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de soevereine beoordeling van de recht
bank in speciale gevallen » en op ~ron?
van de bierboven overgenomen feltehJ
lm gegevens, beslist clat « niet kon vvor
den gezegd dat de litigieuze uitvoering 
openbaar was geweest en onder de toe
passing van artikel 16 van de wet van 
22 maart 1886 viel » en dat « zo er open
bare uitvoering was geweest, ze te wij
ten zou zijn aan de wederrechtelijke han
delingen van de personeelsleden (van 
eiseres) ... », 

trwwijl, ee1·ste onde1·deel, de openbare 
uitvoering van muziekwerken een wet
telijk begrip is waarvan de toepassmg 
door de rechter op de soeverein door 
hem vastgestelde feiten onder de con
trole van het Hof blijft ; het niet vol
doende is dat werken in het lokaal van 
een prive luing worden gespeeld opdat 
de uitvoering prive zou zijn ; het evenmm 
volstaat dat dit lokaal, op grond van de 
statuten of van het reglement, toegan
kelijk is voor welbepaalde personen en 
onder gestelde voorwaarden, inzonder
beid dat de genodigden van de leden 
hun handtekening in een register moeten 
plaatsen ; de aan de bijeenkomst gege
ven kwalificatie en de wijze van uitvoe
ring van het werk onverschillig zijn; het 
nodig is dat de vastgestelde fe1ten het 
"prive "karakter van de uitvoering doen 
blijken in de zin van he~geen een werke
lijk karakter van hmsehJke mt1m1te1t be
zit waar, met toepassi.ug van het alge
meen beginsel als bedoeld artikel 1 van 
de wet, de wil van de auteur de uitvce
ring toe te staan wordt vermoed wegens 
het nut dat ze voor hem beeft; aldus 
de kwalificatie van een uitvoering die 
niet het vereiste element van openbaar
heid bevat ter recbtvaarcliging van de 
inning van de door eiseres . gevorderde 
auteursrecbten door bet vonms aan voor
melde feiten werd gegeven met schending 
van de artikelen 1 en 16 van de wet van 
22 maart 1886 op bet auteursrecht (schen
ding van die wettelijke bepalingen en, 
voor zoveel als nodig, van de overige in 
het middel bedoelde bepalingen van de
ze wet en van de teksten van de Oon
ventie, en van d e goedkeuring8wetten 
die de toepassing van voornoemde ar
tikelen op de buitenlandse werken en op 
de recbtverkrijgenden van de auteurs 
regelen) ; de gevolgtrekking van de rech
ter bovendien de regels inzake het be
wijs door feitelijke vermoedens schendt 
(schending van de artikelen 1349 en 135_3 
van bet Burgerlijk Wetboek) en de ~el
telijke elementen waarop de beshssmg 
wijst haar bescbikkende gedeelte n1et 

wettelijk kunnen verantwoorden (schen
ding van artikel 97 van de Grondwet); 

tweede oncle1·dee.l, verweerster, naar luid 
van haar statuten gepu bliceerd in de bij 
lagen van het Staatsblacl van 6 januari 
1966, een vereniging zonder winstoog
merk is die voor de verwezenlijking van 
baar maatschappelijk doel (artikel 4, 4°} 
en door tussenkomst van haar raad van 
beheer (artikelen 15 en 16) een organi
satie mag oprichten en beheren, " prive 
lu.·ing » genaamd, die door een huishoude
lijk reglement wordt beheerst (artikel 
21) ; eiseres, zonder te worden tegenge
sproken, bij conclusie had gezegd dat 
,, het reglement van de lu·ing a ls leden 
naast diegenen die juridisch aileen die 
titel konden hebben en in artikel 6 van 
de statuten zijn vermeld, een hele reeks 
personen toeliet die vreemd waren aan de 
club en met name de echtgenoten en 
minderjarige kinderen van de leden, de 
leerlingen van de rijschool, de overheids
personen en genodigden bij de plechtig
heden, de genodigclen van de afgevaar
digd beheerder, de genodigden van de 
leden voor zover ze het register teke
nen » en verweerster bij een brief van 
7 mei 1968 had erkend dat « de kring 
toegankelijk was ·voor de leden en 
hun genodigden » ; het vonnis, door 
van verweerster zelf een prive lu.·ing 
te maken en door haar statuten op 
de reglementering van de lu.·ing toe 
te passen, de bewijskracht heeft mis
kend van deze op 6 januari 1966 gepu
bliceerde akte (schending van de artike
len 1319, 1320 9n 1322 van het Burger
liik Wetboek); bet vonnis, door te be
schikken dat krachtens de statuten en 
het huishoudelijk reglement (als bedoeld 
in artikel 21) de prive lu-ing toeganke
lijk is voor limitatief en duidelijk vast
gestelde personen, de bewijsluacht van 
die teksten en van voornoemde brief van 
7 mei heeft miskend (schending van de
zelfde wettelijke bepalingen) ; het niet 
passend met redenen is omkleed in ver
verband met het middel dat eiseres re
gelmatig bij conclusie had afgeleid uit 
genoemde statuten, reglement en brief 
betreffende het toegankelijk zijn van de 
kring voor andere reeksen of categorie
en van personen ::lan de ]eden van ver
weerster (scbending van artikel 97 van 
de Grondwet) : 

Overwegende dat, onverminderd de 
toepassing van de wet van ll1naart 1958, 
die vreemd is aan bet onderbavige ge
val, de auteur van een letterkundig of 
kunstwerk, naar luid van bet in het mid-
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del vermelde artikel 1 van de wet van 
22 maart 1886, aileen het recht heeft om 
het opnieuw uit te geven of machtiging 
te verlenen om zulk:s te cloen, op welke 
wijze of in welke vorm het ook zij ; 

Dat niettem.in krachtens artikel 16 van 
deze wet de toestemm.ing van de auteur 
tot de uitvoering of vertoning, hetzij ge
heel, hetzij gedeeltelijk, van een muziek
werk slechts wordt vereist voor zover 
ze openbaar is ; 

Da·t de b eperking van de vermogens
rechten van de auteur, in geval van niet
openbare uitvoering of vertoning van een 
muziekwerk, de beperkende uitlegging 
van het begrip prive uitvoering t en ge
volge heeft ; 

Overwegende dat de beoordeling van 
het openbaar of prive karakter van de 
uitvoering of van de vertoning aan de 
feitenrechter staat maar dat het Hof 
client te controleren of de feiten waar
op die rechter zijn overtuiging steunt 
wettelijk de gevolgtrekking verantwoor
den die hij er in rechte uit afleidt, bij
gevolg of zijn beslissing het begrip van 
niet-openbare uitvoering of vertoning 
niet 1niskent zoals het door voornoemde 
wet van 22 maad 1886 wordt opgevat; 

Overwegende dat hat vom.1is, om te 
beslissen dat ten deze de uitvoering niet 
openbaar was, stetmt op de overweging, 
enerzijds, dat ze in de lokalen van de 
prive kring van verweerster heeft plaats
gehad, anderzijds, dat d e opsomming van 
de personen die in haar lokalen mochten 
binnenknnen bij haar statuten en huis
houdelijk reglement beperkend en duide
lijk was vastgestelcl ; dat de te vervullen 
voorwaarden eveneens worden opgege
ven, onder meer dat de genodigden, 
alvorens bi1men te komen, hm1 handteke
ning in h et register van de genocligden 
van de leden n1oeten plaatsen ; dat er 
voor deze vergadering, « intie1ne avond
partij » genoemd, geen publiciteit is 
geweest en zeker niet voor h et bal dat 
in de loop van d e avond is begonnen en 
dat oorspronkelijk niet was voorzien; dat 
er geen orkest Inaar een platenspeler 
was; 

Overwegende dat, volgens artikel 3 
van het regelmatig aan het Hof voor
gelegd reglemen t van de prive kring 
van verweerster, als leden van de prive 
kring worden beschouwd, niet aileen de 
aangesloten, steunende en ereleden van 
eiseres, 1naar, benevens de echtgenoten of 
mannen en de minderjarige kinderen v an 
die leden, de leerlingen van de onderwijs
inrichtingen die in groep naar de rij
school komen, voor een clag de overheids-

personen en de genocligden tot de plech
tigheden of feestelijkheclen die zij in
richt, eenieder die is uitgenodigd door 
haar afgevaarcligd beheerder of door een 
lid onder voorwaarde, in dit laatste geval, 
hat register van de genodigden in te vul
len en te ondertekenen met medeonder
tekening door clit lid; 

Overwegencle dat het al dan niet open
baar karakter van de uitvoering of ver
toning van een muziekwerk niet afhangt 
van de aard van het lokaal waar ze heb
ben plaatsgehad maar van de toegangs
voorwaarden tot dit lokaal; dat in begin
sel openbaar wordt de bijeenkomst van 
een prive kring waartoe, benevens de 
aangesloten, steunende en ereleden, htm 
echtgenoten en hun minderjarige kinde
ran, vreemde personen worden toegelaten, 
welke ook de formaliteiten voor htm toe
lating zijn ; 

Dat het openbaar ofprive karakter van 
de uitvoering of vertoning everunin van 
het bestaan of het niet-bestaan van 
publiciteit afhangt en dat de verspreiding 
van een op platen opgenon1en muziek
werk een Iniddel kan zijn om dit werk 
in het openbaar uit te voeren; 

Overwegende dat het vonnis aldus het 
bestreden beschikkende gedeelte niet 
wettelijk heeft verantwoord; 

Dat het middel aldus gegrond is ; 

Over het tweede Iniddel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1382, 1383 
van het Bm·gerlijk Wetboek, 14 van de 
wet van 27 juni 1921 waarbij aan de 
verenigingen zonder "l'lrinstgevend doel 
r('lchtspersoonlijkheid wordt verleend, 1, 
16 van de wet van 22 maart 1886 op het 
auteursrecht en 97 van de Gronclwet, 

cloo?'dctt het bestreden vonnis, dat het 
tegenberoep van eiseres verwerpt, beves
tigt dat verweercler, zoncler kosten, buiten 
de zaak wordt gesteld op de rechtsvorde
ring tot betaling van schadevergoecling 
om, zonder toelating, in het openbaar 
door het auteursrecht beschermde 
muziekwerken te hebben uitgevoerd, op 
grond dat, met toepassing van artikel 14 
van de wet van 27 jmli 1921, hij ten deze 
slechts als afgevaarcligd beheercler van 
de verwerende vereniging zonder winst
oogmerk was opgetreden, 

te1·wijl eiseres bij conclusie had betoogcl 
dat verweerder, als afgevaarcligd beheer
der, aan het door verweerster gepleegcl 
oneigenlijk nlisdrijf had meegewerkt, al 
was het maar door gebrek aan toezicht, 
en dat hij aldus samen met haar er aile 
gevolgen van moest dragen ; een afge
vaardigd beheercler van een vereniging 
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zonder winstoogmerk, zoals elke manda
taris of elk orgaan van een rechtspersoon, 
jegens derden samen m et de rechtsper
soon zelf persoonlijk aansprakelijk blijft 
voor de fouten in zijn beheer ; het vonnis, 
door integendeel te stellen dat verweer
der, wegens zijn hoedanigheid, in geen 
geval moest instaan voor de tegen hem 
ingestelde rechtsvordering, a lle in het 
middel aangeduide wettelijke bepalingen 
heeft geschonden; het vonnis, door geen 
onderzoek te wijden aan de medewerking, 
door gebrek aan toezicht, die uitdrukke
lijk aan ve'rweerder werd verweten, in 
elk geval n iet passend beeft geantwoord 
op bet middel van eiseres (schending van 
artikel 97 van de Grondwet) : 

Overwegende dat bet vonnis, dat de 
gronden van de eerste recbter over
neemt, beslist dat, daar de v erweerder 
slechts als afgevaardigd beheerder van 
d e verweerster, een regelmatig opge
richte vereniging zonder winstoogmerk, 
was opgetreden , hij niet p ersoonlijk 
k an gebonden zijn, met toepassing van 
artikel 14 van de wet van 27 juni 1921 
waarbij aan de v erenigingen zonder 
winstgevend doel en aan de instellingen 
va1i openbaar nut rechtspersoonlijkheid 
wordt verleend ; 

Maar overwegende dat krachtens deze 
wettelijke bepaling de beheerders van de 
verenigingen zonder winstoogmerk aan
sprakelijk blijven voor de vervulling van 
de htm gegeven opdracht en voor de 
misgrepen die zij in htm beheer hebben 
bedreven ; 

Overwegende dat het vonnis, dat niet 
h eeft onderzocht of de door eiseres aan 
de verweerder verweten m edewerking 
aan het oneigenlijk misdrijf- ten op
zichte van deze laatste bewezen was, 
niet, zonder voornoemd artikel 14 te 
schenden, beeft kmmen beslissen dat d eze 
verweerder, krachtens die ·wetsbepaling, 
niet p ersoonlijk jegens eiseres kon gebon
d en zijn en niet passend h eeft geantwoord 
op de conclusie van deze laatste ; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt b et b estre
den vonnis behalve in zover het « de ge
int imeerden sub 2 n zonder kost en buiten 
d e zaak stelt ; beveelt dat van dit arrest 
m elding zal worden gemaakt op de kant 
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing; 
houdt d e kosten aan opdat hierover door 
de feit enrechter vvordt beslist ; ver
wijst de aldus beperkte zaak naar de 
R ecbtbank van eerste aanleg te N amen, 
zitting houdend in hoger beroep , 

25 mei 1972,- 1• k am er, - Voo?'zitte?', 
de H, Valentin, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Ve1"slaggeve1·, Baron Ri
chard. - Gelijlcltticlende conclusie, de 
H. Krings, advocaat-generaal. - Pleite1·, 
de H. Dassesse. 

1• KAMER, - 26 mei 1972. 

1° HAL\TDELSZAAK.- lNPANDGEVING. 
- WE•.r VAN 15 OKTOBER 1919, GEWIJ
ZIGD BIJ RET KONINKLIJK BESLUIT 
NR. 282 VAN 30 1\'lAART 1936. -BEGRIP. 

2° PAND. - INPANDGEVING VAN EEN 
RANDELSZAAK. - VV'ET VAN 25 OKTO
BER 1919, GEWIJZIGD BIJ RET KONINK
LIJK BESLUIT NR. 282 VAN 30 MAART 
1936. - BEGRIP. 

3° HANDELSZAAK. - I NPANDGEVING. 
-WET VAN 25 OKTOBER 1919 GEWIJ
ZIGD BIJ RE'l' KONINKLIJK BESLUIT 
NR. 282 VAN 30 MAART HJ36. - lVIOBI
LAIR EN .GEREEDSCHAP, BESTANDDELEN 
VAN DE HANDELSZAAK, DIE 01\TROE
RENDE GOEDEREN ZIJN DOOR BESTEll'[
l\UNG. - GOEDEREN DIE RET VOOR
WERP KUNNEN ZIJN VAN DE BIJ DEZE 
·wET OMSCHREVEN INPANDGEVING. 

4° PAND . - lNPANDGEVING VAN EEN 
RAliDELSZAAK. - WET VAN 25 OKTO
BER 1919, GEWIJZIGD BIJ RET KONINK
LIJK BESLUIT NR. 282 VAN 30 l\1AART 
1936. - lVIOBILAIR EN GEREEDSCRAP, 
BESTANDDELEN VAN DE RANDELSZAAK, 
DIE ONROERENDE GOEDEREN ZIJN DOOR 
BESTEl\1MING. - GOEDEREN DIE RET 
VOORWERP KUNNEN ZIJN VAN DE BIJ 
DEZE \NET Oli'ISCHREVEN INPANDGEVING. 

5° VOORRECHTEN EN HYPOTHE
KEN. - HYPOTREKEN.- W ET VAN 
16 DECEMBER 1851, ARTIKEL 45. -
ZAKELIJK RECHT DAT ZICR UITSTREKT 
TOT RET TOEBEHOREN DAT ALS ONROE
REND GOED DOOR BESTEJ\'[Jif!NG BE
SCHOU\ND WORDT. 

60 HANDELSZAAK. - INPANDGEVING. 
-WET VAN 25 OKTOBER 1919 GEWIJ
ZIGD BIJ RET KONINKLIJK BESLUIT 
NR. 282 VAN 30 MAART 1936. - 0PEN
BAARREID EN TEGENSTELBAARREID 
AAN DERDEN. - l NSCHRIJVING IN RET 
AFZONDERLIJK REGISTER GEHOUDEN IN 
RET KANTOOR VAN BEWARING DER 
RYPOTHEKEN. 
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70 PAND. - INPANDGEVING VAN EEN 
HANDELSZAAK. -WET VAN 25 OKTO
BER 1919 GEWIJZIGD BI.J HET KON INK
LI.JK BESLUIT NR. 282 VAN 30 MAART 
1936. - 0PENBAARHEID EN TEGEN
STELBAARHEID AAN DERDEN. - IN
SCHBI.JVING IN HET A,FZONDERLI.JK 
REGISTER GEHOUDEN IN RET KANTOOR 
VAN BEWARING DER HYPOTHEKEN. 

so HANDELSZAAK.- INPANDGEVING. 
- WET VA,N 25 OKTOBER 1919 GEWI.J
ZIGD BI.J HET KONINKLI.JK BESLUIT 
NR. 282 VAN 30 MA,ART 1936. -ROE
RENDE GOEDEREN , DIE ALS ONROE
RENDE GOEDEREN DOOR BESTEnilVIING 
BESCHOUWD WORDEN, DEEL UITMA
KENDE VAN DE IN PAND GEGEVEN 
HANDELSZAAK. - ROERENDE GOEDE
REN WAA,ROP KRACHTENS ARTIKEL 45, 
LTD 2, VAN DE WET VA,N 16 DECEJ\1BER 
1851 OOK EEN HYPOTHEEK GEVESTIGD 
WORDT. - V ASTSTELLING VAN RET 
VOORRANGSRECHT RETZI.J VAN DE PAND
HOUDENDE SCHULDEISER RETZI.J VAN 
DE HYPOTRECAIRE SCHULDEISER. 

go PAND. - INPA.NDGEVING VAN EEN 
HANDELSZAAK. -WET VAN 25 OKTO 
BER 1919 GEWI.JZIGD BI.J RET KONINK
LI.JK BESLUIT NR. 282 VAN 30 lVIAART 
1936. - ROERENDE GOEDEREN, DIE 
A,LS ONROERENDE GOEDEREN DOOR 
BESTEJ\'IJ\UNG BESCHOUWD WORDEN, 
DEEL UITlVIAKENDE VAN DE IN PAND 
GEGEVEN HANDELSZAAK. - ROERENDE 
GOEDEREN WAAROP KRACHTENS ARTI
KEL 45, LID 2, VAN DE WET VAN 
16 DECEMBER 1851 OOK EEN HYPO
TREEK GEVESTIGD WORDT. - VAST
STELLING VAN RET VOORRANGSRECHT 
RETZI.J VAN DE PANDHOUDENDE 
SCHULDEISER RETZI.J VAN DE HYPOTRE
CAIRE SCHULDEISER. 

10° VOORRECHTEN EN HYPOTHE
KEN. - HYPOTHEEK. - HYPOTHEEK 

(1) Cass., 8 juni 1939, redenen (Bttll. en 
PASIC., 1939, I, 295). 

(2) Men raa dplege J. LIMPENS, R evue 
P1·atiqtte du notm·ic!i, 1951, blz. 289, en 1953, 
blz. 210; VAN RYN en !IEENEN, P1·incipes de 
d1·oit co?n?ltel'cial, d. IV, nr. 2604; R . DE
RIJCKE, Vool"l'echten, nr. 117 (A.P.R); HEE
NEN, R evue m·itiqtte de jt!?·isp?·tulence belge, 
1964, blz. Hi; CLOQUET, F a illite et Concordats, 
Novelles, Droit commercial, Boek IV, m·s. 1500, 
1518 en 1519 ; L. en S . FR.EDERICQ, Bijvoegsel 
bij h et Hcmdboek vcm B elgisch Hanclels?·echt, 
nrs. 471, 477 en 1856; HEUR.TER.R.E, Tijd
sch?-ijt voo1· p?"'ivac!t?·echt, 1971, blz . 139. Men 
raa.dplege ook de noot van A. ' VAm., Si1·ey, 

OP ROERENDE GOEDEREN DIE ALS 
ONROERENDE GOEDEREN DOOR BE
STEJ\iMING WORDEN BESCH0ffi¥D EN 
RET TOEBEHOREN ZI.JN VAN HET GE
HYPOTHEKEERD ONROEREND GOED. -
DEZELFDE ROERENDE GOEDEREN, BE
STANDDELEN VAN EEN HANDELSZAAK, 
DIE RET VOORWERP ZIJN VAN DE IN
PANDGEVING OMSCHREVEN BI.J DE WET 
VAN 25 OKTOBER 1919, ZOALS DEZE IS 
GEWI.JZIGD BI.J HET KONINKLIJK BE
SLUIT NR. 282 VAN 30 J\1AART 1936. -
VASTSTELLTNG VAN HET VOORRANGS
RECHT RETZI.J V Al'f DE HYPOTHECAIRE 
SCHULDEISER HETZI.J VAN DE PAND
HOUDENDE SCHULDEISER. 

1° en 2° De inpandgeving van de hanclels
zactlc ingesteld bij de wet van 25 olctober 
1919, zoals deze ·is gewijzigd bij het 
lconinlclijlc beslttit n1·. 282 vctn 30 macwt 
1936, is ondenvo1-pen aan ande1·e bij
zoncle?'e 1·egels clan die wellce voo?·zien in. 
de 1·egeling vctn de panclen, ornsch?'even 
bij de a1·tilcelen 2073 tot 2084 van het 
Bw·ge1·lijlc Wetboelc, en bij de wet van 
5 rnei 1872 houdende he1·ziening van het 
lVetboelc van lcoophanclel bet1·efjende het 
panel en cle cornrnissielonen ( 1). 

3° en 4° De hanclelszctalc die in panel is
gegeven onde1· de voo1·waanlen van de 
wet van 25 olctobe?· 1919, zoals deze is 
gewijzigcl bij het koninlclijlc bcslttit 
n1·. 282 van 30 rnaa1·t 1936, lean als 
bestandclelen van deze alclus tot zelce1·heicl 
gestelde zctalc he.t rna bilai1· en het ge?·eed
schap ornvatten, zelfs wannee1· deze inge
volge cG?·tilcel 524 van het B t11·ge?'lijlc 
W etboek om·oe?'ende goede1·en doo?' be
stemming zijn (2) (3). 

5° De hypotheelc st?·elct zich ttit tot het toe
beho?·en vctn het met hypotheelc bezwaa1·d· 
goed dat als om·oe1·end goed doo?' be
stemming beschottwd wo1·dt. (Wet van. 
16 december 1851, art. 45, lid 2.) 

1920, I, 33; R. SAVATIEJR, Libm· C!'lniCOl't!Jn. 
Bamn Lowis F?·ede?·icq, cl. II, blz. 901, en 
wetsontwerp - artikel 15 - ingediend de· 
23° april 1931, Gedr. st. K amer, 1931-1932, 
nr. 175. 

(3) In verband met de samenstelling van de· 
hanclelszaak, onderwerp van het pand om
schreven bij de wet van 25 oktober 1919,. 
zoa ls cleze is gewijzigd bij het koninklijk be
sluit nr. 282 van 30 ma.art 1936, raadplege 
men cass., 13 oktober en 6 november 1970 
(An·. cass., 1971, blz. 121 en 210), alsmede cle· 
noten 5 , b lz . 122, 1, blz. 210, en 1 en 2,. 
b lz. 2 11. 
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6° en 7° De inpandgeving van een handels
zaalc met toepassing van de wet van 
25 oktobe1· 1919, zoals deze is gewijzigd 
bij het koninklijk beslttit ?W. 282 van 
3U maa1·t 1936, wonlt aan denlen tegen
gesteld wannee?' de pandakte ingesclwe
ven is in een 1·egiste1· dam·toe gehouden 
in het lcantoo?' van de bewa1·ing de1· 
hypotheken van het ge1·echtelijlc a?'?'ondis
sement wact?' de handelszaak gevestigd 
is. (Wet van 25 oktober 1919, gewijzigd 
bij het koninldijk besiuit nr. 282 van 
30 maart 1936, art. 4.) 

so, go en 10o Wanneer ?'oe?·ende goede1·en, 
die als om·oe1·ende goede1·en doo?' be
stemm·ing beschottwd wo1·den en die 
bestanddelen uitmaken van een handels
zaalc, tegelijke1·tijd het voonve1p zijn 
geweest van een inpandgeving, met toe
passing van de wet van 25 oktobe1· 1919, 
zoals zij is gewijzigd bij het koninlclijlc 
beslttit n1·. 282 van 30 mam·t 1936, en 
van een hypotheekstelling als gevol g van 
de bepaltngen van a?'tikel 4.5, lid 2, van 
de wet van 16 december 1851, bepaalt de 
dagtekening van de insclwijving hetzij 
van het pand, ove1·eenlcomstig a1·tilcel 4 
van de wet van 25 olctober 1919, hetzij 
van de hypotheelc, ove1·e~:-nlcomstig a?·ti
lcel 82 van de wet van 16 decembe1· 1851, 
de voo?'?'ang die, naa1·gelang van het 
geval, gaat hetzij naa?' de pandhoudende 
schttldeise?' hetzij naar de hypothecai1·e 
schttldeise?' om zich, oncle1· mee1·, na het 
beslag te doen betalen op de opb1·engst 
van de ve1·lcoop van deze meubelen (1). 

(MOERMAN P., 1\L-A. EN J . , T. NAAMLOZE 
VENNOOTSCHAP « BANK VAN BRUSSEL », 
DELAGRANGE, SCHOTTE E. EN V ., CLAER
BOUT EN DE KIMPE.) 

ARREST . 

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

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 524 van het Burger
lijk Wetboek, 8, 9, 12, 20 meer bepaald 3°, 
41, 45, 96 van de hypotheekwet van 
16 december 1851, 1, 4 van de wet van 
5 mei 1872 op het handelspand, 1, 2, 4, 
11 en 12 van de wet van 25 oktober 1919 
betreffende het in panel geven van een 
handelszaak, h et disconto, en het in panel 

(1) Men raadplege de in noot 2 van blz. 904 
vermelde verwijzingen. 

geven van de factuur, alsmede de aan
vaarding en de keuring van de recht
streeks voor het verbruik gedane leve
ringen, gewijzigd door het koninklijk 
besluit nr. 282 van 30 maart 1936, 

doo1·dat het bestreden arrest, na gecon
stateerd te hebben dat, door geregis
treerde onderhandse aide, ingeschreven 
in het register op het kantoor der hypo
theken op 21 december 1961 , de gefaii
leerde aan eerste vm·weerster zijn han
delszaak in panel had gegeven, daarin 
begrepen het magazijnmeubilair, het ge
reedschap en het materieel, dat, bij drie 
latere notariele akten ingeschreven op 
het kantoor der hypotheken respektieve
lijk op 3 januari 1962, 25 januari 1962 en 
1 oktober 1963, de gefailleerde aan de 
eisers en aan de laatste vier verweerders 
hypotheek op zijn eigendom had gegeven, 
daarin begrepen het woonl1.uis met af
hankelijkheden, magazijn, fabriekgebouw 
met schuur, bergplaatsen, garages, met 
a lle materieel en installaties om·oerend 
door besternming, dat kart voor de fail
lietverklaring eerste verweerster de goe
deren van de in panel gegeven handels
zaak bij toepassing van artikel 12 van de 
wet van 25 oktober 1919 openbaar had 
laten verkopen, met daaronder of daarbij 
de meubeien, het gereedschap en het 
materieel, dat na de faillietverkiaring de 
netto-opbrengst van de verkoop aan 
tweede verweerder werd overhancligd, 
die ze in de consignatiekas stortte, en 
dat, toen eerste verweerster aanspraak 
maakte op een voorrecht op die verkoop
prijs, de eisers en de Iaatste vier ver
weerders zich hiertegen hadden verzet 
en hadden laten geiden dat de verkochte 
goederen onroerend waren door bestein
ming en dat htm hypotheek zich tot die 
goederen uitstrekte, en zonder te ont
kennen dat de aldus verkochte goederen 
onroerend waren door bestemming, de 
vordering van eerste verweerster gegrond 
.verkiaart, welke er toe strekte, ten eerste 
te horen zeggen dat haar schuidvordering 
gewaarborgd door het handelspand, voor
rang genoot op de later ingeschreven 
hypotheken, ten tweede, de curator -te 
horen verwijzen tot de afgifte van de 
prijs van de verkochte goederen met de 
verworven interesten, en ten derde de 
eisers en de laatste vier verweerders 
solidair te horen veroordeien, als schade
vergoeding wegens ongegrond verzet 
tegen de afgifte van de verkoopprijs, tot 
het verschil tussen de ter consignatiekas 
verworven interest en de in de aide van 
inpandgeving bedongen interest, en de 
wedereis van de eisers en van de laatste 



- 906 

vier verweerders ongegrond verklaart, 
welke er toe strekte te horen zeggen dat 
de prijs van de verkochte goederen h1.m 
zou worden uitbetaalcl en eerste ver
weerster te horen veroorclelen tot betaling 
van een schadevergoeding wegens on
rechtmatige verkoop van deze goecleren, 
afgescheiden van het onroerencl goed, en 
wegens verkoop in ongLmstige en nadelige 
voorwaarclen, zulks om de reclen clat hat 
panel, gegeven overeenkomstig voormelcle 
wet, van 25 okt.ober 1919, onroerencle 
goecleren door besten:uning tot voorwerp 
kon hebben, clat door zijn i:nschrijving 
het panel op de hanclelszaak tegenstelbaar 
was geworclen aan de eisers en de Iaatste 
vier verweerclers, die slechts door een 
latere inschrijving hypotheek haclclen be
komen op het erf waarop het exploitatie
materieel was geplaatst, en clat eerste 
verwaerster, als panclhebbende schulcl
eiseres, bij voorrang op de latera hypo
thecaire schulclaisers uitbetaalcl diencle te 
worden op de opbrengst van clit mate
rieel, dat zij wettelijk hadlaten verkopen, 

tm·wijl, waar een handelszaak in panel 
wordt gegeven overeenkomstig de arti
kelen 1 en 2 van voormelcle wet van 
25 oktober 1919, cleze inpandgeving niet 
kan dragen op goederen welke onroerend 
zijn door bestemming overeenkomstig 
artikel 524 van het Bmgerlijk W etboek, 

terwijl, ook al worclt de inpanclgeving 
ingeschreven overeenkomstig artikel 4 
van voormelcle wet van 25 oktober 1919, 
daaruit niet volgt clat, waar het gaat om 
onroerencle goederen door bestemming, 
de schuldeiser het recht zou hebben die 
goederen in beslag te nemen en te Iaten 
verkopen overeenkomstig de artikelen ll 
en 12 van gezegcle wet van 25 oktober 
1919 en artikel 4 van de hoger ingeroepen 
wet van 5 mei 1872, 

terwijl evenmin dergelijke inpandge
ving en inschrijving, waar het gaat om 
onroerencle goecleren door bestemming, 
aan de schuldeiser een voorrecht verlenen 
zoals bepaald in artikel 1 van voormelde 
wet van 5 mei 1812 en de artikelen 8, 9, 
12 en 20, meer bepaald 3°, van de hoger 
ingeroepen wet van 16 december 1851, 

en terwijl dienvolgens de aan eerste 
verweerster verleende inpandgeving en 
de inschrijving ervan niet van clie aard 
waren dat zij het recht van de eisers en 
van de laatste vier verweerders konden 
aantasten bij voor~eur uitbetaald te 
worden op de opbrengst van de te hmm.en 
gunste gehypothekeerde goederen, zoals 
bepaald in de artikelen 8, 9, 41 en 96 
van voormelde wet van 16 december 
1851 : 

Overwegende dat de inpandgeving van 
de handelszaak door de wet van 25 okto
ber 1919, gewijzigcl bij het koninklijk 
besluit nr. 282 van 30 maart 1936, werd 
ingericht met het doel aan de handel en 
de nijverheid nieuwe kreclietmogelijk
heden te verschaffen; dat cla wetgever, 
rekening houclencle met het nagestreefde 
cloel en mat de aan de handel eigen ver
eisten, de ingestelcle zekerheicl aan een 
bijzonclere rechtsregeling heeft onder
worpen, die gronclig verschilt van de 
regeling van het gewone burgerlijk panel 
en handelspancl ; 

Overwegencle clm·halve clat alleen uit 
het gebruik, in voormelde wet, van het 
woorcl " panel " niet kan worden afgeleicl 
clat, zoals de wetgeving het voor het 
gewone panel bepaalt, de inpandgeving 
van de hanclelszaak slechts op roerencle 
goecleren kan dragen en niet op de onroe
rencle goecleren door bestemming, die 
van de hanclelszaak cleel uitmaken; 

Overwegencle clat artikel 2 van de wet 
van 25 oktober 1919 bepaalt clat, behou
clens strijclig heeling, het panel het geheel 
van de waarden omvat die de handelszaak 
uitmaken, met name de klandizie, het 
uithangborcl, de handelsinrichting, de 
merken, het recht op de huurceel, het 
mobilair van het magazijn en het gereed
schap, en clat het panel de aanwezige 
voorraacl opgeslagen waren tot een beclrag 
van 50 t .h. vai1 hun waarde mag omvat
ten; 

Overwegencle dat uit cleze wetsbepaling 
blijkt dat, m.its de gestelde beperking 
voor de opgeslagen waarden, de inpand
geving van de handelszaak zich kan uit
streld~en tot al de waarden die de han
delszaak uitmaken, met inbegrip van het 
mobilair van het magazijn en van het 
gereeclschap welke in de door artikel 524 
van het Burgerlijk W etboek gestelde 
voorwaarden onroerende goederen door 
besten:nning kunnen zijn, en zonder clat 
de wetgever een onclerscheicl maakt naar 
gelang becloelcle goecleren al clan niet 
onroerencl door bestennning zijn ; 

Overwegencle clat de uitsluiting van de 
onroerencle goecleren door besten:nning 
van de inpanclgeving van de hanclelszaak 
een ernstige beperking van de krecliet
mogelijld1eclen voor de hanclelaars tot 
gevolg zou hebben, in strijclmet het door 
de wet beoogde doel, en een niet te ver
antwoorden onclerscheicl zou doen ont
staan tussen de hanclelaars die eigenaars 
zijn van het erf waarin zij hun handel of 
nijverheicl hebben gevestigcl en die welke 
slechts huurclers ervan zijn ; 

Overwegende clat de wet van 25 okto-
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ber 1919 het dus mogelijk maakt de 
handelszaak, met de onroerende goecleren 
door besterruning die er d ee! van uitma
ken, in panel t e geven ; cla t bijgevolg de 
door cleze wet ingestelde il1.pan clgev ing 
zich tot cleze onroerencle goederen door 
best emmil1.g kan uitstrekken; 

Overwegencle clat cleze interpret atie 
v an becloelde wet nie t onver eni gbaar is 
met d e bepalingen v an artikel 524 van 
h et Burgerlijk vVetboek noch m et die 
van artikel 45 v an d e h y potheekwet, n aar 
luid waarvan de verkregen h ypot h eek 
zich tot het toebehoren uitstrekt clat als 
onroerend goed beschouwd w orclt ; da t 
uit bedoelde wet v an 1919 en er zijds en 
laatstvermelde wetsbepalingen ancler
zijcls, alleen volgt dater, tussen de hypo
theca ire schuldeiser s en de op de hanclels
zaak panclhebbencle schuldeisers, sam en
loop k an bestaan met betrekking t ot de 
oni·oerende goecleren door bestemming 

· die v an de handelszaak dee] uitmaken; 
Overwegencle dat, luiclens artikel 4 

van de wet van 25 oktober 1919, de 
panclakte openbaarheicl v erkrijgt door 
d e inschrijving ervan in een afzonclerlijk 
regist er claartoe gehouclen in het k antoor 
van bewaring der h y potheken van het 
gerechtelijk arrondissement waar de h an
delszaak gevestigd is; clat cleze inschrij 
ving de tegenstelbaarheicl van de inpancl
geving van de hanclelszaak a an de derden 
medebrengt en tot gevolg heeft de voor
rang te bepalen naar de datum van 
becloelde inschrijving, ill geval van 
samenloop van h ypotheek en inpandge-

. ving van de hanclelszaak op dezelfcle 
onroerencle goederen door best emming ; 

Overwegende clat, ten deze, eerste ver
weerster, van wie de zekerheid eerst in
geschreven was , h et recht had de in panel 
gegeven handelszaak, met il1.begrip van 
de onroerencle goecleren door bestemming 
die er cleel van uitmaakten, t e doen in 
beslag nemen en verkopen overeenkom
stig de artikelen ll en 12 van de wet van 
25 oktober 1919 en 4 van de ·wet van 
5 m ei 1872, en op de opbrengst van de 
verkoop bij voorkeur te worden uitbe
taald; 

Dat bet middel naar recht faalt; 

Overwegende dat, nu de voorziening 
verworpen worclt, de eis tot binclenclver
ldaring van het arrest zonder bestaans
reclen is; 

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

26 mei 1972. - 1" kamer. - Voo1·
zitte1·, Ridder Rutsaert, raadsheer waar-

nemend voorzitter. - V e1·slaggeve1·, de 
H . Meeus. - Gelijklui dende conclusi e, 
de H. Dumon, aclv ocaat-gen eraal. 
Pleite1·s, de HH. Bayart en Simont. 

1 e KAMER. - 26 mei 1972. 

1o RECHTERLIJK GEWI JSDE. 
STRAFZAKEN. RECHTERLIJK GE -
WIJSDE. - BEGRIP. 

2o RECHTERLIJK GEWIJSDE. 
STRAFZAKEN. - BESLISSING OVER DE 
STRAFVORDERING NIET ONHERROEPE
LIJK. - GEZAG VAN EEN DERGELIJKE 
BESLISSING. - GEVOLG OP DE AFZON
DERLIJK INGESTELDE BURGERLIJKE 
RECHTSVORDERING. 

3o BURGERLIJKE RECHTSVORDE
RING. - STRAFVORDERING EN BUR
GERLIJKE RECHTSVORDERING A,FZON
DERLIJK INGESTELD. SCHORSING 
VAN DE BURGERLIJKE RECHTSVORDE
RING. - 'YVET VAN 17 APRIL 1878, 
ARTIKEL 4. - BURGERLIJKE RECHTS
VORDERING. - BEGRIP. 

4° RECHTERLIJK GEWIJSDE. 
STRAFZAKEN. - VRIJSPREKEND VON
NIS WAARVAN RET OPENBAAR i\'IINISTE
RIE IN ROGER BEROEP IS GEK0111EN. 
BESLISSING VAN DE RECHTER IN KORT 
GEDING VAN v66R DEZE VRIJSPRAAK, 
WAARBIJ ZEKERE VOORLOPIGE MAAT
REGELEN ZIJN BEVOLEN OP BASIS VAN 
DE TELASTLEGGING, DIE NADIEN TOT 
DE VRIJSPRAAK HEEFT GELEID. 
MAATREGELEN DIE VOLGENS DE BE
SLISSING ZIJN GEBODEN TOTDAT ON
HERROEPELIJK OVER DE STRAFVORDE
RING UITSPRAAK IS GEDAAN.- TWEE
DE BESLISSING IN KORT GEDING GEWE
ZEN NA DE VRIJSPRAAK EN VOORDAT 
OVER DIT HOGER BEROEP UITSPRAAK 
IS GEDA.AN. - RECHTER DIE BESLIST 
DAT DE EERSTE BESLISSING IN KORT 
CEDING NIET l\iOET WORDEN INGETROK
KEN. - TWEEDE BESLISSING DIE ZO
DOENDE NIET IN STRIJD IS l\1ET WAT 
DOOR DE STRAFRECHTER IS BESLIST.
GEEN l\HSKENNING VAN RET GEWIJSDE. 

5° RECHTERLIJK GEWIJSDE. 
STRAFZAKEN.- GERECHTELIJK WET
BOER, ARTIKEL 23 TOT 28. - BEPA
LINGEN BUITEN TOEPASSING . 

6° TUSSENKOMST: - BURGERLIJKE 
ZAKEN. - 0ASSATIEGEDING. - EIS TOT 
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BINDENDVERKLARING VAN DE ElSER 
TOT CASSATIE.- VERWERPING VAN DE 
VOORZIENING . - Ers ZONDER BELANG. 

1° Een beslissing ove?' de st?·afvonle?·ing 
ve1·lc?·ijgt slechts gezag van gewijsde met 
alle hie?'aan ve1·bonden gevolgen, nadat 
ze onhe?'?'oepelijlc is gewoTden (1) . (Alge
meen beginsel van het gezag van 
gewijsde in strafzaken.) 

2° Hoewel een nog niet onhe?'?'Oepelijke 
beslissing ove1· de stTafvorde?'ing geen 
gezc£g van gewijsde heeft met alle hie1·aan 
ve1·bonden gevolgen, moet zij niettemin 
voo?' wam· won-len gehouden en client de 
?'echte?·, bij wie de btwge?'lijlce ?'echtsvo?·
de?·ing afzonde?'l~jk aanhangig is ge
maakt, het geiling te scho1·sen totdat 
definitief is besUst ove?' de stmJvonle?'ing 
die v66r of gedw·ende de btwge?·lijke 
?'echtsvonle?·ing is ingestelcl (2). (Alge
meen beginsel van het gezag van 
gewijsde in strafzaken en artikel 4 van 
de wet van 17 april 1878 houdende de 
voorafgaande titel van het Wetboek 
van strafvordering.) 

3° De btwge?'lijlce ?'echtsvo?·deTing waa?'OVe?' 
de ?'echte?·, bij wie zij afzonde?'lijk aan
hangig is gemaakt, ove1•eenkomstig arti- _ 
lcel 4 vcm de wet van 17 aJJ1'il 187 8 hot£
dende de voomfgaande titel van het 
W etboelc van stmfvonle?·ing zijn beslis
sing moet uitstellen, is de btwge?·lijke 
?'echtsvorcle?·ing die bet?·elclcing heeft op 
punten wellce zij gemeen heeft met een 
stmfvo?·de?·ing clie v661· of gedtwende de 
uitoefening van deze btwge?'lijlce ?'echts
vo?·de?·ing (3) ·. 

4° W annee1· een C01'?'ectioneel vonnis wam·
van het openbam· ministe1·ie in hoge?' 
beroep is gelcomen een beklaagde heeft 
V?'ijgesprolcen van de tege,n hem inge
bmchte telastlegg·ing, wo1·dt het aldt£s 
gewijsde niet tegengesproken en het 
gezag e1·van niet miskencl doo1• cle be
schilclcing van de ?·echte?' in lco?·t geding, 
wam·bij w01·dt beslist dat niettegen-

(1) en (2) Men raadplege " Ret rechterlijk 
gewijsde en het Gerechtelijk Wetboek ,, 
p lechtige openingsrede door Eerste Advocaat
generaal Paul Mahaux uitgesproken op 1 sep
tember 1971 ; men raadplege tevens cass., 
9 mei 1972, supm, biz. 835. 

(3) Cass., 1 februari 1951 (Bull. en PASIC., 
1951, I, 357). 

(4) Men raadplege " Coneiderations SUI' le 

staande deze v1·ijspmak e?' geen g1·ond 
bestaat tot int?'ekking, v661· het onhe?·
?'oepelijk an· est ove?' de st?·afvonle?·ing, 
van een beslissing van dezelfde ?'echte?' 
van v661· deze v1·ijspmak, die op basis 
van die telastlegging in het belang van 
de?·den en te hunnen voO?·dele besche?·
mingsrnaatTegelen had bevolen die, om 
deze besche1·ming te ve?·zeke?·en, rnoeten 
gehandhaafd tvo?·den totdat onhe?'?'oepe
lijlc ove?' de stmfvo?'de?'ing is beslist. 

5° De bepalingen van het Ge?·echtelijk Wet
boek bet1·efjende het gezag van gewijsde 
zijn buiten toepassing in stmfzaken (4). 

6° De ve?'We?·ping van de voo1·ziening in 
cc£ssatie ontneemt alle belcmg aan de doo?' 
de eise?' tot cassatie ingestelde eis tot 
bindendve?·lclm·ing van het cm·est (5) . 

(PERSONENVENNOOTSCHAP MET BEPERKTE 
AANSPRAKELIJKHEID « DELETEX ll, 

T . NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « SOCIETE 
DE CONSTRUCTION DE RECHERCHES 
D'APPLICATION ll, VENNOOTSCHAP NAAR 
ZWITSERS RECHT cc BREVAPAT A.G. ll, 

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP NAAR FRANS 
RECHT « SOCIETE INDUSTRIELLE FRAN
<;JAISE DE TAPIS ll EN VERPLANCKE.) 

ARREST . 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 29 j1.mi 1971 door het Hof van 
beroep te Gent gewezen ; 

Over het eerst en het tweede middel , 
afgeleid, 

hete e?·ste, uit de schendingvan het alge
meen rechtsbeginsel van het absoluut 
gezag van gewijsde van de strafvonnissen, 
van de artikelen 4, 26 van de wet van 
17 april 1878 houdende de voorafgaande 
titel van het W etboek van strafvorde
ring, zoals gewijzigd door de wet van 
30 mei 1961, 409 (lees 309) van het 
Strafwetboek, 2, 24, 26 van het Gerechte
lijk Wetboek en 97 van de Grondwet, 

doonlc£t het bestreden arrest van her
vormi.ng de door eiseres ingestelcle vorde-

projet de Code judiciaire », plechtige openings
rede door Procureur-generaal Rayoit de 
Termicourt uitgesproken op 1 september 1966, 
b iz. 12 en vlg; en " Ret rechterlijk gewijsde 
en het Gerechtelijk Wetboek ,, plechtige 
openingsrede door Eerste Advocaat-generaal 
Paul Mahaux uitgesproken op 1 september 
1!)71. 

(5) Oass., 28 januari 1972, supm, biz. 521 . 
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ring tot intrekking van de bij arrest van 
15 februari (lees december) 1970 uitge
sproken verbodsmaatregelen inzake de 
Titamnachines afwijst als ongegrond om 
de reden dat " het verbod geldt tot aan 
het definitief strafvonnis ; het dus geldt 
spijt de vrijspraakbeslissing door de 
Correctionele Rechtbank te Kortrijk op 
20 april 1971, vermits dit vonnis door 
hoger beroep werd aangevochten en dus 
niet definitief is ; .. . de kwesties in de 
strafprocedure en in de onderhavige pro
cedure niet identisch dezelfde zijn ; in de 
strafprocedure de vraag gesteld wordt of 
er fabrieksgeheimen zijn die door werk
nemers van " Socorap " beclrieglijk mede
gedeeld werden ; in de huidige procedure 
de vraag gesteld wordt of er zwaar
wichtige vermoedens bestaan dat de 
twee Titanmachines van Deletex gecon
strueerd zijn met de benuttiging van 
beclrieglijk medegedeelde fabrieksgehei
men ... ; de getroffen beschermingsmaat
regel enkel gebonden is aan de vermoe
dens van benuttiging van bedrieglijk 
medegedeelde fabrieksgeheimen, en het 
er slechts op aankomt na te gaan of er 
nog altijd dergelijke vermoedens bestaan; 
de volgende opmerkingen dienaangaande 
mogen volstaan : a) het is een feit dat de 
beklaagden op vordering van het open
baar ministerie door de raadkamer naar 
de correctionele rechtbank verwezen 
werden, en het is ook een feit dat het 
openbaar ministerie voor de rechtbank 
de veroordeling gevorderd heeft, en daags 
n a de vrijspraak hoger beroep heeft 
ingesteld ; b) er zijn duidelijke vermoe
dens dat gemtimeerde techniekers van 
" Socorap " heeft geronseld, de Compact
machine slu..iks heeft gefotografeerd, en 
gedetailleerde schetsen van haar onder
delen heeft doen opmaken; c) hoe kan 
zonder de fabrieksgeheimen uitgelegd 
worden dat in verscheidene Ianden zolang 
vruchteloos gezocht werd naar een 
bruikbare machine tot vervaarcliging van 
dubbelstuk niet geweven tapijten ? Zelfs 
Moravan gelukte er niet in een indus
trieel bruikbare machine te construeren 
en kocht ten slotte de Compactmachine 
van appellante ; d) indien geen fabrieks
geheimen benuttigd werden hoe kon 
Deletex zonder lange opzoekingen, aan
passingen en opptmtstellingen, van de 
eerste keer een gangbare machine gefa
briceerd krijgen? e) hoe, in dezelfde ver
onderstelling, wordt uitgelegd dat De bon
net in de boekhouding van Deletex voor 
belangrijke beclragen crediteur werd ge
steld? f) nopens de kwestie of de Titan
machines met behulp van ontvreemde 

fabrieksgeheimen gemaakt zijn, wat ten 
slotte een zuiver technische kwestie is, 
is (althans in de visie van de kort
gedingsjurisdictie, die slechts ten voor
lopigen titel statueert) principieel meer 
vertrouwen te hechten aan de appreciatie 
van de gerechtelijke desktmdigen dan aan 
die van de prive-deslnmdigen van de 
beschuldigde partij ; een deel van de 
opmerkingen hierboven geldt alleen ten 
aanzien van de constructie van Titan I, 
en het is klaarblijkend zo dat een straf
rechtelijke veroordeling die alleen zou 
gegrond zijn op mededeling van fabrieks
geheimen voor de constructie van Titan I, 
een slag in 't water zou zijn voor de 
belangen van de appellanten, en de in 
kortgeding getroffen maatregel niet a 
poste1·i01·i zou rechtvaardigen. Maar ook 
hier geldt de beschouwing dat voorlopig 
krediet moet gegeven worden aan de 
stelling van de gerechtelijke deskundigen, 
volgens wie Titan II, dochter van Titan I, 
evenzeer als deze laatste de kenmerken 
clraagt van nabootsing en benuttiging van 
fabrieksgeheimen van de appellanten. 
Gemtimeerden hadden Titan II niet ktm
nen vervaardigen zonder gebruik te 
maken van de technieken die zij zich 
eigen hadden gemaakt bij het vervaardi
gen van Titan I door slaafse namaking 
van de Compactmachine. Het feit dat de 
deskundige Tuypens nopens twee van de 
vijf zogezegde fabrieksgeheimen (wijze 
van bestrijken van lijm, en snijinrichting) 
de thesis van de appellanten niet aan
vaardde, getuigt voor zijn onpartijdig
heid, en neemt niets weg van zijn besluit 
wat de andere clrie ingeroepen geheimen 
betreft. Benevens de kwestie van het 
bestaan van fabrieksgeheimen, is er die 
van de kwaadwillige of beclrieglijke mede
deling ervan door personen die bij de 
fabriek werkzaam geweest zijn (arti
kel 309 van het Strafwetboek). Zijn er 
ernstige vermoedens dat Neyrinck werk
nemer geweest is van " Socorap " ? Deze 
vraag is op strafrec)>telijk gebied voor de 
beklaagde Neyrinck essentieel. Ze is niet 
essentieel op burgerlijk gebied. De cor
rectionele rechtbank nam aan dat de 
ondergeschiktheidsband van Neyrinck 
ten opzichte van " Socorap " niet bewezen 
was, maar stelde niettemin cle handelin
gen van Neyrinck aan de kaak als oneer
lijke mededinging. Op burgerlijk gebied 
en als justificatie van een voorlopige 
beschermingsmaatregel ten voordele van 
de appellanten is van doorslaggevend 
belang dat de fabrieksgeheimen beclrieg
lijk ter kennis kwamen van Deletex, niet 
dat dit beclrog aan al de voorwaarden van 



-910-

artikel 309 van het Strafwetboek vol
doet ,, 
· : terwijl 1° het op 20 april 1971 door de 
Correctionele Rechtbank te Kortrijk uit
gesproken vonnis de telastlegging tegen 
Neyrinck Tilo, Debonnet Alfons en Ver
straete Omer « geheilnen van de fabriek 
kwaadwillig of bedrieglijk aan anderen 
medegedeeld te hebben, met name de 
samenstell:ll1g, de wijze van fabricatie of 
van werking van een machine genaamd 
« ·Compact-machine " met bijbehoorten, 
vcior de fabricatie van niet-geweven tapij
ten, ten nadele van de naamloze ven
npbtschap Socorap ,, niet bewezen 
heeft verklaard en zich onbevoegd heeft 
verklaard om kennis te nemen van de 
burgerlijke vorderingen van de verweer
sters « Socorap '' en « Brevapat " om de 
reden dat « uit het strafdossier en de des
kundige verslagen niet met zekerheid 
blijkt dat de door de burgerlijke partij 
voorgewende fabrieksgeheimen, te weten 
de loop van de clraden met afgeefrollen 
en compensatiesysteem, de structuur en 
aan<;l.rijvmg van het vouwsysteem, de 
verwarmingskamer, tenslotte de synchro
Iiisatie, hoe vernuftig ook ineengestoken, 
haar exclusief toebehoren, door haar uit
gevonden en op p1.mt gesteld waren ge
'worden ten einde de Socorapmachine te 
bouwen ; dat veeleer dient aangenomen 
te worden dat door de snelle opgang van 
de techniek in de laatste decennia, door 
de vakliteratmu, door de vakspecialisten, 
beklaagden erin slaagden een gelijkaardig 
eindprodukt te vervaardigen als Titan I ; 
dat derhalve aan de door artikel 309 van 
het Strafwetboek gestelde voorwaarden, 
te weten het bestaan van fabrieksgehei
men, t:m deze niet werd voldaan " en het 
absoluut gezag van gewijsde van dit 
·strafrechtelijk vonnis er zich tegen ver
zet dat het bestaan en het mededelen 
van deze zogezegde fabrieksgehe:llnen nog 
vermoedelijk zou in acht genomen worden 
door een b1.ugerlijke rechter zetelende in 
kort geding (schending van het algemeen 
rechtsbegil1Sel en van de artikelen 4 en 
26 van de wet van 17 april 1878); 
· 2° het op 20 april 1971 door de Correc
tionele Rechtbank te Kortrijk uitgespro
ken vonnis absoluut gezag van gewijsde 
had, al was het door hoger beroep bestre-
9-en, zolang het niet hervormd wordt 
(schending van de artikelen 2, 24, 26 
van het Gerechtelijk W etboek en van 
het beginsel van het absoluut gezag van 
het gewijsde); 

3° het op 20 april 1971 door de Correc
tionele Rechtbank te Kortrijk uitgespro
ken vonnis de telastlegging van kwaad-

willige mededeling van fabrieksgeheimen 
verworpen heeft om de reden dat het 
bestaan van deze fabrieksgeheimen niet 
bewezen was en de kwestie of Neyrmck 
werkne1ner geweest was bij « Socorap " 
niet essentieel was op strafrechtelijk 
gebied en door het vonnis op !outer bij
komende wijze werd behandeld om de 
reden dat « voornoe1nde voorwaarden in 
principe niet meer dienen verder onder
zocht te worden terwijl de hoofdvoor
waarde het bestaan van fabrieksgeheim 
niet :ll1. amm1.erking genomen werd ; dat 
niettemin de rechtbank het nuttig oor
deelt de zaak in al haar onderdelen te 
onderzoeken ten einde een volledig beeld 
te geven van het onderwerpelijk geval " 
en derhalve de motieven van het arrest 
tegenstrijdig zijn met die van het straf
rechtelijk vonnis van 20 april 1971 waar
op het nochtans ste1.mt (schenclll1g van 
het a lgemeen beginsel van bet absoluut 
gezag van het strafrechtelijk gewijsde en 
van artikel 97 van de Grondwet); 

4° de drie door het arrest vermoedelijk 
in acht genomen fabrieksgeheimen van 
het verslag van deskundige Tuypens be
horen tot Q.e reeks van vijf fabrieksge
he:llnen van hetzelfde v:erslag Tuypens 
die door het correctioneel vonnis van 
20 april 1971 van de Rechtbank van 
Kortrijk als niet-bestaande werden ver
worpen (schending van artikel 309 van 
het Strafwetboek en van het algemeen 
beginsel van het absoluut gezag van het 
strafrechtelijk gewijsde), zodat het be
streden arrest de in het middel ingeroepen 
bepalingen schendt ; 

het tweede, uit de schending van arti
kel 97 van de Grondwet, 

doo1·dat het bestreden arrest van her
vorming de door eiseres ingestelde verde
ring tot il1trekking van de bij arrest van 
15 februari 1970 uitgesproken verbods
maatregelen inzake de Titanmachines af
wijst als ongegrond, om de reden dat 
« het Hof de vergissil1g niet zal begaan 
zich te wagen op het technisch terrem, 
waar het niet bevoegd is; als kortge
dingsjurisdictie het zich trouwens moet 
wachten van beschouwingen uit te druk
ken die als een kritiek van het correctio
neel vonnis zouden kw1nen voorkomen, 
of die zouden v.ooruitlopen op de beslis
sing van het strafgerecht in hager beroep ; 
de getroffen beschermingsmaatregel ove
rigens enkel gebonden is aan de vermoe
dens van benuttiging van bedrieglijk 
medegedeelde fabrieksgeheimen, en het 
er slechts op aankomt na te gaan of er 
nog altijd dergelijke vermoedens bestaan; 
nopens de kwestie of de Titanmachines 
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met behulp van ontvreemde fabrieksge
heimen gemaakt zijn, wat t en slotte een 
zuiver technische kwestie is (althans in de 
visie van de kortgedingsjurisdictie, die 
slechts voorlopig statueert), principieel 
m eer betrouwen te hechten is aan de 
appreciatie van d e gerechtelijke d eslnm
digen dan aan die van de prive-deskundi
gen van de beschuldigde partij ; een groot 
dee! van d e argumentatie van D eletex en 
van h aar deskm1digen, inzonderheid wat 
de t echnische aspecten aangaat, op een 
verwarring berust : « m en bestudeert de 
T itan II, en m en vergeet dat d e b edrieg
lijke m ed ed eling van fabrieksgeheimen, 
waarvan spraak in de strafprocedure, ook 
en vooral slaat op Titan I, volgens de 
gerechtelijke deslnmdigen een « slaafse 
namaak " van de Compactmachine " ; een 
dee! van de opmerkingen hierboven aileen 
t en aanzien van de constructie van 
Titan I geldt, en het klaarblijkelijk zo is 
dat een str afrechtelijke veroordeling die 
aileen zou gegrond zijn op m eded eling van 
fabrieksgeheimen voor de constructie van 
Titan I, een slag in 't water zou zijn voor 
de belangen van de appeilanten, en de 
in kort geding getroffen maatregel niet 
a poste1·i01·i zou rechtvaardigen ; maar 
ook hier d e b eschouwing geldt dat voor
lopig krediet moet gegeven worden aan 
de stelling van de gerechtelijke d eskuncli
gen, volgens wie Titan II, dochter van 
Titan I, evenzeer a ls deze laatste de ken
m erken draagt van nabootsing en b enut
tiging van fabrieksgeh eimen van de 
appellanten ; ge!ntimeerden Titan II niet 
hadden kunnen vervaardigen zonder ge
bruik t e maken van de t eclmiek en die zij 
zich eigen hadden gemaakt bij het ver
vaardigen van Titan 'I door slaafse na
making van d e Compactmachine ; het 
feit dat d e deskundige Tuypens nopens 
twee van de vijf zogezegde fabrieksgeh ei
m en (wij ze van bestrijken van lijm, en 
snijinrichting) de thesis van de appel
lanten niet aanvaardde, voor zijn onpar
tijdigh eid getuigt en niets wegneemt van 
zijn besluit wat de andere drie ingeroepen 
geheimen betreft "• 

tenvijl 1° h et ar,rest, door enerzijds te 
beslissen dat h et hof zich niet waagt op 
teclmisch terrein waar het niet b evoegd 
is en door anderzijds te beslissen dat een 
groat d eel van de argumentatie van 
Deletex en van haar deslnmdigen, inzon
derheid wat de technische aspecten aan
gaat, op verwarring berust, op tegen
strijdige, duistere en onvoiledige redenen 
steunt; 

2° het arrest, door enerzijds t e beslissen 
dat een kortgedingsjurisdictie geen b e-

schouwingen mag uitdrukken die als een 
kritiek van het correctioneel vonnis kun
n en voorkomen en door anderzijds te 
beslissen dat er fabrieksgeheimen van de 
Socorapmachine bedrieglijk ter kennis 
kwamen van Deletex voor het m aken van 
de Titanmachine, terwijl volgens het 
correctioneel vonnis van 20 april 1971 
er geen dergelijke fabrieksgeheimen be
stonden, op tegenstrijdige, duistere en 
onvoiledige reden en stem1t, zodat het 
bestreden arrest artikel 97 van de Grand
wet schendt : 

W at het eerste middel en het tweede 
onderdeel van het tweede middel betreft : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
uitspraak doet over een beroep ingesteld 
tegen een bevelschrift van de voorzitter 
van de Rechtbank van koophandel te 
Kortrijk, op 25 mei 1971 in kart geding 
verleend, waarbij een bevelschrift wordt 
ingetrokke:o. door dezelfde m agistraat t e
voren geveld en gedeeltelijk door een 
arrest van h et Hof van beroep te Gent 
van 15 december 1970 bevestigd, dat aan 
huidige eiseres had verboden « tot aan 
het definitief strafvonnis ... t e verplaat
sen, te verkopen of te verhuren de 
machines genoemd Titan I en Titan II 
waaromtrent verdenking bestaat dat ze 
met behulp van beclrieglijk medegedeelde 
fabrieksgeheimen werden gefabriceerd "• 
en een sekwester had benoemd ; 

Overwegende dat bedoeld arrest van 
15 d ecember 1970 preciseert dat de voor
zitter van d e rechtbank van koophandel 
uitspraak had gedaan m et toepassing van 
de procedure in kart geding waarin is 
voorzien door artikel 12bis van de wet 
van 25 maart 1876 en niet op grand van 
de b epalingen v an het koninklijk besluit 
nr. 55 van 23 d ecember 1934; 

Overwegende dat uit de vaststeilingen 
van het b astred en arrest blijkt, enerzijds, 
dat u itspraak doende over de vervolgin
gen ingest eld we gens h et misclrijf bepaald 
door artikel 309 van het Strafwetboek, 
tegen clrie a ls werlmem ers of !eden van 
de « staf " van eiseres beschouwde be
klaagden, de Correctionele Rechtbank te 
Kortrijk op 20 april 1971 hen vrijge
sproken h eeft en, anderzijds, dat op 
21 april 1971 het openbaar ministerie 
hager beroep tegen deze b eslissing heeft 
aangetekend ; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
het beroepen b evelschrift van 2 5 m ei 1971 
t enietdoet en b eslist dat er geen reden is 
tot intrekking van de bij het arrest van 
15 d ecember 1970 bevolen voorlopige 
b eschermingsm aatregelen ; 
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Overwegende dat een boslissing, op de 
strafvordering gewezen, gezag van ge
wijsde met a l de daaruit voortvloeiende 
gevolgen dan aileen verkrijgt indien de 
strafvordering beeindigd is, clit wil zeggen 
wanneer het rechterlijk gewijscle onher
roepelijk geworden is ; 

Overwegende nochtans dat, zoclra de 
beslissing uitgesproken is, wat aldus ge
vonnist werd voorlopig voor waar moet 
worden gehouden en de rechter bij wie de 
burgerlijke rechtsvordering afzonderlijk 
aanhangig is gemaakt zelfs het gecling 
moet schorsen totclat over de strafvorde
ring definitief is beslist ; 

Overwegende dat de burgerlijke vorde
ring die alclus bedoelcl wordt een vorde
ring is die p1.mten betreft welke gemeen 
zijn aan de strafvordering die tot de 
strafrechtelijke beslissing heeft geleid; 

Overwogende dat het bestreden arrest 
het vonnis door de Correctionele Recht
bank te Kortrijk geveld niet tegenspreekt 
en geenszins uitspraak doet over een 
burgerlijk geding zoals hierboven be
doeld; 

Overwegende immers, enarziJds, dat 
het hof van beroep beslist dat het eerste 
bevtlschrift client behouden te worden 
niet op groncl van de beschouwing dat het 
de beklaagden ten laste gelegde misdrijf 
als bewezen client beschouwd te worden 
terwijl de correctionele rechtbank hen 
had vrijgesproken, maar omdat het niet 
uitgesloten is dat het vonnis van deze 
rechtbank, ingevolge het ingesteld hoger 
beroep, zou gewijzigd worden zodat de 
redenen van bestaan van de door becloeld 
bevelschrift bevolen voorlopige bescher
mingsmaatregelen « tot aan het definitief 
strafvonnis " nog steeds aanwezig zijn ; 
dat derhalve er geenszins van strijcligheid 
tussen beide beslissingen sprake kan zijn ; 

· Overwegende, anderzijds, dat het von
nis van de correctionele rechtbank uit
spraak doet nopens een strafvordering 
ingesteld op grond van artikel 309 van 
het Strafwetboek, terwijl het bestreden 
arrest heslist over de noodzakelijkheid 
van het behoud van een beschermings
maatregel die precies oorspronkelijk be
volen werd omdat geoordeeld werd clat 
hij geboden was zolang over de strafvor
dering niet definitief uitspraak werd ge
daan; 

Dat uiteraard een niet-onherroepelijk 
vonnis, op de strafvordering gewezen, de 
rechter die in kort gecling uitspraak doet 
niet wettelijk kan beletten, te beslissen of 
een dergelijke maatregel ja dan neen 
nog steeds geboden is ; 

Dat dienvolgens de ingestelde straf-

vordering en het vonnis door de CO!Tec
tionele rechtbank gewezen het hof van 
bei·oep, ten deze, niet weotelijk konden 
beletten uitspraak te cloen zoals het ge
·daan heeft ; 

Overwegencle clat de bepalingen van 
het Gerechtelijk W etboek betreffencle het 
gerechtelijk gewijsde geen toepassing 
vinden in strafzaken ; 

Wat het eerste onclercleel van het 
tweede miclclel betreft : 

Overwegende dat het n.iet tegenstrijdig 
noch dubbelzinnig is, enerzijds, te be
schouwen dat hat Hof zich niet zal wagen 
op het teclmisch terrein, waar het niet 
bevoegd is, en, anderzijcls, te beslissen dat 
een groot deel van de argumentatie van 
de eiseres en van haar deskcmcligen, i.n.
zonderheid wat de technische aspecten 
aangaat, op een verwarring berust, door 
erop te wijzen dat men de Titan II 
bestudeert en vergeet dat de bedrieglijke 
mecleclelirtg van fabrieksgeheimen ook en 
vooral op de Titan I slaat ; 

Overwegende dat geen van beicle m.id
delen kan worden aangenomen ; 

Overwegende dat, nu de voorziening 
verworpen wordt, de eis tot binclendver
ldaring van het arrest door eiseres tegen 
verweerder V erplancke ingesteld zonder 
bestaansreden is geworden ; 

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

26 mei 1972.- J e kamer.- Voo1'zitte1·, 
Ridder Rutsaert, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Ve1·slaqgeve1', de H. Ger
niers. Gelijlclttidende conclusie, de 
H. Dmnon, aclvocaat-generaal. - Plei
te?'S, de HH. Houtek.ier en Ansiaux. 

2e KAMER. - 29 mei 1972. 

10 VERJ ARING. - STRAFZAKEN. 
STRAFVORDERING. 0VERTREDING 
VAN DE WET BETREFFENDE DE PO LITlE 
OVER RET WEGVERKEER OF VAN HET 
WEGVERKEERSREGLEMENT. TER
MIJN. 

2° VERJARING. - STR.AFZAKEN. -
STR.A,FVORDERING. - BESLISSING TOT 
VERDAGING.- HANDELING WAARDOOR 
DE VERJARING WORDT GESTUIT. 

3° CASSATIE. - 0MV.ANG. - STRAF
ZAKEN. - VoORZIENING VAN RET OPEN-
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BAAR MINISTERIE GERICHT TEGEN DE 
BEKLAAGDEN EN TEGEN DE VOOR DEZE 
BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKE 
PARTIJ. - BESTREDEN VONNIS WAAR
BIJ DE STRAFVORDERING ONWETTELIJK 
VERJAARD WORDT VERKLAARD.- 0AS
SATIE.- 0li'IVANG. 

1 o De st1·afvo?"de1·ing voo1·tvloeiend ttit een 
ove1·t1·eding van de wet bet1·efjende de 
politie ove1· het wegve1·lcee1· of van het 
wegvm·lcem·s?"eglement ve1jaa1·t, bij ont
stentenis van een oo?"zactlc tot scho1·sinr1 
van de ve1jm·ing, na vedoop van een jaa1· 
vanaf de laatste daad van onde1·zoelc of 
van vervolging ve1Ticht binnen het jaa?" 
te 1·elcenen van de dag wam·op het mis
d?·ijf is gepleegd (1). (Wet betreffencle 
de politie over het wegverkeer, coordi
natie van 16 maart 1968, art . 68; wet 
van 17 april 1878, art. 22, 23 en 25.) 

:2o Een tijdig gewezen beslissing tot vm·da
ging van de zaalc stttit de ve1jm·ing van 
de stmfvo?"de?·ing (2). (\'IT et van 17 april 
1878, art. 22.) 

:3o De cassatie, op de voo1·ziening van 
het openbaa1· ministe?"ie tegen de be
klaagde en de voo1· deze bu1·ge1'1'echtelijlc 
aanspmlcelijlce pa1·tij, van de beslissing 
wam·bij onwettelijlc wordt vedclaanl dat 
de st1·afv01·de1·ing wegens een ove1·t1·eding 
van het wegve1·lcee1's1·eglement tegen deze 
laatste pa1·tij ve1jaa1·d is b1·engt de 
cassatie mede van het beschtlclcende ge
deelte dat op dezelfde onwettige g1·ond 
stettnt en waa?"bij deze btwge?Techtelijlc 
aanspmlcelijlce pm·tij bttiten de zaalc 
wo1·dt gesteld (3). 

·(PROCUREUR DES KONINGS TE HOEI, 
T. MALAISE EN MINCE DU FONTBARE DE 
FUMAL.) 

ARREST (ve1·taling). 

RET HOF ; - Gelet op het bestreclen 
vonnis, op 3 december 1971 in hoger 
beroep gewezen door de Correctionele 
Rechtbank te Hoei ; 

Overwegende dat de voorziening alleen 
gericht is tegen de beldaagde en de 
civielrechtelijk aansprakelijke partij 
voor de feitenrechter in de zaak betrok
ken; 

(1) Cass., 29 maart 1971 (A?T. cass., 1971, 
blz. 722); 6 september 1971, sup1·a, blz. 8; 
men raadplege cass., 15 mei 1972, sup1·a, 
blz. 852. 

(2) Cass., 24 februari 1969 (A1-r. cass., 1969, 

Over het micldel afgeleid uit de scherr
ding van d<J artikelen 68 van de wet 
betreffende de politie over het wegver
keer (gecoordineerd op 16 maart 1968), 
22 en 28, lid 1, van de wet van 17 april 
1878 houdende de voorafgaande titel van 
het vVetboek van strafvordering, 

doo1·dat het bestreden vonnis beslist dat 
de telastlegging B tegen de eerste ver
weerder verjaard is, 

tenvijl het misdrijf omschreven in ge
noemde t elastlegging pas verjaart door 
verloop van een jaar, te rekenen van de 
dag waarop het misdrijf is begaan, en de 
verjaring regelmatig op 13 juli 1971 is 
gestuit door de verwijzing van de zaak 
naar een andere terechtzitting van de 
correctionele rechtbank : 

Overwegende dat de verjaard ver
klaarde telastlegging B betrekking heeft 
op een overtrading van artikel 5 van het 
wegverkeersreglement die op 25 septem
ber 1970 werd gepleegd; 

Overwegende dat, luidens artikel 68 
van de wet betreffende de politie over het 
wegverkeer (gecoordineercl op 16 maart 
1968), de strafvordering \'Oortspruitende 
uit het misdrijf tegen de desbetreffende 
wet ten en verordeningen verj aart na een 
j aar te rekenen van de dag waarop het 
misdrijf is begaan ; 

Dat, krachtens artikel 22 van de wet 
van 17 april 1878, dat luidens artikel 28, 
lid 1, van toe passing is in alle door bij
zondere wetten geregelde zaken, de ver
jaring van de strafvordering gestuit 
wordt door daden van onderzoek of van 
vervolging, verricht binnen de bij de wet 
gestelde termijn, en met die daden een 
nieuwe termijn van gelijke duur begint 
te lopen; 

Overwegende dat het op tegenspraak 
gewezen vonnis van 13 juli 1971 waarbij 
de correctionele rechtbank de behande
ling van de zaak naar de terechtzitting 
van 19 november 1971 heeft verwezen, 
een daad van onderzoek is die binnen de 
eerste verjaringstermijn werd verricht, 
en derhalve regelmatig deze verjaring 
heeft gestuit; dat vanaf 13 juli 1971 een 
nieuwe termijn van een jaar is beginnen 
te lopen; 

Dat dientengevolge het middel gegrond 
is; 

blz. 600); men raadplege cass., 8 december 
1969 (ibid., 1970, biz. 339); 21 februari 1972, 
supm, blz. 578. 

(3) Men raadplege cass., 20 d ecember 1971, 
supm, blz. 399. 

\ 
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Overwegende dat voor het overige de 
substantiele of op straffe van nietigheid 
voorgescbreven rechtsvol'Inen werden na
geleefd en clat de beslissing overeenkom
stig de wet is ; 

Overwegende dat de vernietiging, op 
de voorziening van bet openbaar ministe
rie gericbt tegen beide verweerclers, van 
de beslissing op de strafvordering die 
tegen de eerste verweerder is ingesteld 
wegens 'de telastlegging B de vernietiging 
meebrengt van de beslissing op de vor
clering van het openbaar ministerie tegen 
de tweede verweerder, civielrechtelijk 
aansprakelijke partij, welke laatste be
slissing het gevolg is van de eerste en 
op dezelfde onwettelijkheid steunt; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den vonnis, in zover bet beslist dat de 
strafvordering die tegen de eerste ver
weerder wegens de telastlegging B werd 
ingesteld, verjaard is en in zover bet, met 
bevestiging van het beroepen vmmis of 
bij wege van eigen beschikking, alle door 
het openbaar ministerie in beide instan
ties gemaakte kosten ten laste van de 
Staat laat, met dien verstande dat de 
vernietiging zich zover uitstrekt als hier
voor wordt gezegd ; verwerpt de voorzie
ning voor het overige ; beveelt dat van 
dit arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van de gedeeheli,ik vernietigde 
beslissing; veroordeelt ieder van de ver
weerders in een zesde van de kosten ; laat 
de overige kosten ten laste van de Staat ; 
verWijst de aldus beperkte zaak naar de 
Correctionele Rechtbank te Luik, zitting 
houdencle in hoger beroep. 

29 mei 1972.- 2e kamer.- Voo?·zitte?', 
de H. Perrichon, raadsheer waarnemend 
voorzitter.- Ve?·slaggeve1·, de H. Capelle. 
- Gelijklttidende conclusie, de H . Dumon, 
advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 29 mei 1972. 

HOGER BEROEP.- STRAFZAKEN. 
TERJ\UJN. - VEROORDELING BIJ VER-

(1) Men raadplege HAYOIT DE TERMICOURT, 

« Etude sur !'opposition aux decisions rendues 
par les juridictions correctionuelles et les 
tribunau x de police ,, Revue cle cl1·oit pbutl et cle 
c1·iminologie, 1932, m·. 57, blz. 866; Rep. pmt. 

STEK.- VONNIS WAARBIJ HET VERZET 
ONGEDAA.."f WORDT VERKLAARD. 
HOGER BEROEP VAN DE BEKLAAGDE. 
- TERMIJN BEGINT TE LOPEN DE DAG 
NA DE BETEKENING VAN HET VONNIS . 

De te1·mijn van het hoge1· be1·oep doo1· de 
beklaagcle ingestelcl tegen een vonnis, 
waa1·bij wegens ve1·stelc ongedaan woTdt 
ve1·lclaanl het ve1·zet doo1· hem gedaan. 
tegen een vonnis dctt hem bij ve1·stek 
ve?·oo?·cleelt, begint te lopen cle clag na 
de betekening die hem van het vonnis
op ve1·zet gewezen is gedaan (1). (Sv., 
art. 188 en 203.) 

(SAl\iARDZIC.) 

, ARREST (ve1·taling). 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
vmmis, op 17 november 1971 in hoger 
beroep gewezen door de Correctionele 
Rechtbank te Luik ; 

Over het middel ambtshalve afgeleid 
nit de schending van de artikelen 172, 
174, 187, 188 en 203 van het Wetboek 
van strafvordering : 

Overwegsnde dat de termijn voor hoger 
beroep tegen het vonnis waarbij verzet 
ongedaan wordt verklaard wegens ver
stek van eiser in verzet, tien dagen is, te 
rekenen van de dag waarop genoemd 
vonnis is betekend ; 

Overwegende dat nit geen enkel stuk 
van de rechtspleging blijkt dat het vonnis 
aan eiser betekend is ; 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
de in het m iddel vermelde wetsbepalingen 
schendt, wanneer bet beslist dat het hoger 
beroep van 19 oktober 1971 tegen het 
vonnis van 12 juli 1971 laattijcl.:ig en dus 
niet ontvankelijk is, omdat het niet bin
nen tien dagen na de uitspraak ervan is 
ingesteld; 

' Overwegende dat voor het overige de 
substantiele of op straffe van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvonnen werden na
geleefd en dat de beslissing overeenkom
stig de wet is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den vonnis, voor zover het niet ontvanke
lijk verklaart het hoger beroep van 

clu cl1·oit belge, Bijv., I, v• Appel en matiil7'e· 
7·epussive, m·. 201. Men raadplege, in verband 
met de termijn van cassatieberoep, cass., 
D november 1971, supm, blz. 255. 
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19 oktober 1971 tegen h et v onnis van 
12 juli waarbij eisers verzet ongedaan is 
verklaard ; verwerpt de voorziening voor 
h et overige; beveelt dat van dit arrest 
m elding zal worden gemaakt op de kant 
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing ; 
veroordeelt eiser in de helft van de kos
ten ; laat de overige kosten ten laste van 
de Staat ; verwijst de aldus beperkte zaak 
naar de Correctionele Rechtbank te Hoei, 
zitting houdende in hoger beroep. 

29 mei 1972.- 2" kam er.- Voo1·zitte1·, 
de H. Perrichon, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Ve~·slaggeve1·, de H. Trous
se. - Gelijklwidende conclusie, de H. Du
mon, advocaat-generaal. 

2" KAMER. - 29 mei 1972. 

VOORZIENING IN CASSATIE. 
VORM. - STRAFZAKEN. - VOORZIE 
NING VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ.
EXPLOOT VAN BETEKENING TER GRIFFIE 
VAN RET HOF l"[EERGELEGD NA. RET 
VERSTRIJKEN VAN DE TERMIJN GESTELD 
BIJ ARTIKEL 420bis, LID 2, VAN RET 
WETBOEK VAN STRAFVORDERING. 
NIET-ONTVANKELIJKHEID . 

Niet ontvankelijlc is de voo1·ziening van de 
btt1'(Je1'lijlce pm·tij, wie1· exploot van bete
lcening aan de ve1·weeTde1· te1· (J1'i f!ie van 
het Hoj is nee1·gelegd na het ve1·st1·ijlcen 
van de tennijn gesteld bij m·tikel 4.20bis, 
licl 2, van het Wetboek van stmjvo?·de-
1'ing (1). 

(VOGELEER, T. DE FAYS J . EN H. ) 

ARREST (ve1·taling) . 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 9 december 1971 in hoger 
beroep gewezen door de Correctionele 
Recht bank te N eufch ateau ; 

Overwegende dat uit de stuklren waar
op het Hof vermag acht te slaan niet 
blijkt dat eiseres, burgerlijke partij , haar 

(1) Oass., 11 mei 1971 (A1'1· . cass., 1971, 
blz. 915). 

voorziening heeft betekend aan de par
tijen tegen wie zij is gericht; dat met 
name de stuldren waaruit de betekening 
van d e voorziening aan de verweerders 
blijkt en die op 24 mei 1972 ter griffie 
van het Hof zijn neergelegd, t e laat wer
den ingediend, verrnits zulks is gebeurd 
buiten de bij artikel 420bis van het 
Wetboek van strafvordering gestelde ter
mijn, cqe loopt vanaf 30 decemb er 1971, 
op welke datum d e zaak door de griffier 
op de algemene rol werd ingeschreven ; 

Dat d e voorziening derhalve niet ont
vankelijk is ; 

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

29 mei 1972.- 2e kamer.- Voo1·zitte1·, 
de H. Perrichon, raadsheer waarnemend 
voorzitter.- Vm·slaggeve1·, de H. Capelle . 
- Gelijklttidende conclusie, d e H . Dtmlon, 
advocaat-generaal.- Pleite1·s , de HH. Si
mont en Van Ryn. 

2° KAMER. - 29 mei 1972. 

VISVANGST. - RrviERVISVANGST. 
VERBEURDVERKLARING VA.N VISTUI
GEN. - VooRWAARDE. 

Vistttigen wo1·den ve1·betwd ve1·klaa1·d op 
voo1·waa1·de dat zij, na aanmaning, aan 
de ve1·balisant ove1·handigd zijn; ingeval 
de ove1't1·ede1·, na de aanmaning, in 
geb1·eke blijjt, wordt hem, in plaats van 
de ve1·beu?·dve?·lcla1·ing, een ve1·ande1·lijlce 
geldboete opgelegd (2). (Wet van 1 juli 
1954, art. 24.) 

(PROCUREUR DES KONINGS TE HOEI, 
T. MAILLARD.) 

ARREST (ve1·taling). 

RET HOF ; - Ge1et op het bestreden 
vonnis, op 10 december 1971 in b oger 
beroep gewezen door de Correctionele 
Recht bank te Hoei ; 

(2) Oass., 9 november 1931 (Bull. en PASIC., 
1931, I, 281) ; men raadplege cass., 8 oktober 
1962 (ibid., 1963, I, 168) en de noot 1. 
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Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van artikel 7 van de wet van 1 juli 
1954 op de riviervisserij, 

doonlat het bestreden vonnis, onder 
bevestiging van het beroepen vonnis, 
verweerder tot geldboete veroordeelt om, 
voorzien van een visvergunning van 
80 frank, in de Mehaigne anders te hebben 
gevist dan vanaf de oever (telastleg
ging A), maar geen verbem·dverklaring 
uitspreekt van alle voorwerpen die tot 
h et plegen van het misdrijf hebben ge
diend, 

tenvijl, met toepassing van voornoemd 
artikel 7, de veroordelil:tg van een be
klaagde wegens dit misdrijf die ver
beurdverklaring tot gevolg moet hebben : 

Overwegende dat artikel 24 van de 
wet van 1 juli 1954 op de riviervisserij de 
verbem·dverklaring van de voorwerpen 
afhankelijk stelt van de voorwaarde dat, 
na amunaning, deze voorwerpen aan de 
verbalisant zijn overhandigd en, ingeval 
de overtreder na de aanmaning in gebreke 
is gebleven, in p laats van de verbeurd
verklaring, een geldboete oplegt ; 

Overwegende dat het vervulcl zijn van 
die wettelijke voorwaarden niet is vast
gesteld door de rechter en evenmin voor 
hem werd aangevoerd ; 

Dat bet middel naar recht faalt; 
En overwegende dat de substantiele of 

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

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning ; laat de kosten ten laste van de 
Staat. 

29 mei 1972. - 2 6 kamer. - Vom·
zitte7·, de H. Perrichon, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1', de 
H. Closon. - Gelijkl~tidencle conclusie, 
de H. Dmnon, advocaat-generaal. 

ze KAMER. - 29 rnei 1972. 

VOORZIENING IN CASSATIE. 
STRAFZ.A,KEN. - AFsTAND. ·- VooR
zrENING IN CASSATIE VAN DE BEKLAAG
DE TEGEN DE BESLISSING OP DE STRAF
VORDERING EN DE BURGERLIJKE 
RECHTSVORDERING. - AFSTAND VAN 
DE VOORZIENING, IN ZOVER ZIJ GERICHT 
IS TEGEN DE BESLISSING OP DE BURGER
LIJKE RECHTSVORDERING. - AFSTAND 

GEGROND OP DE ENKELE REDEN DAT 
DEZE BESLISSING GEEN EINDBESLISSING 
IS IN DE ZIN VAN ARTIKEL 416 VAN RET 
vVETBOEK VAN STRAFVORDERING. -
AFST.A.ND DIE NIET .A.LS EEN BERUSTING 
KAN WORDEN GEINTERPRETEERD. -
GEVOLGEN. 

W annee1· de belclaagde zich in cassatie 
heeft voo1·zie1~ tegen de beslissingen op de 
tegen hem ingestelde stn:~:fvonlm·ing en de 
b~wge?'lijke 7'echtsvonle7·ing en hij ve7'
volgens ajstcmd heeft geclaan van zijn 
vooTziening, in zove1· zij ge1·icht was 
tegen de beslissing op de b~t1·ge1·lijke 
7'echtsvoTde7·ing, om de enkele 1·eden dat 
deze beslissing geen eindbeslissing is in
de zin van m·tilcel 416 van het W etboek
van stmjvo7·de7·ing, lean deze ajstand niet 
als een bentsting woTden ge'inte?'PI'etee?·d· 
en wonlt hij doo1· het H of niet gedec7'e
tee7'd wannee1· het vaststelt dat deze be
slissing een eindbeslissing is (1). 

(CAPPOEN, T. LAMBERT EN NATIONA.A.L. 
VERBOND VAN SOCI.A.LISTISCHE MUTUA
LITEITEN.) 

ARREST (ve1·taling). 

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

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

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 civielrechte
lijke vorderingen die tegen eiser zijn inge
steld : 

Overwegende dat, bij een akte ter 
griffie van bet Hof op 16 maart 1972 
ontvangen, eiser verklaard heeft afstand 
te doen van zijn voorziening tegen de 
verweerders bm·gerlijke partijen, onder 
bet uitdrukkelijk voorbeboud van een la
ter cassatieberoep tegen de civielrechtelij
ke bescbikki:ngen van het bestreden ar-

(1) Cass., 9 juni 1969 (A·n·. cass., 1969, 
blz. 987); men raadplege cass., 20 december 
1971, supm, blz. 382. 
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rest, na de eindbeslissing op de rechtsvor
deringen van genoemde verweerders ; 

Overwegende dat de beslissingen op de 
civielrechtelijke vorderingen ingesteld 
door de verweerders, de echtgenoten 
L ambert-Fagnard, in welke hoadanigheid 
zij ook optreden, weliswaar geen eind
beslissingen zijn in de zin van artikel 416 
van het Wetboek van strafvordering, 
maar dat uit de beschikkingen van het 
bestreden arrest en uit de processtukken 
waarop het Hof vermag acht te slaan 
blijkt dat, door bevestiging van het be
roepen vonnis waarbij aan de verweerder, 
h et Nationaal Verbond van Socialistische 
Mutualiteiten, op een rechtsvordering, 
voorlopig geraamd op 200.000 frank, 
een bedrag van 20.830 frank, vermeerderd 
met de gerechtelijke interest en de kosten, 
werd toegekend, het hof van beroep uit
spraak heeft gedaan over alles wat het 
voorwerp was van de bij dat hof aan 
hangige rechtsvordering van genoemde 
verwerende partij, zodat zijn rechtsmacht 
aldus uitgeput is en zijn beslissing op de 
rechtsvordering van genoemde verweer
der een eindbeslissing is in de zin van 
voornoemd artikel 416, in strijd met wat 
eiser heeft betoogd ; 

Dat daaruit volgt dat, voor zover de 
gedeeltelijke afstand van de voorziening 
b etrekking heeft op de beslissing die 
gewezen is op de rechtsvordering van de 
verweerder, het N ationaal Verbond van 
Socialistische Mutualiteiten, er geen 
grond is om deze afstand te decreteren, 
daar het voorbehoud, gemaakt in de akte 
waarin de afstand voorkomt, uitsluit dat 
zij zou worden gei:nterpreteerd als een 
berusting en de afstand in die mate door 
dwaling is aangetast ; 

Overwegenda dat eiser geen enkel 
middel aanvoert ter staving van zijn 
voorziening tegen genoemde verweerder ; 

Om die redenen, decreteert de gedeel
telijke afstand van de voorziening, be
halve voor zover die afstand betrekking 
heeft op de beslissing gewezen op de 
bmgerlijke rechtsvordering die door de 
verweerder, het Nationaal Verbond van 
Socialistische Mutualiteiten, is ingesteld; 
verwerpt de voorziening voor het overige; 
veroordeelt eiser in de kosten. 

29 inei 1972. - 2e kamer. - Voor
zitter, de H. Perrichon, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, de 
H. · Capelle. - Gelijlclttidende conclusie, 
de H. Dumon, advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 29 mei 1972. 

1° HOGER BEROEP. - STRAFZAKEN. 
- EENSTEllfMIGHEID.- CoRRECTIONE
LE RECHTBANK DIE DE DOOR DE POLI
TIERECHTBANK U ITGESPROKEN STRAF 
HANDHAAFT, l\'I:AAR RET UITSTEL VOOR 
DE TENUITVOERLEGGING VAN DE STRAF 
INTREKT. - EENSTEMMIGHEID VER
EIST. 

2° HOGER BEROEP. - STRAFZAKEN. 
- EENSTElV!li'[IGHEID. ---:- WIJZIGING 
DOOR DE CORRECTIONELE RECHTBANK 
VAN EEN VRIJSPREKEND VONNIS VAN 
DE POLITIERECHTBANK. - EENSTEM
l\UGHEID VEREIST. 

3° CASSATIE. - 0li'IvANG. - STRAF
ZAKEN.- STRAFVORDERING.- VooR
ZIENING VAN RET OPENBAAR MINISTE
RIE TEGEN DE BEKLAAGDE EN DE VOOR 
DEZE BURGERRECHTELIJK AANSPRAKE
LIJKE PARTIJ.- CASSATIE VAN DE BE
SLISSING TOT VEROORDELING VAN DE 
BEKLAAGDE. - CASSATIE BRENGT DE 
CASSATIE MEDE VAN RET BESCHIKKEN
DE GEDEELTE M.B.T. DE BURGERRECH
TELIJK AANSPRAKELIJKE PARTIJ. 

1° De co1Tectionele 1·echtbanlc lean niet, 
zoncle1· eenpa1·ige stemmen van haa1· le
den, het ~titstel van de tenuitvoe1·legging 
van de stmj dat de politie1·echtbanlc had 
toegelcend int1·elclcen, te1·wijl zij de door 
ham· uitgesprolcen stmj handhaaft (1). 
(Sv., art. 2llbis.) 

2° Om een doo1· de politie1·echtbanlc v1·ij
gesprolcen belclaagde te ve1'001'delen, moet 
de co?Tectionele 1'echtbanlc, ~titspma.lc 
doen met eenpw·ige stemmen van haa1· 
leden (2). (Sv., art . 2llbis.) 

3° De cassatie, op de voomiening van het 
openbaa1· ministe1·ie tegen de belclaagde 
en de voo1· deze b~t1·ge1'1'echtelijlc aan
spmlcelijlce pa1·tij, van de beslissing tot 
ve1·oonleling van cle belclaagde b1·engt 
de cassatie mede van de beslissing waa1'
bij deze pa1·tij bu1·ge1Techtelijlc aanspm
lcelijlc wo1·dt ve1·lclaa1·d voo1· de ve1'001' 
deling van cle belclaagde (3). 

(1) Men raadpiege cass., 13 april 1959 
(Bull. en PAsrc., 1959, I, 80); men raadpiege 
cass., 11 mei 1970 (An·. cass., 1970, biz. 841) 
en noot 2, en 4 oktober 1971, sttpm, biz. 133 . 

(2) Cass., 6 maart 1972, sttpm, biz. 633. 
(3) Cass., 20 december 1971, Sttpm, biz. 399. 
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(PROCUREUR DES KONINGS TE LUIK, T. 
VANDERHAEGEN EN PERSONENVEN· 
NOOTSCHAP llffiT BEPERKTE AANSPRAKE 
LIJKHEID cc BOERMA-BELGIUM ll .) 

ARREST (vm·tctling). 

HET HOF ; - Gelet op het b estre
den vonnis, op 17 november 1971 in ho
ger b eroep gewezen door de Correctio
nele Recht bank te Luik ; 

I. In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de bes lissing op de strafvorde
ring die tegen de verweerder is ingesteld : 

Over het eerste middel, afgeleid nit de 
schending van artikel 2llbis van het 
Wetboek van strafvordering, 

doo1·dat het bestreden vmmis de door 
de eerste rechter tegen verweerder uit
gesproken veroordeling verzwaart, zon
der vast te stellen dat het gerecht in 
hoger beroep u itspraak heeft gedaan Inet 
de eenparige stennnen van zijn leden : 

Overwegende dat verweerder vervolgd 
werd wegens het gecontraventionaliseerd 
wanbeclrijf van onopzettelijke slagen en 
verwonclingen, alsmede wegens overtre
ding van de artikelen 13, 25-2, c, en 27-1, 
lid 2, van het wegverkeersreglement ; 

Dat bij vonnis van 24 september 1971 
de Politierechtbank te Luik verweerder 
van al die telastleggingen heeft vri jge
sproken, maar he1n wegens overtreding 
van artikel 25-2, d, van genoemd regle
lnent, waarover verweerder ingesten1d 
heeft zich te verdedigen, heeft veroor
deeld tot 25 frank geldboete, vermeer
derd met opdeciemen, tot drie dagen 
vervangende gevangenisstraf en in de 
kosten van de strafvordering ; dat ge
noeincl vmmis aan verweerder voor de 
betaling van de geldboete een jaar uit
stel heeft verleend; 

Overwegende dat, rechtdoende op het 
hoger beroep van het openbaar ministe
rie, de correctionele rechtbank, hoewel zij 
dezelfde straf uitspreekt, zonder uitstel 
evenwel voor verweerder, beslist dat de 
overtreding van artikel 25-2, d, van het 
wegverkeersreglement bewezen is geble
ven en dat de in de dagvaarding ver
melde misdrijven, met uitzondering van 
de overtrecling van artikel 27-l, lid 2, 

(1) en (2) De voorziening was niet gericht 
tegen het beschikkend gedeelte inzover dat 

van genoemd reglement, eveneens be
wezen zijn; 

Overwegencle clat, door verweerder te 
veroordelen wegens misclrijven waarvan 
hij door de eerste rechter 'Nerd vrijge
sproken en door bovanclien aan de ver
oordeelde het uitstel te ontnemen, de 
rechter in hoger beroep de door de eer
ste rechter uitgesproken veroordeling 
heeft verzwaard en dat, door niet vast te 
stellen dat het gerecht in hoger beroep 
met de eenparige stemmen van zijn le
den uitspraak heeft gedaan, het vom1is 
de in het middel vermelde wetsbepaling 
heeft geschonden ; 

Dat het middel gegrond is ; 

Overwegende dat de aa1meming van 
het middel cassatie van de ganse veroor
deling meebrengt (1); 

II. In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de beslissing op de rechtsvorde
ring van het openbaar ministerie tegen 
de verweerster, die voor verweerder, 
beklaagde, civielrechtelijk aansprakelijk 
verklaard is : 

Overwegende dat de vernietiging, op 
de voorziening van het openbaar minis
terie tegen beide verweerders, van de 
beslissing waarbij de eerste, beklaagde, 
wordt veroordeeld, de vernietiging mee
brengt van de beslissing die uitgespro
ken werd tegen de tweede, civielrech
telijk aansprakelijk verklaarde partij, 
welke laatste beslissing h et gevolg is van 
de eerste; 

Om die redenen, zonder acht te slaan 
op het tweede middel, waarvan de aan
neming geen cassatie zonder verwijzing 
zou ktmnen meebrengen, vernietigt het 
bestreden vonnis voor zover het uit
spraak doet op de recht.svordering van 
het openbaar ministerie tegen de ver
weerder en de verweerst.er (2); beveelt 
dat van dit arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van de gedeeltelijk 
vernietigde beslissing; veroordeelt iedere 
verwerende partij in d e helft van de 
kosten ; verwijst de aldus beperkte zaak 
naar de Correctionele Rechtbank te Hoei, 
zitting houdende in hager beroep. 

29 mei 1972.- 2e kamer.- Voo1'Zitter, 

irrijspraak m.b.t. de inbreuk op artikel 27-1, 
lid 2, vun h et wegverkeersreglement inhield. 
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de H. Perrichon, raadsheer waarnemend 
voorzitter.- Ve1·slaggeveT, de H. Capelle. 
- Gelijkltddende conclusie, de H . Duman, 
advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 29 mei 1972. 

VOORZIENTNG IN CASSATIE . 
TERMIJN. - STRAFZAXEN. - BURGER
LIJKE ZAKEN.- ARREST VAN VEROOR· 
DELING BIJ VERSTEK.- VOORZIENING 
VAN DE BEKLAAGDE TIJDENS DE GEWO· 
NE VERZETTERMIJN. - NrET-ONTVAN
KELIJKHEID. 

Niet ontvanlcelijk is de voo1·ziening doo1· de 
belclaagde tijdens de gewone ve~·zet
tennijn ingesteld tegen een an·est, wam·
bij hij OJJ de bu1·ge1·lijlce 1'echtsvm·de1·ing 
bij ve1·stelc is ve1·om·deeld (1). (Sv., 
art. 413.) 

(MICHEL EN VENNOOTSCHAP NAAR ENGELS 
RECHT «EAGLE STAR», T. MASSON E., 
MARECHAL J. EN l\iASSON N.) 

Met de notitie overeenstemmend 
arrest 

29 mei 1972. -2° kamer.- Voo1·zitte1·, 
de H. Perrichon, raadsheer waarnemend 
voorzitter.- Ve~·slaggeve1·, de H. Capelle. 
- Gelijkluidende conclttsie, de H. Duman, 
advocaat-generaal. 

2° KAMER. - 30 mei 1972. 

STRAF. - VERBEURDVERKLARING. 
GEEN V ASTSTELLING VAN DE BIJ DE 
WET GESTELDE VEREISTEN. - NIET 
l\'I:ET REDENEN OlVIKLEDE BESLISSING. 

Niet met 1·edenen omkleed is de beslissing 
die in st1·ajzalcen een ve1lbeu1·dve1·lcla1'ing 
ttitsp1·eelct zonde1· het bestaan van de 
bij de wet gestelde ve1·eisten vast te 
stellen (2). (Grondwet, art. 97; Sv., 
art. 42.) 

· (1) Cass., 11 oktober 1971, sttpm, b.lz. 156. 
(2) Cass., 7 en 8 februari en 16 mei 1972, 

sttpm, blz. 532, 533 en 863 . 

(MARTIN) 

ARREST 

RET HOF ; - Gelet op het bestre
den arrest, op 15 september 1971 gewezen 
door bet Hof van beroep te Gent; 

Over het middel ambtsh alve afgeleid 
nit de schending van de artikelen 97 van 
de Grondwet, 42 en 43 van het Straf
wetboek : 

Overwegende dat het arrest, bij be
vestiging van het beroepen vonnis, eiser 
veroordeelt wegens inbreuk op de ar
tikelen 193, 196, 197, 213, 214 en 496 
van het Strafwetboek; 

Overwegende dat zonder vast te stel
len dat de daartoe door de wet gestelde 
voorwaarden vervuld zijn, de eerste rech
ter een in beslag genomen wisselbrief heeft 
verbem·d verklaard; dat het arrest, zon
der redengeving op dit stuk, deze ver
beurdverklaring bevestigt; 

Overwegende dat het Hof, bij gebrek 
aan vaststelling van de daartoe door de 
wet gestelde vereisten, in de omnoge
lijkheid verkeert de wettelijkheid van 
deze straf na te gaan ; 

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 zoverre het over de ver
beurdverklaring uitspraak doet ; ver
werpt de voorziening voor het overige ; 
beveelt dat m elding van dit arrest zal 
worden gemaakt op de kant van de 
gedeeltelijk vernietigde beslissing; ver
oordeelt eiser in twee derde van de kos
ten, laat het overige derde ten laste van 
de Staat ; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar het Hof van beroep te Brussel. 

30 mei 1972. - 2° kamer.- VooTzitte1·, 
de H. Louveaux, voorzitter. - Ve1·slag
geve1·, de H. Chatel. - Gelijlclttidende 
conclusie de H . Colard, advocaat-gene
raal. 

2° KAMER. - 30 mei 1972. 

VOORZIENING IN CASSATIE. 
TERl\'liJN. - STRAFZAKEN. - BuRGER
LIJKE RECHTSVORDERING. - GEEN 
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BEVOE GDHEIDSGESCHIL. SCHADE 
DIE ONDERSCREIDEN ELEMENTEN OM
VAT. - ARREST DAT DEFINITIEF UIT
SPRA,AK DOET OVER BEPAALDE ELElVIEN
TEN EN VOOR RET OVERIGE EEN VOOR
LOPIGE VERGOEDING TOEKENT EN EEN 
ONDERZOEKSMAATREGEL BEVEELT. -
VOORZIENING BEPERKT TOT DE EERSTE 
BESCHIKKING. 0NliUDDELLIJKE 
VOORZIENING NIETTEMIN NIET ONTVAN
KELIJK. 

Niet ontvankelijk is de voo1·ziening v66T 
de eindbeslissing ingesteld en bepe?'lct 
tot de beschikking van een a?'?'est dat 
geen a?'?'est inzake bevoegdhe~d ~s en 
definitiej ~titspmalc doet ovm· bepaalde 
elementen vcm de doo?' de btwge?·lijlce 
pa1·tij aangevoenle sclwde, tenviJl het, 
voo?' een anr.le?' element van de schacle, 
zich e?·toe bepe1·kt een voo1·lopige ve?'
goecling toe te kennen en een onde?'
zoeksmaat?·egel te bevelen (1). (Sv., 
art. 416.) 

(LAMEYSE, T. DE STAERCKE EN LITISCON
SORTEN.) 

ARREST. 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest, op 30 september 1971 door h et 
Hof van beroep te Gent gewezen ; 

I. In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de beslissing op de strafvorde
ring tegen eiser ingesteld : 

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 d e beslissingen op de civiel
rechtelijke vorderingen tegen eiser inge
steld door de verweerders De Staercke 
Herbert, qtwlitate qtta, Foucart Marie en 
Spier Johann, alsmede tegen de beslis
sing waarbij eiser in solidttm met ver
weerder Spiflr Johann veroordeeld werd 
in de kosten van beide instanties geval
len aan de zijde van verweerster naam
loze ve1mootschap « Winterthur " : 

Overwegende dat eiser geen middel 
inroept; 

III. In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de beslissing op de civielrech-

(1) Cass., 10 maart 1969 (A1'1', cass., 1969, 
biz. 643); men raadpiege cass., 22 juni 1970 
(ibid., 1970, biz. 989). 

telijke vordering tegen eiser ingesteld 
door verweerder De Staercke Herbert, 
handelende in eigen naam : 

Overwegende dat de voorziening be
perkt is tot de beschikking van het arrest 
waarbij eiser in solidttm 1net verweerder 
Spier Johann veroordeeld wordt om aan 
verweerder De Staercke Herbert, hande
lend in eigen naam., wegens 1norele 
schade een som van 125.000 frank, en 
wegens materiele schade een smn van 
3. 770 frank te betalen; 

Overwegende echter dat het arrest 
eiser en verweerder Spier Johann even
eens in sol·id~tm veroordeelt om aan ver
weerder De Staercke Herbert, handelen
de in eigen naam, wegens inkomstenscha
de een provisie van een frank te beta
len en a lvorens verder te b eslissen, eiser 
en voornoemde verweerder alsmede de 
naamlo?.e vemlootschap « Union et 
Phenix Espagnol "' verzekeraar van Spier 
Johann en vrijwillig tussenkomencle par
tij, beveelt desaangaancl nader te conclu
deren, en te dien einde de zaak voor 
verdere behandeling onbepaald uitstelt; 

Overwegende dat de beslissing van het 
hof van beroep b etreffende de eis door 
verweerder D e Staercke Herbert in eigen 
naam ingesteld derhalve geen eind
beslissing is in de zin van artikel 416 
van het vVetboek van strafvordering; 
dat, nu d eze beslissing evemnin uitspraak 
doet inzake een bevoegdheidsgeschil, de 
voorziening voorbarig is en mitsdien 
niet ontvankelijk ; 

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

30 mei 1972- 2e kamer- Voo1·zitte1', 
de H. Louveaux, voorzitter. - Ve1·slag
geve1·, de H. Chatel. - Gelijkluidende 
conclttsie, de H. Colard, advocaat-gene
raal 

2e KAll'lER. - 30 mei 1972. 

AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST). - 0NOPZETTE 
LIJK TOEBRENGEN VAN VERWONDIN
GEN. - RECHTER DIE VASTSTELT DAT 
DE TREORETISCRE ARBEIDSONGESCHIKT
REID VAN RET SLACHTOFFER « IN CON
CRETO " EEN GROTERE ECONOMISCRE 
WAARDEVERMINDERING OP DE ARBEIDS
l\'I:ARKT MET ZICH BRENGT. - WET
TELIJKREID. 
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De 1'echte1· kan wettelijk vaststellen dat de 
a1·beidsongeschiktheid van het slachtofje1' 
van een ongeval clie theo1·etisch op een 
bepaald pe1'centage wonlt geschat in 
concreto een g1'0te1·e economische waa?'
deve1·minde1·ing op de m·beidsma1·kt met 
zich b1·engt (1). (B.W., art. 1382 en 
1383.) 

(THOMAES, T. ''I'IELANDT.) 

ARREST. 

· HET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest, op 31 december 1971 door het 
Hof van beroep te Brussel op verwijzing 
gewezen; 

Gelet op het arrest van het Hof van 
9 maart 1971 (2); 

Over het midclel afgeleid uit de schen
cling van de artikelen 1382, 1383 en 
1384 van het Burgerlijk Wetboek en 
97 van de Grondwet, 

doo1·dat het bestreden arrest eiser 
veroordeelt tot betaling aan verweer
der van verscheidene schade]:)edragen, 
onder meer een bedrag van 1.631.660 fr. 
te vermeerderen met de vergoedende 
interesten vanaf de datum der con
solidatie, hetzij 1 oktober 1968, en met 
de gerechtelijke interesten, en hem te
vens tot de kosten veroordeelt, op grond 
van de overweging, betreffende ditzelf
de bedrag, dat de blijvende arbeidson
geschiktheid van 35 t.h. welke veroor
zaakt werd door het ongeval in conc1·eto 
een waardedepreciatie van h et slacht
offer op de arbeidsmarkt met zich brengt 
van 50 t.h., 

te1'wijl, ee1·ste onde1·deel, clergelijke mo
tivering tegenstrijdig is, minstens dubbel
zinnig, vermits het tegenstrijdig is ener
zijcls vast te stellen dat de font van ei
ser slechts de oorzaak is van een inva
liditeit van 35 t .h. en anderzijds dat hij 
moat instaan voor de vergoeding van 
een arbeidsongeschiktheicl van 50 t.h. ; 
en deze tegenstrijdigheid, minstens club
belzim~igheid, overeenstemt met het vol
ledig ontbreken van enige motivering en 
dientengevolge h et Hof niet toelaat zijn 
wettelijke controle op de bestreden 
beslissing uit te oefenen (schending van 
d e in het middel aangehaalde wettelijke 

(1) Cass., 24 oktober 1966 (A1'1·. cass., 1967, 
blz. 254). 1\fen raadplege cass., 28 november 
1960 (Bull. en PASIC., 1961, I, 338) en 9 maa.rt 
1971 (A?'?'. cass., 1971, blz. 657) en de in de 
noot aangehaalde arresten. 

(2) A?'?' , cass., 1971, blz. 657. 

bepalingen, het artikel 97 van de Grand
wet in het bijzoncler); 

tweede onde1·deel, voor zover het arrest 
zou hebben willen beslissen dat niette
genstaande de invaliditeit van verweer
der slechts voor 35 t.h. aan eisers feu
ten was te wijten, hij niettemin even
eens· moest instal:'on voor de gevolgen 
van een voorafbestaande en definitief 
verworven fysiologische vermindering 
van 15 t.h., d ergelijke beslissing een 
schending inhoudt van de aquiliaanse 
vergoedingsregels, vermits een foutieve 
daad slechts tot vergoeding aanleiding 
geeft in de mate dat de schade er het 
gevolg van is, hetzij ten deza voor slechts 
35 t.h. (schending van cle in het middel 
aangehaalde wettelijke en grondwette
lijke bepalingen, de artikelen 1382, 1383 
en 1384 van het Burgerlijk vVetboek in 
het bijzonder) ; 

clenle oncle?·deel, de aangehaalde moti
vering onvoldoende en inadekwaat is om 
het bestreden dispositief van het arrest 
te rechtvaarcligen, vermits het niet vol
staat dat de fout, oorzaak van een be
paalde schade, in causaal verbancl zou 
staan met een andere schade door reper
cussie, dat bovendien het vereist is dat 
deze laatste schade een noodzakelijk ge
volg is van de font, zodat h et arrest, door 
!outer te stellen dat de blijvende ar
beidsongeschiktheid van 35 t .h. door ei
ser veroorzaakt in conc1·eto een waarde
depreciatie met zich brengt van 50 t .h ., 
zijn beslissing niet afdoende rechtvaar
digt, vermits het niet nagaat of deze 
arbeidsongeschiktheid van 50 t.h. ten 
belope van 15 t.h. het noodzakelijk ge
volg is van de door eiser begane font 
(schending van alle in het micldel aan
gehaalde wettelijke bepalingen, het ar
tikel 97 van de Grondwet in het bijzon
der) : 

Wat het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat het noch tegenstrij 
dig noch dubbelzimlig is te beslissen 
dat een theoretische arbeidsongeschikt
heid van 35 t.h. voor verweercler in con
c?·eto een waardedepreciatie op de ar· 
beidsmarkt mat zich brengt van 50 t.h. ; 

Dat het onderdeel feitelijke grondslag 
mist; 

\Vat het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat het arrest niet be
slist dat eiser moet instaan voor de ge
volgen van een voorafbestaande en v66r 
het ongeval definitief verworven fysio
logische vennindering van 15 t.h. maar 
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wel dat de theoretische arbeidsonge
schiktheid van 35 t.h . welke door het 
onderwerpelijk ongeval werd veroor
zaakt, voor verweerder in conc1·eto een 
waarcleclepreciatie op de arbeidsmarkt 
met zich brengt van 50 t.h. ; 

Dat het onclerdeel, uitgaande van een 
verkeerde uitlegging van het arrest, fei
telijke gronclslag mist ; 

vVat het clm·de onderdeel betreft 

Overwegende clat de bekritiseerde mo
tivering bedoelt clat de door het ongeval 
veroorzaakte arbeidsongeschiktheid, al
hoewel zij theoretisch op 35 t.h. kan 
worden berekend, ten deze in werkelijk
heid voor verweercler eeu waardedepre
ciatie op de a rbeidsmarkt van 50 t.h. 
met zich brengt ; 

Overwegende clat het arrest dienvol
gens door het belu·itiseerde motief het 
bestaan van een nooclzakelijk oorzake
lijkheiclsverband tussen het onclerwerpe
lijk ongeval en een schade beantwoor
clend aan een praktische arbeidsonge
schiktheid van 50 t .h. vaststelt en alclus 
het dispositief op voldoende en adekwate 
wijze rechtvaarcligt; 

Dat bet onderdeel niet kan aangeno
n1en worden ; 

01n die reclenen, verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt eiser in de kosten. 

30 mei 1972.- ze kamer.- Vo01·zitte1·, 
de H. Louveaux, voorzitter. - Ve1·slag
geveT, de H. Naulaerts. - Gelijlcltddencle 
conclusie, de H. Colard, advocaat-gene
raal. - Pleite1·, de H. Van Ryn. 

3e KAl\illR . - 31 mei 1972. 

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. - BURGERLIJKE 
ZAKEN. - ARBEIDSONGEV.A,L. - 0N
GEV.A.L OP DE WEG NAAR EN V.A,N HET 
WERK. - ARREST WAARIN WORDT 
VASTGESTELD DAT DE GETROFFENE, 
NADAT HIJ ZIJN KANTOOR HEEFT YER
LATEN, TWEEMAAL HEEFT GESTOPT, 
MAAR DAT HIJ TIJDENS DE EERSTE STOP 
ZIJN BEROEPSACTIVITEIT HEEFT VOORT
GEZET. - ARREST WAARIN WORDT 
VASTGESTELD DAT DE WEG VAN HET 
WERK SLECHTS NA DEZE STOP IS BE
GONNEN EN DAT DE WEG SLECHTS EEN-

1\'IA.A.L IS ONDERBROKEN. - GEEN TE
GENSTRIJDIGHEID . 

2° ARBEIDSONGEV AL. - TRAJECT. 
- HANDELSVERTEGENWOORDIGER. -
PLAATS WAAR DE ARBEID WORDT VER
RICHT. - BEGRIP. 

3° CASSATIEMIDDELEN.- BURGER
LIJKE ZAKEN. - MIDDEL AFGELEID 
UIT DE l\'USKENNING V.A,N DE BEWIJS
KRACHT VAN ATTESTEN. - ATTES
TEN NIET OVERGELEGD. - TEKST VAN 
DEZE NIET AFGELEID UIT DE BESTRE
DEN BESLISSING NOCH UIT EEN PROCES
STUK. - NIET ONTVANKELIJK l\UDDEL. 

4° BEWIJS. - BEWIJS DOOR GESCHRIFT. 
- BEWIJSKRACHT V.A,N DE AKTEN. -
BURGERLIJKE ZAKEN. - PROCES-VER
BA.A.L VAN GETUIGENVERHOOR. - UIT
LEGGING VERENIGBAAR MET DE BE
WOORDINGEN VAl.'< DE IN DIT PRO
CES-VERBA.A.L OPGENOMEN GETUIGENIS
SEN. - GEEN MISKEJ\TNING V.A,N DE BE
WIJSKRACHT VAN DE AKTEN. 

1° Doo1· geen tegenst1·ijdigheicl aangetast is 
het an·est wam·in w01·dt vctstgestelcl dat de 
get?·offene van een m·beidsongeval, nadat 
hij zijn lcantoo1· heeft ve?'laten om nact1' 
zijn ve1·blijf tentg te lce1·en, twee maal 
gestopt lweft, mam· dctt hij, aangezien 
hij tijdens cle ee1·ste stop zijn be1'Deps
activiteit heeft voo1·tgezet en zich slechts 
naclien op de weg van het we1·lc heeft 
begeven, hij de tentg1·it slechts eenmaal 
heeft onde1'b1'0lcen. (Gronclwet, art. 97.) 

2° De 1·echte1· die e1·op wijst, clat een han
clelsve1·tegenwo01·dige1· lcTctchtens zijn a1'
beiclsove1·eenlcomst geheel zijn ctctivi
teit aan cle ve1·lcoop van voe1·t~tigen moet 
besteden, met het gevolg dat de zalcen 
op het lcantoo1· of eldeTs lconden wo1·den 
afgesloten, clcta1· alleen het acmvangsuu1· 
vctn de a1·beid doo1· cleze ove1·eenlcomst 
was vastgesteld, lean wettelijlc beslis
sen clat, wegens het specifielc lca1'Ctlcte1' 
vctn dit ber oep en 1·elcenin g ho~tdende 
met de na~twlce~t1·ig opgegeven feiten, de 
aanwezigheid vctn deze we1·lcneme1· in 
een cafe tot d1·ieentwintig uu1· geboden 
was do01· de ~titoefening vctn zijn be1·oep 
en dat hij gecl~wencle deze tijdspctnne als 
ondeTgeschilcte m·beidde. (vVetten betref
fende de arbeidsovereenkomst voor be
dienden, gecoiirclineerd 20 juli 1955, 
art. 1 en :t; besluitwet van 13 decem
ber 1945, art . l. } 
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3° Is niet ontvankelijk het middel aj
geleid uit de mislcenning van de be
wijsk?·acht van attesten, wannee1· deze 
niet bij de voo1·ziening zijn gevoegd en 
noch de best1·eden beslissing noch enige 
mule?' processtttlc wacwop het Hoj acht 
mag slaan de bewoonlingen e1·van ove?'
nemen (1). 

4° De bewijskmcht van een proces-ve1·baal 
van een getttigenve1·hoo1' wo1·dt niet 
mislcend dom· de ?'echte?' die aan de 
in een proces-ve1·baal opgetelcende ge
tuigenissen een inte?']J?'etatie geejt, die 
onve1·enigbam· is met de bewoo1·dingen 
e1·van (2). (B .W., art, 1319, 1320 en 
1322.) 

(VENNOOTSCHAP NAAR ENGELS RECHT 
«THE OCEAN ACCIDENT AND GUARAN
TEE CORPORATION LTD.», T. CASTRIS.) 

ARREST (Ve?'taling). 

RET HOF ; - Gelet op het bestre
den arrest, op 8 juni 1971 door het Ar
beidshof te Brussel gewezen ; 

Over het eerste 1niddel, afgeleid uit de 
schending van artikel 97 van de Grond
wet, 

doonlat, op de conclusies waarin, vol
gens eiseres, voor de getroffene, die in 
een ongeval op 8 januari 1970 te 1 u. 45 
om het Ieven gekomen is, de loop van 
de uitvoering van zijn arbeidsovereen
komst op 7 januari 1970 opgehouden had 
te 19 u. 45, na zijn afspraak voor zaken 
in het cafe du Vieux Pont te Jambes, 
en hij derhalve op de terugrit zijn tra
ject onderbroken had, de eerste keer ge
durencle drie uren en een kwart door in 
clit cafe te b lijven hangen tot 23 uur, 
en daarna van 23 u. 50 tot 0 u. 45 door 
even te vertoeven in een cafe te Waver, 
zodat verweerster, voor zichzelf en haar 
kinderen, niet in aanmerking kon komen 
voor de arbeidsongevallenwet, terwijl, 
volgens verweerster, de uitvoering van de 
overeenkOinst voortgezet was tot op het 
ogenblik dat de gerroffene het eerste cafe 
h ad verlaten en het traject op de terug
rit, begonnen te 23 UUl', slechts een keEr 
werd onderbroken mn een maal te ge
bruiken in het tweede cafe, zod?t haar 
eis tot schadevergoeding overeenkomstig 
de wetten op de vergoeding van ongeval-

(1) Ca.ss., 17 februa.ri 1972, sttp?·a, blz. 948. 
(2) Meu vergelijke cass., 18 december 1967 

(A?'1· . cass., 1968, blz. 570) en 13 september 
1971, stwra, blz. 45 . 

• len op de weg naar en van het werk ge
rechtvaarcligd was, de rechter in hoger 
beroep in het bestreden arrest, onder be
vestiging van de beslissing van de eerste 
rechter, beslist heeft dat bedoeld onge
val een op de weg naar en van het werk 
voorgekomen ongeval was dat recht gaf 
op vergoeding ten laste van eiseres, ar
beidsongevallen-verzekeraar van de werk
gever van de getroffene, op de eigen gran
den dat « de getroffene de avond van 
7 januari 1970 tot 23 uur besteed heeft 
aan de uitoefening van zijn beroep », 
dat « zijn gedraging ... , beoordeeld in 
een wettelijke en mede in een sociale 
context, .. . verantwoord was door het 
specifiek karakter van het opzoeken van 
klan ten .. . gelet op de vereisten van 
zijn beroep en van zijn overeenkomst » 
en niet het gevolg was van « persoon
lijke aangBlegenheden », en dat hij aldus 
« vanaf 23 uur ... op de normale terug
weg was naar zijn woning », met een 
halte te \Vaver gerechtvaardigd door de 
noodzaak om zich even te versterken, en 
op de gronden van de eerste rechter, 
die uitdrukkelijk passend worden ver
klaard, dat « het normale traject tussen 
het kantoor van de werkgever en de 
woning van de getroffene weliswaar on
derbroken werd, maar dat die onder
brekingen telkens door een rechtmatige 
oorzaak verantwoord waren ; dat, of
schoon het verblijf in het cafe du Vieux 
Pont geen onderbreking was van het door 
de getroffene gevolgde traject, maar wel 
de uitoefening zelf van zijn beroepswerk
zaamheid, er twijfel zou kunnen bestaan 
omtrent het vertoeven te Waver; ... dat 
moet worden aangenomen dat de getrof
fene door zijn beroepsverplichtingen nor
maal opgehouden . werd, in elk geval tot 
11 u . 05 en wellicht zelfs tot ongeveer . 
m iddernacht; ... (en) dat op het tra
ject bij de terugkeer een vertraging is 
ondervonden door een wettige oorzaak, 
met name de noodzaak om even uit te 
b lazen en een Iicht maal te gebruiken, 
in de onderstelling clat het vertoeven te 
\V aver door de uitvoering . van de eigen
lijke overeenkomst niet zou zijn gebo
den »; 

tenvijl die reclenen, volgens welke het 
verblijf van de getroffene in het cafe 
clu Vieux Pont, tussen 19 u. 45 en 23 uur, 
het karakter clraagt nu eens van een tijd 
besteed aan de uitvoering van de ar
beidsovereenkomst voor beclienden en 
clan weer van een eerste onclerbreking 
van het traject, dubbelzinnig, tegen
strijdig en onzeker zijn, wat gelijk
staat met ontstentenis van redenen : 
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Overwegende dat het bestreden ar
rest erop wijst dat " de eerste rechter 
om passende redenen de eis heeft toe
gewezen >> ; 

Overwegende dat de redenen van het 
arrest en de redenen van het vonnis, 
die overgenomen zijn in h,et middel, 
niet dnbbelzinnig zijn; dat immers nit 
die redengeving blijkt 1° dat tijdens de 
nacht van het ongeval cle rnan van ver
weerster vertoefd had in twee cafes, eerst 
te Jambes, .daarna te Waver; 2° dat hij 
in het cafe te Jambes zijn werkzaam
heid als handelsvertegenwoordiger had 
voortgezet tot op het ogenblik van zijn 
v ertr ek; 3° dat hij in het cafe te ·waver 
een maal had gebrnikt; 

Overwegende dat, na te hebben vast
gesteld dat d e ' getroffene de weg naar 
en van het werk, in de zin van artikel 1 
van d e beslnitwet van 13 december 1945, 
pas had genomen op het ogenblik dat 
hij het cafe te J ambes had verlaten, de 
feitenrechters hebben knnnen zeggen, 
zonder zich tegen te spreken, enerzijds 
dat de getroffene, na het kantoor van 
zijn werkgever te hebben verlaten, twee 
keren gestopt had en anclerzijcls dat ai
leen het vertoeven te Waver een onder
braking van de weg naar en van het 
werk was; 

Dat h et midclel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het tweede midclel, afgeleid nit 
de schencling van de artikelen 1319, 1320, 
1322, 1349 en 1353 van het Bmgerlijk 
Wetboek, 1 van de beslnitwet van 13 
december 1945 betreffende de vergoeding 
van schacle voortvloeiende uit ongeval
len op de weg naar en van het werk, 1 van 
de gecoorclineercle wetten op de vergoe
ding van schade voortvlooiencle nit ar
beiclsongevallen (koninklijk beslnit van 
28 september 1931), 1 en 2 van de wet 
van 30 jnli 1963 tot installing van h et 
statuut cler handelsvertegenwoorcligers, 
1 en 5, eerste lid, van de geooordineerde 
wet ten betreffende het beclienclenoontraot 
(koninklijk beslnit van 20 jnli 1955, zo
als het, rr1et betrekking tot artikel 5, aan
gevuld is bij artikel 62 van de wet van 
5 d ecember 1968) en 97 van de Grond
wet, 

doonlctt het bestreden arrest, orn, bij 
wege van bevestiging, eiseres te veroor
delen tot b etaling aan verwoerster, voor 
haarzelf en haar kinderen, van de for
faitaire vergoeclingen bepaald bij de 
wetten op de vergoeding van arbeids
ongevallen, ten gevolge van het overlij
d on van haar man op 8 januari 1970 te 

1 n. 45 nit de bijzonderheden van diens 
arbeidsovereenkomst voor beclienden (in
clienstneming als verkoper van grote 
vrachtwagens), nit de getnigenissen af
genomen tijdens de door de eerste rech
ter bevolen getuigenverhoren en uit de 
door verweerster overgelegde getnig
schriften afleidt dat " de getroffene de 
avoncl van 7 jannari 1970 tot 23 um· 
besteecl heeft aan de nitoefening van 
zijn b eroep, claar bestellingen van zwaar 
materieel zelclzaam zijn, lange bespre
kingen vereisen en de clesbetreffencle 
contaoten m et eventuele kopers vaak 
worden opgenom en bniten de kantoor
m·en en in openbare gelegenheclen, clat 
(zijn) gedraging en zijn ijver om moge
lijke klanten op te zoeken, zelfs des 
avoncls, gerechtvaarcligcl was ... door 
het feit ... clat hij onlangs in clienst ge-
treclen was en ... in hoofdzaak, commis-
sieloon genoot ... (en) door het speci-
fiek k arakter van het opzoeken van klan
ten, wat zijn opdracht was, zoals blijkt 
uit de vereisten van zijn beroep en van 
zijn overeenkomst (artikelen 1 en 3 in
zonderheid) » en dat aldus de getroffene, 
clie vanaf 23 um een normale weg had 
genomen om naar zijn woning t e rug te 
keren en het traject slechts onderbroken 
had voor minder d an 1 uur t e Waver 
om een Iicht m aal te gebruiken, dit is 
om een wettige oorzaak, zich op het ogen
blik van het ongeval bevonden had op 
de weg van het werk, 

tenvijl, ee1·ste ondenleel, uit de gegevens 
clie het arrest heeft Iaten gelden, niet 
volgt dat de getroffene, voor de tijd die 
hij doorgebracht had in h et cafe du Vienx 
Pont te Jambes op 7 januari 1970 van 
19 n . 45 tot 23 uur, zich bevonden had 
in een verbancl van onclergeschiktheid 
ten aanzien van zijn werkgever of dat 
een andere clan een occasionele betrek
king had bestaan tussen de door hem 
opgenomen contacten en de langdurige 
besprekingen in die im·ichting en de uit
voering van zijn arbeidsovereenkomst 
voor bedienclen ; het arrest derhalve niet 
wettelijk h eeft kunnen beslissen dat de 
getroffene zich nog tot 23 uur in de uit
voering van zijn overeenkomst bevond 
(schending van de artikelen 1 en 5, eer
ste lid, van de gecoordin eerde wetten 
betreffende het bedienclencontract, 1 en 
2 van d e wet van 30 juli 1963 en 1 van 
de b esluitwet van 13 d ecember 1945) en 
geen passencle reclenen h eeft aangevoerd 
voor het verwerpen van de stelling van 
eiseres dat, door na de afspraak voor 
zaken, clie h em in het cafe h ad gehou
den tot 19 u. 4.5, de inrichting niet te 
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hebben verlaten om huiswaarts te keren, 
dat wil zeggen door zijn terugkeer ge
durende meer clan 3 uur uit te stellen, 
de getroffene reeds een eerste keer het 
traject had onclerbroken en dat bedoeld 
ongeval niet meer kon worden aange
merkt als een ongeval op de weg naar 
en van het werk (schending bovendien 
van artikel 97 van de Grondwet); 

tweecle onde1·deel, eiseres in haar regel
matige conclusie als hoofdzaak had aan
gegeven de bijzonderheden, onderschei
denlijk vermelcl in de overgelegde ge
tuigschriften, dat het avondwerk na de 
kantooruren, zelfs in koffiehuizen of 
restaurants, slechts dan een werkelijke 
uitoefening van zijn werkzaamheid als 
handelsvertegenwoordiger was, indien het 
ging om « plaatsen .. . aangewezen door 
de ondernemers of technici die zodanig 
materieel aankopen » of «om afspraken 
ten einde de voorwaarden van een ver
hancleling te bespreken »,en in de verkla
ringen van de getuigen Lepoivre en Keffer 
dat zij geen afspraak hadden met de ge
troffene en dat zij evenmin voornemens 
waren een aankoop te doen ; door in het 
relaas, dat in het bestreden arrest voor
komt, van · de genoemde getuigschrif
ten en getuigenissen, de passussen met 
deze bijzonderheden weg te laten en ze 
niettemin te beschouwen als gegevens 
die een verdere uitvoering van zijn werk 
in het cafe tot 23 uur bewijzen, dit ar
rest de bijzondere bewijskracht van het 
proces-verbaal van de getuigenverhoren 
van 22 september 1970 hceft miskend 
(schending van de artikelen 1319, 1320 
en 1322 van het Burgerlijk Wetboek), 
alsmede de regels betreffende het ver
moedensbewijs heeft geschonden (schen
ding van de artikelen 1349 en 1353 
van het Bm·gerlijk Wetboek) en zijn 
beslissing niet passend met redenen 
heeft omkleed (schencling van artikel 97 
van de Gronclwet) : 

W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegencle dat het arrest vast

stelt clat Marvitle, echtgenoot van ver
weerster in clienst van zijn werkgever 
was als verkoper van « grate vracht
wagens », dat hij daaraan al zijn tijd 
moest besteden, met dien verstande 
clat aileen het aanvangsuur van zijn ar
beicl vastgesteld was en zaken op het 
kantoor of elders konden worden afge
sloten; 

Dat het overweegt dat, wegens het 
specifiek karakter van het opzoeken van 
klanten, dat Marville's opdracht >vas, 
zoals blijkt uit de vereisten van zijn 
beroep en van zijn overeenkomst, en we-

gens de feitelijke omstandigheden, die 
het nader vermeldt, zijn aanwezigheid 
tot 23 uur in het cafe te J ambes door de 
uitoefening van zijn beroep geboden was; 

Dat de beslissing, die aldus de stel
lingen van eiseres tegenspreekt, regel
matig met redenen is omkleed en wet-
telijk verantwoord is ; · 

W at het tweede onderdeel betreft : 
Overwegende clat eiseres de getuig

schriften niet voorlegt waarvan de be
wijskracht zou zijn miskend of een on
volmaakte interpretatie gegeven; 

Overwegende dat, als eiseres in haar 
conclusie swlde dat de getuigen Lepoivre 
en Keffer niet van plan waren een 
vrachtwagen te kopen, zij zulks deed om 
te bewijzen dat het onderhoud van Mar
ville met hen uitsluitencl een persoonlijke 
aangelegenheid was geweest en niet door 
zijn beroepsplicht geboden was ; 

Overwegende dat het arrest de gedra
gingen van Marville verschillend beoor
deelt, zonder daarom een verwrongen 
lezing te geven van de verklaringen van 
de getuigen, zodat de wettelijke bepalin
gen in het middel aangehaald niet worden 
geschonden; 

Dat het midclel in geen enkel van zijn 
onderdelen kan worden aangenomen ; 

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

31 mei 1972.- 3e kamer.- Voo?·zitte?·, 
de H . Polet, raadsheer, waarnemend 
voorzitter. - Ve1·slaggeve1', de H. Busin. 
- Gelijklttidende conclttsie, de H. Ducha
telet, advocaat-generaal. Pleite1·s, 
de HH. Dassesse en De Bruyn. 

1e KAMER. - 1 juni 1972. 

STEDEBOUW.- Bouw- OF VERKAVE
LINGSVERBOD V .A,N v66R DE INWER
KINGTREDING VA,N EEN PLAN VAN AAN
LEG. - VERBOD DAT VOLGT UIT EEN IN 
UITZICHT GESTELDE ONTEIGENING. 
VERGOEDING VAN DE EIGENAA,R. -
VooRWAA,RDEN. 

De eigenam· van een g1·ond, waa1·op van 
v661· de inwe?·kingt?·eding van een plan 
van aanleg een bottw- of ve?·lcavelings
ve?·bod is gesteld wegens een in ttitzicht 
gestelde onteigening om de toekomstige 
aanleg niet in het ged1·ang te b1·engen, 
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lean geen aansp1·aalc malcen op een ve1'
goeding binnen de pe1·lcen van artilcel 
37 van de wet van 29 maa1·t 1962, 
dan op voo1·wam·de dat het plan van 
aanleg bindende lcmcht heeft ve1·lc1·egen 
en dat de bevoegde ove1·heicl binnen de 
bij a1·tilcel 35 gestelde tennijnen heejt 
nagelaten de onteigeningsp1'ocedu1·e te 
beginnen of de eigencta1· in lcennis te 
stellen van haw· bedoeling e1·van aj te 
zien (1) . 

(BELGISOHE ST.A,AT, MINISTER VAN OPEN
BARE WERKEN, T. EOHTGENOTEN GAU

DISART-GLAUDOT.) 

ARREST (ve1·taling). 

RET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest, op 17 september 1970 door het 
Hof van beroep te Brussel gewezen ; 

Over het eerste middel, afgeleid nit de 
schending van de artikelen 1, 2, 9, 13, 
23, 35, inzonderheid lid 1, 3 en 5, 37, 
inzonderheid lid 1, 2 en 3, 1°, 45, in
zonderheid laatste lid, van de wet van 29 
maart 1962 houdende organisatie van de 
ruimtelijke ordening en van de stede
bouw, en 97 van de Grondwet, 

doonlctt het bestreden arrest, althans 
gedeeltelijk, gegrond verklaart de rechts
vorderi:ng van de vorweerders strekkende 
tot het bekomen, met toepassing van de 
artikelen 35 en 37 van de wet van 29 
maart 1962 houdende organisatie van de 
ruimtelijke ordeni:ng en van de stede
bouw, van een schadevergoecling binnen 
de bij clit artikel 37 gestelde perken, 
dientengevolge eiser provisioneel ver
oordeelt om aan de verweerders 2.262.400 
frank te betalen, alvorens uitspraak te 
doen over de rest van de vordering een 
deskundige aanstelt met als opdracht 
zijn advies te geven omtrent de waarde 
van de gronden van de verweerders en 
omtrent de vermindering van die waar
de als gevolg van het verkavelings- en 
bouwverbod d at op die goederen rust, 
en bovenclien eiser in de kosten veroor
deelt, en doordat het aldus beslist hoe
wei eiser heeft opgeworpen clat het aan
gevoerde verkavelingsverbod of de zo
genaamde waigering van de verkave-

(1) D e wet van 22 december 1970 (Belg. 
Stwrtsblacl van 5 februari 1971) heeft de onder
scheiden bepa.Iingen van de wet van 29 maart 
1962, en met name artikel 37, gewijzigd en 
vervangen. 

lingsvergunning waar'\\an de verweer
ders gewag maakten niet volgcle uit 
een plan van aanleg clat bi:ndende kracht 
had verkregen of r eeds in werkin.g was. 
getreden, en clit verweer verwerpt op 
grond dat uit de vergelijking van de 
teksten een duiclelijke tegenstrijdigheid 
blijkt tussen, enerzijds, cle bepaling van 
lid 1 van artikel 3 7 en, anderzij ds, de 
bepalingen van lid 3 en 5 van artikel 35 
en van lid 3, 1 °, van artikel 3 7 van ge
noemde wet van 29 maart 1962, dat 
wegens deze tegenstrijdigheid, waarom
trent in de voorbereidende werkzaam
heden geen enkele verklaring kan wor
den gevonden, de rechter, die niet mag 
weigeren recht te spreken onder voor
wendsel van het stilzwijgen, de duister
heid of de onvollecligheid van de wet, 
verplicht is de artikelen 35, lid 3 en 5, 
en 37, lid 3, 1°, toe t e passen, en hieruit 
afleidt, enerzijds, dat « d e bij artikel 37 
gestelde perken " waarnaar artikel 35, 
lid 5, verwijst enkel de perken zijn als 
vermeld in artikel 37, lid 2, die het be
drag van de vergoeding verminderen tot 
80 t.h. van het waardeverlies van het 
bedoelde goed, en, anderzijds, dat in het 
bij artikel 35, lid 3, geregelde geval aan 
de eigenaar een vergoeding kan worden 
toegekeud, zelfs indien het plan van 
aanleg nog maar als antwerp bestaat, 

tenvijl in de genoemde teksten van de 
wet van 29 maart 1962 de door het be
streden arrest aangevoerde tegenstrij
digheid, duisterheid of onvolledigheid 
niet voorkomen; volgens de uitclruldte
lijke bewoordingen van genoemde ar
tikelen 35 en 37 de vastgestelde vergoe
ding het bestaan onderstelt van een plan 
van aanleg dat in werking is getreden 
(artikel 35) of dat bindende kracht heeft 
verbegen (artikel 37); er geen afwijking 
van die vereisten voortvloeit uit de be
woorclingen van lid 3 van artikel 35 dat 
betrekking heeft op het geval dat « de 
bouw- of verkavelingsvergmu1ing v66r de 
inwerkingtrecling van een plan van aan
leg is geweigerd om de toekomstige aan
leg niet in het gedrang te brengen », en 
een andere beslissing de nauwkeurige 
betekenis van de wettekst, de juiste 
draagwijdte van de bepalingen ter be
scherming van de particuliere belangen 
vervat in de artikelen 35, 37 en 45 van 
d e wet van 29 maart 1962 en de bepaal
de bedoeling van de wetgever miskent : 

Overwegende dat onder het stelsel van 
v66r de wet van 29 maart 1962 de ver
kaveling niet aan een vergtuu1ing was 
onderworpen; dat het arrest echter vast-
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stelt dat in feite de verkavelingsplans aan 
bet bestuur van de stedebouw werden 
onderworpen om te vermijden dat de 
bouwvergwm.ing daarna aan de kopers 
van de zonder zijn goedkeuring verka
velde gronden zou worden geweigerd, 
zodat bet bestuur ofwel de verkaveling 
toestond of a lthans de verzoeker be
ricbtte dat het er zich niet tegen verzette, 
ofwel hern. n1.eedeelde dat de bouwver
gunningen waarschijnlijk n iet afgegeven 
zouden kunnen worden, wat de eigenaar 
geen verbod oplegde, doch hem vrijliet 
te verkavelon, op zijn risico of dat van de 
kopers van de gronden ; 

Overwegende dat de wet van 29 maart 
1962 de verlmvelingsvergmming heeft 
ingevoerd en, in geval van weigering 
van die vergm1ning, hot recht voor de 
eigenaars om schadeloos gesteld te wor
den onder de voorwaarden die ze bepaalt ; 

Overwegende dat uit de samenvoeging 
van de artikelen 35, 37, 54 en 57 van deze 
wet' volgt dat, wanneer de bouw- of 
verkavelingsaanvraag wordt verworpen 
omdat een bijzonder p lan van aanleg in 
voorbereiding is, van de weigering aan 
de belanghebbende kennis moet wor
den gegeven bim1en 7 5 dagen of binnen 
150 dagen na het ontvangstbewijs van 
de bouw- of verkavelingsaanvraag, zo 
niet kan de aanvrager, ·15 dagen na de 
gemachtigde amldtenaar ervan verwit
tigd te hebben 01; behoudens een weige
ringsbeslissing van deze laatste, verder 
gaan; 

Dat zo het plan niet in werl~ing is ge
treden binnen drie jaar de weigering ver

. vah en in de toekomst niet meer op de
zelfde reden mag gegrond zijn; dat zo 
een streek-, gewest- of gemeenteplan van 
aanleg in werking is getreden de open

'bare besturen een termijn van tien ja
ren, eventueel verhoogd met vijf jaren, 
vanaf de inwerkingtreding van de wet, 
met betrekking tot de plannen van aan
leg goedgekeurd ter uitvoering . van de 
besluitwet van 2 december 1946, hebben 
om de onteigeningen te verrichten, welke 
termijn, naar luid van artikel 35, lid 3, 
begint t e !open sinds de kennisgeving van 
de weigering van de vergmu1ing wan
near deze weigering v66r de inwerking
treding van het plan van aanleg heeft 
plaatsgehad; dat zo, binneii deze termijn, 
de onteigeningsprocedure niet is begon
nen, de bevoegde overheid, op verzoek 
van de eigenaar, binnen de terrnijn van 
een jaar een beslissing zal moeten ne
men, zo niet zal deze laatste recht heb
ben op schadevergoeding binnen de bij 
artikel 37 gestelde perken; 

Overwegende dat, door te bepalen dat 
geen vergoeding verschuldigd is wan
near het verbod te bouwen of te verka
velen het gevolg is van een in uitzicht 
gestelde onteigening van het goed, zuU~s, 
onder voorbehoud van de toepassing van 
artikel 35, genoemd artikel 37 bedoelt 
dat een vergoeding kan worden toegekend 
wanneer het p lan van aanleg, dat de 
onteigening voorschreef, in working is 
getl·eden en de bevoegde overheid, bi1men 
de voormelde terrnijnen, heeft nagela
ten de onteigeningsprocedure te begin
non of de eigenaar in kem1is te stollen van 
haar beslissing ervan af te zien; 

Overwegende dat uit deze overwegin 
gen volgt dat het arrest, door te beslis
sen dat verweerder aanspraak kon Ina
ken op een vergoeding terwij l hot plan 
van aanleg slechts a ls ontwerp bestond, 
de artikelen 35 en 37 van de wet van 
29 maart 1962 heeft geschonden; 

Dat het rniddel gegrond is ; 

Om die redenen, en zonder dat er aan
leiding bestaat tot onderzoek van het 
tweed3 middel dat geen ruimere cassatie 
kan meebrengen, vernietigt het bestre
den arrest, behalve in zover dit het ho
ger beroep van de verweerders ontvangt; 
beveelt dat van dit arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van de ge
deeltelijk 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. 

1 jmli 1972. - 1e kamer. - T!o~n· 
zitte?·, de H . Valentin, raadsheer waar
nemend voorzitter. - T!e?·slaggeve?', de 
H. Busin. - Gel~jlcluiclende conclusie, 
de H . Delange, advocaat-generaal. 
Pleite1·s, de HH. De Bruyn en Fally. 

1 e KAl\ffiR. - 2 juni 1972. 

1° STEDEBOUW.- WET VAN 291\'IAART 
1962 HOUDENDE ORGANISATIE VA.L'l" DE 
RUil\'ITELIJKE ORDENING EN VAN DE 
S'l'EDEBOUW, ARTIKEL 64. - DRAAG
WIJDTE VA,N DEZE BEPALING. - IN 
STAND HOUDEN VAN ONWETTELIJK OP
GETROK=N GEBOUWEN. VOOR
WAARDE VAN DEZE OVERTREDING. 

2° STEDEBOUW.- WET VAN 29 l\'IAART 
1962 HOUDENDE ORGANISATIE YAN DE 
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RUill'lTELIJKE ORDENING EN VAN DE 
STEDEBOUW, ARTIKEL 64. - TOEPAS
SINGSGEBIED. 

1° A1·tilcel 64· van de wet van 29 ?JKta?"t 
1962 hottdencle o1·ganisatie van de ?"ttim
telijlce onlening en van de stedebottw 
bestntjt het in stand hottden vctn de 
onwettelijk opget1·okken gebouwen sle-chts 
in zove1· dit geschied is na de inwe?·lcing
t?·eding van deze wet ( 1). 

2° A1·tikel 64 van de wet van 29 mam·t 
1962 houclende o?·ganisatie van de ?"ttim
telijlce o1·dening en vctn de stedebottw 
best1·ajt geenszins cle ove1·t1·eding van cle 
bepalingen van een algemeen plan van 
aanleg, doo1· het ttitvoe1·en of in stancl 
hottden van we1·ken bedoelcl bij lid 1 en 2 
van cwtilcel 44 van deze wet (2). 

(WUYTS EN COLAES, T. VAN NOOTEN.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 25 februari 1970 in hoger 
beroep gewezen door ds Rechtbank van 
eerste aanleg te Turnhout; 

Over het rniddel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 21, 26 van de wet van 17 april 1878 
houdende de inleidende titel van het 
Wetboek van strafvordering, gewijzigd 
door artikel 1 van de wet van 30 mei 
1961 tot wijziging van voormelde wet 
van 17 april 1878 en tot aanvulling van 
artikel 32 van de wet van 11 juni 1874 
op de verzekeringen, 3 van voormelde 
wet van 30 mei 1961, 17, 18, 27 van de 
besluitwet van 2 december 1946 be. 
treffende de stedebouw, 44, 64 van 
de wet van 29 maart 1962 houden
de organisatie van de ruimtelijke or· 
dening en van de stedebouw, en 1 
van het koni:nldijk besluit van 16 ok
tober 1954 houdende goeclkeuring van 
het algemeen plan van aanleg aange
:nomen door beslissing van de gemeen
teraad van de gemeente Herentals van 
6 mei 1954, 

do01·dat het bestreden vonnis, :na ge
constateerd te hebben dat de eisers een 
muur in stand hadden gehouden die 
zij zonder toelating hadden opgetrok-

(1) Ca.ss., 23 augustus 1965 (B~tll. en PASIC., 
1965, I, 1207). 

(2) Cass., 17 februari 1964 (B~Ill. en PASIC., 
1964, I, 640) en noot 2, blz. 641. 

ken in overtrading van de bepalingen 
inzake stedebouw, aangenomen door de
gemeenteraad van de gemeente Heren
tals in zijn zitting van 6 mei 1954 en 
goedgekeurd bij koni:nhlijk besluit van 
16 oktober 1954, de eisers veroordeelt 
tot het afbreken van die muur en ver
weerder machtigt om tot die afbraak 
over te gaan bij gebrek aan uitvoering 
door de eisers, zulks zonder te precise
ran wmmeer die muur opgetrohl~en was 
geworden, 

tenmjl, ee1·ste onde1·deel, :nu de eisers, 
zoals zij in hun conclusie voor de eerste 
rechter hadden Iaten gelden, de liti
gieuze muur hadden opgetrohl~en in de 
loop van de maanden september en okto
ber 1959, zulks een inbreu.k uitmaakte 
op de artikelen 17, 18 en 27 van voor
melde besluitwet van 2 december 1946, 

terwijl dienvolgens de vordering van 
verweerder welke haar oorzaak vond in 
gezegde inbreuk, na vijf jaren, en dus 
op 28 mei 1965, datmn van de inleidende 
dagvaarding, verjaarcl was overeenkom
stig de bepali:ngen van de artikelen 21, 
26 van voormelde wet van 17 april 1878, 
gewijzigd zoals gezegd, en 3 van voor
melde wet van 30 mei 1961, 

terwijl nu, zoals b lijkt uit artikel 1 
van voormeld koninklijk besluit van 16-
oktober 1954, door dit koninhlijk besluit 
niet een bijzonder plan van aanleg maar 
een alge1neen plan van aanleg van de 
gemeente Herentals werd goedgekeurd, 
het in stand houden van de litigieuze 
muur geen inbreuk 1.litmaakte op de ar
tikelen 44 en 64 van voorme-lde wet van 
29 maart 1962, zodat dit in stand hou
den niet belette dat de bovenbedoelde 
verj aring verworven was ; 

tweede onde?·cleel, nu de eisers in hun 
voor de eerste rechter genmnen conclu
sie hadden Iaten gelden dat de litigieuze 
mu1.u· in de loop van de maanden sep
tember en oktober 1959 opgetrokken 
werd, zodat de vordering van verweer
der verjaard was, en nu de eisers in hun 
akte van beroep van 3 november 1967 
verklaard hadden dat hun hoger beroep 
gestem1d was op de rniddelen ingeroepen 
in eerste aanleg, het vonnis, door na te 
Iaten dit verweerrniddel te beantwoor
den, een gebrek vertoont aan de door 
artikel 97 van de Grondwet vereiste mo
tivering; 

denle onde1·deel, nu uit de vaststellin
gen van het vonnis blijkt dat de vor
dering van verweerder haar oorzaak 
vond in een strafbaar feit, nu de ver
jaring van een dergelijke vordering de 
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openbare orde raakt, zodat de rechter 
die verjaring eventueel van ambtswege 
moet opwerpen, en nu het vonnis na
laat de vraag betreffende de verjaring 
t e onderzoeken en zich uit te spreken 
over de vraag wanneer de litigieuze muur 
opgetrokken was, de beschouwingen van 
het vonnis het Hof niet in de mogelijk
heid stellen de wettelijkheid te contro
leren van de beslissing van de feiten
rechters, zodat die beschouwingen geen 
afdoende rn.otivering uitmaken, zoals ver
eist wordt door artikel 97 van de Grand
wet: 

Wat het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat het onderdeel stelt 
dat de bm·gerlijke vordering van ver
weerder op 28 mei 1965, clit is op het 
ogenblik van de dagvaarding, verjaard 
was omdat het optrekken van de lit i
gieuze muur in de loop van de maanden 
september en oktober 1959 geschiedde 
en dienvolgens een inbreuk uitmaakte 
op de artikelen 17, 18 en 2 7 van de be
sluitwet van 2 december 1946 op de 
stedebouw (dit is een onmidclellijk mis
drijf), terwijl zij ook geen steun vindt 
in een inbreuk op de wet van 29 maart 
1962, vermits het in stand houden van 
deze muur (hetwelk een voordurend mis
drijf is) bij gebrek aan bijzonder plan 
van aanleg niet strafbaar is ; 

Overwegende dat het bestreclen von
nis de datmn waarop de n1uur opgetrok
ken werd niet bepaalt ; dat h et middel, 
in zover het aanvoert dat de muur werd 
opgetrokken in september-oktober 1959, 
feiten en recht vermeng~ en desbetreffend 
niet ontvankelijk is; 

Doch overwegende, voor het overige, 
dat het vonnis zijn beslissing niet steunt 
op het wederrechtelijk optrekken van de 
Iitigieuze muur, en derhalve niet op de 
besluitwet van 2 december 1946 welke 
alleen dit optrekken strafbaar stelt, maar 
eisers tot afbraak veroordeelt omdat zi j 
een 1nuur « in stand houden " in over
treding van de bepalingen van stede
bouw, dit is bij inbreuk op de wet van 
23 maart 1962, de enige die het in stand 
houden strafbaar stelt; 

Overwegende dat uit de motivering 
van het vonnis blijkt dat de bepalingen 
van stedebouw waarvan de rechters oor
delen dat zij door het in stand houden van 
de n1uur warden overtreden, de stede
bouwln.mdige voorschriften zijn die door 
de gemeenteraad van Herentals in zi.jn 
zitting van 6 m ei 1954 warden aange
nomen en « die bij koninklijk besluit van 
16 oktober 1954 werden goedgekeurd "; 

CASSATIE, 1972. - 30 

Overwegende dat artikel 64 van de 
wet van 29 maart 1962 houdencle orga
nisatie van de ruimtelijke ordening ·en 
van de stedebouw het uitvoeren of ·in 
stand houden van de in artikel 44, 
eerste en tweede lid, opgenoemde wer
ken enkel bestraft indian dit uitvoeren 
of in stand houden gebeurt met overtre
ding van de bijzondere plannen van aan
Jeg; 

Overwegende dat voormeld konink
lijk besluit waarop het vmmis ste1.mt, 
geen bijzonder plan van aanleg, doch 
slechts een algemeen plan van aanleg 
goedkeurt zoals erin uitdrukkelijk wordt 
vermeld; · 

Dat het onderdeel desbetreffend ge
grond is; 

Om die r edenen, vernietigt het bestre
den vom1is ; beveelt dat melding van clit 
arrest zal worden gemaakt op de kant 
van de vernietigde beslissing ; houdt de 
kosten aan om erover door de feiten
rechter te worden beslist; verwijst de 
zaak n aar d e rechtbank van eerste aan
leg te Antwerpen, zitting houclende in 
hoger beroep. 

2 j1.m.i 1972. - 1e lmmer. - Voo?·zit
te1', Ridder Rutsaert, raadsheer waarne
mend voorzitter. Ve1·slaggeve1·, de 
H. de Vreese. - Gelijkluidencle conclusi~;, 
de H. Depelchin, advocaat-generaal. -
Pleite1·s, de HH. Bayart en van Heeke. 

1 e KAMER. - 2 juni 1972. 

1o DOUANEN EN ACCIJNZEN. 
OvERTREDING. - HYPOTHEEK OP DE 
01\TROERENDE GOEDEREN VAN DE 
OVER'I.'REDER. INSCHRIJVING NA 

OPMAKEN VAN PROCES -VERBAAL. 
VOORWA,A.RDEN WAARAAN RET PROCES.
VERBAAL 1\iOET VOLDOEN . 

2o DOUANEN EN ACCIJNZEN. _..:.._ 
OvERTREDING. - HYPOTHEEK OP DE 

ONROERENDE GOEDEREN VAN DE OVER
TREDER. - DOORI·IALING VAN DE IN
SCHRIJVING. GEEN VERVOLGING 
BINNEN DRIE 1\iAANDEN NA DE DATUM 
VAN RET PROCES-VERBAAL. - AAN
VANG VAN DE T ERMIJN . 

1° H et p1·oces-ve1· baal clat ten laste van 
de ove1·t?·ecle1' inzake clouanen en accijn
zen moet zijn opgemaalct, OJJdat de eli-

_r 
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1'ecteu1· de1· dottanen en accijnzen ove?'
eenkornstig a1·tilcel 27 van de wet van 
10 april 1933 de insclwijving van een 
hypotheelc op de onme1·ende goede1·en 
van de ove?'t?·edm· lean vo1·de1·en, is het 
naar de vonn 1·egelmatig opgestelde 
pmces-ve1·baal dat volcloende elementen 
bevat orn ve1·volging ten laste van cle 
oveTt1·ede1· mogelijlc te malcen. 

2° De te1·rnijn van d?'ie maanden binnen 
wellce geen ve1·volgingen tegen de ove1·
trede1· inzalce dottanen en accijnzen mo
gen zijn ingespannen, opdat hij ove?·
eenlcornstig m·tilcel 31 van de wet van 
10 ap1·il 1933 dooThaling van cle in
sch?·ijving van de op zijn om·oe1·encle 
goedeTen gevestigde hypotheelc lean be
komen, begint te lopen vanaf de datttm 
van het in artilcel 27 van dezeljde wet 
bedoelde ?'egelmatig p1·oces-ve1·baal, dat 
voldoende elementen bevat om die ve?·
volgingen mogelijlc te maken. 

(BELGISCHE ST.A,AT, MINISTER VAN FINAN
GlEN, T. DE CLERCQ.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreclen 
arrest, op 29 maart 1971 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

Over het miclclel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 2 7 en 31 van de 
wet van 10 april 1933 houdende voorlo
pige wijziging van sommige douanerech
ten, accijnzen en bijzondere verbruiks
taksen en invoering van nieuwe maatre
gelen om de sluikhanclel te beletten, 

doo1·dat, nu op 20 februari en 21 no
vember 1969 processen-verbaal werden 
opgesteld ten laste van verweercler, die 
betrokken was bij een reeks inbreuken 
op de clouanewetgeving ten gevolge 
waarvan een aanzienlijk beclrag als boete 
en verbeurdverldaring kon worden ge
vorderd, en eiser op 13 maart 1970 van de 
voorzitter van de rechtbank machti
ging verkreeg om hypothecaire inschrij
vingen op de goederen van verweercler 
te vorderen, welke inschrijvingen op 10 
en 24 april 1970 werden genomen, het 
arrest beveelt dat deze inschrijvingen 
zullen worden doorgehaald, welke be
slissing stew1.t : 1° hierop dat het proces
verbaal van 20 februari 1969 niet heeft 
geleid tot een vervolging bi1men drie 
maanden van de datum ervan; 2° op 
de gronden van de eerste rechter, hier
uit afgeleid. « dat het proces-verbaal zo
als vermeld in artikel 31 (van de wet 

van 10 april 1933) onmogelijk kan be
tekenen " de laatste akte van onclerzoek » 
. .. , omdat in dit geval er geen kontrole 
mogelijk zou zijn, vermits in gelijk wel
ke zaak bijkomende, aanvull ende in
lichtingen lnmnen verzameld en in een 
proces-verbaal vermeld worden, zoclat 
artikel 31 uiteindelijk clocle letter zou 
blijven ; dat niets erop wijst ... dat het 
proces-verbaal van 21 november 1969 
werd opgestsld met het doel de bepalin
gen van artikel 31 te omzeilen, doch dat 
vastgesteld moet worden, enerzij ds, dat 
het proces-verbaal van 20 februari 1969, 
hetwelk zekere verzoeken, vaststellingen 
en ondervragingen inhoudt, dag~ekenend 
van 1967, voorkomt als een volledig 
onderzoek van ai de facetten van de 
zaak en trouwens gesloten werd met de 
mededeling aan de bekeurden dat het 
gesloten zou worden op 20 februari 1969, 
hetgeen geschieclde, en, anderzijcls, clat 
het proces-verbaal van 21 november 1969 
niets anders inhoudt clan het rechtzetten 
van zekere onjuistheden, het bijvoegen 
van een aantal relazen en verklaringen, 
afgenomen v66r 20 februari 1969 of 
die v66r 20 februari 1969 haclden ktumen 
afgenomen worden ; dat het in deze 
omstandigheden strijdig zou zijn met 
de nttio legis, als vertrekpw1.t van de 
term.ijn van clrie maanden een andere 
dattml te bepalen dan die van het 
proces-verbaal van 20 februari, daar 
het recht van verweerder (thans eiser) 
in de wet op beperkencle wijze 'Nerd 
gevestigd »; 3° hierop, " clat het pro
ces-verbaal van 21 november 1969 ... , 
afzonderli jk beschouwcl, geen aanleiding 
tot vervolging kon geven ; dat het 
noodzakelijk aan het eerste proces
verbaal van 20 februari 1969 moet 
gekoppeld worden ; dat integendeel dit 
laatste proces-verbaal, afgezien van dat 
van 21 november 1969, onmiddellijk be
doelde vervolgingen toeliet; clat de om
standigheid dat een proces-verbaal soms 
client aangevulcl t!'l worden wegens te
kortkorningen of de noodzakelijkheid 
bet onderzoek te vervolledigen, slechts 
tot het besluit kan leiclen clat de door 
artikel31 van de wet van 10 april1933 be
paalde termijn van clrie maanclen wel
licht tekort voorkomt in zekere zaken, 
doch geenszins meclebrengt dat becloelcle 
termijn slechts een aanvang neemt vanaf 
de datmn van het aanvullencl proces
verbaal », 

tenvijl, naar luicl van het bovenaan
geduid artikel 27, de machtiging tot 
hypothecaire inschrijving ten verzoeke 
van de directem· der douanen en accijn-
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zen kan worden verkregen, wanneer een 
regelmatig proces-verbaal is opgemaakt 
ten laste van een dader, mededader of 
m edeplichtige van een inbreuk inzake 
douanen en accijnzen, terwijl, naar luid 
van h et bovenaangeduid artikel 31, de 
schrapping van de h ypothecaire inschrij
ving slechts moet worden bevolen indien 
« het proces-verbaal », clit wil zeggen h et 
« regelmatig proces-verbaal », waarvan in 
artikel 27 sprake is, geen aanleiding tot 
vervolging binnen drie m aanclen na zijn 
clatmrt heeft gegeven, en terwijl noch 
artikel 27 noch artikel 31 h et onder
scheid mogelijk maken dat door h et ar
rest tussen de processen-verbaal wordt 
gemaakt, nu de wet acht slaat op gelijk 
welk proces-verbaal betreffende de over
treding, dat regelmatig is opgemaakt : 

Overwegende dat krachtens artikel 31 
van de in h et middel aangeh aalde wet 
van 10 april 1933, de eigenaar v an de 
onroerende goecleren waarop een hypo
thecaire inschrijving werd genomen, door
h aling van die inschrij ving kan beko
men \ indien « het proces-verbaal », dit 
is het in artikel 27 van dezelfde wet 
bedoelde « regelmatig proces-verbaal », 
bumen drie maanden na zijn datum 
geen aanleicling heeft gegeven tot ver
volging; 

Overwegende dat het in voormeld ar
tikel 27 bedoelcle regelmatig proces-ver
b aal dat ten laste van een overtreder 
inzake douanen en accijnzen moet zijn 
opgemaakt, opdat de clirecteur der dou
anen en accijnzen overeenkomstig dit 
artikel machtiging zou kunnen verkrijgen 
mn ten laste van die overtreder een hy
pothecaire inschrijving te vorderen, niet 
gelijk welk naar de vorm regelmatig pro
ces-verbaal is dat betreffencle een in
brenk inzake douanen en accijnzen werd 
opgesteld, maar een naar de vorm re
gelrnatig opgesteld proces-verbaal, dat 
voldoende elementen bevat om ten las
te van de overtreder grond tot vervolging 
uit te maken; 

Overwegende dat het arrest, zonder 
uit dien hoofde te worden bestreden, 
v aststelt, d eels bij overneming van de 
redenen van de eerste r echter , dat 
het proces~verbaal van 21 november 
1969, afzonderlijk beschouwd, geen aan
leiding tot vervolging kon geven, doch 
noodzakelijk moet worden gekoppeld aan 
het eerste proces-verbaal van 20 februari 
1969, h etwelk, afgeslot en zijnde, integen
deel onmiddellijk bedoelde vervolging 
mogelijk maakte, ongeacht h et aanvul-

lend proces-verbaal van 21 november 
1969 ; 

Overwegende dat het arrest dienvol
gens wettelijk heeft lnmnen beslissen 
dat het in artikel 27 van voormelde wet 
bedoelde regelmatig procos-verbaal ten 
deze het prooes-verbaal was van 20 
februari 1969, en dat dienvolgens de 
t ermijn van drie maanden, na afloop 
waarvan de eigenaar bij gemis aan inge 
stelde vervolging, doorhaling van de hy
potheoaire insohrijving kon bekomen, 
vanaf dit prooes-verbaal begon te lopen; 

Dat het middel n aar reoht faalt; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening; veroordeelt eiser u1 de kosten . 

2 juni 1972. - 1e kamer. - Voo?·zit
te?", Ridder Rutsaert raadsheer waarne
mend voorzitter. - Ve?·slaggeve1·, de 
H. de Vreese, - Gelijlcluiclende conclusie, 
de H. Lenaerts, advocaat-generaal. 
Pleite1·s, de HH. Fally en Ansiaux. 

Op dezelfde dag werd een zelfde arc 
rest gewezen op de voorziening van de~ 
zelfde eisende partij tegen Bouokaert, 
ingesteld tegen een arrest van dezelfde 
dat1.m1 van hetzelfde hof van beroep. 

1 e KA.MER. - 2 juni 1972. 

TERUGVORDERING VAN HET ON
VERSCHULDIGD BETAALDE. -
VERZEKERAAR DIE HET SLACHTOFFER 
VAN EEN ONGEVAL VERGOEDT OMDAT 
HIJ ZIJN VERZEKERDE AANSPRAKELIJK 
A,CHT. - LATERE VASTSTELLING DAT 
DE VERZEKERDE NIET A,ANSPRAKELIJK 
IS. - GEEN TERUGVORDERING. 
VOORWAARDE . 

De vm·zekemm· die het sladhtojje1· van 
een ongeval ve1·goedt omdat hij zijn 
ve1·zekenle aansp?·akelijlc acht, lean, na
dat cle stmj?"echte1· heejt vastgesteld dat 
de ve?·zelce?·de niet aanspmlcelijlc is, het 
bedmg van het betaalde niet te?·ugvm·
denn, wannee1· beicle partijen doo1· de 
betaling het schadegeval dejinitiej heb
ben willen 1·egelen (1). (B.W., art. 1235.) 

(1) Raadpl. cass., 6 januari 1944 (Bull. en 
PAsrc., 1944, I, 133 ) en 18 september 1970 
(A1·1·. cass., 1971, blz. 60). 
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(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP «LA BRAB.A.N
yONNE », T. N.A.Al\'ILOZE VENNOOTSCHAP 
« EBES ».) 

ARREST. 

HE.T HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 30 maart 1971 door het hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

Over beide middelen samen, afgeleid, 

het ee1·ste, uit de schending van de ar
tikelen 1235, 1376, 1377 van het Bur
gerlijk Wetboek en 97 van de Grand
wet, 

doo1·dat het bestreden arrest, na te 
hebben erkend enerzijcls dat eiseres de 
litigieuze vergoedingen uitbetaalde ten 
gevolge van een verkeersongeval waar
voor zij haar verzekercle schulclig achtte 
en anderzijds dat gezegcle verzekerde 
daarna van de te zijnen laste gelegde 
betichting vrijgesproken werd, de vor
dering van eiseres tot terugbetaling van 
de betaalde b edragen ongegrond ver
klaart; dat luidens de redenen van die be
slissing, welke eerst uit de bewoordingen 
van de afgegeven kwijtschriften afleidt 
dat de bedoeli.ng van de partijen geweest 
is de zaak tussen hen definitief te regelen 
en dat de beoordeling in rechte van ei
seres betreffende de aanspra.kelijkheid 
van haar verzekerde niet als « dwaling » 
mag a.angezien worden, er evmunin spra
ke kan zijn van een verrijking zonder 
oorzaak of onverschulcligde betali.ng ; 
dat een uitbetaling gedaan door een ver
zekeringsmaatschappij voor h aar verze
kerde, die zij schuldig acht, wel degelijk 
berust op een vaste oorzaak en zulke be
taling geenszins zonder schuld geschiedde, 
zodat niet meer kan getornd worden aan 
de rechtsgelclig gesloten en uitgevoerde 
verbintenis, 

te1·wijl, een;te ondenleel, de achtereenvol
gende b e·weringen dat eiseres geen dwa
ling heeft bogaan en dat zij de litigieuze 
uitkeringen deed in de verkeerde men.ing 
dat haar verzekerde schulclig was aan het 
ongeval , niet verenigbaar zijn; dat het 
arrest daarenboven op generlei wijze de 
vaste oorzaak bepaalt waarop een uit
betaling door een verzekeringsmaatschap
pij gedaan voor haar verzekerde, die zij 
verkeerdeli.jk schulclig acht, zou berus
ten, en dat de rechter door die tegen
strijdigheid en die dubbelzinnigheid te 
kort is gekomen aan de verplichting zijn 
beslissing met redenen te omkleden 
(schending van artikel 97 van de Grand
wet); 

tweecle onclenleel, de vaststelling dat het 
ongeval geen aansprakelijkheid deed ont
staan ten Jaste van de verzekerde van 
eiseres, wat impliceert dat er geen schuld 
bestaat, voldoende is om de eis tot te
rugvordering van de betaalde vergoe
clingen te rechtvaardigen en eiseres niet 
mag verplicht worden daarenboven het 
bewijs van een door haar begane dwa
ling aan te voeren (schending van de 
artikelen 1235, 1376 en 1377 van het 
Burgerlijk vVetboek); 

het tweecle, uit de schencling van arti
kel 97 van de Grondwet, 

cloonlat bet b estreden arrest-, na te 
hebben vastgesteld enerzijds dat eiseres 
de litigieuze vergoedingen uitbe taaide ten 
gevolge van een verkeersongeval waar
voor zij haar verzekerde schulclig achtte 
en anderzijds dat gezegde verzekerde 
dam·na van de te zijnen last e gelegde 
betichting vrijgesproken werd, de vor
dering van eiseres tot t erugbetaling van 
de betaalde b edragen ongegrond ver
klaart om de redenen dat er geen sprake 
kan zijn van een verrijking zonder oor
zaak of onverscbuldigde betaling, dat 
een uitbetaling gedaan door een verze
keringsmaatschappij voor baar verze
kerde, die zij schuldig acht, wel clege
lijk op een vaste oorzaak b srust en zulke 
betaling geenszins zonder schuld ge
geschiedde, zodat niet meer kan getornd 
worden aan de rechtsgelclig gesloten en 
uitgevoerde verbintenis, 

tenvijl clie redenen dubbelzinnig zijn; 
h et arrest inclerdaacl op generlei wijze 
de vaste oorzaak bepaalt waarop een 
ui tbetaling door een verzekeringsmaat
schappij geclaan voor haar verzekerde, 
die zij verkeerclelijk schuldig acht, zou 
berusten, en evEmmiil uitleg verschaft 
nopens de beweerde bestaande schulcl ; 
de rechter aldus h et verwerpen van de 
vordering van eiseres, voor zover zij op de 
verrijking zonder oorzaak gegrond is, 
niet r egelmatig motiveert : 

Overwegende dat het arrest beschouwt 
enerzijds dat de beoordeling in rechte 
van eiseres betreffencle de aansprakelijk
h eid voor het ongeval, ook a l werd die 
door de strafrechter niet gevolgcl, niet 
mag aangezien worden als een dwaling 
welke van clie aard is clat zij de nietig
heid van de betaling tot gevolg kan heb
ben en anderzijds dat, op bet ogenblik 
dat eiseres overging tot de litigieuze uit
betaling voor baar verzekerde die zij 
m eende schulclig te zijn, zij in volle ken
nis was van de feiten en omstandighe-
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den waarin het ongeval had plaatsge
grepen; 

D at deze beschouwingen niet onver
enigbaar zi jn ; 

Over wegende dat het arrest, na te hob
b en vastgesi;elcl dat de bedoeling van de 
partijen ten cleze is geweest de zaak 
door de uitbetalingen clefinitief t ussen 
hen te regelen, oorcleelt dat de betaling 
geds,an door een verzekeringsmaatschap
pij voor haar verzekerde die zij meent 
schuldig te zijn, wel degelijk op een vaste 
oorzaak berust en niet onverschuldigcl 
geschiedt; da t h et arrest aldus te ken
nen geeft dat, nu de partijen de zaak 
definitief h ebben willen regelen door be
taling van een vergoeding aan de ben a 
deelde d erde, er we] een schuld bestaat 
en de betaling in de getroffen r egeling 
h aar oorzaak vindt; 

Overwegende dat hot arrest e iseres 
gee n b ewijs van dwaling oplegt doch de 
vordering vorwerpt omdat d e betaling 
niet onverschuldigd was; 

Dat d e middelen niet kLmnen aange-
noiTlen worden ; 

Om di e redenen, verwerpt d e voor
ziening; veroordeelt e iseres in de kosten. 

2 jcmi 1972. - 1e k amer. - Vo01·zit
te1·, Ridder R utsaert, raadsheer waar
n emend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, de 
H. Sury. - Gelijlclttidende conclttsie , 
de H. Lenaerts, aclvocaat-genera al. 
.Plei te1· , de H. Philips. 

1 e KA,MER. - 2 juni 1972. 

O VEREENKO MST. BINDENDE 
KRACHT TUSSEN DE PARTIJEN. 
RECHTER DIE AAN DE OV:EREENKOlVIST 
DE UI'l'WERKING TOEKENT DIE ZIJ, 
VOLGENS DE UITLEGGING DIE HIJ ER
VAN GEEFT, WETTELIJK TUSSEN DE 
PARTIJEN HEEFT. - GEEN SCHENDING 
VAN ARTIKEL 1134 VAN HET B URGER
LIJK vVETBOEK. 

De bindende lc?·acht van een ove1·eenkomst 
wo1·dt niet miskend door de 1·echte1· die 
aan cle ove1·eenlcomst de uitwe1·lcing toe
kent die zij, volgens de ttitlegging die 

(1) Cass ., 7 januari 1972, su.pm, blz. 445. 
(2) Cass ., 22 februari 1971 (A1·r. cass., 1971, 

blz. 601). 1 

hij eman geejt, wettelijlc tttssen de pm·
tijen heejt (1). (B.W., art. 11 34.) 

{NAAlVILOZE VENNOOTSCHAP « DE VERENIG
DE PROVINCIEN », T. JOOS.) 

Met de notitie overeenstemmend 
arrest. 

2 jtmi 1972 . - Je kamer. - Voo1·zit
te1·, Ridder R utsaert, raadsheer waarne
m end v oorzitter. - Ve1·slaggeve1·, de H. 
Meeus . - Gelijlcluidencle conclu.sie, de 
H. Lenaerts , advocaat-generaal. - .Ple.i
te?·, de H. Struye. 

2e KAlVIER. - 5 juni 1972. 

1° VOORZIENING IN CASSATIE . 
AFSTAND.- STRAFZAKEN.- l NTREK
KING VAN DE AFSTAND.- GEVOLGEN. 

2° CASSATIEMIDDELEN. ' - STRAF
ZAKEN. - VOORZIENING TEGEN EEN 
ARREST WAARBIJ DE INTERl'.TERING 
WORDT GELAST. - MIDDEL DAT UIT
SLUITEND GERICH~ IS TEGEN DE BESLIS
SING TOT INOBSERVATIESTELLING. 
NIET-ON'l'VANKELIJKREID. 

l 0 HT annee1· cle belclaagde, eise1· tot cas
satie, van zijn voo1·ziening afstand heeft 
gedaan, cloch ve1·volgens dezr>. ajstand 
int1·elct, slaat het Hoj geen acht op cleze 
ajstand en oncle1·zoelct de ontvanlcelijk
heid alsmede eventueel de geg1·ondheid 
van de voo1·ziening (2) . 

~o Niet ontvanlcelijlc is het middel dat 
enlcel lcritielc oefent op cle besli8sing 
waa1·bij de inobse1·vatiestelling van cle 
betichte was bevolen, tenuijl de voo?·
ziening ge1·icht is tegen het inten~e
Tin gsmTest (3). 

(SONTROP.) 

ARREST (ve1·tc!lin g) . 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 22 m aart 1972 gewezen door 

(3) Cass ., 4 november 1959 (Bttll. en PASIC, 
1960, I, 265); men raadplege cass., 14 juni 
1971 (ib·id., 1971, blz. 1031). 
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het Hof van beroep te Lnik, kamer van 
inbeschulcligingstelling ; 

Overwegencle clat eiser, na van zijn 
voorziening afstancl te hebben geclaan, 
zulks heeft ingetroldum, zodat het Hof 
niet vermag acht te slaan op die afstand ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1, 2, 3, 4, 6 en 22 
van de wet van 9 april 1930 die vervan
gen is door de wet van 1 juli 1964, 

doonlat, tijdens de procedure die aan
leiding heeft gegeven tot de inobservatie
stelling, eiser voor de onderzoeksgerech
ten is verschenen zonder bij gestaan te 
zijn door een raadsman, 

tenvijl voor het onderzoeksgerecht dat 
de inobservatiestelling gelast, de bij
stand van een raadsman verplicht is, 

en tenvijl door de afwezigheid van een 
raadsman eiser niet heeft beschikt over 
de mogelijld1eden, hem geboden door de 
artikelen 3 en 6 van dezlfde wet om 
tijdens de observatie de adviezen van de 
door hem gekozen geneesheren over te 
leggen 

W at het eerste onclerdeel betreft : 

Overwegende dat het middel alleen 
slaat op de vroegere beslissingen van de 
onderzoeksgerechten, waarin uitspraak 
wordt gecla<J.n over d e procedure van in
observatiestelling en waartegen de voor
ziening niet is gericht ; 

Dat dit ondercleel van dit middel niet 
ontvankelijk is ; 

Wat het tweede onderdeel betreft : 

Overwegencle clat h et arrest in feite 
vaststelt dat de niet-bijstancl van een 
advocaat voor eiser de mogelijkheden 
niet heeft uitgesloten die de artikelen 3 
en 6 van voornoemde wet h em. boden ; 

D at dit onderdeel van het middel fei
telijke grondslag mist ; 

En overwegende dat de substantiele 
of op straffe van nietigheid voorgeschre
ven rechtsvorn1en werden nageleefd en 
dat de beslissing overeenkomstig de wet 
is; 

Om die r eclenen, ver werpt de voor
ziening. 

5 jtmi 1972.- ze kamer . - Voo1·zitte1·, 
en Ve1·slaggeve1·, de H. Trousse, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Gelijlclttiden
de conclttsie, de H. Detotu·nay, advo
caat-generaal. 

2e KAMER. - 5 juni 1972. 

1° BLOEDMONSTER. - WET BETREF
FENDE DE POLITIE OVER HET WEG
VERKEER (COORDINATIE VAN 16 l\'IAART 
1968), ARTIKEL 63. - GENEESHEER 
OPGEVORDERD DOOR EEN VAN DE 
l\'i:AGISTRATEN,Al\'IBTENAREN OF BEAJ\'IB
TEN BEDOELD BIJ ARTIKEL 59, § l. -
GENEESHEER DIE GEEN EED 1\'!0ET 
AFLEGGEN. 

2° EED. - STRAFZAKEN. - VVEGVER
KEER. - BLOEDllfONSTER. - \VET 
BETREFFENDE DE POLITIE OVER HET 
WEGVERKEER (COORDINATIE VAN 16 
MAART 1968), ARTIKEL 63. - GENEES
HEER OPGEVORDERD DOOR EEN VAN 
DE l\'IAC+ISTRATEN, Al\'i:BTENAREN OF 
BEAlVIBTEN BEDOELD BIJ ARTIKEL 59, 
§ 1. - GENEESHEER DIE C+EEN EED 
l\'IOET AFLEGGEN. 

1° en 2° In, geval van w·tilcel 63 van de 
wet bet1·ejjende de politie ove1· het weg
ve?·lcee?' (coonlinatie vcm 16 mctct?'t 1968), 
moet de geneeshee1·, die doo1· een van cle 
magist1·aten, ambtena1·en of beambten 
becloeld bij ct?'tilcel 59, § 1, VC//n deze wet 
is op gevo1·clenl om een bloeclmonste?' te 
nemen, geen ecd afleggen (1). (Wet 
betreffende de politie over het weg
verkeer [ coordil1.atie van 16 maart 
1968], art. 64; Sv., art. 44bis, §§ 3 en <1). 

(BECK.) 

ARREST (ve1·tctling) . 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 7 december 1971 in hoger
beroep gewezen door de Correctionele· 
rechtbank te Bergen; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schencling van de artikelen 63 en 64 
van het koninklijk besluit van 16 maart 
1968 tot coordinatie van de wetten be
treffende de politie van het wegverkeer, 
43, 44, tweede lid, 44bis, inzonderhaid 
§ 2, van het Wetboek van strafvor
dering, zoals gewijzigd bij de wet vm1 
15 april 1958, en 97 van de Grondwet, 

doo1·dat het bestreclen vonnis de ver
oordeling tot vier maanden verval van 

(1) Men raa dplege cass., 7 februari 1961 
(Bull. en PASIC., 1961, I, 612); 1 april 1963. 
(ibid ., 1963, I, 840). 
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het recht voertuigen van een bepaalde 
kategorie te besturen, die het wegens 
het besturen van een voertuig in staat 
van dronkenschap of in een gelijkaar
dige staat ten laste van eiser voor een 
duur van vier maan<;len uitspreekt, grondt 
met name op de overweging dat bet 
verval voor een ch.nu· van drie 1naanden 
die door de eerste rechter werd uitge
sproken, " de telastlegging van dronken
schap aan het stuur .. . niet passend 
straft gelet op eisers hoog bloedalcohol
gehalte van 2,56 gram », 

teTwijl het bloed van genoemcle eiser 
door dokter Bloncleau werd afgenomen op 
aanvraag van de procureur des Konings, 
zoncler clat in enig stuk van het straf
clossier wordt vastgesteld dat die genees
h eer, alvorens zijn taak te vervullen, 
de wettelijke deslumdigeneed heeft af
gelegd; dus h et nemen van dit bleed
monster en de analyse door clokter 
Desoignies niet in aarm1erking konclen 
komen, vermits zij zijn aangetast door 
nietigheid, die zowel de eerste. rechters 
a ls de rechters in hoger beroep hebben 
overgenomen : 

Overwegende clat, blijkens de stukken 
van het dossier, Alain Donckerwolck, 
agent van de gemeentepolitie van Ber
gen, Blondeau, doctor in de geneeskunde, 
heeft opgevorderd om een bloedmonster 
van eiser te nemen ; 

Overwegende dat de geneesh eer die 
door een van de ambtenaren of beambten 
bedoeld bij artikel 59, § 1, van de wet 
betreffende de politie van het wegver
keer (gecoiirdineerd op 16 m aart 1968), 
met name door een agent van de plaat
selijke politie, werd opgevorderd om 
een bloedmonster te nemen, geen eed 
moet afleggen, zoals blijkt uit art.ikel 64 
van genoemde wet, waa.rbij in dat geoval 
de §§ 3 en 4 en niet § 2 van artikel 44bis 
van het vVetboek van strafvordering van 
toepassing zijn ; 

Dat het middel niet kan worden aan
genomen; 

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

Om die redenen, verwerpt cle voor
ziening ; veroordeelt eiser in cle kosten. 

5 j tmi 1972.- 2e kamer.- Voo1·zitte1·, 
de H. Trousse, raadsheer waarnemend 
voorzitter.- Ve1·slaggeve1· de H. L egros. 

- Gelijlcluidende conclusie, d e H. Detour
nay, advocaat-generaal. - Pleite1·, de 
H. Faures. 

2e K.A.li'IER. - 5 juni 1972, 

R.EGELING VAN R.E CHTSGEBIED. 
- STRAFZAKEN. - BESCHIKKING VAN 
DE RAADKAlliER WAARBI.J EEN WAN
BEDRIJF GECONTRAVENTIONALISEERD 
WORDT. - VONNIS T OT ONBEVOEGD 
VERKLARI NG VAN DE RECh TBANK GE· 

GROND OP HET BESTAAN VAN EEN Ol\1-
STANDIGHEID VAN VOOR D E BESCHIK
KING, MAAR DIE D~NA AAN RET LICHT 
IS GEKOlliEN EN WAARDOOR B ET FEIT 
l\ffiT EEN ZWAARD ERE CORRECTIONELE 
STRA.l!' WORDT GESTRAFT. - BESLIS
SINGEN I N KRAChT VAN GEWIJSDE GE 
GAAN. - R.EGELING VAN RECHTS
GEBIED. - VERNIETIGING VAN DE 
BESCHIKKING. - VERWIJZING VAN DE 

ZAAK NAAR DEZELFDE RAADKAMER, 
ANDERS SAMENGESTELD. 

W annee1· de ?'aadlcame?' met aannerning 
van ve1·zachtende ornstandigheden de 
belclaagcle wegens een wanbed1·ijj naa1• 
de politim·echtbanlc heeft ve1·wezen, en 
e1· een vonnis wo?'dt 1titgesp1'0lcen tot 
onbevoegclve1'kla1·ing van de ?'echtbanlc 
op g1·ond dat na de ve1·wijzende beschilc
lcing een ornstandigheid van v661· deze 
beschilclcing aan het licht is gelcomen, 
waa1·doo1· het feit dom· de wet met een 
zwaa1·cle1·e co?Tectionele st1·aj wo1·dt ge
stmjt, onde1·zoelct het Hoj, waa1·bij een 
ve?·zoeksch?'ijt tot 1·egeling van ?'echts
gebied aanhangig is, of beide beslis
singen in lcmcht van gewijsde zijn ge
gaan en of de vaststelling van de jeiten
?'echte?' .i1tist blijlct; zo ja, dam ve?·nie
tigt het Hoj de beschikking en venvijst de 
zaak nam· dezelfcle, ande1·s samengestel
de madkarne1· ( 1). 

(PROCUREUR DES KONINGS TE HOEI, IN 
ZAKE E. EN P . liWHR.) 

ARREST (ve1·taling). 

HET HOF ; - Gelet op het verzoek 
tot regaling van rechtsgebied op 3 febru-

(1) Cass., 16 juni 1970 (An·. cass ., 1070, 
blz. 976); 2 maart 1071 (ibid., 1071, blz. 630); 
men raadplege h et volgende arrest. 



- 936 

ari 1972 ingecliend door de Procureur 
d es Konings te Hoei ; 

Overwegencle dat, bij beschikking van 
19 januari 1971, de raacUmmer van de 
Rechtbank van eerste aanleg te Hoei, 
met aanne:tning van verzachtencle mn
stancligheclen, Eric, Robert Mohr, gebo
ren te Hoei op 21 jtmi 1952, h andelaar
helper, woonachtig te Hoei, Quai de 
Compiegne 3, naar de bevoegcle politie
rechtbank heeft verwezen , on1 op 18 sep
tember 1970 te Hoei door gebrek aan 
voorzichtigheicl of voorzorg, :tnaar zon
der het oogmerk om de persoon van een 
ancler aan te randen, onopzettelijke 
slagen of verwonclingen te hebben toe
gebracht aan Victor Daxhelet ; 

Overwegende dat de ambtenaar van 
het openbaar ministerie bij de Politie
rechtbank van het kanton Hoei Eric 
Mohr voor dit gerecht h eeft doen dag
vam·clen mn zich te verantwoorden zo
wel over het feit omsclu·even in genoem
de beschikking, a ls over overtreclingen 
van het algemeen reglement op de poli
tie van het wegverkeer, alsmecle Paul 
Mohr, die voor beklaagcle civielrechte
lijk aansprakelijk is; 

Overwegende dat t er terechtzitting van 
de Politierechtbank te Hoei van 8 juni 
1971 , Madeleine Daxholet, Renee Daxhe
let en J ean Leroy, optreclencle als erf
genamen van Victor D axhelet en in 
eigen naam, zich tegen Eric Mohr en 
Paul Mohr burgerlijke partij hebben 
gestelcl; 

Overwegende dat Victor Daxhelet 
overladen is te Hoei op 10 december 1970, 
zoals blijkt uit een uittreksel uit het 
register van de overlijclensakten van clie 
gemeente; 

Overwegencle clat, bij vonnis van 
23 december 1971, de Correctionele 
Rechtbank te Hoei, rechtcloencle in ho
ger beroep, h eeft beslist « dat de eerste 
rechter zich t erecht onbevoegcl heeft ver
klaarcl, .. . op de overweging clat de 
bm·gerlijke partijen aanvoerden dat er 
een oorzakelijk verband bestond tussen 
het overlijden van Victor D axhelet en 
het ongeval ,, en zij alclus de waarschijn
lijkheid heeft aangenomen van het feit 
dat door die partijen werd aangevoerd; 

Overwegende clat ,de beschikking van 
de raadkamer van 19 januari 1971 en 
het vonnis van 23 december 1971 in 
kracht van gewijsde zijn gegaan; dat 
uit de tegenstrijcligheicl van clie beslis
singen een geschil over rechtsm.acht is 
.ontstaan, waardoor de gang van h at ge
recht wordt belenunerd; dat er derhalve 
grond is tot regaling van rechtsgebied; 

Overwegende dat uit de processtuk
ken schijnt te volgen enerzijds dat het 
overlijden van Victor Daxhelet, welke 
omstandigheid pas na de beschikking 
van de raadkamer ter k em1is van de ge
rechtelijke overheid werd gebracht, een 
gevolg zou kmu1en zijn van het ongeval 
van 18 september 1970 en onopzettelijk 
zijn veroorzaakt door Eric Mohr en ancler
zijcls clat de andere telastleggingen ·waar
over laatstgenoemde zich moet verant
woorclen, samenhangencl zijn ; 

Overwegencle clat op het misdrijf van 
onopzettelijk doclen zwaarclere straffen 
zijn gestelcl clan op het misclrijf van on
opzettelijke slagen of verwondingen ; 

Om die redenen, beslissende tot rega
ling van rechtsgebiecl, vernietigt de be
schikking van de raacUmmer van cle
Rechtbank van eerste aanleg te Hoei 
van 19 januari 1971; beveelt clat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt op de· 
kant van de vernietigde beslissing; ver
wijst de zaak naar de anders smnenge
stelcle raaclkamer van de Rechtbank van 
eerste aanleg te Hoei. 

5 juni 1972 . - 2e lmmer. - Voomitte1·,. 
de H. Trousse, raaclsheer waarne1nend 
voorzitter.- Ve1·slctggeve1·, de H . Legros. 
- Gelijlchtidende conclttsie, de H. De
tom·nay, advocaat generaal. 

2e KAMER. - 5 juni 1972. 

REGELING VAN RECHTSGEBIED. 
- STRAFZAKEN.- BESCHIKKING VAN 
D E RAADKAil'IER WAA.RBIJ EEN W AN
BEDRIJF GECONTRA, VENTIONALISEERD 
WORDT. - VONNIS TOT ONBEVOEGD
VERKLA,RING VAN DE RECITTBANK GE 
GROND OP EEN Ol\iSTANDIGHEID DIE 
ZICH NA DE BESCHIKKING HEEFT VOOR
GEDAA,N EN WAA.RDOOR HET FElT MET 
EEN ZWAA.RDER:TI; CORRECTIONELE STRAF 
WORDT GESTRAFT. - BESLISSINGEN IN 
KRACHT VA,N GEWIJSDE GEGA.Al'f.- RE 
LING VA-"'f RECITTSGEBIED. - VERNIE 
'l'IGING VA,N DE BESOHIKKING. - VER
WIJZING VAN DE ZAAK NAAR DEZELFDE 
RA-illKAllillR, ANDERS SAi\illNGESTELD. 

TVannee1· 'cle 1·aacllccmw1· met aanneming 
van ve1·zachtencle omstancligheclen cle 
belclaagcle wegens een wanbecl1·ijj nctcw· 
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de politie1·echtbanlc heeft t'e1·wezen en een 
vonnis wordt t~itgesp1·olcen tot onbevoegd
ve1·lcla1·ing van de ?'echtbanlc op g1·oncl 
dat zich na de ve1·wijzende beschilclcing 
een omstandigheid heeft voo1·gedaan, 
waanloo?' het feit doo1· de wet rnet een 
zwaanle1·e Gat'?'ectionele st?·af tco1·dt ge
stmft, onde1·zoelct het H of, waa1·bij een 
ve?'zoelcsclwift tot 1·egeling van ?'echtsge
bied aanhangig is, of beide beslissingen 
in lcmcht van gewijsde zijn gegaan en 
of de vaststelling van de f eiten?'echte?' 
jt~ist blijlct ; zo ja, dan vemietigt het 
H of de beschilclcing en venoijst de zaalc 
nam· dezelfde, ande1·s samengestelde ?'aad
karne?' (l). 

(PROCUREUR DES KONINGS TE LUIK, 
I N ZAKE NAVEAUX E N « SOCI:ETE DES 
TR ANSPORTS INTE RCOlliMUNAUX DE 
L A REGION LIEGEOISE ».) 

ARREST (Ve?·taling). 

RET HOF ; - Gelet op het verzoek 
tot regaling van rechtsgebied, op 16 de
cember 1971 ingediend door de Procu 
reur des K onings te Luik ; 

Overwegencle clat, b ij beschikking van 
12 maart 1971, de ral1dkam er van de 
Rechtbank van eerste aanleg te Luik, 
1net aanneming van verzachtencle 
omstandigheden, Rene, Albert Naveaux, 
autobestuurder b ij de « Societe des Trans
ports intercommtmaux liegeois », gebo
ren te lVIellier op 18 oktober 1929 en 
woonachtig te Bressoux, 261, rue du 
Moulin, naar de bevoegcle politierecht
b ank heeft verwezen, om op 21 december 
1970 te Luik door gebrek aan voor
zichtigheicl of voorzorg, maar zoncler het 
oogmerk om de persoon van een ander 
aan te randen, onopzettelijke slagen of 
verwondingen te hebben toegebracht aan 
Soph ie Brass~ne ; 

Overwegentle clat de ambtenaar van 
h et openbaar nunisterie bij de Politie
r echtbank te Luik Rene Naveam< en de 
voor deze ciyielrechtelijk aansprakelijke 
p artij, de «Societe des Tran spor ts inter
communaux liegeois » h eeft doen clag
vaarclen, de eerste, om zich t e verant
woorden over b et feit omschreven in 
de beschild;;:ing van de raadkam er, en 
de tweede om civielrechtelij k aanspra-

(1) Men r aadplege het vorige arrest. 

kelijk te ' worden verklaard vcor eerst
genoemde, haar aangestelde ; 

Overwegende dat Sophie Brassine op 
31 maart 1971 overladen is; 

Overwegende dat, bij vonnis van 
22 november 1971, de politierech tbank 
zich onbevoegd heeft verldaarcl om van 
het ten laste gelegde feit kennis te nemen 
op grond dat blijkens de geneeskundige 
vaststellingen het eventueel door R ene 
Naveaux gepleegde feit het wanbedrijf 
van onopzettelijk doden kan opleveren ; 

Overwegende dat de beschildring van 
d e r aadkamer van 12 m aart 1971 en het 
vmmis van 22 november 1971 in kracht 
van gewijsde zijn gegaan en clat uit hun 
t egenstrijdigheid een geschil over rechts
macht is ontstaan, waardoor de gang 
van het gerecht wordt belemmerd; dater 
derhalve groncl is tot regaling van rechts
gebied; 

Overwegencle dat uit de processtuld<en 
schijnt te volgen dat het overlijden van 
Sophie Brassine zou kunnen te wijten 
zijn aan de onopzettelijke slagen of ver 
wondingen die ten laste van Rene N a
veaux zijn gelegd ; 

Overwegende d at op h et misdrijf van 
onopzettelijk cloden zwaarclere straffen 
zijn gestelcl clan op h et misdrijf van on
opzettelijke slagen of verwondingen; 

Om die reclenen, beslissende tot rega
ling van rechtsgebiecl , vernietigt de be
schikking van de raaclkamer van de 
Rechtbank van eerste aanleg te Luik 
van 12 m.aart 1971 ; beveelt dat van clit 
arrest melding zal worden gemaakt op 
de kant van de vernietigcle beslissing ; 
verwijst de zaak naar de anders samen
gestelcle raadkamer van dezelfcle recht
b ank. 

5 j tmi 1972. - 2e k amer . - Voo1·zitte1', 
de H. Trousse, raaclsheer waarnemend 
voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, de H. Closon. 
- Gelijklt~idende conclt~sie, de H. Detour
nay, advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 5 juni 1972. 

1° GERECHTSKOSTEN. - STRAFZA
KEN. - VEROORDELING VAN VERSCHIL
LENDE BEKLAAGDEN WEGENS VER
SCHEIDENE l\HSDRIJVEN. - HOOFDF.-
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LIJKE VEROORDELING IN DE KOSTEN 
VAN DE STR.AFVORDERING. 0NWET
TELIJKHEID. 

2° VOORZIENING IN CASSATIE. 
PERSONEN BEVOEGD OM ZICH IN CAS 
S.ATIE TE VOORZIEN. - STR.AFZ.AKEN. 
- VOORZIENING VAN EEN BEKLA.AGDE 
TEGEN DE BESLISSING OP DE STR.AF
VORDERING TEGEN EEN MEDEBEKL.A.AG
DE. - NIET-ONTV.ANKELIJK!IEID. 

3° VOORZIENING IN CASSATIE. 
PERSONEN TEGEN WIE EEN C.ASS.ATIE
BEROEP K.AN WORDEN INGESTELD. -
STR.AFZ.AKEN.- BURGERLIJKE RECHTS
VORDERING. - VOORZIENING VAN DE 
BEKLAAGDE TEGEN DE VERZEKER.AAR 
VAN EEN MEDEBEKL.A.AGDE, VRIJWIL
LIG TUSSENGEKOMEN PARTIJ. - GEEN 
GEDING TUSSEN DE ElSER EN DE VER
WEERDER. GEEN VEROORDELING 
V .AN DE ElSER TEN GUNSTE V .AN DE 
VERWEERDER.- NIET-ONTVANKELIJK
HEID . 

1° Omvettelijlc is de hoojdelijlce ve?'OIJnle
ling vctn ve1·schillende belclactyden in de 
lcosten van de st1·ajvonle1·ing, wannee1· 
de belclaagden wegens ve1·scheidene mis
d!rijven zijn ve1·oonleelcl (1). (S.W., 
art. 50.) 

2° Een belclaagde is niet bevoegd om zich 
in cassatie te voo1·zien tegen de beslis
sing op de st?·afvonle?·ing tegen een mede
belclaagde (2). 

3° Niet ontvanlcelijlc is de voo1·ziening van 
de belclaa.gde tegen de ve?'zelce?·aa?· van 
.de civiel1·echtelijlce aanspmlcel~jlcheid van 
een medebelclaagcle, v·rijwillig tussen
gelcomen pm·tij, met wie hij voo?' de fei
tem·echte?· geen geding had aangegacm 
en ten gtmste van wie de best1·eden be
slissing geen ve?'OO?'cleling ten laste van 
de eise1· ttitspreelct ( 3) . 

(HEINEN, T. NA..Ai\'ILOZE VENNOOTSCH.AP 
« VERZEKERINGSIIfA.ATSCH.APPIJ GROEP 
JOSI », R. HECK, ECHTGENOTEN HECK
BERGER, KRINGS EN LITISCONSORTEN.) 

ARREST (ve?·tctling). 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 

(1) Oass., 17 januari 1972, supra, blz. 481. 
(2) Cass., 24 april 1972, suzn·a, biz. 796. 

arrest, op 21 december 1971 door het 
Hof van beroep te Luik gewezen ; 

I. In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de beslissing op de strafvorde
ring die tegan eiser is ingesteld : 

Over het middel ambtshalve afgeleid 
uit de schending van cle artikelen 50 
van hat Strafwetboek, 162, 194 en 211 
van het W etboek van strafvcrdering : 

Overwegende dat het arrest eiser hoof
delijk met de medebeklaagde Krings in 
de kosten van de strafvordering ver
oordeelt; 

Overwegende dat luidens artikel 50 
van he;; Strafwetboek alleen zij die ver
oordeeld zijn wegens eenzelfde misclrijf 
door eenzelfde vonnis of arrest, hocfde
li jk tot de kosten van de strafvordering 
gehouden zijn ; 

Dat eiser en de medebeklaagde Krings 
veroordeelcl werden wegens onderschei
den misclrijven ; 

Dat het arrest aldus de in het middel 
vermelde wetsbepalingen heeft geschon
den; 

En overwegende dat de substantiele 
of op straffe van nietigheid voorgeschre
ven rechtsvormen werden nageleefcl en 
dat de beslissing overeenkomstig de wet 
IS; 

II. In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de beslissing op de strafvordering 
die tegen Krings, medebeklaagde,. is in
gesteld : 

Overwegende dat eiser niet bevoegd 
is om hiertegen in cassatie op te komen; 

III. In zover de voorziening gericht 
is tegen de beslissing gewezen in zake 
de verweerster, de naa1nloza vennoot
schap Verzekeringsmaatschappij Groep 
Josi, vrijwillig tussengekomen partij : 

Overwegende dat er voor de feiten
rechter geen geding werd gevoerd tus- . 
sen eiser en de verweerster, verzekeraar 
van de CJvielrecht.elijke aansprakelijk
heid van de meclebeklaagde Krings, en 
dat het arrest geen veroordeling ten 
gunste van laatstgenoemde en ten laste 
van eiser u itspreekt; 

Dat de voorziening derhalve niet ont
vankelijk is ; 

IV. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissingen op de b urgerlijke 
rechtsvorderingen ingesteld door de ver-

(3) Cass., 21 april 1970 (A1'1'. cctss ., 1970, 
b iz. 781). 



- 939-

weerders Roland Heck, de echtgenoten 
Heck-Berger, Reinsertz, optredende na
mens Leo Schumacher, Krings en de 
Landsbond der Christelijke Mutualitei
ten: 

Overwegende dat het arrest aan de 
verweerders provisionele vergoedingen 
toekent en voor het overige een deslnm
digenonderzoek beveelt; 

Dat die beslissing geen eindbeslissing 
is in de zin van artikel 416 van lwt vVet
boek van strafvordering; dat zij even
min uitspraak doet inzake bevoegclheid ; 

Dat de voorziening voorbarig en der
halve niet ontvankelijk is; 

V. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissingen op de burgerlijke 
rechtsvorderingen ingesteld door de ver
weerders, de echtgenoten Herman-Schu
macher en Heck-Marechal : 

Overwegende dat eiser geen enkel 
middel aanvoert; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest, voor zover het eiser hoofdelijk 
met de medebeklaagde Krings veroor
deelt in de kosten van de strafvordering 
en uit dien hoofde de lijfsdwang uit
preekt ; verwerpt de voorziening voor 
he!; overige; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de 
kant van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing; veroordeelt eiser in drie vier
den van de kosten en Iaat het overige 
ten Iaste van d e Staat; verwi jst de aldus 
beperkte zaak naar het Hof van beroep 
te Brussel. 

5 jtmi 1972. - 2e kamer.- VooTzitteT, 
de H. Trousse, raadsheer waarnemend 
voorzitter.- Venlaggeve1·, de H. Legros. 
- Gelijlclttidende conclusie, de H. De
tournay, advocaat-generaal. 

2e KAli'IER. - 5 juni 1972. 

CASSATIEMIDDELEN. STRAFZA-
KEN.- STRAFVORDERING.- VERGIS
SING BIJ DE VERli'IELDING VAN EEN 
TOEGEPASTE WETSBEPALING. - VVET
TELIJKE VEROORDELING. - GEEN AAN
LEIDING TOT VERNIETIGING. 

TVannee1· de do01· . een stmjge1·echt ttitge
sp?·oken ve7·oo1·deling wettelijk is, dan 
is de ve1·gissing bij de vennelding van 
een toegepaste wetsbepaling geen aan
leiding tot vemietiging (1). (Sv., art. 411 
en 414.) 

(BLAIRON, T. OERLEMANS, NATIONAAL 
VERBOND VAN SOCIALISTISCHE lVIUTUA

LITEITEN EN ROULET.) 

ARREST (ve1·taling). 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 13 januari 1972 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

II. In zoverre de voorziening gericht is 
tegen de beslissing op de strafvordering 
die tegen eiser is ingesteld : 

Over h et eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 418 en 420 van het Strafwet
boek, 

doonlat, voor zover het bestreden ar
rest, met bevestiging van het beroepen 
vonnis, eiser veroordeelt tot een enkele 
straf van honderd frank geldboete (te 
vermeerderen met de wettelijke decie
men), 01n door gebrek aan voorzichtig
heid of voorzorg verwondingen aan ver
schillende personen te hebben toege
bracht; de vermelding van artikel 420 
van het Strahvetboek in het beroepen 
vonnis werd doorgehaald, zodat dit von
nis of het arrest dat ernaar verwijst, 
geen melding maken van de wetsbepa
ling waarin de straffen worden gesteld 
op het ten laste van eiser gelegde mis
drijf, 

te1·wijl, om naar de eis van de wet met 
redenen te zijn omkleecl, strafrechtelijke 
beslissingen tegelijk de wetsbepalingen 
moe ten vermelden waarin de bestand
delen van h et misdrijf worden aangege
ven en die waarin de straffen gesteld, 
zoclat, wegens niet-vermelcling van arti
kel 420 van het Strafwetboek, het bestre
den arrest niet regelmatig met redenen 
is omkleed : 

Overwegende dat, door uitdrukkelijk 
te verwijzen naar bet beroepen vonnis, 

(1) Cass. , 19 april 1971 (An·. cass., 1971, 
biz. 770). 



-940-

het arrest lTlelding maakt van artikel 418 
van het Strafwetboek waarin de be
standdelen van het ten laste van eiser 
bewezen verklaarde m.isclrijf worden aan
gegeven en van artikel 419 van hetzelf
de wetboek waarin straffen worden ge
stelcl; 

Dat, wanneer de uitgesproken straf 
wettelijk is, de vergissing begaan bij de 
vermelding van de wettekst waarin die 
straf wordt bepaald, luachtens de arti
kelen 411 en 414 van het Wetboek van 
strafvordering geen aanleiding tot ver
nietiging kan geven ; 

Dat het middel niet ontvankelijk is; 
En overwegende dat de substantiele of 

op straffe van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat 
de beslissing overeenkomstig de wet is ; 
III. In zoverre de voorziening gericht is 

tegen de beslissingen : 

a) op de blU'gerlijke rechtsvordering 
van eiser tegen de venveerders Roulet 
en Oerle1nans : 

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

5 juni 1972.- 2e kamer.- Voo7·zitte7', 
de H. Trousse, raadsheer waarnemend 
voorzitter.- Ve1·slaggeve7·, de H. Capelle. 
- Gelijkluiclencle conch~sie, de H. Detour
nay, advocaat-genera.al. - Pleite1·, de 
H. Philips. 

28 KA~'IER. - 6 juni 1972. 

JACHT. - INSECTENETENDE VOGELS EN 

VOGELVANGST. KONINKLIJK BE
SLUIT VAN 15 SEPTEMBER 1964, ARTI
KEL 4, § 2, LID 3 . - TOEPA.SSINGSGE
BIED. 

Het ve1·bocl opgelegcl bij cwtikel1·, § 2, licl 3, 
van het lconinlclijk beslt~it vcm 15 sep
tembe7· 1964. bet?·efjencle cle insectenetencle 
vogels en cle vogelvangst, om nwnelijlc 
ancle1·e vogels clan clie bedoelcl in cle C£7'
tikelen 2 en 3 van clit lconinklijlc be
shtit te koop te stellen, te ve1·kopen, te 
kopen, te venten, is niet alleen van toe
passing op cle gevangen vogels, mam· 
oak op cle gekweclcte vogels . 

(VEREN IGING ZONDER WINSTGEVEND DOEL 
« MAATSCHAPPIJ TEGEN DE WREEDHEID 

JEGEN S DE DIEREN », T. ROSSCHAERT.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 17 december 1971 in hoger 
beroep gewezen door de Correctionele 
Rechtbank te Brussel ; 

I. In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de beslissing over de strafvor
dering : 

Overwegende dat eiseres, burgerlijke 
partij, die niet in kosten van de straf
vordering veroordeeld werd, geen hoeda
nigheid heeft om zich tegen de daarop 
gewezen beslissing te voorzien ; 

II. In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de beslissing over de civielrech
telijke vordering : 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1, 2, 3 en 4, in
zonderheid §§ 1 en 2, van het koninklijk 
besluit van 15 septemb er 1964 betreffen
de de insektenetende vogels en de vogel
vangst (§ 2, gewijzigd door artikel 1 van 
het koninklijk beEluit van 20 december 
1968), 3 en 4 van de wet van 17 april 
1878, de voorafgaande titel van het \iVet
boek van strafvordering bevattende, 1382 
van het Burgerlijk vVetboek en 97 van 
de Grondwet, 

cloo1'Clat, om te beslissen dat verweer
der voormeld artikel 4, § 2, van het 
koninklijk besluit van 15 september 
1946 niet heeft over treden, en em wegens 
onbevoegcli1eid de civielrechtelijke vor
dering van eiseres af te wijzen, het be
streden vonnis, na te hebben vastge
steld dat verweerder v ier goudvinken 
wilde ruilen of verkopen en hiervoor een 
aankondiging plaatste in een vakblad, 
erop wijst « dat de vier goudvinken door 
beklaagde zelf gekweekt werden ... ; 
clat artikel 4, § ~, van het koninklijk 
besluit van 15 september 1964 spreekt 
over « levend worden gevangen » en clat 
§ 2 het vervoeren, de in- en uitvoer 
en het te lwop stellen van cleze levend 
gevangen vogels verbiedt ; . .. dat het 
in bedoelde aankoncliging gekweekte 
gouclvinken betrof die niet levend wer
den gevangen en derhalve niet on
der artikel 4, § 2, lid 3, van het ko
ninklijk besluit van 15 september 1964 
... vallen; ... clat het feit dat deze vo
gels a l clan niet gevoecl worden met 
zaden, graan of insekten van bijkomstige 
aard-is daar clit tenslotte afhangt van de 
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kweker zelf; .. . dat deze gekweekte 
vogels onmogelijk ktmnen gelijkgesteld 
worden 1net de in de natucu levende 
vogels daar de gekweekte vogels totaal 
andere leefgewoonten h ebben verwor
ven, wat in geval van een gebeurlijke 
vrij lating voor hen noodlottig zou zijn , ; 

tenvijl meergemeld artikel 4, § 2, 
lid 3, door de woorden « deze vogels , 
op het oog heeft de « vogels andere dan 
die becloeld in de artikelen 2 en 3 ,, 
waarvan in § 1 sprake is, zoncler oncler
scheicl naargelang zij zijn gevangen of 
niet, en terwijl overigens het te koop 
stellen, verkopen, kopen en venten van 
gezegcle vogels is verboden, ook al be
treft het gekweekte vogels, omdat aileen 
op de vogelsoort acht client te worden ge
slagen : 

Overwegende dat het bestreden von
nis de vrijspraak van verweerder en de 
onbevoegdverklaring van de strafrechter 
om van de civielrechtelijke vordering 
kennis te nom9n grondt op de beschou
wing dat artikel 4, § 2, alinea 3, van 
het koninklijk besluit van 15 september 
1964 betreffende de insektenetende vogels 
en de vogelvangst, zoals die paragraaf 2 
vervangen word bij artikel 1 van het 
koninldijk besluit van 20 december 1968, 
aileen het te koop stellen, verkopen, 
kopen en ventei;J. van« levend gevangen, 
vogels verbiedt en uit de processtuld{en 
blijkt dat de door verweerder te lwop 
gestelde goudvinken door hemzelf ge
kweekt werden ; 

Overwegende dat, zo § 1 van bedoeld 
artikel 4 h et « levend vangen , van vogels, 
andere clan die bedoeld in de artikelen 
2 en 3, slechts toelaat gedm·ende een 
bepaalde periode en voor een bepaalde 
bestemming, § 2 van dit artikel betrek
lcing heeft in het algemeen op de vo
gels andere clan die bedoeld in de ar
tik~len 2 en 3 en de toepassing ervan 
nie~ beperkt tot de " levend gevangen , 
vogels; 

Dat de woorden « deze vogels , in § 2, 
alinea 3, kennelijk betrekking hebben op 
" de vogels anrlere dan die bedoeld in de 
artikelen 2 en 3 , , waarvan gewag in 
§ 1, en de woorden " deze Ieven de vogels , 
van § 2, alinea 1, niet beduiden « levend 
gevangen , vogels, maar in tegenstelling 
staan ITJ.et de " clods vogels , waarvan het 
vervoer en de verhandeling geregeld 
worden door artikel 6 ; 

Dat mitsdien het middel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den vonnis in zoverre het uitspraak 
doet over de civielrechtelijke vordering 

van eiseres ; verwerpt de voorziening voor 
het overige ; beveelt dat van clit arrest 
melding zal worden gemaakt op de kant 
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing; 
veroordeelt verweerder in drie vierde van 
de kosten ; laat een vierde ervan ten 
laste van eiseres; verwijst de aldus be
perkte zaak naar de Correctionele Recht
bank te Leuven, zetelend in hoger be
roep . 

6 jcmi 1972.- 2e kamer.- Voo1·zittm·, 
de H . Louveaux, voorzitter. - Ve1·slag
geve1·, de H . Naulaerts. - Gelijkluidende 
conchtsie, de H. Depelchin, advocaat
generaal. - Pleite1·, de H. Fally. 

2e KAllffiR. - 6 juni 1972. 

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARR.ESTEN.- STRA,FZAKEN. 
VEROORDELING. - GEEN VASTSTEL
LING VAN RET BESTAA,N VAN ALLE BE
STANDDELEN VAN HET 1\HSDRIJF. -
NIET lVIET REDENEN Ol\fKLEDE BESLIS
SING. 

2° REDENEN VAN DE VONISSEN 
EN ARRESTEN. - STRAFZAKEN. __:__.: 
VEROORDELING OP DE STRAFVORDE
RING. - GEEN VERlVIELDING VAN EEN 
WETTELIJKE BEP ALING W A,ARBIJ EEN · 
STRAF WORDT GESTELD. - NIET l\ffiT 
REDENEN OlVIKLEDE BESLISSING. 

1° Niet met 1·edenen omkleed is de beslis
sing die de belclaagcle wegens een mis
cl1·ijj vm·oo1·cleelt, zoncler het bestaan van 
alle bestanclclelen van het miscl1·ijj vast 
te stellen (1). 

2° De ve1·oo1·cleUng op de stmjvo1·de?·ing 
die geen melding maakt van een wet
telijke bepaling, waa1·bij op het bewe
zen ve1·klaa~·cle miscl1·ijj een stmj wo1·clt 
gestelcl, is niet naa1· 1·echt met 1·edenen 
omlcleed (2). (Grondwet, art. 97) . 

(vERBESSELT, T. STERCKX.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 

(1) Cass., 15 februari 1971 (A1·r. cass., 1971, 
blz. 572). 

(2) Cass. , 16 mei 1972, supm, blz. 864; 
men raadplege cass., 10 januari 1972, Stt.1J1'a, 

blz. 453. 
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vonnis, op IS november I97l in hoger ' geve?', de H. Chatel. - Gelijkltticlencle 
beroep gewezen door de Correctionele conclttsie, de H. Depelchin, advocaat-
Rechtbank te Brussel ; generaal. 

I. Over de voorziening van eiser als 
beklaagde 

I 0 In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de beslissing op de strafvorde
ring tegen eiser ingesteld : 

Over het middel ambtshalve afgeleid 
uit de schending van artikel 97 van de 
Grondwet ,: 

Overwegende dat het voru1.is het be
staan niet vaststelt van de bestanddelen 
van het misch·ijf dat het in hoofde van 
eiser bewezen verklaart en everunin mel
ding maakt van de wettelijke bepaling 
waarbij op dit misdrijf een straf wordt 
gesteld ; 

Dat het clerhalve niet met reclenen is 
omkleecl naar het vereiste van artikel 
97 van de Grondwet ; 

2° In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de beslissing op d e civielrech
telijke vordering door verweerder tegen 
eiser ingesteld : 

Overwegencle dat de op de niet be
perkte voorziening van beklaagcle uitge
sproken vernietiging van de beslissing op 
de. strafvordering de vernietiging mee
brengt van de beslissing op de tegen eiser 
illgestelcle civielrechtelijke vorclering, be
slissing die het gevolg is van de eerste ; 

II . Over de voorziening van eiser a ls 
bw·gerlijke 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 
gericht is; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den vonnis in zoverre het uitspraak doet 
over de strafvordering en de civielrech
telijke vordering tegen eiser ingesteld ; 
verwerpt de voorziening voor het overige ; 
beveelt dat van dit arrest melding za;l 
gemaakt worden op de kant van de ge
cleeltelijk vernietigde beslissing; veroor
deelt eiser en verweerder elk in de helft 
van de kosten; verwijst de aldus beperlr
te zaak naar de Correctionele Recht
bank te Leuven, zitting houdend in 
hoger beroep. 

6 juni I972.- 2e kamer.- Voo?·zitte?', 
de H . Louveaux, voorzitter. - Ve?·slctg-

ze KAMER. - 6 juni 1972. 

I o AANSPRAKELI,JKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST). - VERKEERS
ONGEVAL. - BESTUURDER DIE EEN 
VOERTUIG INH.A.ALT DAT GESTATIO
NEERD IS OP EEN PLAATS WAAR ZULKS 
VERBODEN IS. - BESTUURDER DIE 
EEN VERKEERSONGEVAL VEROORZAAKT 
TERWIJL HIJ ONDER DE INVLOED VAN 
DRANK VERKEERT. - ARREST DAT 
VASTSTELT DAT DE BESTUURDER VAN 
HET , STATIONEREND VOERTUIG DE AR 

TIKELEN 32, 33 OF 34-2, I 0 VAN HET 
WEGVERKEERSREGLEMENT HEEFT 
OVERTREDEN. - V ASTSTELLING VAN 
HET ARREST DIE NIET NOODZAKELIJK 
INSLUIT DAT ER GEEN OORZAKELIJK 
VERBAND BESTAAT TUSSEN DE OVER
TREDING VAN DE BESTUURDER VAN 
HET STATIONEREND VOERTUIG EN DE 
SCHADE, ZOALS DEZE ZICH HEEFT 
VOORGEDAAN . 

20 CASSATIE. - OMVANG. - STRAF
ZAKEN . - BURGERLIJKE RECHTSVOR
DERING.- ARREST WAARIN EEN FOUT 
VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ WORDT 
V ASTGESTELD EN ALLE AANSPRAKE 
LIJKHEID VOOR EEN ONGEVAL TEN 
LASTE WORDT l1ELEGD VAN DE BUR
GERLIJKE PARTIJ, MET UITSLUITING 
VAN DE VEROORDEEI,DE BEKLAAGDE. 
- ARREST ALLEEN VERN IE'L'IGD WE - · 
GENS DE ONWETTELIJKE VERKLARING 
DAT DE OVERTREDING VAN DE BE 
KLAAGDE NIET IN OORZAKELIJK VER
BAND STAAT MET HET ONGEV AL. - CAS
BATIE VAN DE DESLISSING WAARBIJ 
ALLE AANSPRAKELIJKHEID VOOR DE 
SCHADE WORDT TEN LASTE GELEGD VAN 
DE BURGERLIJKE PARTIJ. - VERNIE
TIGING DIE ZICH NIET UITSTREKT TOT 
DE BESLISSI NG DAT DE BURGERLIJKE 
PARTIJ EEN FOUT HEEFT BEGAAN WAAR
VOOR ZIJ AANSPRAKELIJK IS. 

I o De vaststelling van cle ?'echte?' clctt cle 
best~ttwcle?' clie een om·egelmatig op cle 
1·ijbacm statione1·encl voe?'tttig ingehaalcl 
heejt, zoclanig oncle1· cle invloecl van 
clmnlc ve?·kee?"cle clat hij zijn lwnclelin
gen niet mee?' voo?·tclu?·encl meeste?' bleej, 
slttit niet nooclzalcelij k in clat e?' geen 
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001'zalcelijlc ve1·bancl bestaat tttssen de 
ove1't1·eding vctn de bestttu1·de1· van het 
statione1·end voe1·tttig en de schade, zoals 
zij zich heeft voo1·geclaan (1). (B.W., 
art. 1382 en 1383.) 

2° Ingeval een a1'1·est, waa1·bij alle aan
sp?·alcelijlcheid voo1· een ongeval ten laste 
tvo1·clt gelegcl van cle btwge1'lijlce pm·tij, 
wegens een jottt die zij heeft begaan, 
rnet ttitsluiting van cle ve1'007'deelcle be
lclaagcle, alleen ve1'1~ietigcl wonlt op g1·ond 
van cle onwettelijlce ve1·lcla1'ing clat cle 
ove1't1·ecling van cle belclaagcle niet in 001'
zalcelijlc ve1·band staat rnet het ongeval, 
st1·elct cle ve1·nietiging van cle beslissing, 
die alle aanspmlcelij lcheicl voor de schacle 
ten laste legt van cle bu1·ge1'lijlce pm·tij, 
zich niet ttit tot cle beslissing clat cleze 
een fottt heeft begaan waa1·voo1' zij aan
spmkelijk is (2). 

(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « JULIEN 
PRAET EN co», T. UYTTERSPROT EN 
LITISCONSORTEN; STUYCK, T. UYTTER
SPROT EN LITISCONSORTEN EN VAN 
CRAENENBROECK.) 

ARREST . 

HET HOF ; - Gelet op het bestre
den arrest, op 16 februari 1972 door het 
Hof van beroep te Brussel gewezen ; 

I. W at betreft de voorziening van 
Stuyck, Andre, beklaagde tegen de 
beslissing over de civielrechtelijke vor
dering van de verweerders sub 2 tot 7 : 

Overwegende dat de voorziening en
kel gericht is tegen de beslissing over 
de civielrechtelijke vorderingen van de 
verweerders ; 

Overwegende dat, in zoverre de voor
ziening gericht is tegen de beslissing 
over de civielrechtelijke vorderingen van 
de verweerders sub 2 tot 7, eiser verklaart 
afstand te doen van zijn voorziening; 

II. w· at betreft de voorziening van de 
naamloze vennootschap « Julien Praet 
en Cie », vrijwillig tussenkomende partij : 

Overwegende dat, in zoverre de voor
zienir\.g gericht is tegen de beslissingen 
over de strafvordering en over de civiel
rechtelijke vorderingen van de verweer
ders sub 2 tot 7 uit geen stuk waarop 

(1) en (2) Men raadplege cass., 15 februari 
en 7 juni 1971 (A·n-. cass., 1971, biz. 566 en 
1001). 

het Hof vermag acht te slaan blijkt dat 
de voorziening betekend werd aan de 
partijen tegen wie zij gericht is ; 

Dat zij derhalve niet ontvankelijk is ·; 

III. W at betreft de voorzieningen van 
Stuyck Andre en de naamloze vennoot
schap « Julien Praet en Cie » in zoverre 
zij gericht zijn tegen de beslissing over 
de civielrechtelijke vorderingen van Uyt
tersprot Frall(;ois, Nechelput Magda
lena en Van Craenenbroeck Willy, en wat 
betreft de voorziening van Stuyck Andre 
in zoverre zij gericht is tegen de beslis
sing over zijn civielrechtelijke vordering 
tegen Van Craenenbroeck Willy : 

Over het middel door Stuyck Andre 
afgeleid uit de schending van de artikelen 
1315 en 1382 van hetBurgerlijk Wetboek, 
4 van de wet van 17 april 1878 houdende 
de voorafgaande titel van het W etboek 
van strafvordering en 97 van de Grond
wet, 

doonlat het bestreden arrest beslist 
dat de eerste rechter terecht heeft ge
oordeeld dat de schadelijke gevolgen van 
de aanrijding uitsluitend te wijten waren 
aan de fout van eiser en deze hoofdelijk 
met de vennootschap Praet veroordeelt 
tot de betaling van, inzonderheid, een 
vergoeding van 332.000 frank aan de 
echtgenoten Uyttersprot-Nechelput, en 
een vergoeding van 12.594 frank aan ver
weercler Van Craenenbroeck, om de rede
nen dat definitief vaststaat dat Van 
Craenenbroeck een inbreuk op het ver
keersreglement pleegde; dat aan de 
slachtoffers bezwaarlijk ten grieve kan 
gelegcl worden de · enge ruimte tussen 
het stationerencl voertuig van Van 
Craenenbroeck en de gevel van een wo
ning niet te hebben benut; dat de be
wering als zouden zij zich naar de voor
schriften van artikel 48-2 van het weg
verkeersreglement niet geschikt hebben 
echter niet uitgesloten is, maar dat, zelfs 
mocht vaststaan dat de wagen van eiser 
normaal verlicht was, dan nog zou bet 
ongeval uitsluitend toe te schrijven zijn 
aan zijn klaarblijkelijke dronkenschap 
en de aanzienlijke vermindering van het 
reactievermogen die hiermede gepaard 
gaat ; dat in gelijkaardige omstandig
heden een normaal oplettend weggebrui
ker het ongeval had kw1.nen voorkomen 
door af te remmen en naar links te zwen
ken, wat gelet op de breedte van de rij
baan mogelijk was, zonder gebeurlijke 
tegenliggers in gevaar te brengen, 

te1·wijl door op deze wijze uitspraak 
te doen, het arrest, hoewel het aan-
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neemt dat zowel eiser als Van Craenen
broeck en de slachtoffers van het be
twist ongeval een fout hebben begaan 
of zouden kunnen begaan hebben, be
slist dat het betwiste ongeval zich 
heeft voorgedaan wegens de fouten be
gaan door voornoemde eiser, doch geens
zins vaststelt dat het zich niet zou 
hebben voorgedaan zonder de fout van 
Van Craenenbroeck en van de slacht
offers van het ongeval, burgerlijke par
tijen ; dat het derhalve niet wettelijk 
kon beslissen dat de ganse en uitslui
tende aansprakelijkheid van bet ongeval 
ten laste valt van eiser (schending van 
al de in bet middel ingeroepen wette
lijke bepalingen) en dat alleszins, zoals 
het uitspraak doet, het arrest de conclu
sie in beroep van de tussenkomende par
tij, de naamloze vennootschap « Julien 
Praet en Cie >>, niet heeft beantwoord voor 
zover zij staande hield, enerzijds, dat 
« de voetgangers zo dicht mogelijk bij 
de rand van de rijbaan moesten !open in
dien zij in de verplichting verkeerden deze 
baan te volgen ; dat zij zulks niet deden 
... ; dat deze overtreding van artikel 
48-2-4° van de Wegcode bijgechagen 
heeft tot de schadelijke gevolgen van het 
ongeval >>, anclerzijds dat « het ongeval 
niet plaats zou gegrepen hebben indien 
Van Craen:enbroeck zijn voertuig tot 
stilstand had gebrach t of gestationeerd 
overeenkomstig de artikelen 32 en 33 
of 34-2, 1° van de Wegcode » en , ten 
minste, in het onzekere gelaten heeft 
of de· rechter in feite heeft willen beslis
sen dat het niet juist of niet bewezen 
was dat, indien gezegde Van Craenen
broeck en de slachtoffers van het ongeval 
de bedoelde fouten niet begaan hadden, 
dit ongeval zich niet zou voorgedaan 
hebben dan wei of hij in rechte heeft 
willen beslissen dat zelf.g indien dit 
bewezen was, eiser toch uitsluitend 
aansprakelijk is voor de schadelijke 
gevolgen van het ongeval om de reden 1 

dat zijn chonkenschap dit ongeval ver
borzaakt had en dat het voor hem 
onmogelijk was het ongeval te vermijden 
(schending, inzonderheid, van artikel 97 
v an de Grondwet); 

En over het middel, door de naam
loze vennootschap «Julien Praet & Cie >> 
afgeleid uit de schencling van de artike
len 97 van de Grondwet, 1315 en 1382 
van het Burgerlijk W etboek, 

doo1·dat het bestreden arrest, na ver
weerder Stuyck op strafgebied veroor
deeld te hebben wegens onopzettelijke 
doding, slagen en verwondingen, en na 

vastgesteld te hebben dat verweerder 
Van Craenenbroeck een definitieve ver
oordeling opgelopen had wegens inbreuk 
op artikel 34-2, 1° van het wegverkeers
reglement, eiseres, verzekeraar van 
Stuyck, in solid~tm met gezegde Stuyck, 
veroordeelt om aan de verweerders Uyt
tersprot Fran<;ois en zijn echtgenote de 
som van 332.000 frank als schadevergoe
ding te betalen, en deze beslissing grondt 
op de overwegingen dat het ongeval 
uitsluitend toe te schrijven is aan de 
klaarblijkelijke chonkenschap van Stuyck 
en de aanzienlijke vermindering van het 
reactievermogen die hiermede gepaard . 
ging, dat de slachtoffers van het onge
val geen fout begaan hebben door de 
enge ruin1.te tussen het stationerend 
voertnig van Van Craenenbrouck en de 
gevel van een waning niet te hebben 
bennt, dat het niet uitgesloten is dat 
zij zich niet geschikt hebbennaar de voor
schriften van artikel 48-2 van het weg
verkeersreglement doch dat ten slotte 
de font die verweerder Van Craenen
broeck begaan heeft en de niet nitge
sloten fouten van de voetgangers niet 
bijgedragen hebben tot de schadelijke 
gevolgen van het ongeval, 

te1·wijl, ee1·ste ondenleel, eiseres in haar 
conclusie staande gehouden had dat « de 
voetgangers >>, zijnde de verweerders 
s~tb 2, 3, 4 en 5, een fout begaan hadden 
in oorzakelijk verband m et het ongeval, 
door n iet « zo clicht mogelijk bij de rand 
van de baan te !open >> en alclus artikel 
48-2-4° van het wegverkeersreglement 
geschonden hadden,. en dat de overtre
cling door verweerder Van Craenenbroeck 
begaan eveneens bijgedragen h ad t ot de 
schaclelijke gevolgen van ltet ongeval ; 
bet arrest clat de fout van Van Craenen
broeck als bewezen verklaart en beslist 
dat cle fout van de voetgangers niet uit
gesloten is, beslist dat deze fouten zoncler 
oorzakelijk verband zijn met het onge
val , enkel en aileen om de reden dat 
Stuyck een zware font heeft begaan en 
dat hij, inclien hij oplettend geweest 
was, het ongeval had kunnen voorkomen 
door af te re1runen en naar links te zwen
ken ; deze vaststellingen van die aard 
zijn dat zij het bewijs bijbrengen van de 
fout en de ged eeltelijke burgerlijke aan
sprakelijkheid van Stuyck, doch geens
zins dat zij het be>vijs lnmnen bijbrengen 
van de uitsluitende aansprak8lijld1.eid 
van Stuyck en van het gebrek aan oor
zakelijk verband tussen de fouten van 
becloelde verweerders en het ongeval ; 
er geen enkel juridisch of logisch ver
band bestaat tussen de bestrerlen beslis-



-945-

sing en de motivering waarop zij ge
grond is, zoclat h et arrest niet wettelijk 
_gemotiveerd voorkomt, naar luid van ar
tikel 97 valf de Grondwet ; 

tweede on~e?·deel, uit de gegevens van 
de zaak en de vaststellingen van het 
.arrest duidelijk blijkt dat op d e plaats 
waarop het ongeval zich voordeed de 
-vvagen van verweerder Van Craenen
lJroeck foutief geparkeerd was, dat dien
tengevolge de voetgangers, zijnde de 
verweerders sttb 2, 3, 4 en 5, het voet
pad niet haclden lnmnen benutten en de 
rijbaan benut hadden en dat het minstens 
niet uitgesloten is dat zij niet zo dicht 
mogelijk bij de rand van de rijbaan liepen; 
daaruit dus met zekerheid afgeleid client 
te worden dat h et ongeval zich n iet zou 
voorgedaan hebben inclien gezegde ver
weerders bedoelde fouten niet begaan 
hadden; er bijgevolg, volgens artikell382 
van het Burgerlijk vVetboek, een oorza
kelijk verband bestaat tussen de schade 
tm deze fouten, die bijgedJ:agen h ebben 
tot het ontstaan van het ongeval, zodat 
het arrest bedoeld artikel geschonden 
heeft; 

cle1·de onclm·deel , alleszins eiseres in haar 
conclusie staande gehouden had dat " het 
ongeval niet zou plaatsgegrepen hebben 
inclien verweercler Van Craenenbroeck 
zijn voertuig in stilstancl of stationerencl 
zou hebben opgestelcl overeenkomstig 
artikel 32 en 33 of 34-2, 1°, van h et weg
verkeersreglement en h et arrest cleze 
conclusie niet beantwoordt (schending 
van artikel 97 van de Grondwet); 

vienle onde?·deel, minstens het arrest 
onzeker laat of de rechter in feite heeft 
willen beslissen clat het niet juist of niet 
bewezen is clat, indien gezegcle verweer
ders de becloelcle fouten niet begaan h acl
den, het ongeval zich niet zou voorgeclaan 
hebben, dan wei of hij in rechte h eeft 
willen beslissen clat, zelfs inclien dit 
bewezen was, Stuyck toch uitsluitend 
aansprakelijk is voor de schadelijke gevol
gen van het ongeval om de reden dat zijn 
dronkenschap clit ongeval veroorzaakt 
had en clat het voor hem mogelijk was 
het ongeval te vermijclen, 

terwijl de dubbelzinnigheid en oncluide
lijkheid van deze motivering het Hof in 
de onmogelijld1eicl stelt zijn contrclerecht 
u it te oefenen over de wettelijld1eid van 
het arrest en met het gebrek aan de door 
artikel 97 van de · Grondwet vereiste 
motivering gelijkstaat : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
aanneemt dat Van Craenenbroeck Willy 
een inbreuk op artikel 34-2, 1°, van het 

wegverkeersreglement h eeft gepleegd door 
zijn voertuig te hebben Iaten stationeren 
op een plaats waar zulks verboden was, 
en tevens dat het niet uitgesloten is dat 
de door het voertuig van Stuyck Andre 
aangereden voetgangers die over geen 
voldoende ruimte beschikten om tussen 
h et stationerencl voertuig en de gevel 
van een woning door te gaan en de rijbaan 
h ebben gevolgcl, zich niet naar het voor
schrift van artikel 48-2 van bedoeld 
reglement hebben gedragen ; 

Overwegende clat het arrest, om elk 
oorzakelijk verbancl t ussen bedoelde in
breuken en het ongeval uit te sluiten, 
enkel releveert dat Stuyck zich zodanig 
onder alcoholinvloecl bevond dat hij zijn 
handelingen niet meer voortdurend m ees
ter bleef, dat hij noch het stationerend 
voertuig n och de voetgangers heeft be
merkt, dat hij naar aile waarschijnlijk
heid zonder lichten reed en dat een nor
maal oplettend weggebruiker het ongeval 
had ktmnen voorkomen door af te rem
men en naar links te zwenken, wat op een 
veertien meter brede baan zonder gevaar 
mogelijk was; 

Maar overwegende dat uit deze vast
stellingen aileen het arrest niet wettelijk 
kon afleiden dat de fout van Van Craenen
broeck en de mogelijke fouten van de 
voetgangers niet in oorzakelijk verband 
staan met het ongeval en dat dit laatste 
zi jn enige oorzaak vindt in de onoplet
tencUleicl en de dronkenschap van Stuyck ; 

Dat de middelen gegrond zijn ; 

Om die redenen, decreteert de afstand 
van de voorziening van Stuyck Andre in 
zoverre zij gericht is tegen de beslissing 
over de civielrechtelijke vorderingen van 
de verweerclers st£b 2 tot 7; veroordeel t 
eiser in de kosten ervan ; vernietigt het 
bestreclen arrest in zoverre het over de 
civ ielrechtelijke vorderingen van Uytter
sprot Fran<;ois-Nechelput Magdalena en 
Van Craenenbroeck Willy en over die van 
Stuyck Andre uitspraak doet en de eisers 
in de kosten veroordeelt, behalve in 
zoverre het beslist dat Stuyck Andre 
fouten heeft begaan welke een oorzakelijk 
verba.nd hebben met het ongeval; ver
werpt de voorziening van de naamloze 
vennootschap" Julien Praet en Cie "voor 
het overige ; beveelt dat van clit arrest 
m elding zal worden gemaakt op de kant 
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing ; 
veroordeelt de ech tgenoten Uyttersprot 
Fran<;ois-Nechelput Magdalena in een 
vijfde en Van Craenenbroeck Willy in 
een vijfde van de kosten ; laat de overige 
drie vijfden ten laste van de eisers ; 
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verwijst de a ldus beperkte zaak naar h e t 
Hof van beroep te Gent. 

6 juni 1972. - 2e k amer. Voo1·-
zitte1·, de H. L ouveaux, voorzitter. -
Ve1·slaggeve1·, de H. Naulaerts. - Gelijk
Zttidende conc.lttsie, de H. Krings, aclvo
caat-generaal. - Pleite1·s, de HH. Struye 
en Simont. 

3e KA.lVIER. - 7 juni 1972. 

1° SOCIALE ZEKERHE ID. - WERK
LoosrrEIDSVERZEKERING. - GERECH
TIGDEN OP WERKLOOSHEIDSUITKERING . 
- IN EEN BESCHERMDE WERKPLAATS 
TEWERKGESTELDE l\'liNDER-VALIDE. -
IN AANJ\'lERKING TE NElVIEN 1\UJ.~ll\ffil\'l 
LO,ON.- DOOR DE MINISTER BEPAALD . 

2° GERECHTSKOSTEN. - BURGEB
LIJKE ZAKEN. - WERKLOOSHEIDSVER-
ZEKERING. 0ASSATIEGEDING. 
VooRziENING vAN DE RIJKSDIENST 
VOOR ARBEIDSVOORZIENING TEGEN EEN 
BESLISSING OVER EEN VORDERING IN
GESTELD DOOR OF TEGEN EEN G:El
RECHTIGDE . - VOORZIENING INGEWIL
LIGD . - VEROORDELING VAN ElSER IN 
DE KOSTEN. 

1° Het minimttmloon dat in aanme1·lcing 
moet wonlen genomen voo1· cle vaststelling 
van het aantal m·beidsdagen gedu?"encle 
wellce een we1·lcloze m·beid moet heb ben 
ve1Ticht om op we?·kloosheiclsttitlce?·ing 
ge1·echtigcl te zijn, is, wat de in een 
besche1·mde we1·lcplaats tewe1·lcgestelde 
minde1·-validen bet1·ejt, het minimttmloon 
vctstgesteld clo01· de ministe1' met toepas
sing vcm a1·tilcel 121, § 2, lid 2, 2°, 
vcm het lconinklijk beslttit van 20 decem
be?· 1963 bet1·ef}ende ct1'beidsvoo?·ziening 
en we?'lcloosheicl, en niet het ove?·een
komstig lid 1 van hetzelfcle m·tilcel be
paalde loon ( 1) . 

2° TVannee1· het Hoj, na de voo1·ziening van 
de Rijlcsdienst voo1· m·beiclsvoo1·ziening 
te hebben ingewilligd, een beslissing 
ve1·nietigt ove1· een v01·de1·ing geg1·ond op 

(1) lVIet ingang van 1 juli 1971 vindt a rti
kel 121, § 2 , van het koninklijk b esluit van 
20 december 1963 geen toepa.ssing meer op de 
minder-va.lide werknemers die in een b e
schermde werkplaats tewerkgesteld zijn ge-

de wetgeving inzalce we1·kloosheid en 
ingesteld doo?' of tegen een ge1·echtigcle, 
ve1·oo1·cleelt het eiseT in cle lcosten van het 
casscttiegecling (2). (G.W., a rt. 580, 2°, 
1017, lid 2, en 1111, lid 4.) 

(RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING,. 
T. D'HONDT.) 

ARREST (ve1·tctling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 13 mei 1971 gewezen door het. 
.AJ:beidshof te Gent; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 118, 121, 125bis ,. 
126 van het kon.inklijk besluit van 
20 december 1963 betreffende a rbeids
voorziening en werkloosh eid, zoals het 
werd gewij zigd en aangevuld, wat a rti
kel 121, § 2, betreft, door het koninklijk 
b esluit van 4 april 1966 en wat art~
kel 125bis betreft, door het koninklijk 
besluit van 24 oktober 1967, 12bis , 18, 
19 van het ministerieel besluit van 
4 jtmi 1964 inzake werkloosheid, zoals· 
dit besluit werd aan gevuld en gewijzigd, 
wat ar tikel 12bis betreft, door b et 
minist erieel besluit van 18 april 1967, 
wat artikel 18 betreft, d oor d e ministe
riele besluiten van 22 november 1967 en 
15 decemb er 1965, en wat artik el 19 
b etreft, door h et ministerieel besluit van 
12 mei 1970, 23 van de wet van 16 april 
1963 betreffende de sociale reclassering 
van de minder-validen, zoals het werd 
aangevuld door artikel 60 van de wet 
van 21 november 1969, 1 en volgende van 
h et konink:lijk: besluit van 9 december 
1965 tot vaststelling van het beclrag en 
de voorwaarden van toek:enni:ng van het 
loon aan de mincler-validen die in de 
b esch ermde werkplaatsen zijn tewerk
gesteld, met, ingang van 1 april 1970 
vervangen door het koninklijk besluit 
van 23 m aart 1970, en 107 van de 
Gronclwet, 

doo1·dat, nu h et vaststaat 1° dat ver
weerder gedm·ende de referteperiode, in 
aanmerlcing te n emen voor de toeken:ning 
van w erkloosheidsuitkering, als lichame
lijk gehandicapte arbeicler in een b e-

wees t, maar worden hun aansprak en op werk
loosheiclsuitkering geregeld door h et koniuklijk 
besluit van 24 juni 1971. 

(2) Cass., 26 april 1972 , sttpm, blz. 807; 
v erg. ca.ss., 12 m aart 1970 (A1T. cass., 1970, 
blz. 658). 
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schermde werkplaats heeft gewerkt, en 
2° dat hij daar een loon heeft vercliend, 
-ongetwijfeld gelijk aan clatgene vastge
.steld door het koninklijk besluit van 
9 december 1965 clat thans is vervangen 
door het koninklijk besluit van 23 maart 
1970, doch nietternin lager clan het 
dagelijks referteloon, vastgesteld door de 
.artikelen 18 en 19 van voormeld ministe
rieel besluit van 4 juni 1964, het bestre
den arrest, onder bevestiging van de 
beroepen beslissing, verklaart clat ver
weercler gerechtigcl is op werkloosheids
uitkering, 

te1'wijl de werknemer, om werkloos-
11eidsuitkering te lnmnen genieten, moet 
-doen blijken van een tewerkstelling ge
durende een aantal arbeidsdagen gelijk 
het is vastgesteld in artikel 118, § 1, van 
voormeld koninklijk besluit van 20 de
cember 1963, met eli en verstande dat voor 
-d ie berekening aileen in aanmerking 
worden genomen de arbeidsdagen gepres
teerd tegen een loon dat n iet lager is dan 
het minimmn, aangecluid in § 2 van arti
kel 121 van hetzelfde koninklijk besluit 
van 20 december 1963; terwij l clit mini
:rnumloon voor een minder-valide werk
nemer, tewerkgesteld in een beschermde 
werkplaats, zoals ten deze het geval is, 
werd vastgesteld door de minister, na 
.advies van het beheerscomite van de 
Rijksdienst voor arbeidsvoorziening, val
gens het m inisterieel besluit van 18 april 
1967; waaruit volgt dat het arrest, door 
op irrelevante gronden de toepassing ten 
deze uit te sluiten van het mulinnub.loon, 
bepaalcl in voormelcl ministerieel besluit 
van 18 april 1967, ten voorclele van het 
loon clat werkelijk aan verweercler is tlit
gekeord voor de a rbeidsdagen, verricht. 
in een beschermde werkplaats, om de 
redan dat dat loon een door het gebruik 
bepaald minimmnloon is, de in het middel 
.aangeduide bepalingen geschonden heeft 
waar het aan verweerder werkloosheids
uitkering heeft toegekend : 

Overwegende dat naar luid van arti
kel121, § 2, tweede lid, van het koninldijk 
besluit van 20 december 1963 betreffende 
arbeiclsvoorziening en werkloosheicl, zoals 
dit tweede lid vervangen wercl bij het 
koninklijk besluit van 4 april 1966, de 
mulister ten opzichte van de nlinder
valide werlmemer die werkt in een be
·schermde werkplaats becloeld in de arti
kelen 47 en 144 van het koninklijk besluit 
van 5 juli 1963 betreffende de sociale 
reclassering van de minder-validen, het 
minimumloon vaststelt dat door deze 
laatsten per arbeidsdag moet verdiend 

zijn opdat deze dag zou mogen mede
gerekend worden om het aantal arbeids
clagen te bereiken dat nodig is om de 
werknemer recht te geven op werkloos
heiclsuitkering; 

Overwegencle dat ter uitvoering hier
van artikel 12bis van het rninisterieel 
besluit van 4 juni 1964 inzake werkloos
heicl bepaalt clat de clagelijkse arbeicl, die 
een minder-valicle in een beschermcle 
werkplaats verricht, in aanmerking gena
men worclt voor de berekening van het 
vereiste aantal arbeidsclagen, wmmeer 
voor die arbeid een brutoclagloon wordt 
uitbetaalcl clat ten minste gelijk is aan 
het bij de artikelen 18 en 19 van hetzelfde 
ministerieel · besluit vastgestelde clage
lijkse referteloon ; 

Overwegende clat niet hetwist werd 
dat verweerder maar het minimmnloon 
heeft ontvangen, dat ter uitvoering van 
de wet van 16 april 1963 betreffende de 
sociale reclassering van de mincler-valiclen 
is bepaalcl bij artikel 2 van de koninklijke 
beslniten van 9 december 1965 en 
23 maart 1970 tot vaststelling van het 
bedrag en de voorwaarden van toeken
ning van het loon aan de nlinder-validen, 
die in de beschermde werkplaatsen zijn 
tewerkgesteld, en dat dit 1nini:rnumloon 
lager is clan het hierboven vermelde 
dagelijks referteloon bepaald bij de arti
kelen 18 en 19 van het ministerieel 
besluit van 4 juni 1964; 

Overwegende clat het bestreden arrest 
niettemin beslist cla.t verweercler het 
vereiste aantal arbeidsdagen heeft be
reikt om recht op werkloosheiclsuitkering 
te hebben, om de reclen clat verweercler 
een loon zou hebben genoten, zoals be
cloelcl in artikel 121, § 2, eerste lid, van 
hogervermeld koninklijk besluit van 
20 december 1963, welk loon 1liet lager 
is clan een bij gebreke van een aldan niet 
algemeen verbindencl verldaarde beslis
sing van het bevoegcl paritair comite, 
door het gebruik vastgestelcl Ininimmn
loon; clat het arrest hieraan toevoegt dat 
het zoncler belang is dat clit naar zijn 
oorcleel door het gebruik vastgestelde 
minimmnloon in feite gelijk is aan het 
minimumloon hepaald bij de reeds voor
noemde koninklijke besluiten van 9 de
cember 1965 en 23 maart 1970; 

Overwegencle dat, nu uit de tekst van 
het tweede lid van artikel 121, § 2, van 
het kmlinklijk besluit van 20 december 
1963, zoals vervangen b ij het koninklijk 
besluit van 4 april 1966, blijkt dat, wat 
de in een beschermcle werkplaats tewerk
gestelcle minder-validen betreft, het in 
aanmerking te nenlen Ininim=loon dat-
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gene is dat door de Ininister wordt be
paald, het arrest niet, zoncler de in het 
middel ingeroepen w ettelij ke bepalinge11 
te schenden, een volgens het eerste lid 
van dit artikel12 1, § 2, bepai,ld n1inimtm1-
loon kon in aam11erking nemen, dat op 
deze bijzonclere categorie van werkne
m ers niet toepasselijk is ; 

Dat het midclel gegTond is ; 

Om die reclenen, vernietigt het bestre
den arrest ; beveelt dat van clit arrest 
m 9lding zal worden gemaakt op de kant 
van de vernietigda beslissing; gelet op . 
artikel 1017, lid 2, van het Gerechtelijk 
Wetboek, veroordeelt eiser in de kosten; 
verwijst de zaak n aar h et Arbeidshof t e 
Brussel. 

7 jtmi 1972. - 3e kamer. - Voo1'
zitte?·, de H . Wauters, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1', de 
H. Versee. - Gelijlcltticlencle conchtsie, 
de H. L enaerts, a dvocaat-generaal. 
Pleite1·, de H . Simont. 

Op dezelfde dag werd en zes dezelfde 
arresten gewezen op de voorziening van 
dezelfde eisende partij tegen arresten van 
dezelfde datum van hetzelfde arbeiclshof. 

1 e KAMER. - 8 juni 1972. 

1° REDENEN VAN D E VONNISSEN 
EN ARRESTEN. - TUCRTZAKEN.-
0 RDE VAN A,POTHEKERS. -BESLISSINC+ 
WAARBIJ NIET ONTVANKELIJK WORDT 
VERKLAARD HET VERZET TEC+EN EEN 
BIJ VERSTEK C+EWEZEN SENTENTIE DIE 
EEN TUCIITSANCTIE OPLEC+T. - CON
OLU SIE TE~:r BE'l10GE DAT DE NIETI GHEID 
VAN RET VERZET C+EDEKT WAS . -
CONCLUSIE ONBEANTWOORD. - NIET 
REC+ELMATIC+ MET REDENEN O:tliKLEDE 
BESLISSINC+. 

2° VOORZIENING IN CASSATIE. -
T UCRTZAKEN. - 0RDE VAN APOTRE 
KERS. - MEMORIE VAN AN'l'WOORD 
NIET ONDERTEKEND DOOR EEN ADVO
CAAT BIJ RET HOF VAN CASSATIE . -
JliiEMORIE wAARwmE RET HoF e+EEN 
REKENING ROUDT . 

1° Niet Tegelnwti g met 1·eclenen omlcleecl is 
cle sententie van cle Ractcl vcm be1·oep 

van cle 0 1·cle van apothelce?"s, waa1·bij 
niet ontvanlcelijlc wonlt ve1'7clacwcl het 
ve1·zet tegen een bij ve1·stelc gewezen 
sententie clie ctan een apothelce·r een 
tttchtscmctie ople(ft, zoncle1· te cmtwoonlen 
op cle 1·egelmcttige conclttsie vcm cleze 
apothelce1· ten betoge clctt cle nieti[Jheid 
van cle ve1·zetalcte geclelct wets, cla.a?' zij 
niet in limine litis was opgewo?·pen (1). 
(Grondweb, art. 97.) 

2° Het Hoj lean geen rekening hottclen met 
een memo1·ie van cmtwoonl op een voo?'
ziening tegen een sententie van cle Rctacl 
van be?"Oep van cle Onle van apothelce1·s, 
clie niet cloo?' een aclvocaat bij het H oj van 
wsscttie is oncle?·telcencl (2). (K.B. van 
10 november 1967, art. 26, gewijzigd 
bij artik al 67, § 1, van de wet van 
15 juli 1970, en G.W., arb. 1092. ) 

(BODSON, T. ORDE VAN APOTHEKERS.) 

ARREST (ve;rtctlin g). 

RET HOF ; - Gelet op de bestreden 
sententie, op 26 m aart 1971 door de 
franstalige raad van beroep van de Orde 
d er apothekers gewezen ; 

Over h et derde middel, afgeleid uit de 
schencling van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 24, inzonderheid § 1, lid 3, 
van h et koninklijk besluit m. 80 van 
10 november 1967 betreffencle de Orde 
der apothekers, 29, inzonderheid lid 4, 
en 30 van het koninklijk besluit van 
29 mei 1970 tot regeling van de organisa
tie en de werlcing van de raden van d e 
Orde der apothekers, 

cloonlctt de bestreden sententie het ver
zet van eiser tegen de sen t entie op 
27 november 1970 bij verstek tegen hem 
gewezen door de franstalige provincials 
raad van BrD.b ant van de Orde· der 
apothekers niet-ontvankelijk v erklaart, 
en clienbengevolge zegt dat die sententie 
volkomen uitwerking zal hebben, op 
gr ond d at h e t verzet werd betekend aan 
de provincials r aad van de Orde en niet 
aan de voorzitter van clie raad zoals bij 
artikel 30 v an het k oninklijk besluit van 
29 mei 1970 wordt voorgeschreven, en dat 
h et v erzet dat' niet werd betekend aan de 
bij de wet bepaalde overheid niet-ont
vankelijk moet worden verklaard, 

(1) Men ra adplege cass., 10 mei 1965 
(Bull. en PASIC., 1965, I, 956). 

(2) Cass., 19 november 1971, su.pm, biz. 282. 
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tenvijl de bestreden sententie ald us 
heeft beslist zonder acht te slaan en, in 
elk geval, zonder te autwoorden op de 
verweern:iiddelen bij de regelmatige con
clusie van eiser voor de raad van beroep 
opgeworpen en waarbij hij heeft betoogd 
dat de onregelmatigheid waardoor zijn 
verzet zogenaamd was aangetast slechts 
in aamnerking kon worden genomen in
dien het gebrek de r ech ten van de pa.r
tijen, htm bevoegclheid om vorderingen 
in te stellen en om zich vrij en afcloencl te 
verdedigen in h et geclrang kon brengen, 
clat zulks ten cleze niet het geval was, 
dat elke nietigheicl van het in leidend 
exploot gedekt is inclii:m ze niet in 
limine litis wer e! voorgestelcl , clat in de 
zaak " l 0 het exploot van verzet zoncler 
enig voorbehoud door een aangestelde 
van de raad van de Orde werd aangeno
men, om 2° de provincia1e raad van de 
Orde cler apothekers een zit ·tingsdatum 
heeft vastgestelcl om. de conclusienemer 
te horen en over zijn verweermiddelen 
uitspraak te doen, 3° t ijdens de terecht
zitting de niet-ontvankelijkheid van het 
verzet niet werd opgeworpen »,en hieruit 
volgt dat, zelfs indien h et door een dem·
waarder betekend verzet nietig was, deze 
nietigheid gedekt werd, daar de exceptie 
op de terechtzitting niet in limine litis 
was opgeworpen, en terwijl bij gebrek 
aan antwoord op die verweermiddelen de 
bestreden beslissing n iet regelmatig met 
redenen is omkleed : 

Overwegende dat eiser, voor de frans
talige Raad van beroep van de Orde der 
apothekers, in antwoord op de grief van 
verweerder dat hij zijn verzet niet aan 
de voorzit ter van de provincia.le raad 
van de Orde der apothakers had ge
stuurcl, b ij conclusie deed gelden, onder 
aanvoering van de in het rr1iddel ver
melde omstancligheden, " dat om tegen 
een proceshandeling een exceptie van 
nietigheid te kunnen opwerpen er een 
gebrek moet bestaan dat de rechten van 
de partijen, hun bevoegcU1eid om vorde
ringen in te stellen en zich vrij en afdoend 
te vercledigen in hot gedrang kan bren
gen » en « dat elke nietigheid van het 
inleidend exploot gedekt is indien ze niet 
in limine litis wordt voorgesteld » ; 

Overwegende dat de sentantie op die 
ptmten genomncle conclusie niet beant
woordt; 

Dat ze, derhalve, niet regelmatig met 
redenen is omkleecl; 

Dat het miclclel gegrond is ; 

Om die redenen, zonder acht te slaan 
op de memorie van antwoord die niet 

door een advocaat bij het Hof is cncler
tekencl en zonder clat er aanleicling be
staat tot onclerzoek van de overige micl
delen die geen rnimere cassatie km1nen 
meebrengen, vernietigt de bestreden sen
t.entie, behalve in zover ze de beroepen 
beslissing te niet doet ; beveelt dat van 
dit arrest rnelcling zal worden gemaakt 
op de kant van de gecleeltelijk vernie
tigcle beslissing ; h oucl-t de kosten aan 
opclat hierover door de feitenrechter 
wordt besl ist; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar de anders samengestelcle frans 
talige Raad van beroep van de Orde der 
apothekers. 

8 jtmi 1972.- 1e lmmer.- Voo1 ·zitter, 
de H. Valentin, raaclshoer waarnemend 
voorzitter. - Vm·slaggeve1·, de H. de 
Waersegger. - Gelijkluiclende conclt~sie, 
de H. Colarcl, advocaat-generaaL 
Pleite1·, de H . De Bruyn. 

1° KAMER.- 8 juni 1972. 

INKOMSTENBELASTINGE N. 
PERSONENBELASTING. - ll"KOJ\'ISTEN 
UIT ONROERENDE EIGENDOMMEN. -
NIEUW OPGERICHTE, HERBOUWDE OF 

AANZIENLIJK GEWIJZI GDE ONROERENDE 
GOEDEREN. - BELASTBAAR VOLGENS 
HUN VROEGER KADASTRAAL I NKOJ\'IEN 
T OT OP HET OGENBLIK DAT ZIJ OP 
GROND VAN HUN N I EUW KADASTRAAL 

INKOJ\mN BELASTBAAR ZIJN. 

H et in de pe1·sonenbelasting belastbam· in
lcomen t~it niet~w opge1·ichte, he1·bo1~wcle 
of aanzienlijk gewijzigcle on1·oe1·ende 
goede1·en wo1·dt be1·elcend op g?·oncl van 
het lcaclast1·aal inlcomen vcm cle om·oe
?'encle eigenclom dat van toepassing is 
v66r het bot~wen, he1·bot~wen of wijzigen 
ervan tot op het o gen blilc clat het niet~w 
lcadastmal inlcomen tdtwm·king hacl, clit 
is vGn 1 janum·i cif volgencl op de inge
bn~ilcneming, voo1· cle gebot~wcle om·oe
?'ende goecle1·en, en op cle wijziging voo1· 
cle ongebot~wde on1·oeremle goecle1·en (1). 
(Wetb. van de inkomstenbeL, art. 7 
en 394.) 

(1) De bepaling van artikel 5 van de wet 
van 13 juli 1930, die het ogenblik vaststelt 
waarop het n ieuw k a dastraal inkomen moet 
worden toegepast op een verbouwd onroerend 
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{MEUNIER, T. BELGISCHE STAAT, 
li'[INISTER VAN FINANCIEN.) 

ARREST (ve?·taling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 31 maart 1971 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 97 van de Grond
weu, 7 van het Wetboek van de inkom
stell belastingen, en meer in het bijzonder 
van § 1, 1°, b van dit artikel 7, en 394 
van hetzelfde Wetboek van de inkom-
stenbelastingen, · 

doO?·dat, terwijl artikel 394 bepaalt clat 
" nieuw opgerichte, herbouwde of aan
zienlijk gewijzigde onroerende goederen 
op grand van htm n ieuw inkomen belast
bHar zijn van 1 januari af vclgend op de 
ingebruikneming voor gebouwde onroe
r ende goederen en op de wijziging voor 
ongebouwde goederen », het bestreden 
arrest, voor de berekeni:ng van de perso
nenbelasting, in de grondslag van de 
belasting het gedeelte boven 200 p.c. 
van het oud kadastraal inkomen op
neen"lt, en zulks terwij l dit oud kadastraal 
inkomen geen betrekking heeft op en 
geen verb and houdt met het n ieuw onroe
rend goed waarvan de hum·prijs, of juister 
het overschrijdend gedeelte van de huur
prijs, zogenaamd aan taxatie is onder
worpen : 

Overwegende dat het Wetboek van de 
inkomstenbelastingen, na in artikel 6 te 
hebben bepaald dat het in de personen
belasting belastbare inkomen onder meer 
de netto-inkomsten u it onroerende goede
ren omvat, in artikel 7, § 1, 1°, zegt dat 
onder netto-inkomsten uit in Belgie gele-

goed, en wa.arvan het Hof de draagwijdte 
heeft bepaald in zijn arrest van 28 februari 
1938 (Bull . en PASIC., 1938, I, 75}, is overge
nomen in de gecoorclineerde wetten betreffende 
d e inkomstenbelastingen, tot en met die van 
15 januari 1948, waarin zij onder artikcl 7 
voorkomt. 

Artikel 4 van cle wet V[\.ll 14 juli 1955 heeft 
de teks t van genoemd artikel 7 verva.ngen. 
De wetgever van 1955 had geen andere 
becloeling clan cle bewoordingen ervan te 
verancleren en niet clc voorgeschreven regel te 
wijzigen (cf. memorie van toelichting van cle 
wet van 14 juli 1955, Gedr. st. Senaat, zitt. 
1954-1955, verg. van 5 april 1955, nr. 205, 
blz. 14). 

De wet van 20 november 1962 houdencle 

gen onroerende goederen die clienen voor 
het uitoefenen van oen bedrijfsactiviteit 
van de huurder wordt verstaan het 
kadastraal inkomen vastgesteld ovoreen
komstig de erin opgesomde wetteli jke 
bepalingen, verhoogd met het netto
gedeelte van de huurprijs dat 200 p.c. 
van dit kadastraal inkomen overschrijdt; 

Overwegende dat eiser betoogt dat, 
volgens artikel 394 van dit wetboek, het 
inkomen van het onverdeeld aandeel dat 
hij bezit in een onroerend goed dat in 
Belgie is gelegen en dat, na afbraak en 
wederopbouw, vanaf 1 jm"li 1964 voor 
bedrijfsdoeleinden werd verhumcl, oerst 
in de globale basis voor de personenbe
lasting kan worden opgenomen vanaf 
1 januari volgend op de ingebruilmemi:ng 
voor het nettogedeelte van de huurprijs 
dat 200 p.c . van het nieuw kadastra.al 
inkomen overschrijdt ; 

Overwegende dat, volgens dit laatste 
artikel, nieuw opgerichte, herbouwcle of 
aanzienlijk gewijzigde onroerende goede
ren op grand van htm nieuw inkomen 
belastbaar zijn van 1 januari af volgend 
op de ingebruilmeming voor gebouwde 
onroerende goederen en op de wijziging 
voor ongebouwde onroerende goederen ; 
clat wanneer de aanzienlijke wijziging een 
gevolg is van afbraak de herschatting van 
het kaclastraal inkomen uitwerking heeft 
van 1 januari af volgencl op de wijziging; 

Overwegende clat, enerzijds, uit het 
opschrift van hoofdstuk IV van titel IX 
van het w etboek van de inkomstenbelas
tingen dat inzonclerheicl h andelt over" de 
inwerkingtredi:ng van de nieuw vastge
stelde of herziene kadastrale inkomens », 
in wellr hoofdstuk artikel 394 voorkomt, 
en, anderzijds, uit de economie en de 
redactie zelf van dit artikel niet aileen 
blijkt dat het kaclastraal inkomen waarop 

wijziging van de inkomstenbela.stingen brengt 
geen wijziging in de "'etgeving betreffende de 
vasts telling van de kacla,strale inkomsten ; 
artikel 4, § 1, 1°, ervan verwijst in dit verband 
naar cle bepalingen van de gecoor dineerde 
wetten van 15 janua.ri 1948 (cf. ook cle memorie 
van toelichting van de wet v a n 20 november 
1962, Gedr. st. Kamer, zitt. 1961-1962, verg. 
van 16 januari 1962, nr. 264-1, b iz. 15). 

De regels inzake de aa.nslag van cle inkom
sten uit onroerende eigenclommen, enerzijds, 
en die beheffende cle vaststelling van cle 
kada.strale inkomsten, anderzijds, zijn thans 
respectievelijk va.stgelegcl in de artikelen 7 
tot 10 en 360 tot 429 van het Wetboek van de 
inkomstenbelastingen. 

A. C. 
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het doelt in geval van wijziging van een 
onroerend goed het nieuw kadastraal 
inkomen is, maar ook dat het tot doel 
heeft vast te stellen vanaf welke datum 
de grondbelasting wordt berekend op clit 
kadastraal inkomen dat na de wijzigingen 
is bepaald ; 

Overwegende dat noch uit de tekst, 
noch uit de parlementaire voorbereicling 
van deze wettelijke bepaling, noch uit 
enige andere kan worden afgeleicl dat de 
wetgever het herbouwd of gewijzigd on
roerend goed van elke grondbelas~ing 
heeft w illen vrijstellen voor het chenstJaar 
waarop de wederopbouw of de vvijzig.ing 
betrekking heeft; dat hierui~ volgt. dat 
het belastbaar inkomen van een gew1Jz1gd 
onroerend goed wordt berekend op grond 
van het kadastraal inkomen dat van toe
passino· is v66r de verbouwing ervan tot 
op het"' ogenblik dat het nieuw kadastraal 
inkomen in werking treedt, en dat naar 
luid van clit artikel 394 het nieuw kadas
traal inkomen eerst uitwerking had van 
1 januari af volgend, hetzij o:p de inge
bruilmeming van het opgerrcht, her
bouwd of aanzienlijk gewijzigd gebouwd 
onroerend goed, hetzij op de wijziging 
van het ongebouwd onroerend goed ; 

Overwegende dat het arrest, derhalve, 
wettelijk naar het oud kadastraal mko
men heeft verwezen om, op basis van 
artikel 7 van het Wetboek van de in
komstenbelastingen, het nettogedeelte 
van de huurpriJS van het na afbraak her
bouwd onroerend goed vast te stellen dat, 
boven 200 p.c. van clit inkomen, ten deze 
een bestanddeel van de globale grondslag 
vormt dat aan de personenbelasting is 
onderworpen ; 

Dat het middel naar recht faalt ; 

On'l die redenen, verwerpt de voorzie 
ning ; veroordeelt eiser in de kosten. 

8 juni 1972.- 1e kamer.- Voo?·zitte?·, 
de H. Valentin, r aadsheer waarnemend 
voorzitter. - Ve?·slaggeve?·, Baron Ri
chard. - Gelijklttidende conclusie, de 
H. Colard, advocaat-generaal. - Plei
te?'S, de HH. Rousseaux (van de balie te 
Brussel) en Fally. 

1 e KA111ER. - 9 juni 1972. 

AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST). _:____ OORZAKELIJK 

VERBAND TUSSEN FOUr EN SCHADE.
BE GRIP. 

De jeitem·echte?' die e1·op wijst dat, zonder 
de j out, de schade, zoals zij zich heejt 
voo1·gedaan, niet zou ontstaan zijn, stelt 
wettelijk ltet oo?·zakelijk ve1·band vast 
waa?·doo?' de btwge?"''echtelijke aanspm
kelijkheid van cle dade1· van deze jottt 
wo1·dt ge1·echtvam·digd (1). (B.W., arti
kel 1382 en 1383 .) 

(DRAPS EN VENNOOTSCHAP NAAR ENGELS 
RECHT « THE ECLIPSE llfOTOR POLICIES 
LDT AT LLOYDS n, T. « DE S'l'ER-HET 
ALGEMEEN SYNDIKAAT n.) 

ARREST. 

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

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1382 van het Bur
gerlijk Wetboek en 97 van de Grondwet, 

doo1·dat het bestreden arrest beslist dat 
de eisers schadevergoecling aan verweer
ster moeten betalen om die reden d at de 
fout die door eiser, verzekerde van eise
res, begaan werd door zijn wagen op een 
gevaarlijke en verboden plaats op te 
stellen, bijgedragen heeft tot de schade
lijke gevolgen van het kwestieus ongeval, 
in nauw verband met de fout van zijn 
passagier die het portier van de wagen 
had geopend met het gevolg dat de brom
fiets van de verzekerde van verweerster 
tegen de geopende deur botste, dat de 
bromfiets op de rijbaan viel en nog aan
gereden werd door een ander voertui~, 
en bijgevolg dat de fout van mser m 
rechtstreeks en noodzakelijk verband 
stond met de verwezenlijking van de 
schade, en deze stelling staaft met de 
overweging da.t de fout van eiser het 
ongeval mogelijk gemaakt had, daar het 
openen van het rechter portier van de 
wagen geen aanleicling had lnmnen gevcn 
tot de schadeverwekkende daad van de 
passagier, indien eiser zijn voertuig niet 
op een gevaarlijke en verboden plaats 
had opgesteld, 

teTwijl, ee1·ste oncle1·deel, het eenvoudig 
feit clat een fout de schade die door d e 
fout van een derde rechtstreeks veroor-

(1) Men ra.adplege cass., 4 maart 1968 (.A1.,., 
cass., 1968, blz. 884); 12 februari 1971 (ibid., 
1971, blz. 566). 
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zaakt werd mogelijk gemaakt heeft niet 
van die aard is da.t zij noodzakelijke oor
zaak is van de door de derde veroorzaakte 
schade, in de zin van artikel1382 van het 
Burgerlijk Wetboek; de fout van eiser, 
om aanleiding te geven tot toepassing 
van artikel 1382, de door een derde recht
streeks veroorzaakte schade niet aileen 
mogelijk doch onvermijdelijk had moeten 
maken; bij gebrek aan de v aststelling 
van deze onvermijdelijkheid, het arrest 
artikel 1382 van het Burgerlijk vVetboek 
schendt; het arrest bijgevolg niet wette
lijk gemotiveerd voorkomt; 

tweede ondenleel, de eisers in hun con
clusie hadden staande gehouclen 1° dat 
de fout van eiser slechts kon in acht go
nomen worden, als noodzakelijke oorzaak 
van het kwestieus ongeval, indien « de 
door hem. geschapen gevaarlijke situatie 
onvermijdelijk, en niet aileen mogelijk de 
door de p assagier gepleegde inbreuk had 
medegebracht, dat echter die onvern:ijde
lijkheid niet vastgesteld werd en dat 
integendeel vaststond dat de passagier 
alleszins h et ongeval kon voorkomen of 
beletten, mits artikel 36 van de wegcocle 
t e eerbiedigen », wat hi.i niet gedaan had ; 
2° clat eiser de doenwijze van zijn mede
inzittende noch voorzien, noch beletten 
kon, en clat om die reclen zijn fout niet a ls 
noodzakelijke oorzaak van h et ongeval 
kon beschouwd worden, en het arrest cleze 
conclusie niet beantwoordt, 

terwijl, 01n wettelijk gemotiveercl te 
zijn, de gerechtelijke beslissingen al de 
door de p artij en in regolmatig necrgelegde 
conclusies ingeroepen midclelen en excep
ties moeten beantwoorclen, zodat het 
arrest niet regelmatig gen·10tiveerd is zoals 
door artikel 97 van de Grondwet is ver
eist: 

W at het eerste onclerdeel b etreft 

Overwegende dat h et arrest er zich 
niet toe beperkt te beschouwen dat 
d e fout van eiser de schade heeft mogelijk 
gemaakt, doch constateert dat het openen 
van h et r echter portier door de passagier 
geen aanleiding tot de schade had kt.m
nen geven indien eiser zijn voert1.ug niet 
op een gevaarlijke en verboden plaats 
had opgesteld ; 

Overwegende dat het arre~t zodoende 
vaststelt dat zonder de fout van eiser de 
schade, zoals zij zich in werkelijkheid 
h eeft voorgedaan, niet zou zijn ontstaan; 

Dat het arrest aldus h et oorzakelijk 
verband tussen die fout en de schade, 
waardoor de burgerrechtelijke aansprake
lijkheid van de dader van de fout wordt 
gerechtvaardigd, wettelijk vaststelt; 

Dat het onderdeel niet kan worden aan
genomen; 

Wat het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat, door enerzijcls te 
beschouwen dat h et openen van het 
rechter portier « geen aanleicling had kt.m
nen geven » tot de schade indien eiser 
zijn voertuig niet op zulke gevaarlijke en 
verboden plaats had opgesteld, en door 
anderzijds te overwegen dat eiser wist 
dat zijn passagier rechts zou uitstappen 
en dat de bijzondere omstandigheden 
die het arrest opsomt eiser ertoe moesten 
nopen de aandacht v an zijn passagier op 
h et gevaar bij het uitstappen t e vest igen, 
h et hof van beroep de in het midclel aan
gehaalde conclusie passend beantwocrdt; 

Dat h et onderdeel feitelijke grondslag 
mist; 

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

9 jm1i 1972.- }e kamer.- Voo1·zitte1·, 
Ridder Rutsaert, raadsheer waarn emend 
voorzitter. - Ve1·slctggeve1·, de H. de 
Vreese. - Gelijlchtidende conchtsie, de 
H. Detom·nay, advocaat-generaal. 
Pleite1·s, de HH. Struye en Fally. 

2e KA"M:ER. - 12 juni 1972. 

}0 VERZET. - STRAFZAKEN . - VER

STE KVONNIS WAARTEGEN H ET OPEN
BAAR MINISTERIE GEEN HOGER BEROEP 
HEEFT INGESTELD. - BESLISSING OP 
HET HOGER BEROEP VAN nET OPEN
BAAR MINISTERIE TEGEN RET VONNIS 
OP VERZET. - VERZWARING VAN DE 
BIJ VERSTEK UITGESPROKEN STRAF . -
O NWETTELIJKTIEID. 

2° CASSATIEMIDDELEN. - STRAF
ZAKEN. - 0ASSATIEBEROEP VAN DE 
VEROORDEELDE BEKLAA.GDE.- .AlllBTS
HALVE OPGEWORPEN ~HDDEL DAT LEIDT 
TOT CASSATIE MET VERWIJZI NG. -
TOT STAVI N G VAN DE VOORZIENING 
VOORGEDRAGEN MID DEL DAT GEEN CAS
SATIE ZONDER VERWIJZING KAN 1\'[EE
BRENGEN. - l\llrDDEL DAT GEEN ON
DERZOEK VAN RET HoF BEHOEFT. 

l 0 Wanneer het openbacw mini8te1·ie tegen 
een ve1·stelcvonnis geen hoge1· be1·oep heejt 
ingestelcl, lean cle rechte1· in hoge1· be1·oep, 
op het hager be1·oep van het openbam· 
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ministeTie tegen het op het ve?'zet van de 
beklaagde gewezen vonnis, de doo1· het 
vm·stelcvom~is ~•itgesp1·olcen st?·af niet ve?'
zwa?·en (1). (Sv., art. 172, 187, 202 
en 203.) 

2° Wannee1· op het cassatiebe1·oep van de 
ve?'oonleelde beklaagde, een middel, dcot 
leidt tot cassatie met venvijzing, ambts
halve wo1·dt opgewo1·pen, behoejt het Hof 
niet voo1·aj het midclel te onde1·zoeken 
dcot de eise1· tot staving van zijn V001'
ziening heeft voo1·ged1·agen en dat geen 
cassatie zonde1· venvijzing kan meeb?'en
gen (2) . 

(MINNE.) 

ARREST (ve1·taling). 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vomlis, op 16 december 1971 iH hoger 
oeroep gewezen door de Correctionele 
Rechtbank te Nijvel. 

Over het middel ambtshalve afgeleid 
uit de schencling van de artikelen 172, 
187, 188, 202 en 203 van het vVetboek 
van strafvordering : 

Overwegencle dat bij verstekvonnis 
van 18 j"Lmi 1971 eiser veroorcleeld werd 
tot 20 frank gelclboete, tot opcleciemen, 
tot clrie clagen vervangencle gevangenis
straf en in de kosten ; 

Overwegencle dat het openbaar minis
t erie tegen die b eslissing geen hoger be
roep h eeft ingestelcl; clat op ontvanke
lijk verklaarcl verzet van eiser de eerste 
rechter deze heeft veroorcleelcl tot 15 
frank gelclboete en voor het overige cle
zelfde veroorclelingen als voormeld h eeft 
uitgesproken ; 

Dat op de hogere beroepen die tegen 
clit vomlis door eiser en door het open
baar ministerie werclen ingestelcl, het 
b estreclen v01mis eiser tot 25 frank gelcl
boete veroordeelt, voor h et overige het 
vonnis bevestigt en de kostan van hoger 
beroep ten laste van veroordeelcle legt ; 

Overwegencle clat, b ij ontstentenis van 
hoger beroep van het openbaar minis 
terie t egen het verstekv onnis van 18 juni 
1971 , dit laatste ten opzichte van die 
partij een eindvomus is en dat op de 
hogere beroepen tegen het vonnis dat 
wercl gewezen op eisers verzet, de cor
r ectionele rechtbank geen hogere geld-

(1) Cass., 21 december 1971, snpm, biz. 404 . 
(2) Cass., 22 n ovember 1971, sttp?·a., blz. 297. 

boete mocht opleggen clan die welke door 
het verstekvonnis werd uitgesproken ; 

Dau h i01·uit volgt clat het bestreclen 
vomlis de in het middel vermelcle wets
bepalingen heeft geschonclen ; 

Om die redenen , en zonder acht te 
slaan op de ter staving van de voorzie
ning aangevoerde middelen waarvan de 
aam1eming geen cassatie zonder verwij
zing zou kwmen nleebrengen, vernietigt 
h et bestreclen vonnis ; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt op 
de kant van de vernietigde beslissing; 
laat de kosten ten laste van de Staat; 
verwijst de zaak naar de Correctionele 
Rechtbank te Brussel, zitting houdende in 
boger beroep. 

12 juni 1972.- 2e kamer. - Voorzitte1·, 
de H. Perrichon, raaclsheer waarnemend 
voorzitter.- Ve1·slaggevm· de H. Capelle. 
- Gelijkltoidende concl~osie, de H. Charles, 
advocaat-generaal. - Pleite1·, de H. Boo
nen (van de balie te N ij vel). 

2e KAl'lillR. - 12 juni 1972. 

VOORZIENING IN CASSATIE. 
TERMIJN. - STRAFZAKEN . - VooR

zrENIN G TEGEN EE N OP TEGENSPRAAK 
GEWEZEN BESLISSIN G VAN DE 001\1-
M ISSIE TOT BESCHERMIN G VAN DE l\1AAT
SCHAPPIJ vVAARBIJ DE HEROPNEJIIIING 
VAN DE GE'[NTERNEERDE IN EEN PSY

CHIATRI SCHE AFDELING WORDT GE
LAST. 

Is te laat ingecliend, dit na ve1·loop van 
de te1'1nijn gesteld bij cwtikel 373 van 
het l'Vetboelc van st1·ajvonle1·ing, cle 
voo1·ziening tegen een op tegensp1·acolc 
gewezen einclbeslissing vcon de commissie 
tot besche1·ming van cle maatschappij, 
wam·b~j cle he1·opneming van de op 
proef in m·ijheicl gestelcle geinte1·neerde, 
in een psychiat1·ische afdeling wonlt ge
last (3). 

(TALMAS.) 

ARREST (ve1·taling) . 

HET HOF ; - Gelet op de bestreden 

(3) J\!Ien raadplege cass., 15 februari 1971 
(Au. cass., 1971, biz. 576). 
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beslissing, op 23 maart 1972 gewezen 
door de commissie tot bescherming van 
de maatschappij ingesteld bij de psy
chiatrische afdeling van de gevangenis 
te Vorst, rechtdoende ten gevolge van 
eisers heropneming die door de procu
reur des Konings werd gevordercl ; 

Overwegende dat bij deze beslissing 
« wordt beschikt dat hij verder zal wor
den geinterneerd in de in r ichting tot 
bescherming van de maatschappij te 
Doornik "; 

Overwagende dat de voorziening tegen 
deze eindbesl issing die op tegenspr aak 
is gewezen, door hem eerst op 29 april 
1972 is ingesteld, dit is buiten de termijn 
bepaald bij artikel 373 van het Wetboek 
van strafvordering ; 

Dat de voorziening derhalve onont
vankelijk is ; 

On:1 die redenen, verwerpt de voor
ziening. 

12 juni 1972.- 2e kamer. - Voorzitter 
en Ve1·slaggeve1·, de H. Perrichon, raads
h eer waarnemend voorzitter. - Gelijlc
lttidende conclusie, de H. Charles, advo
caat-generaal. 

2e KAMER. - 12 juni 1972. 

V OORZIENING IN CASSATIE . 
BESLISSINGEN WAARTEGEN EEN CAS
SATIEBEROEP KAN WORUEN INGESTELD. 

STRAFZAKEN. - BESLISSING VAN 
DE COlVIMISSIE TOT BESCHERlVIING VAN 
DE l\'IAATSCHAPPIJ DIE DE I:NRICHTING 
AANWIJST WAARIN DE INTERNERING 
ZAL PLAATSHEBBEN. - VOORZIENING 
J'.'IET ONTV ANKELIJK. 

De besl·issing van de commissie tot besche?"
ming vcm de maatschappij, clie te?' ttit· 
voe1·ing van een ?'echte?'lijlce beslissing 
tot inte?'?M?"ing de im·ichting aamvijst 
wam·in deze inte·rne1·ing zal plaatsheb
ben, is niet vcttbctcw voo1· cassatiebe
?"oep (1). (G.W., art. 609; wet van 
9 april 1930, vervangen bij die van 
1 juli 1964, art . 14 .) 

(1) Cass. , 20 december 1971, supm, blz. 401. 

(BOLLEN.} 

ARREST (ve1·taling). 

HET HOF ; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 23 maart 1972 gewezen 
d oor de commissie tot bescherming van 
de maatschappij ingesteld bij de psychia· 
trische afdeling van de gevangenis te 
Luik; 

Overwegende dat de voorziening ge
richt is tegen de beslissing omtrent de 
aanwijzing van de inrichting tot be
scherming van de m aatschappij waarin 
eiser zal worden gei:nterneerd ; 

Overwegende dat die beschikking, die 
werd genomen ter uitvoering van artikel 
14 van de wet van 9 april 1930, vervan· 
gen door de wet van 1 juli 1964, slechts 
een uitvoeringsmodaliteit aangeeft van 
de beslissing om eiser te in t erneren ; 

Dat dergelijke beschikking geen ken· 
merk vertoont van de beslissingen die 
kTachtens artikel 609 van het Gerech
telijk Wetboek het voorwerp van een 
cassatieberoep kmmen zijn ; 

Dat de voorziening derhalve niet ont
vankelijk is; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning. 

12 jtmi 1972.- 2e kamer. - Voo1·zitter 
en Ve1·slaggever, de H. Perrichon, raads
heer waarnemend voorzitter. - Gelijlc
lnidende conclusie, de H . Charles, advo
caa t-generaal. 

2e KAMER. - 13 juni 1972. 

10 ARBEIDSONGEV AL. - VERBOD 
OM DE SCHADEVERGOEDING EN DE FOR
FAITAIRE VERGOEDINGEN TE CUMULE
REN. - DRAAGWIJDTE VAL'f DIT VER
BOD. 

20 ARBEIDSONGEV AL. - GEDEEL
TELIJKE AANSPRAKELIJKHEID VAN EEN 
DERDE . - VERGOEDING WAAROP HET 
SLACHTOFFER RECHT HEEFT WEGENS 
ARBEIDSONGESCHIKTHEID. - GETROF· 
FENE DIE VAN RET ONDERNEl\HNGS
HOOFD OF VAN DE VERZEKERAAR FOR· 
FAITAIRE VERGOEDINGEN HEEFT ONT
VANGEN. - RECHT VAN DE GETROF
FENE TEGEN DE DERDE. - GRENS. 
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1 o A;·tikel 19, lid 4-, van cle gecoorclinee;·
de wetten bet;·effende de ve;·goeding van 
de schade voo;·tspntitende uit m·beids
on gevallen, clat ve;·vangen is bij a;·tikel1 0 
to, van cle wet van 1U juli 195 1, ve;·biedt 
de cumulatie van de gemeem·echtelijke 
schadeve;·goeding en van cle forfaitai;·e 
ve;·goedingen slechts wannee;· beide· toe
gelcend wo;·den voo1· eenzelfde schade of 
eenzelfde cleel van de schade (1) . (Geco
orclineerde wetten betreffende de ver 
goeding van d e schada voortspruitende 
uit arbeidsongevallen, art. 19, hd 4 
en 6 ; wet van 10 juli 1951, art. 10, 
10.) 

2o In geval van gedeeltelijlce aanspm.Jce
lijlcheid van een de;·de wegens een 
m·beidsongeval, heeft de _get;·offene we
gens m·beidsongeschilctheid ;·echt op een 
bedmg dat gelijlc is aan het totaal van 
de schadeve;·goeding, die de de;·de ve;-
schuldigd is voo;· het doo;· hem te ve;· 
goeden deel van de schade, en van het 
deel van de fo;jaitai; e ve;·goeclingen tot 
deklcing van het deel van cle schade 
wam·van de ve;·goeding niet· ten laste valt 
van de denle en die ten laste blijft van 
het onden~emingshoofd of van diens ve;·
zelce;·aa;· ; indien het slachtoffe;· ;·eeds 
alle fo;jaitai; ·e ve;·goedingen heeft ont
vangen , lean het van deze denle enlcel 
het ve;·schil eisen tttssen het bed;·ag van de 
gemeenschaJJpelijlce schadeve;·goeding 
die ove;·eenstemt met het deel in de 
aanspmkelijlcheicl dat ten laste valt van 
deze denle en het deel van de fo;jaitai;·e 
ve;·goeclingen dat gelijlc is aan dit deel 
in de aanSJJmlcelijlcheid (2). (Gecoiir 
clineerde wetten betreffende de ver
goecling van de schade voortspruiten
cle uit arbeiclsongevallen, art. 19, lid 4 
en 6; wet van 10 juli 1951, art. 10, 1°.) 

(DE KEERSlliA.ECKER, T. WWE DE WEERDT, 
NATIONALE l\1AATSCHAPPIJ VAN BEL
GISCHE SPOORVI'EGEN, DE WEERDT L. 
EN DE VI'EERDT H.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op b et bestreden 

(1) Cass., 6 februari 1967 (An·. cass., 1967, 
blz. 704) en 23 oktober 1967 (i bid., 1968, 
blz. 277); m en raadplege cass., 22 juni 1971 
(ibid., 1971, biz. 1073). 

(2) Men raa dplege cass., 5 d ecember 1949 
en 3 juli 1950 (Bttll . en PASIC., 1950, I, 209 

arrest, op 3 jtmi 1971 door b et Hof van 
beroep te Brussel gewezen ; 

Over het eerste middel , afgeleicl uit de 
schending van artikel 97 van de Grand
wet, 

doonlat b et bestreden arrest beslist 
dat « in hoofde van het slach toffer geen 
enkele font in causaal verbancl m et het 
ongeval bewezen is, dat de font van eiser 
er de enige oorzaak van is geweest " 
om de reden dat « de deskunclige tot het 
besluit komt clat de aamijding gebeurd 
is n agenoeg in het midden van de rij
baan maar op de rechterhelft gez ien in 
d e r ijrichting van verwezene en clat het 
rijwiel op dat ogenblik schuin links stand 
ten opzichte van de lengteas van het 
au tovoertuig ; dat hieruit niet kan af
geleid worden dat h et slachtoffer naar 
het rijwielpad aan het oversteken was 
toen h et verrast "verd door verwezene ; 
clat n1en integencleel de stellige indruk 
heeft dat wijlen De Weerdt Pieter een 
wanhopig uitwijkingsinaneuver nau.r links 
h eeft ondernomen " ; 

zoncler te a.ntwoorden op eisers conclu
sie waarin hij staande hield dat, indien 
wijlen De \¥eerdt Pieter volgens een 
tweecle hypothese zou uitgeweken zijn 
« om de aankomende betichte te ont
wijken , , - « de noodzakelijkheicl van 
clit ·1naneuver nergens bewezen is, -
het begin van h et remspoor van de 
linkerbanden van de wagen van betichte 
bevindt zich op 5 m eter van het rechts
gelegen fietspacl (gezien in d e richting 
van betichte ) - de baan is ter p laatse 
8,50 meter breed - dus het slachtoffer 
had nog een ruimte van 3,50 meter om 
de wagen van botichte te kruisen- de 
schuine stand van dit rem spoor is het 
gevolg van de rembeweging en de zwaai 
n aar rechts van betichte om de brom
fi etser te verinijclen, het is niet signifi
catief voor zijn rijwijze v66r clit maneu
ver, namelijk clat hij schuin links uit de 
bocht zou gekomen zijn in d e richting 
van h et slachtoffer of dat hij op de baan
helft van h et slachtoffer zou gereden heb
ben zoals de deslnmdige Claus in zi jn 
conclusies weerhouclt; daarenboven, 
moest het slachtoffer zich b edreigcl ge
voelcl hebben, clan nog is zijn reactie 
volkomen verkeerd geweest onbegrijpe
lijk : - hij is - bij veronclerstell ing 

en 801) ; 12 november 1956 (ibid., 1957, I, 
265 ) ; 22 januari 1960 (ibid., 1960, I, 580); 
6 februari 1967 (A.?'!'. cass., 1967, b lz. 704); 
23 oktober 1967 (ibid., 1968, b lz . 277). 
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dat hij cle wagen van betichte bemerkte 
- naar links uitgeweken orr1 de baan 
over te sbeken ; de vraag rijst dan 
- waarom hij schuin in plaats van recht 
en over de kortste afstand de baan is 
willen overrijden (de botsing gebe1.ude 
frontaal- hij werd niet geraakt in de 
flank) - waarom De Weerdt zich 
niet onmiddellijk wanneer hij de wagen 
zag naderen (bij hypothese) naar links 
op het vrije voetpad hecft begeven - hij 
reed toch oorspronkelijk aan die kant 
van de rij baan ; - in ieder geval was 
zijn m.aneuver volkmnen onverwacht 
voor betichte ; dat deze opmerkingen 
- die slechts een hypothese b elich ten -
in ieder geval het tweede onderdeel van 
cle fout van het slachto:ffer doen uitschij 
nen; . .. De rijwijze van De vVeerdt is 
derhalve voor h et grootste deel deter
minerend voor de aanrijding; om deze 
redenen ligb het grootste gedeelte d er 
verantwoordelijkheid bij het slachtoffer 
en dit voor m instens drie vierde ; de ver
goeding voor de gevraagde schadever
goeding moet derhalve op daze basis 
worden herleid », zodat het bestreden 
arrest niet gemotiveerd is zoals vereist 
door artikel 97 van de Grondwet : 

Overwegencle clat de rechter cle vol
ledige aansprakelijkheid van eiser voor 
het ongeval afJeidt dit de constatering 
dat d e gegevens van het strafclossier 
" namelijk de schuifsporen van eiser en 
de krassen weergegeven op de sch<J bs 
alsm.ede de vaststellingen van de des
kwlclige aantonen dat eiser onmiddellijk 
voor het ongeval de linkerkant van de 
rijbaan volgde en tevens uit de b 3schou
wing dat uit de door de deskundige be
schreven stand van de voertuigen op 
bet ogenblik van de aanrijding de stel
lige inclruk rijst dat wijlen De VTeerdb 
Pieter een wanhopig uitwijkingsmaneu
ver naar links h eeft uitgevoerd »; dat 
hij sJdus door ze tegen te sproken eisers 
bewering beantwoordt dat "de schuine 
stand van het remspoor h et gevolg is 
van de r 9n1beweg ing en de zwaai n aar 
rechts van betichte om de brmnfietser 
te vermijden » ; dat d e rechter voor het 
overige, door het uitwijkingsmaneuver 
van de getroffene als " wanhopig » te 
beschrijven, meteen vaststelt dat hij er 
niet aansprakelijk voor kan gestelcl wor
den; 

Dat het n1iddel mitsdien feitelijke 
grondslag mist ; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schencling van de artikelen 4-2°, A, 5, 
lid1, 19, leclen 3, 4, 7 en 9, van het konink-

lijk besluit van 28 september 1931 hou
dende de gecoorclineerde wetten op de 
vergoeding van de schade voortsprui
tende uit arbeiclsongevallen, zoals ge 
wijzigd door de wetten van 10 juli 1951, 
16 1naart 1954, 11 juni 1964, 1134 en 
1382 van het Bmgerlijk vVetboek, 13 van 
de wet van 23 juli 1926 tot oprichting 
van de Nationals Maatschappij van Bel
giselle Spoorwegen, zoals gewijzigd door 
het koninhlijk besluit nmnmer 89 van 
11 november 1967, 45 van het Statuut 
van het Personeel van de Nationale 
Maatschappij van Belgische Spoorwegen, 
en 97 van de Grondwet. 

cloOJ·dat het bestreden arrest zeggende 
dat eiser ten belope van drie vierde aan
sprakelijk is voor de schadelijke gevol
gen van het ongeval tegenover de burger
lijke partijen weduwe Van den Aerschot
De "\Veerdu en de Nationals li'Iaatschap
pij van Belgische Spoorwegen, nochtans 
eiser veroordeelt om aan de burgerlijke 
partij weclu we Van den Aerschot-De 
Weerdt te betalen een som van 508.701 
frank om de redan dat " h 9t cumulatie
verbod van de vergoeclingen van gemeen 
recht met daze voortvloeiende uit de 
wetgeving op de arbeidsongevallen, voor
zien in artikel19 , alinea 4, van de wet van 
7 april 1953, slechts betrekking heeft 
op de schacle waarvoor het slachtoffer 
of zijn rechthebbenclen reeds op grond 
van de arbeiclswetgeving warden ver
goed; dat het overblijvende gedeelte van 
hm1 schade kan en mag gevorclerd wor
den van de derde aansprakelijke ; dat 
de materiele schade die de bmgerlijke 
partij, weduwe van het sla.chtoffer, onder
gaat ingevolge het clerven van dit cleel 
van het loon waaruit zij persoonlijk 
voordeel trok, billijkerwijze 1i1ag ge
raamcl worden op 60 % van het netto
loon clat h et s lachtoffer zou geno ten 
hebben ware het ongeval niet gebeurcl; 
dat inderclaad, gelet op de familiale toe
stand van het echtpaar clat geEn kinde
ran 1neer ten laste h ad, de kosten van 
persoonlijk onderhond van het slacht
offer 40 % zouclen beclragen hebben; 
... clat het gemidcleld brutoloon waarvan 
het slachtoffer zou genoten hebben tot 
zijn oppensioenstelling na 18,5 jaar werd 
bepaald op 150.614 fi·ank, zijncle het 
brutoloon van 136.922 frank dat h et 
slachtoffer verdiende op het ogenblik 
van zijn overlijden, verhoogcl met 10 % ; 
dat clerhalve het gecleelte van het loon . 
waaruit de weduwe persoonlijk voordeel 
zou getrokken hebben 150.614 X 60/100 
= 90.368 frank bedraagt; clat gekapi
taliseerd op 18,5 jaar aa.n 4,5% volgens 
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de tabellen van Dillaerts, bet inkomen
verlies van clq wecluwe als volgt is : 
90.368 X 12,3766 = 1.118.448 frank; 
dat de wecluwe ook nog persoonlijk voor
cleel zou getrokken h ebb en uit het pen
sioen hetzij geclurencle zeven jaar ; clat 
dit p ersoonlijk vcorcleel kan geschat 
worden cp 50 % van het pensioen, gelet 
op het verminclercl inkomen en de hogere 
verzorgingsuitgaven op die leeft ijcl; clat, 
gelet op de reeds hoger vermelcle index
aanpassing, het jaarlijks loon op de da
tum van de oppensioenstelling zou bech'a 
gen hebben h et huiclige loon verhoogd 
met 20% zi jncle 136.922 + 27.384 = 
164.306 frank; het p ensioen zijncle 
164.306 X 3/4 = 123.230 frank te ver
menigvulcligen met cle vermoeclelijke 
overlevingscluur na oppensioenstelling, 
hetzij 123.230 X 7 = 862.610 frank 
waarvan de helft af te trekken voor eigen 
onclerhoucl hetzij 862.610 - 431.305 
frank ; clat clio bech'ag in zeven jaarlijkse 
schijven zou zijn uitbeta.alcl geworclen 
tussen 18,5 jaar en 25,5 jaar n a het on
geval ; clat dit client gelijkgesteld met 
een eenmalige u itbetaling te worden van 
h et totale bedrag na 22 jaar ; dat de 
kontante waarcle van dit bedrag aan 
4,5% volgens de tabellen van Dillaerts 
de volgencle is 431.315 X 0,3797 = 
163.766 frank ; dat het slachtoffer op 
h et ogenblik van zijn overli jclen geen 
bijvercl ienste had; clat zull<::s althans 
niet worclt beweerd; dat er geen gege
v ens voorhanclen zijn die er op wijzen 
clat het slachtoffer na zijn oppensioen 
stelling door de Nationale Maatschappij 
v an Belgisch.e Spoorwegen nog enige bij
verclienste zou verworven hebben ; clat 
de totale geka.pitaliseercle schade, zijnde 
1.118.448 + 163.766 = 1.282.214 frank 
client te worden afgetrokken h.et reeds 
door de Nationale Maatschappij van 
Belgisch.e Spoorwegen betaalde bedrag 
van 670 .588 frank, hetzij 1.282.214 -
670.588 = 611.626 frank; dat het be
drag van 150.000 frank voor morele 
schacle zoals geraa.mcl door de eerste 
rechter, bij te treclen is ; clat aan 
deze burgerlijke partij rekening hou
clencle met de door haar toegegeven ver
cleelde aansprakelijkheicl nag toekomt : 
(611.626 + 150.000) X 3 

571.220 f. », 
4 

te1·wijl, eeTste onde1·deel, het be~treclen 
arrest nalaat van de in gemeen recht aan 
de burgerlijke partij weduwe Van den 
Aerschot-De Weerclt toekomencle schade
vergoeding van 1.118.448 frank we gens 
materiels schade spruitencle uit hEt loon-

verlies tot 65 jaar van het slachtoffer 
Deweerclt, af te trekken het volledig 
door de Nationals Maatschappij van 
Belgische Spoorwegen reeds aan de we
cluwe ingevolge de wetgeving op de ar
beidsongevallen betaalde bedrag van 
670.588 frank en deze aftrek in werke
lijkheid tot drie vierde van deze sam 
herleidt (schencling van artikel 4-2°, A , 
5, 19, van het koninklijk besluit van 
28 september 1931, 1134 en 1382 van 
het Burgerlijk Wetboek, 13 van de wet 
van 23 juli 1926 en 45 van het Personuels
statuut); 

tweede onaenleel, h et bestreden arrest 
enerzijds stel t dat «van de totale geka
pitaliseerde schade, zijnde 1.118.448 + 
163.766 = 1.282.214 frank client te wor
den afgetrokken het reeds door de Natio
nals lVIaatschappij van Belgische Spoor
wegen betaalcl bedrag van 670.588 frank 
hetzij 1.282.214 - 670.588 = 611.626 
frank » maar anclerzijcls cleze som van 
611.626 frank deelt door drie vierde zo
dat de aftrek van de reeds door de Natio 
nale Maatschappij van Belgische Spoor
wegen betaalcl beclrag van 670.588 frank 
niet m eer volleilig is en zulks tegen 
strijdige , cluistere en onvolleilige mo
tieven zijn (schencling van artikel 97 
van de Gronclwet); 

Overwegencle clat het arrest stelt dat 
verweerster Van den Aerschot J oam1a, 
burgerlijke partij, rekening gehouclen 
met de door haar toegegeven vercleelcle 
aansprakelijkheicl recht heeft op de ver 
goecling van drie viercle van de schacle 
die ze heeft ondergaan ; clat he~ deze 
schacle begroot : 

1° door op niet bekritiseerde wijze de 
gam:e schacle ingevolge het verlies van 
het loon van verweersters echtgenoot 
t e berekenen. 

2° door op niet bekritiseercle wijze de 
ganse schade ingevolge het verlies van 
het pensioen va.n de echtgenoot te bere
kenen ; 

3° door de alclus bekomen beclragen 
samen te tellen ; 

4° door van de clan bekomen som gans 
het bedrag af te trekken van de forfai
taire vergoecling aan venveerster door de 
Nationals Maatschappij van Belgische 
Spoorwegen uitgekeercl op grond van de 
wetgeving inzak e arbeiclsongavallen ; 

5° door vervolgens bij rut verschil de 
door het Hof van b eroep b egrote morele 
schade toe te voegen ; 

Overwegencle clat het arrest naclien 
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de aan verweerster toekomende schade
vergoeding berekent, door de drie vierden 
te nemen van het aldus bekomen totaal 
van de schade ; 

Overwegende dat de hierboven uiteen
gezette berekeningswijze waarin gans 
het bedrag van de forfaitaire vergoeding 
werd afgetrokken geenszins in strijd is 
met h et cmnulatieverbod zoals het in de 
in het middel aangehaalde overweging 
wordt geformuleerd; dat ze, met bedoel
de overweging geconfronteerd, evenmin 
neerkomt op een duistere of onvolledige 
redengeving ; 

Overwegende dat het middel het ar
rest voor het overige verwijt dat voor
melde berekeningswijze in feite tot re
sultaat h eeft dat slechts met drie vierde 
van de forfaitaire vergoecling rekening 
wordt gehouden bij de bepaling van de 
vergoeding wegens loonverlies, wat in 
strijcl zou zijn met de in het middel aan
gehaalde bepalingen ; 

Overwegende dat artikel 19, lid 4, 
van de geco6rdineerde wetten op d e ver
goeding van de schade voortspruitende 
u:it arbeidsongevallen, dat vervangen is 
door artikel 10, 1°, Val)- de wet van 10 
juli 1951, de cumulatie van de gen•een
rechtelijke schadevergoeding en van de 
forfaitaire vergoeclingen slechts verbiedt 
wanneer beide toegekend worden voor 
eenzelfde schacle of eenzelfde deel van de 
schade; 

Overwegende dat, krachtens lid 6 van 
hetzelfde artikel, in geval van gedeelte
lijke aansprakelijkheid van een derde, 
het ondernemingshoofd gehouden blijft 
tot betaling van het deel van de wette
lijke vergoeclingen dat overeenstemt. met 
het deel van de aansprakelijkheid dat 
niet ten laste van de d01·cle wordt ge
legd : 

Overwegende dat u:it de combinatie 
van deze bepalingen volgt dat ze niet 
beletten dat, rekening gehouden met de 
verdeling van de aansprakelijkheid voor 
het ongeval, verweerster Van den Aer
schot Joanna wegens het verlies van het 
loon van h aar echtgenoot een beclrag 
ontvangt dat geli jk is aan het totaal van 
de schadevergoeding die eiser verschul
digd is voor het door hem te vergoeden 
deel van de schade en van een vierde 
van de wettelijke vergoedingen die ten 
laste van de Nationale Maatschappij der 
Belgische Spoorwegen bl:ijft, omdat clit 
vierde in die mate het deel van de schade 
dekt waarvoor eiser geen vergoeding is 
verschuldigd ; 

Dat immers aileen de overblijvende 

drie vierde van de door verweerster ont
vangen forfaitaire vergoedingen het
zelfde deel van de schade dekken als de 
bedoelde schadevergoeding ; 

Dat hieruit volgt dat het bestreden. 
arrest op juiste wijze toepassing heeft 
gemaakt van de in het midclel aange
haalde bepalingen ; 

Dat het middel mitsdien niet kan wor
den aangen01nen ; 

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

13 j1.mi 1972.- 2e kamer.- Voo1·zitte1·,. 
de H. Delahaye, r aadsheer waarnemend 
voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, de H. Chatel. 
- Gelijlcluiclencle conclusie, de H. K.rings ,. 
advocaat-generaal. - Pleite1·s, de HH .. 
Houtekier en Dassesse. 

2e KAMER. - 13 juni 1972. 

BE,iVIJS.- STRAFZAKEN.- STRAFVOR
DERING. - GERECRTELIJK WETBOEK, 
ARTIKEL 921. - BEPALING VREEMD 
AAN DE BEWIJSREGELING IN STRAF
ZAKEN. 

A1·tilcel 921 van het' Gm·echtelijlc Wet
boelc, luiclens hetwellc tegenbewijs van 
1'echtswege V1'ijstaat, is eigen aan het 
getuigenve1·hoo1· in een btwge1·lijlce 1'echts
pleging en is v1·eemcl ctan cle bewijs-
1'egeling in st1'Cijzalcen. 

(SELUSE.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 12 april 1972 door het Hof 
van beroep te Gent gewezen ; 

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

cloonlat het arrest onvoldoende gemo
tiveerd is en faalt waar het, tegen de 
stukken en verklaringen van het dossier 
in, een veroordelingsgrond meent te vin
den geste1.md op de getuigenissen van B. 
en C. clie overeenstemmen met die van 
d e tijdens het vooronderzoek afgelegde 
verklaringen van de diensters, 

tenvijl die getuigenissen enkel over
eenstemmen 1net de verklar:ing van dien-
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ster V., die evenwel voorhoudt zicb B. 
en C. niet te berinneren : 

Overwegende, enerzijds, dat, in strijd 
met wat het rniddel beweeru, bet arrest 
niet vaststelt clat de getuigenissen van 
B. en C. volkomen overeenstemmen met 
de door de diensters tijdens bet vooron
derzoek afgelegde verklaringen maar dat 
gezegde diensters een duiclelijk en vol
strekt onclubbelzinnige verklaring heb
ben afgelegd in verband met de materia
liteit van de ten laste van de beklaagde 
gelegde feiten, die volkomen overeen
.stemt met hetgeen de getuigen B. en 
C. bebben bevestigd; 

Overwegende, anderzijds, dat de rech
ter soeverein de verklaring van getuigen 
beoordeelt; 

Dat bet middel niet kan aangenomen 
worden; 

Over het tweede middel, af!i;eleid uit 
d e sch ending van artikel 6, lid 3, van 
het V erdrag tot bescherming van de 
rechten van de Mens en van de funda
m entele vrijheden alsook van de rechten 
van de verdediging, 

doo1·dat bet arrest weigert de door de 
verdediger bij conclusie opgegeven ge
tuigen onder eed te horen : 

Overwegende dat de rechter bet ver
m ag een verzoek tot verhoren van ge
tuigen af te wijzen zo hij, zoals ten deze, 
van oordeel is dat die onderzoeksmaat
regel ter zake niet nodig is om tot zijn 
overtuiging te komen ; 

Dat het middel naar recbt faalt; 

Over bet derde middel, afgeleid uit 
de scbending van artikel 921 van het 
Gerechtelijk Wetboek, 

doordat het arrest steunt op de ver
klaringen van diensters enkel afgelegd 
tijdens het vooronderzoek en niet in bij
zijn van beklaagde en derhalve ontclaan 
van elk tegensprekelijk karakter, zoals 
de wet het veraist : 

Overwegende dat artikel 921 van het 
Gerechtelijk Wetboek, luidens hetwelk 
tegenbewijs van rechtswege vrijstaat, 
eigen is aan hat getuigenverhoor in 
zake burgerlijke rechtspleging en vreemd 
is aan de bewijslast in strafzaken ; 

Overwegende dat, behalve in het ten 
deze vreemde geval waarin de wet een 
bijzondere wijze van bewijslevering voor
schrijft, de recbter in strafzaken zijn 
overtuiging vormt volgens alle elemen
ten van de zaak; clat hij, mitsdien, kon 

steunen op d e in de loop van het voor
oriderzoek ontvangen getuigenissen ; 

Dat het middel naar recht faalt; 

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

13 juni 1972. - 2e kamer.- Voorzitter 
en Ve1·slaggeve1·, de H. Delaha.ye, raads
heer waarnemencl voorzitter. - Gelijk
lt~idende conclt~sie, de H. Krings, advo
caat-generaal. - Pleite1·, de H. U. Sche
pens (van d e baliete Gent). 

2e KAMER. - 13 juni 1972. 

REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN. 
STRAFVORDERING. - 0PGAVE VAN DE 
WETTELIJKE BEPALINGEN INZAKE 
RECHTSPLEGING EN RECHTSlliACHT. -
0PGAVE NIET VEREIST. - UITZONDE
RING. 

De vonnissen en w·1·esten in st1·ajzalcen 
moeten geen opgave bevatten van de 
wettelijlce bepalingen die slechts be
t?·elclcing hebben op de doo1· de 1·echte1· 
toegepaste 1·egels inzalce 1·echtspleging of 
1·echtsmacht, met uitzonde1·ing van de be
palingen van de wet van 15 juni 1935 op 
het gebn~ik de1· talen in gerechtszalcen (1). 

(DEBACKER.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 21 januari 1972 door de Cor
rectionele Rechtbank te Gent in hoger 
beroep gewezen ; 

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

doo1·dat het bestreden vonnis artikel 
210 van het ·Wetboek van strafvordering 
niet vermeldt in het bescbikkend ge
deelte, 

(1) Cass., 7 oktober' 1969 (AlT. cass., 1970, 
biz. 141). 
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tenvijl een artikel dat verrichtingen 
gebiedt zoa.ls h et verslag, op straffe van 
nietigheid in de uitspraak moet voor
kmnen : 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
uitclrukkelijk vermeldt dat het verslag 
werd gedaan door de voorzitter en dat de 
beldaagde en het openbaar ministerie 
werden gehoord ; dat, met uitzondering 
van de bepalingen van de wet van 15 
juli 1935 op h et gebruik der talen in 
gerech tszaken, de vonnissen en arresten 
geen melding moeten 111aken van de wet
t elijke bepalingen die slechts betrekking 
hebben op de door de rechter toegepaste 
regels inzake rechtspleging .of rechts
n1acht; 

Dat het m iddel n aar recht faalt ; 

En overwegende dat de substantiele 
of op straffe van nietigheid voorgeschre
ven rechtsvormen werden nageleefd en 
d at de beslissing overeenlwmstig de wet 
is; .... 

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

13 jmu 1972. - ze kamer.- Voo1·zitte?·, 
de H . Delahaye, raaclsheer waarnemend 
voorzitter. - V e1·slaggeve1', de H . Jans 
sens . - Gelijlcl·uidende conclusie, de H. 
Krings, advocaat-generaal. - Pleite1·, 
de H. A. Lust (van de balie te Brugge). 

3e K.AlVillR. - 14 juni 1972. 

1 o REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. - BuRGERLIJKE 
ZAKEN . - VERKIEZI NG VAN DE PER
SONEELSAFGEVAARDIGDEN I N DE ON
DERNEMINGSRA.A.D EN I N RET COMITE 
VOOR VEILIGHEID, GEZONDREID EN 
VERFRA.A.IING VAN DE WERKPLA.A.TSEN. 
- PERSONEN EFFECTIEF BELAST MET 
EEN LEIDEN DE FUNCTIE. - RECRTER 
DIE ENKEL BESLIST D AT DE PERSO
NEELSLEDEN VAN ZEKERE CATEGORIEEN 
DEEL UITMAKEN VAN RET LEIDIN GGE
VEN D PERSONEEL VAN EEN Ol'IDERNE 
MING WEGENS DE FUNCTIES DIE ZIJ ER 
UITOEFENEN, ZONDER DEZE FUNCTIES 
TE Oli'ISCHRIJVEN. - NIET i\'I:ET REDE
NEN Oli'IKLEDE BESLISSING . 

2° ONDERNEMINGSRAAD. - WERK
NEMERs DIE EFFECTIEF MET EEN LEI 
DENDE FUNCTIE ZI JN BELAST.- HOE
DANIGREID DIE NIET AFHANGT VAN 
F..ET AKKOORD BIJ DE VROEGERE VER
KIEZINGEN, TUSSEN RET ONDERNE 

MINGSHOOFD, DE RECHTSTREEKS . BLT 
DEZE KWALIFICATIE BETROKKEN WERK
NEMERS EN DE REPRESENTATIEVE OR
GANISATIES . 

3° ARBEIDSBESCHERlVIING. 
00MITE VOOR VEILIGREID, GEZONDREID 
EN VERI<'RAAIING VAN DE WERKPLAAT
SEN. - vVERlli'<EMERS DIE EFFECTIEF 
MET EEN LEIDENDE FUNCTIE ZIJN 
BELAST. - HOEDANIGREID DIE NIET 
AFHANGT VAN RET AKKOORD, BIJ 
DE VROEGERE VERKIEZINGEN, TUSSEN 
RET ONDERNEMINGSHOOFD, DE RECHT
STREEKS BIJ DEZE KWALIFICATIE BE
TROKKEN WERKNEl\iERS EN DE REPRE
SENTATI EVE ORGANISATIES. 

1° De ?'echte?' bij wie aanhcmgig is een 
betwisting inzalce het OJJmalcen van de 
lcieze1·slijsten voo?' de ve?·lciezt:ng van de 
JJe?'soneelsajgevctcwdigden in de onrle?'
nemingsnta.d en in het comite voo1· 
veiligheicl, gezonclheicl en ve1jmctiing 
van cle we1·lcplacttsen, clie enlcel beslist dat 
cle pe1·soneelsleclen van een onde1·neming, 
clie belwren tot zelce1·e catego1·ieen we?·lc
neme?·s, van het leidinggevencl pe1·soneel 
cleel ~titmalcen wegens cle cloo1· hen u.it
geoefencle J~tncties, zoncle?' cleze functies 
te omsch?-ijven, omlcleeclt zijn beslissing, 
niet 1·egelmatig met 1·eclenen. (Grondwet, 
art. 97 .) 

2° De hoeclanigheicl van ~Ve?·lcneme?·s clie 
e ffectief met een leiclencle J~tnctie · zijn 
belast en niet zijn opgenomen op de 
lcieze1·slijsten voo1· cle ve1·lciezing vctn cle 
JJe? ·soneelsc~fgevaanligclen in cle onde?'
nemings?·aacl, hangt niet af van het 
ctlclcoonl tttssen het oncle?'?Mrningshoofcl 
en rle bet?·olclcen we?·lcneme?'S en evenmin 
van het f eit, dat. bij cle V?'oege?·e ve?·kie
zingen cle ?'eJJ?'esentcttieve we?·lcneme?·s
O?'ganisaties hie1·ove1' geen enlcele be
twisting hebben opgewo1·pen (1). (vVet 
van 20 september 1948, art. 19, lid 1, 
3°, gewijzigd bij de wet van 17 februari 
1971 ; K .B. van 18 februari 1971, 
art. 6.) 

3o De hoedanigheicl van we?·lcneme?'S die 

(1) Cass., 19 a.pril 1968 (A1'1·. cass., 1968, 
blz. 1051). 
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we1·kelijk met een leidende jtmctie z~Jn 
belast en niet zijn opgenomen op de 
lcieze1·slijsten voo1· de ve1·lciezing van de 
pe1·soneelsajgevaa1·digden in het comite 
voo1· veiligheid, gezondheid en ve1j1'Ctaiing 
van de we1'kplaatsen, hangt niet aj van 
het alclcoo1'd tussen het onde?·nemings
hoofd en de bet?·olcken tve1·lcneme1·s en 
evenmin van het jeit, dat bij de v1·oege1·e 
ve1'kiezingen, de 1·ep1·esentatieve 01'gani
saties hie1'0ve1· geen enlcele betwisting 
hebben opgewo1'Pen (1). ('Wet van 
10 juni 1952, art. 1, § 4, b., lid 5; 
K.B. van 18 februari 1971, art. 1 en 6.) 

(ALGEMEEN CHRISTELIJ K VAKVERBOND 
TE LUIK, T. NAAlliLOZE VENNOOTSCHAP 
« COCKERILL-OUGRE;E - PROVIDENCE ET 
ESPERANCE -LONGDOZ », « BOND DER 
BEDIENDEN, TECHNICI EN KADERS »EN 
ALGEllmEN BELGISCH VAKVERBOND.) 

ARREST (ve1·taling) . 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 20 april 1971 in laatste aanleg 
gewezen door de Arbeidsrechtbank te 
Luik; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 18, inzonderheid lid 2, 19, 
inzonderheid lid1, 2°, van het voorlaatste 
lid van de ·wet van 20 september 1948 
houdende organisatie van het bedrijfs
leven, genoemd artikel18, zoals gewijzigd 
bij de wetten van 28 januari 1963 en van 
16 januari 1967 en vervangen bij arti
kel 3 van de wet van 17 februari 1971 tot 
wijziging van de wet van 20 september 
1948 houdende organisatie van het be
drijfsleven en van de wet van 10 jcmi 1952 
betreffende de gezondheid en de veilig
heid van de werknemers, alsmecle de 
salubriteit van het werk en van de werk
plaatsen, 1, § 4, letter b, inzonderheid 
lid 5 en letter b-bis, inzonderheid lid 1 
en 2 en laatste lid, van de wet van 
10 juni 1952 betreffende de gezondheid 
en de veiligheid van de werknemers, als
mede de salubriteit van het werk en van 
de werkplaatsen, genoemd artikel 1, § 4, 
letter b, zoals gewijzigd en aangevulcl bij 
de wetten van 17 juli 1957, 28 januari 
1963, 16 januari 1967 en vervangen bi j 
artikel 9, § 1, van voornoemde wet van 
17 februari 1971 en genoemd art ikel 1, 
§ 4, letter b-bis zoals gewijzigd en aange
vuld bij de wet van 16 januari 1967 
en vervangen b ij a rtikel 9, § 2, van voor-

(1 ) Cass., 19 april 1968 (A1·1·. cass., 1968, 
blz. 1051). 
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noemde wet van 17 februari 1971, 1, .. 6,, 
8 tot 12 van het koninklijk besluit van 
18 februari 1971 tot regaling van d(:l 
ondernemingsraden, 1, 6 en 8 tot 12 
van het koninklijk besluit van 18 februari 
1971 betreffende de .aanwijzing van de 
personeelsafgevaardigden in de comites 
en arrondissementscomites voor veilig
heid, gezondheid en verfraaiing van de 
werkplaatsen, 

cloonlat, rechtdoende op de beroepe,~ 
door eiser a ls betrokken representatievf:l 
organisatie in.gesteld tegen de beE<lissingEln 
van de ondernemingsraad en van het 
comite voor veiligheid, gezondheid en, 
verfraaiing van de werkplaatsen betref
fende zijn k lachten over het niet-in
schrijven, op d e kiezerslijsten, van de 
personeelsleden van de eerste verweerster 
die door d eze laatste werden aangedu~d 
als werkelijk met een leidende funi:Jtie 
belaste werknemers, en er over dienende 
te beslissen of die personen werkelijk a)s 
leidinggevend personeel konden worden 
beschouwd, wat door eiser werd betwist, 
en na de beroepen van eiser en die van de 
tweede verweerder, aangesloten bij de 
derde verweerder, wegens h em samenhang 
te hebben samengevoegd, de arbeids
rechtbank in de bestreden beslissing 
gezegd heeft dat buiten de personeel,s
leden van de algemene directie, de 
atelierschefs, de chefs van de fabricage
en onderhoudsdiensten eveneens « de 
dienstchefs , onderdienstchefs en do inge·. 
nieurs " niet op de kiezerslijsten zulleii 
worden opgenomen , zodat aan dezen ook 
de hoedanigheid van leidinggevend pei:
soneel wordt toegekend ; om in die zi:p. 
over de laatstgenoemden te beslissen, de 
arbeidsrechtbank hierop steunt « dat het 
haar materieel niet mogelijk is om de doo~· 
elk lid van deze personeelskategori(l 
effectief uitgeoefende fcmcties te bepalen ; 
zij echter veronderstelt dat dezelfde titel 
aan de titularissen dezelfde functies geeft 
en anderzijds dat de ingeniem·s die .in 
hetzelfde kader zijn opgenomen, func'ties 
moeten waarnemen die gelijk te stellen 
zijn met die van dienstohefs », 

tenvijl die overwegingen van de beslis
sing geen regelmatige motivering ervan 
kmuien opleveren, in zoverre hierbij de 
dienstchefs, onderdienstchefs .en inge
nieurs van de kiezerslijsten worden ge
sohrapt, daar die overwegingen lou tere 
onderstell ingen vanwege de rech ter ople
veren (schending van artikel 97 van de 
Grondwet) en daar ze h et bovendien 
onmogelijk maken te weten welke de 
fe.itelijke gegevens zijn waaruit de ar
beidsrechtbank afleidt dat di e werlme-
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mers de hoedanigheid hebben van leden 
van het leidinggevend personeel, zodat 
het wettelijk karakter van die afleiding 
onmogelijk kan worden nagegaan (schen
ding van alle in het middel aangegeven 
wetsbepalingen) : 

Overwegende clat het bestreclen vom1.is, 
dat cle door de dienst- en onderdienst
chefs uitgeoefende femcties niet ontleedt 
en zich ertoe beperkt te onderstellen dat 
de ingeniem·s " fm1.cties moeten waar
nemen die gelijk te stellen zijn met die 
van dienstche£g », zijn beslissing, de tot 
de kategorie van dienstchefs, onder
dienstchefs en ingeniem·s behorende werk
nemers niet op de kiezerslijsten op te 
nemen, niet regehnatig motiveert ; 

Dat het middel gegrond is ; 
Over het tweede middel, afgeleid uit 

de schending van de artikelen 18, inzon
derheid lid 2, 19, inzonderheid lid 1, 2° en 
voorlaatste lid, van de wet van 20 sep
tember 1948 houdende organisatie van 
het bedrijfsleven, genoemd artikel 18 
zoals gewijzigd - bij de wetten van 
28 januari 1963 en van 16 januari 1967 
en vervangen door artikel 3 van de wet 
van 17 februari 1971 tot wijziging van de 
wet van 20 september 1948 houdende 
organisatie van het bedrijfsleven en van 
de wet van 10 juni 1952 betreffende de 
gezondheid en de veiligheid van de werk
nemers, alsmede de salubriteit van het 
werk en van de werkplaatsen, 1, § 4, 
letter b, inzonderheid lid 5 en letter b-bis, 
inzonderheid lid 1, 2° en laatste lid, van 
de wet van 10 jemi 1952 betreffende de 
gezondheid en de veiligheid van de 
werknemers, alsmede de salubriteit van 
bet werk en van de werkplaatsen, ge
noemd artikel 1, § 4, letter b, zoals gevvij
zigd en aangevuld bij de wetten van 
17 juli 1957, 28 januari 1963, 16 januari 
1967 en vervangen bij artikel 9, § 1, van 
voornoemde wet van 17 februari 1971, 
en genoemd artikel 1, § 4, letter b-bis, 
zoals gewijzigd en aangevuld bij de wet 
van 16 januari 1967 en vervangen bij 
artikel 9, § 2, van voornoemde wet van 
17 februari 1971 tot regeling van de 
ondernemingsraden, 1, 6 en 8 oot 12 van 
het koninklijk besluit van 18 februari 
1971 betreffende de aanwijzing van de 
persone(jlsafgevaarcligden in de comites 
en arrondisse1nentscomites voor veilig
heid, gezondheid en verfraaiing van cle 
werkplaatsen en 97 van de Grondwet, 

doo1·dat, om te beslissen clat « de atelier
che£'3, chefs van de fabricage- en onder
houdsdiensten » van de kiezerslijsten 
moeten worden geschrapt, de bestreden 
beslissing hierop steemt « dat de recht-

bank acht dat wegens cle femcties die deze 
personeelsleden uitoefenen, zij als leiding
gevencl personeel moeten worden be
schouwd; dat de partijen het over dat 
standpemt eens schenen bij de verkiezin
gen van 1967, die toen zonder enig be
roep hebben plaatsgehad, vermits te dien 
tijde reeds die personen niet op de kie
zerslijsten werden opgenomen ; dat de 
rechtbank vaststelt dat geen wijziging is 
gekomen in de fLmcties van de perso
neelsleden », 

tm·wijl de hoedanigheid van leiclingge
vencl personeel een rechtsbegrip is, zodat 
het toekennen van die hoedanigheid aan 
werknemers niet het gevolg kan zijn van 
het feit dat zij ll.Lm bij vorige verkiezingen 
niet were! betwist en door ail een te ver
klaren dat, gelet op hem fLmcties, die 
werknemers moeten worden beschouwd 
als deel uitmakend van het leidinggevend 
personeel het onmogelijk is de wettelijk
heid van die afleicling n a te gaan, waaruit 
volgt dat de overwegingen van de bestre
den beslissing de beschikking hiervan 
niet wettelijk rechtvaarcligen, in zoverre 
de atelierschefs, de chefs van de fabri
cage- en onderhoudsdiensten van de kie
zerslijsten worden geschrapt : 

Overwegende dat het vmmis de door 
de atelierschefs, chefs van de fabricage
en onderhoudsdiensten uitgeoefencle feme
ties niet ontleedt, en zich ertoe beperkt 
te beslissen dat zij wegens de door hen 
uitgeoefende fLmcties moeten worden be
schouwd als deel uitmakend van het 
leidinggevend personeel ; 

Overwegende dat het vonnis weliswaar 
er op wijst dat bij vroegere verkiezingen 
de leden van die personeelskategorie niet 
op de kiezerslijsten werden opgenomen, 
zonder dat tegen die beslissing vanwege 
de representatieve werlrnemersorganisa
ties een beroep werd ingesteld ; 

Overwegende echter dat de hoedanig
heid van een personeelslid dat werkelijk 
met een leidende femctie is belast niet uit
sluitend afhangt van het akkoord tussen 
de werkgever en de rechtstreeks bij deze 
kwalificatie b etr okken werknemers, noch 
van het feit dat de representatieve werk
nemersorganisaties vroeger geen !'!nkele 
betwisting hebben doen gelclen; 

Dat het vonnis niet wettelijk gerecht
vaardigd is ; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
clen vonnis, in zoverre het beslist dat de 
dienstchefs en onderdienstchefs, de inge
niem·s, de atelierschefs en de chefs van 

1 de fabricage- en onderhoudsdiensten niet 
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op de kiezerslijsten zullen worden opge 
n omen en in zoverre h et uitspra.ak doe t 
over de kosten ; v erklaart h et arrest 
bindend voor d e tweede en de derde ver
weerders ; beveelt da t van dit arrest m el
d in g zal worden gemaakt op de kant van 
de gedeel telijk v ernietigde beslissing; 
houdt de kosten aan en zegt dat hierover 
uitspraak zal worden gedaan door d e 
feitenrechter; v erwij st de aldus beperkte 
zaak n aar de a rbeidsrechtbank t e Hoei. 

14 jtmi 1972. - 3• k am er. - Voo1·
zitte1·, de H. Polet, r aadsh eer wa arnem end 
voorzitter.- V e1·slaggeve1" , de H. Versee . 
- Gelij lclttidende conclu sie, de H . Ducha 
t elet , advocaat-generaal. - Pleite1·s, d e 
HH. F aures, Fally en Simont. 

16 KAMER. - 15 juni 1972. 

REDENEN VAN DE V ONNISSEN EN 
ARRESTEN.- BURGERLIJKE ZAKEN. 
- R ECHTSVORDERING TOT ONTBINDING 
VAN EEN WEDERKERIGE OVEREEN
KOJ\'IST EN TOT BETALING VAN SCRADE
VERGOEDING . - SCHADE NIET BETWIST 
DOOR DE VERWEERDER. - RECRTER 
NIET VERPLICHT RET BESTAAN ERVAN 
UITDRUKKELIJK VAST. TE STELL "EN. 

D e 1·echte1· die, net de ontbinding van een 
wecle1"!ce1·i ge ove1·eenlcomst te hebben uit
gesp 1"0lcen, bijgevolg aan de ei se?" schade
ve?·goeding toelcent, is niet ve1·plicht 
ttitd?·ulclcel#lc vast te stellen dat deze 
schade heejt geleden, indien de venvee1·
de1· het niet heejt betwist (Grondwet, 
art . 97 .). 

(MOREAU, T. DUMOULIN EN DANTINNE , 
CURATOR q.q.; DANTINNE , CURATOR 
q.q., T. DUMOULIN, IN TEGENWOORDIG
REID VAN MOREAU. ) 

ARREST (ve1·taling) . 

RET HOF ;- Gelet op h et bestred en 
arrest, op 24 juni 1971 door het Hof v an 
b eroep te Luik gewezen ; 

Overwegende d a t de v oorzien ingen 
t egen h etzelfde arrest gericht zijn ; d at, 

bijgevolg , de zaken nrs. 4800 en 4802 
samengevoegd moe t en worden ; 

. Over het middel door Moreau afgeleid 
mt de schendmg van de artikelen 97 van 
d e Grondwet, 1146 tot 1151, 1382, 1991 
van h et Burger lijk Wetboek en 186 van 
d e gecoordineerde wetten op de handels
vennoot schappen, 

doo1·dat, n a de overeenkomst v an 16 ok
tober 1963 t en nadele van de verkoper 
t~ hebben ont?onden en de aansprake
h)kheJdsvordermg v an Dumoulin t egen 
e1ser gegrond t e h ebben verklaard, h et 
b est r eden arrest, zonder vooraf het door 
Dmnoulin geleden n adeel t e h ebben vast 
gesteld en omschreven, de gefa illeerde 
v ennootschap en Moreau, elk voor h et 
geh eel en de en e b ij gebrek e v an de 
andere, veroordeelt om aan Dumoulin 
100.000 frank provisionele schadevergoe
ding t e beta len, 

tenvijl, ee1·ste ondenleel, de toekenning 
van sch adevergoedin g, zowel tot aanvul
ling van de ontbinding van e6n weder
k erige overeenkomst a ls tot vergoeding 
van een quasi-delictu ele fout of van een 
fout in de uitv oering van een m andaat 
van vereffenaar v an v ennootschappen , 
onderstelt dat vooraf wordt vastgesteld 
d a t degen e die d eze schadevergoecling 
vraagt een herst elbare sch a de h eeft gele
d en , waaruit v olgt dat h et h of van beroep 
d e in h et m iddel aangeduide wettelijke 
b epalingen h eeft gesch onden en in elk 
geval zijn beslissing niet v oldoende n aar 
r echt m et r eden en h eeft omkleed ; 

tweede ondenleel , in d e onderst elling d at 
h et b estaan van sch ade bewezen was, 
quod non, h et h of van beroep, om met 
toepassing van artik el 1382 van h et 
B urgerlijk Wetboek sch a devergoeding 
t oe t e k ennen, moest vastst ellen dat die 
sch a de ext ra-contractueel was en zich 
derhalve niet vereen zelv igde met h et 
n a deel t en gevolge van de ontbincling van 
d e overeenkomst, waaruit v olgt dat h et 
h of van b eroep ar t ikel 1382 van h et 
Burgerlijk W et b oek h eeft geschonden en 
althans, door zijn beslissing n iet v ol
doende t e m ot iveren , h et H of niet in 
staat h eeft gesteld zijn controle uit te 
oefen en (schending van ar t ikel 97 van de 
Grondwet); 

En over b et mid del door Dant inn e 
afgeleid uit d e schen cling v an de artik e 
len 1146 tot 1151 , 11 84, 1315, 1382, 1630 
v an h et Burgerlijk Wetboek en 97 van 
d e Grondwet, 

doo1·dat, n a de verkoopovereenkom st 



-964-

van 16 oktober 1963 wegens uitwinning 
ontbonden te hebben verklaarcl ten 
naclele van de gefailleercle vennootschap 
« Les Fonderies de la Meuse » en te hebben 
beslist dat de wegens die ontbinding 
gevordercle schadevergoeding niet hager 
mag zijn dan die welke ten tijde van het 
aangaan van h et contract kon worden 
voorzien, het bestreden arrest genoemde 
vennootschap en Moreau veroorcleelt o1n, 
elk voor het geheel en de ene bij gebreke 
van de andere, aan de verweercler Dmnou
lin 100.000 frank provisionele sch acle
vergoecling te betalen, zond9r vaststelling 
en omschrijving van het 'nadeel clat daze 
verweerder zou hebben geleclen, 

tenvijl l 0 de toek6lming van schade
vergoeding, tot aanvulling van de out
binding van een weclerkerige overeen
komst, onderstelt dat vooraf worclt vast
gestelcl dat degene die deze schaclevergoe
ding vraagt een herstelbare schacle heeft 
geleden welke behoorlijk wercl bewezen, 
welke vaststelling het bestreclen arrest 
niet doet (schending van alle in het mid
del aanged1.ude wettelijke bepalingen) ; 
2o de verklaring van het arrest dat de 
door de verweerder Dumoulin gevraagde 
schadevergoeding wegens de ontbincling 
ten nadele van de verkoper van de over
eenkomst van 16 oktober 1963 niet hager 
mag zijn clan die welke ten tijcle van het 
aangaan van het contract kon worden 
voorzien, en zijn beslissing de gefailleercle 
vennootschap en Moreau te veroordelen 
om aan genoemde verweercler 100.000 fr. 
provisionele schadevergoeding te betalen 
en tevens de heropening van de clebatten 
te bevel en om inzake het nacleel te conclu
deren en te pleiten, dubbelzinnig zijn ; op 
grand ervan niet kan worden uitgemaakt 
of de rechters in hager beroep hebben 
aangenomen dat verweerder nu reeds had 
bewezen een ten tijde van het aangaan 
van het contract te voorziene schade van 
ten minste 100.000 frank te hebben gale
den, dan wel dat, hoowel het hun onmo
gelijk was te beslissen of verweercler al 
dan niet een ten tij de van het aangaan 
van het contract te voorziene schade 
heeft gel eden, zij van oorcleel zijn geweest 
hem, nietten1in, een provisionele vergoe
ding van 100.000 frank te moeten toe
kennan ; cleze onzekerheid het voor h et 
Hof onmogelijk maakt de wettelijkheid 
van do voorgelegcle beslissing te toetsen 
(inzonclerheicl schencling van artikel 97 
van de Gronclwet) : 

Overwegende clat de verweercler Du
moulin voor het hof van beroep heeft 
betoogd dat de fouten van de eiser 

Moreau hem hadden benadeeld, heeft 
geconcludeercl tot de onmiclclellijke toe
kenning van een provisionele vergoeding 
wegens « het prijsverschil tussen de 
onderhandse overeenkomst en de uitein
clelijke toewijzing », en de aanstelling van 
een deslnmdige heeft gevraagd om het 
nacleel te omschrijven en « h et te bereke
nen met opgave van het werkelijk geleden 
verlies en d e veroorzaakte winstderving » ; 

Overwegende dat het arrest beslist dat 
de door de verweerder Dtm1oulin ge
vraagde schadevergoeding niet boger mag 
zijn dan die welke ten tijde van het aan
gaan van het contract kon worden voor
zien, en dat de partijen in staat moeten 
gesteld worden in verband met hat. 
bedrag ervan conclusies te ne1nen en te 
pleiten, en nu reeds aan Dtunoulin een 
provisioneel bedrag toekent; 

Overwegende dat de eisers vcor de 
feitenrechter het bestaan van het aan
gevoerde nacleel niet hadden betwist, zo
dat het hof van beroep niet verplicht 
was dit bestaan uitdrukkelijk vast te 
stellen of de aard van het nadeel te om
schrijven; 

Overwegende dat het arrest zonder 
clubbelziimigheid heeft beslist dat het 
b ewezen was clat Dumoulin een ten tijde 
van het aangaan van het contract te 
voorzien nadeel had geleden en a lleen 
de omvang van dit nadeel nog moest 
vastgestelcl worden ; 

Dat de middelen niet aangenomen 
kmu1en worden ; 

Om clie redenen, voegt de zaken inge
schreven op de algemene rol onder de 
nrs. 4800 on 4802 samen ; verwerpt de 
voorzieningen; veroordeelt de eisers m 
de kosten. 

15 jlmi 1972. - 1• kamer. - Voo?'
zitte?·, de H. Valentin, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Ve1·sluggeve1', de 
H . de vVaersegger. - Gelijlchtidencle con
clusie, de H. Depelchin, advocaat.gene
raal. - PleiteTs, de HH. Simont, Das
sesse en Van R;yn. 

l e KA.MER. - 15 juni 1972. 

1° INKOMSTENBELASTINGEN. 
AANSLAG EN INKOHIERING.- NIEUWE 
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OF SUBSIDIAIRE AANSLAG . - DEZELFDE 
AA.l.'<SLAGELEl\1ENTEN. - BEGRIP. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN. 
vVETBOEK VAN DE INKOMSTENBELAS · 
TINGEN . - PERSONENBELASTING. -
BEDRIJFSINKOlVISTEN.- VERKOOP VAN 
EEN ONROEREND GOED DOOR EEN 
PERSONENVENNOOTSCHAP 1\fET BEPERK
TE AANSPRAKELIJKHEID AAN EEN WER
KEND VENNOOT. - VOORDEEL DAT 
VOOR DE VENNOOT HIERUIT VOORT
VLOEIT DAT HIJ GEEN INTERESTEN 
i\10ET BETALEN OP RET N I ET DADELIJK 
BETAALDE BEDRAG VAN DE PRIJS. -
AANSLAG VAN DEZE WINST EN AAN
SLAG VAN DE INK0i\1S'I'EN UIT HET 
ON ROEREND GOED. - GEEN D UBBELE 
BELASTING. 

3° INKOlVISTENBELASTINGEN. 
vVETBOEK VAN DE I NKOllfSTENBELAS

TINGEN . - PERSONENBELASTING. -
BEDRIJFSINKOl\1STEN.- VERKOOP VAN 
EEN ONROEREND GOED DOOR EEN PER
SONENVENNOOTSCHAP MET BEPERKTE 
AANSPRAKELIJKHEID AAN EEN VI'ER
KEND VENNOOT. - VOORDEEL DAT 
VOOR DE VENNOOT H IERUIT VOORT 
VLOEIT DAT HIJ GEEN INTERESTEN 
1\fOET BETALEN OP HET NIET DADELIJK 
BETAALDE BEDRAG VAN DE PRIJS. -
BELASTBAAR VOORDEEL . - 0li1STAN
DIGHEID DAT, INDIEN INTERESTEN BE
TAALD VI'ERDEN, ZIJ HADDEN KUNNEN 

AFGETROKKEN WORDEN VAN DE GE 
ZAl\1ENLIJKE NETTO-I:NROMSTEN. - Ol\1-
STANDIGHEID ZONDER GEVOLG. 

4° INKOMSTENBELASTINGEN. 
VVETBOEK VAN DE INKOllfSTENBELAS
TINGEN. - PERSONENBELASTING. -
BEDRIJFSINKOMSTEN.- VERKOOP VAN 
EEN ONROEREND GOED DOOR EEN PER

SONENVENNOOTSCHAP MET BEPERKTE 
AANSPRAKELIJKHEID AAN EEN VI'ER
KEJ\TJJ VENNOOT. - VOORDEEL DAT 
VOOR DE VENNOOT H IERUIT VOORT
VLOEIT DAT HIJ GEEN INTERESTEN 

lVIOET BETALEN OP HET NIET DADELIJK 
BETAALDE BEDRAG VAN DE PRIJS. -
BELASTBAAR VOORDEEL. - RAil1ING 
VAN FTET VOORDEEL. 

1° Voo1· de toepassing van de m·tikelen 260, 
261 en 262 van het Wetboek van de 
inkomstenbelastingen leve1·en dezelfde 
belastingelementen op, ene1·zi]ds, de in
te?"esten die een pe1·sonenvcnnootschap 
met bepe1·kte aanspmkelijlcheid van een 
we1·kend vennoot niet heejt willen vo?·de-
1"en op de niet dadelijk betaalde prijs 
voo1· een aan een vennoot ve1·lcocht 

on1·oe1·end goed en, ande1·zijds, het voo?·
deel dctt voo1· deze voo1·tvloeit uit de v1·ij
stelling van inte1·esten ( 1). 

2° De aanslag van de bed1·ijjswinst die 
voo1· een we1·kend vennoot van een pe1·
sonenvennootschap met bepe1·lcte aan
spmkelijlcheid voo?"t?;loeit ttit de hem 
d?o1· de 'l!ennootschap vedeende v1·ijstel
z~ng de ~nte?·esten te betalen op de niet 
dadelijlr betctalde p1·ijs van een o1woe1·end 
goed dat do01· de vennootschap aan deze 
vennoot we1·d ve1·kocht, ene1·zijds, en de 
aanslag van het inkomen ttit de on?·oe-
1"ende eigendom van clit goed, ande1·zijds, 
leve1·en geen dttbbele belasting op van 
eenzelfde inlcomen. 

3° W annee1· een pe1·sonenvennootschap met 
bepe1·kte aanspmlcelijlcheid aan een we1·
lcend vennoot een on1·oe1·encl goed heeft 
ve1·kocht, zonde1· inte1·esten te vonle1·en op 
het __ niet dctdelijk betaalde bedmg van de 
p1-~JS, lean het hof van be1·oep wettelijle 
beslissen dat het voo?"deel dat aam· voo1· de 
vennoot uit voo1·tvloeit een belastbaa1· 
bed1·ijjsinleomen is, hoewel, indien inte-
1'esten betaalcl we1·den, zij, lc?·achtens 
m·tikel 71 van het TVetboelc van de 
inleomstenbelctstingen, hadden lctmnen 
afget?"?lelcen wo1·den van de gezamenlijke 
netto-~nlcomsten van de vennoot. 

4° TVannee1· een p e1·sonenvennootschap met 
bepe1·lcte aanspntkelijleheid aan een we?·
kend vennoot een om·oe1·end goed heeft 
ve1·lcocht zonde1· inte1·esten te vonle1·en op 
het. _niet daclelijlc betaitlde bedmg van de 
p1'~JS, lean het hof van be1·oep de bed?·ijjs
winst die daa1· voo1· de vennoot uit 
voo1·tvloeit schatten volgens hetgeen het 
aldus belcomen voo?"deel voo1· hem heeft 
ve1·tegenwoo1·digd, veelee1· dan op g1·ond 
van de winstde1·ving die e1· voo1· de ven
nootschap ttit voo1·tgevloeid is. 

{VAN LIERDE, T. BELGISCHE STAAT, 
1\fiNISTER VAN FINANCIEN .) 

ARREST (ve1·taling). 

RET HOF ; - Gelet op het bestreclen 
arrest, op 18 oktober 1971 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

Over het eerste micldel, afgeleicl uit de 
schending van de artikelen 260, 261 en 
262 van het Wetboek van de inkomsten-

(1) Men raadplege cass. , 6 oktober 1970 (An. 
GltSS . , 1971, blz. 121). 
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belastingen (koninklijk besluit van 26 fe
bruari 1964), 

doo1'Clctt de aclministratie bij de winsten 
van de personenvem1ootschap met be
perkte aansprakelijkheicl « Van Liercle 
Freres » de interesten had gevoegd die 
deze laatste, volgens h aar, had k=en 
eisen van haar vennoten wier lopende 
rekeningen debet stonclen en het hof 
van beroep de alclus gevestigcle aanslagen 
nietig had verklaarcl op grond dat « vol
gens de b elastingwet in de winsten van 
een onderneming niet mogen. worden op
genomen opbrengsten die niet in het 
vermogen van deze onclerneming zijn 
gevallen, en clat dus niet aan de belasting 
mogen worden onclerworpen de winsten 
ofbaten die een onclerneming had kmu1en 
of moeten maken inclien ze haar zaken 
op een andere wijze had beheercl clan ze 
zulks heeft gedaan, voor zover ze zoncler 
bedrog heeft gehancleld, dat dientenge
volge, ten deze, verzoekster ten om·echte 
werd aangeslagen op interesten die ze 
wellicht had kunnen bekomen cloch die 
zein werkelijkheid niet heeft ontvangen », 
en het bestreclen arrest echter voorts, 
met toepassing van artikel 261 van het 
W etboek van de inkomstenbelastingen, 
subsidiaire aanslagen geldig en invorder
baar verklaart die ten name van de 
ve1moten, thans eisers, gevestigcl zijn op 
een identiek belastbaar b eclrag clat worclt 
beschouwd als een door de vennootschap 
aan hm1 toegekencl voorcleel in natura, 
en clienaangaande beslist clat het wel 
degelijk ging om dezelfde belastingele
Inenten a ls die waarop de vernietigcle 
aanslagen waren gevestigd, 

tenvijl artikel 261 van het Wetboek 
van de inkomstenbelastingen de vestiging 
en de goedkouring van subsidiaire aan
slagen slechts toestaat op voorwaarcle clat 
ze worden gevestigd op clezelfcle belasting
elemen ten als clie van de vernietigcle oor
spronkelijke aanslag, dat wil zeggen op 
dezelfde materiele, positieve en nega
·Gieve , elementen clie mecle de belastbare 
grondslag hebben gevormd, vvat ten cleze 
niet h et gevoJ was, daar h et bestreden 
arrest de oorspronkelijke aanslagen nietig 
verklaart omdat ze werden gevestigd op 
belastingelementen die de feitenrechter 
als niet b estaande beschouwt : 

Overwegende dat het arrest vaststelt 
dat de oorspronkelijke aanslagen waren 
gevestigd op basis van giften of voordelen 
die de p ersonenvem1ootschap met be
perkte aansprakelijkheid « Van Lierde 
Freres », wegens voorschotten op de 
lopencle rekening zoncler interesten, aan 

de eisers, haar werkencle vennoten, had 
toegekencl, welke voorclelen bijna geheel 
de niet gevorclercle prijs vertegenwoordi
gen van onroerencle goederen die hen 
werclen verkocht; clat, in die aanslagen, 
cleze giften of voorclelen ten laste van de 
personenvennootschap met beperkte aan
sprakelijkheicl « Van Liercle Freres »· 
waren belast ; 

Overwegende clat het arrest beslist dat 
genoemde vennootschap ten onrechte 
werd aangeslagen op interesten die ze 
wellicht had k:mmen bekomen doch die 
ze in werkelijkbeicl niet heeft ontvangen; 
clat bet, clientengevolge, de oorspronke
lijke aanslagen nietig verklaart; 

Overwegende clat artikel 261 van bet. 
vVetboek van de inkomstenbelastingen· 
ertoe strekt de aclministratie, in geval 
van nietigverklaring van een aanslag, in 
staat te stellen clezelfcle belasti11gplichtige 
of degene clie met hem worclt gelijkge
steld gelclig aan te slaan wegens belas
tingen die hij wettelijk verscbulcligd is, 
welke ook de wettelijke gronclslag van de 
nietigverklaring zij, buiten het geval van 
verval of van rechterlijk gewijscle; clat 
cleze nieuwe aanslagen gevestigcl moeten 
worden op groncl van alle of een cleel der
zelfde elementen als de oorspronkelijke 
aanslag; · 

Overwegende dat bet arrest vaststelt 
clat het dezelfcle giften of voordelen zijn 
oJs de subsidiaire aanslagen, ingecliend 
bij de verzoeksclu·iften van de aclminis
tratie, die w·orden aangeslagen, niet meer 
ten laste van de vem1ootschap maar ten 
n ame van de eisers die cleze belastingen 
wettelijk verscbuldigcl zijn ; clat bet clus 
wel degelijk dezelfde belastingelementen 
betreft als die van de vernietigcle oor
spronkelijke aanslag ; 

Overwegencle, clerhalve, dat h et arrest 
wettelijk beeft kunnen beslissen clat de 
verzoeksclu·iften van de aclministratie aan 
de voorwaarclen van de artikelen 261 en 
262 van bet vVetboek van de inkomsten
b elastingen b ean twoordden en ze gegroncl 
heeft kum1.en verklaren ; 

Dat het nliddel niet kan worden aan
genmnen ; 

Over bet tweecle middel, afgeleicl uit de 
schending van de artikelen 6, 7, 20, 
inzonclerheicl 1°, 22, inzonderheicl 2°, en. 
71 van het Wetboek van de inkomsten
bela.stingen, 

cloonlat, nu de fei tem·echter, althans 
impliciet, had v ast gesteld dat de eisers 
aan de personenvennootschap met be
perkte aansprakelijkheicl « Van Liercle 
Freres » toebehorende mU"oerende goede--
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ren haclden verkregen, clat zij de p rij s 
ervan niet haclclen betaalcl, clat de ven 
nootschap hun geen interesten h a d ge
vraagd op d e a ldus nog verschulcligcle 
bedragen en clat de inkomsten van d eze 
door d e vennoten verkregen onroerende 
goederen regelmatig door hen waren aan
gegeven, zonder aftrek v an last en, h et 
bestreden arrest beslist clat de administra
tie terecht bij de aangegeven inkomsten 
van de eisers , en m et name bij de inkom
sten van de verkregen onroerende goecle 
ren, een voordeel in natura heeft gevoegd 
d a t · overeenstemt met de interest die de 
eisers normaal aan de vem1ootschap zou
den betaald hebben op de bedragen die zij 
v erschuldigd bleven, en zulks op grand, 
enerzijds, " dat de aanslag gegrond is op 
het werkelijk voordeel dat voor de ver
weerclers (thans eisers) voortvloeit uit h et 
feit dat de vennootschap welwillencl ge
durencle twee jaar geen betaling h eeft 
gevraagd van de prijs die ze h ad kum1en 
eisen voor de · aan h aar vennoten ver
kochte onroerende goederen; dat deze 
aanslag geen onnodige h erhaling is van 
d e aanslag van het kadastraal inkomen 
van d e gekochte onroerende goederen ; 
d a t het ten deze om twee afzonclerlijke 
inkomsten gaat waarvan h et ene zijn 
-oorsprong vindt in de titel van onroerend 
e igendom en het andere zijn oorzaak 
v indt in h et voordeel van het n iet ver
.schuldigd zijn van interesten, cla t w il 
zeggen het voordeel gedurende een lange 
t ermijn de aankoopprijs niet te moeten 
bet alen en aldus gedurende die tijd pro
cluctieve kapitalen te behouclen of er 
geen te moeten lenen ; dat de aanslag van 
een van die inkomsten de aanslag van het 
andere niet uitsluit "• en, anclerzijcls, 
« dat de verweerders t evergeefs aanvoeren 
d at, inclien de vennootsch ap hen interes
t en had gevraagd , deze interesten, met 
t oep assing van artikel 71, § 1, van h et 
Wetboek van de inkomstenbelastingen, 
t e hmmen opzichte aftrekbaar zouden 
ge.weest zijn als interesten van schulclen 
aangegaan om onroerencle ink01nsten te 
verluijgen of te behouclen, en zulks v oor 
zover die interesten niet meer hadden 
bedragen clan het netto-inkomen van d e 
onroerende goederen ; dat in=ers geen 
fiscale gevolgtrekkingen mogen afgeleid 
worden uit n iet-bestaancle verrichtingen, 
zoals de betaling van interesten op de 
niet gevorderde aankoopprijs, welke 
betaling in werkelijkheid niet h eeft 
plaatsgehacl; dat artikel 71, § 2, trouwens 
uitdrukkelijk bepaalt dat die lasten (de 
b edoelde interesten) in minder ing worden 
gebracht van de inkomsten van het be -

lastbaar tijdperk waarin ze werkelijk 
worden bet aald, wat in h et onclerhavig 
geschil niet het geval is; dat niet u it het 
oog moet worden verloren dat d e werke
lijk betaalcle interesten, die aftrekbaar 
zijn van de inkomsten van h em die ze 
betaalt, belastbaar zijn ten laste van 
degene die ze ontvangt, zodat d e fiscus 
het hem verschulcligde terugkrijgt; dat 
het t en deze anclers is omdat het ontbre
ken van interesten elke aanslag belet van 
de vennootschap die niets ontvangt, doch 
voor de vennoten, de verweerders, een 
voordelige ornstandigheid vertegenwoor 
digt, zodat ze op dit werkelijk en niet
hypothetisch voordeel moeten worden 
aangeslagen "• · 

tenvijl, enerzijds, volgens de feitelijke 
omstandigheden waarop de feitenrechter 
wijst, het enige v oordeel van de eisers 
erin bestond d e inkomsten van de ver
kochte onroerencle goederen te hebben 
genoten, zonder de prijs ervan t e h ebben 
betaald en zonder interesten t e moet en 
betalen, en aldus alle inkomsten van deze 
onroerencle goederen te behoude:J?., zodat, 
eens dat dit voordeel was aangegeven en 
belast , er geen aanleiding bestond om, 
op gevaar af van hetzelfde voordeel 
tweemaal te belasten, bij de inkomsten 
van de eisers de interest te voegen die de 
vennootschap hem had kmmen vragen 
(hoofdzakelijk schending van de artike
len 6, 7, 20 en 22 van het W etboek van 
de inkornstenbelastingen), 

en tm·wijl: anderzijds, indien de eisers 
aan d e vennootschap een interest haddon 
betaald, deze interest luacht ens arti
kel 7l van het Wetboek van d e inkom
stenbelastingen aftrekbaar was geweest, 
zodat d e eisers geen enkel voorcleel h eb
ben genoten, daar de last die ze h ebben 
uitgespaarcl aftrekbaar zou geweest zijn 
indien hij werkelijk was gedragen (hoofd
zakelijk sch ending van artikel 71 van h et 
W etboek van de inkomst enbelastingen) 

Wat h et eerste onderdeel b etreft : 

Overwegencle da t het arrest erop wijst 
dat de litigieuze aanslag gegroncl is op het 
voordeel, voor de eisers, van het feit dat 
de vennootschap welwill encl gedurencle 
twee jaar geen betaling heeft gevraagd 
van de prij s die zij had kmu1en vorcleren 
voor de aan haar vem1oten verkochte 
onroerencle goederen ; dat deze aanslag 
geon onnodige h erhaling is van de aanslag 
van het kadastraal inkomen van de 
gekochte onroerende goederen; dat het 
ten deze om twee afzonderlijke inkom
stan gaat waarvan b et ene zijn oOI·sprong 
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vindt in de onroerencle eigenclom en het 
andere zijn oorzaak vi:nclt in h et voorcleel 
gedurencle een lange termijn de aankoop
prijs v an de onroerencle goecleren niet t e 
moet en b etalen en alclus gedm·encle die 
tijcl procluctieve kapitalen t e behouclen of 
nie t te moet en len en ; 

Over wegencle clat h et arrest, op groncl 
van cleze overwegingen, w ettelijk h eeft 
kum1en beslissen clat de a anslag v an een 
van cleze inlwmsten d e a anslag van h et 
andere niet uitsloot, cla ar cleze a anslagen 
afhangen v an verschillencle aanslagstel
sels ; d at het fe.it in de beclrijfsinkomsten 
van de eisers de interest op t e n em en die 
de v ennootschap van hun had ln mnen 
eisen, niet de dubbele a anslag van een
zelfde inkomen tot gevolg h eeft ; 

vVat h et tweede onderdeel betreft : 

Overwegende d.at h et arrest st elt da t 
de eisers t evergeefs aan voeren cla t in cl.ien 
de v ennootsch ap hen interes t en h a d ge
vra agd cleze interesten, m et toepassing 
van artik el 71 , § 1, van het \ iVetboek van 
de in komstenbelast ingen , t e lnmn en op
zich te aft rekba ar zouden geweest zijn a ls 
interesten v an schulclen aangegaan om. 
onroerende inkom sten te verkrij gen of t e 
b ehouden ; clat immers geen fisca le ge 
volgt rekkingen mogen w orden afgeleid 
uit niet-best aande ver r icht ingen , zoals de 
bet aling van interesten op de niet
gev orderde aankoopprijs, welke b e·taling 
in werkelijkheid niet h eeft plaatsgeh a d ; 
da t artikel 71, § 2, van h et ~Tetboek van 
de in komstenbelastingen trouwen s uit 
drukkelijk bepaalt d at d ie lasten (de 
bedoelde interesten) in mindering wor den 
gebrach t van de in komsten v an h et be
lastb aar t ijdp erk waarin ze werkelijk 
w erclen bet aald ; 

Overwegende dat, nu d e interesten die 
de vennootschap aan de eiser s h a d ku n
n en v ragen n iet werkelijk werden be
t aald, h et arrest h et in het m iddel ver
m elde artikel 71 v an h et W etboek van d e 
inkomstenbelastingen niet h eeft gesch on 
den; 

Dat de beide onderdelen van het mid
del naar recht falen; 

Over het derde middel, afgeleid uit d e 
schending van de artikelen 20 , inzonder
heid 1o, en 22 , inzonderheid 2°, van h et 
W etboek van de i:nkomstenbelastingen, 

do01·dctt de feitenrechter h a d overwogen 
dat de personenvennootschap m et be
perkte aansprak elijkheid " Van Lierde 
Freres » aan h aar v ennoten, thans eiser s, 
een voordeel in nat1.wa had toegek end 
door hen geen interesten te vragen op d e 

bedragen die d eze ve1moten haar ver
schuldigd waren voor de hen toegestane 
verkoop van onroerende goederen, en het 
bestreden arrest beslist " dat d e bedoelde 
interest van 6 p .c . normaal en gem atigd 
is ; dat h et geen belang h eeft n a te gaan 
op welke wijze de vem10otschap haar 
kapitalen beh eert en met welke opbrengst 
ze zich gewoonlijk t evreden stelt en 
waarmee ze zich wellicht t evreden had 
gest elcl indien ze de bet aling van d e v er
koopprijs van de onroerende goederen 
h a d on t v angen ; da t t en deze, zoals de 
administratie dat heeft gedaan, h et v oor
d eel van de verweerders op groncl v an 
een r edelijke schatting moet worden be
p aalcl , w elk voordeel als zodani g bij h1.m 
b elastbare inkomsten client gev oegd te 
·worden », 

te1·wijl , nu het li t ig ieuze inkomen door 
de feiten rechtcr beschouwd werd, en aan
geslagen werd, a ls een toekem1ing van 
winst d oor een v ennootschap a an h aar 
v e1moten, het nodig w a s, in strijd m at 
w at h et bestreden arrest beslist , om het 
b elastbaar bedrag t e sch a t ten , n a t e gaan , 
zoals de eisers dat voor de feit enrechter 
b etoogd en, w elk h e t b edrag was v an de 
v erarn1ing van de vennootschap t en v oor
dele van h aar vennoten, en , dientenge
v olge, n a t e gaan welke interest de ven
nootsch ap zou verkregen h ebben inclien 
ze haar kapitalen op productiev e wijze 
h ad belegd , en niet t e onderzoeken welke 
interest de v em1ot.en h a dcl en m oeten 
bet a len om de h1.m door de vennootsch ap 
t er beschikking gest elde beclragen te 
len en ; 

Over wegencle dat d e omst andigh eicl 
d a t de t en laste van de v ennoten gelegcle 
b elasting gevest igd was op een belasting
elem ent dat uitgesloten was uit de be 
last bare gronclslag die ten laste van d e 
v em.1ootsch ap in aanmerking was geno
m en , b et hof van beroep niet verbood te 
besch ouwen clat h et in k om en van d e 
eisers m oest worden gescha t volgens h e t
geen h et voordeel voor h en v er tegen w oor
digd e, veeleer clan op grond van d e winst
der ving die er v oor de vennootschap uit 
was v oortgevloeid; 

D at h et midclel naar recht faalt ; 

Om die r ed enen, ver werpt de voorzie
ning ; veroorcleelt de eisers in de kosten .. 

15 j1.mi 1972.- 1• kamer. - Voo7·zit
ter, de H. Valentin, raadsheer waar
n emend voorzitter. - V e1·slaggeve1', de 
H. de W aersegger. - Gelijlclttidende con
cl~tsie, d e H. D epelchin, a clvocaat-gene
raal. - Pleite1·s , de HH. Baltus , Van 
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Fraeyenhoven en Fally (de cerste twee 
van de balie te Brussel ). 

1° KAMER.- 16 juni ~972. 

l O VERJARING. - BURGERLIJKE ZA 
KEN. - VERJARING VAN DE RECHTS
VORDERING. - 00RZAKEN VAN SCHOR
SING. 

2° VERJARING. - BURGERLIJKE ZA
KEN. - VERJARING VAN DE RECHTS
VORDERING. - 00RZAKEN VAN SCHOR
SING. - ARTIKEL 2251 VAN HET BUR
GERLIJK WETBOEK. - DRAAGWIJDTE. 

3° SCHENKINGEN EN TESTAMEN
TEN. - TESTAJI'LENTEN. - BIJZONDER 
LEGAAT.- RECHTSVORDERING VAN DE 
BIJZONDERE LEGATARIS TEGEN DERDEN 
MET BETREKKING TOT DE HEM VER-
MAAKTE ZAAK. ! NSTELLEN. 
VooRwAARDE. 

I o De ve1:jm·ing vctn een bu.1·ge1'lijlce 1'echts
V01'de1·in g loopt niet tcgen degene die in 
de onmogelijlcheid ve·rkee1·t om deze 
1'echtsvonle1·ing in te stellen ten gevolge 
vcm een ttit de wet voo1·tvloeiencl belet
sel (I). (B.VV., art . 2251.) 

2° A1·tilcel 2251 van het Btw·gedijlc Wetboelc 
dat bepactlt dat cle ve1jm·ing loopt tegem 
alle pe1·sonen, behalve tegen hen voor 
wie de wet een t1itzonde1·ing maalct, slttit 
dam·do01· slechts de oo1·zalcen van scho?'
sing uit die gegroncl zijn op de stand van 
de pe1·sonen tegen wie de ve1 ja1·ing 
loopt (2) . 

3° ~e bijzonde1·e. legatcwis, die clc sctisine 
nooit geniet, lcctn geen 1'echtsvo1'Cle?·ing 
met bet?·elclcing tot de vennctalcte zaalc 
instellen zolang hij van cle in m·tilcel1011 
van het Btwge1·lijlc TVetboelc bepaalde 
p e1·sonen de ctjgijte vctn het legaat niet 
belcomen heeft (3). 

(1) en (2) Cass., 2 januari 1969 (A1·1·. cass ., 
1969 , blz. 409); men raadplege de conclusie 
van Advocaat-generaal Colard v66r clit arrest 
in Bt,zz. en PASIC., 1969, I, 386. 

{3) Men raaclp!ege PLANIOL en RIPERT, 
uitg . 1957, d. V, Donations et testaments, 
nr. 6,12; MAZEAUD, uitg. 1963, Le9011s de dTOit 

(ROGGE EN ROBAEYS, 
T. LITISCONSORTEN LAUWERS.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vomlis, op II mei 1971 in hoger b eroep 
gewezen door de Rechtbank van eerste 
aanleg te Oudenaarde ; 

Over het middel afgeleid u it de schen
cling van de artikelen 97 van de Grand
wet, lOll, 1014, 2251, 2277 van het 
Bm·gerlijk Wetboek en 18 van het 
Gerechtelijk Wetboek, 

doo1'flat het bestreden vonnis de eisers 
er onder meer toe veroordeelt aan de ver
weerders het pachtgeld van de jaren 1962 
en 1963 te betalen om de reden dat de 
eisers zich op de vijfjarige verjaring niet 
kwu~en beroepen, vernlits « door de 
rechtspraak wordt aangenomen dat de 
verjaring u it hoofde van een juriclische 
onmogelijkheid tot handelen kan ge
schorst worden " en d a t m het onder
h avige geval de verweerders, bijzondere 
legatarissen van de aan de eisers verhm.lT
de goederen, « n:westen wachten tot de 
afieveril1g van het legaat om een stuitende 
daad te stellen , , 

tenvijl, indien een wettelijk beletsel de 
loop van de verjaril1g kan schorsen, deze 
wettelijke omnogelijkheid tot h andelen 
moet voortvloeien u it een uitdrukkelijke 
wetsbepaling of uit een bindende rechts
toestand; dit hier niet het geval is, aan
gezien, zo de verweerders in hun hoe
danigheid van bijzondere legatarissen 
slechts recht h ebben op de vruchten 
vanaf de afgifte van het legaat, het hem 
toekcmt deze zo v lug mogelijk aan te 
vragcn of tenminste aile maatregelen te 
nernen 01n de schencling van heul be 
dreigde rechten te voorkomen en aldus 
te vermijden zich eventueel de verjaring 
van hem rechten op de vruchten te zien 
tegenwerpen, zodat de vaststellingen 
van het vom1is niet ten deze dienend 
zijn, vermits zij het bestaan niet be>vij 
zen van een wettelijk beletsel dat de 
vordering van de verweerder s zou in de 
weg staan (8chending van alle in bet 
middel bedoelde bepalil~gen) ; 

civil, d. IV, nr. 1195; DE PAGE, Tmite de d1·oit 
civ·il, cl. VIII-2, nrs. 1048, A, B en C, 1080, 
1°, B , 1049, 2°, b, en 1087, 2°; KLUYSKENS, 
Beginselen van btwge1'lijlc ?'echt, d . III, nr. 235, 
en Re7J. p1'al. cl1·. belge, V 0 Donations et testa
m ents , nrs . 909 tot 911. 
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tenvijl, om de schorsing van de verja
ring t e rechtvaarcligen, het bestred en 
vonnis minstens niet wettelijk niet rede
nen is omkleed, vennits het Hof, op 
grond van die vaststellingen, in de omno
gel'ijkheicl verkeert zijn controle uit te 
oefenen over de gegroncll1eid van de 
beslissing , die niet preciseert wanneer de 
legatarissen de afgifte van h et legaat 
zouden hebben aangevraagd noch wan
neer ze cleze zouden hebben bekomen 
(schencling van artikel 97 van de Grond
wpt): 

Overwegende dat het vonnis releveert 
clat h et eigendomsrecht van het door de 
eisers in pacht genomen goed, dat oor
spronkelijk aan zekere Van de \!Viele, 
overleden op 15 april 1962, toebehoorde, 
bij legaat overging aan Pahnyre Lauwers, 
die zelf op 31 j ~:muari 1965 overleed , en 
w aarvan de verweerders de wettige erf
genamen zijn ; clat het vonnis v erder 
vaststelt dat de afgifte van het aan 
w ijlen Palm.yre L anwers vermaakte le
gaat bij notariele :;Llde van '1 m aart 1969 
werd toegestaan en dat bij een op 27 juni 
1968 door de Rechtbank van eers te aan leg 
te Kortrijk gewezen vonnis beslist wercl 
dat de vruchten van dit legaat vanaf 
17 augustus 1962 aan de legatarissen 
(worden bedoeld de erfgenamen van de 
legataris) toekwamen, hetgeen, bij toe
passing van artikel 1014 van het Burger
lijk Wetboek, impliceert dat de afgifte 
van het legaat door wijlen Palmyre Lau
wer s op voormelcle datmn van 17 augus
tus 1962 werd gevorclercl; 

Dat ~:>.ldus u.it h et vonnis blijkt op 
welke data wijlen Palmyre Lauwers de 
vordering tot a fgifte van het legaat heeft 
geclaan en de afgifte werd toegestaan ; 

Overwegende dat de verjaring van een 
rechtsvordering nie t loopt tegen clegene 
die in de onn:wgelijkheicl verkeert on.1. cleze 
rechtsvorclcring in te stellen ten gevolge 
van een uit de wet voortvloeiencl beletsel ; 
dat artikel 2251 van het B urgerlijk \Vet
bock slechts de oorzaken van schorsing 
van de verjaring bedoelt clie gegrond zijn 
op de stand van d e persoon tegen wie de 
verjaring loopt; dat ten deze de omstan
cligheicl ten gevolge waarvan Palmyre 
Lauwers en nadien haar erfgenamen in 
de onmogelijkheid verkeerden om htm 
rechtsvordering tot betaling van de ver
vallen pachtgelden in te stellen geen 
betrekking heeft op hm1 persoon ; 

Overwegende dat de bijzondere legata
ris, clie de saisine niet geniet, geen vorde
ring betreffende de vermaakte zaak 
tegen clerden kan uitoefenen zolang hij 
van de in artikel lOll van het Burgerlijk 

Wetboek bepaalde personen de afgifte 
van het legaat niet bekomen heeft ; 

Overwegencle dat nit de hierboven ver
melde vaststellingen van het vonnis 
blijkt d at er tussen 17 augustus 1962 en 
4 maart 1969 een uit de wet voortvloeiencl 
beletsel bestoncl, waardoor de bijzondere 
legararis Palmyre Lauwers en naclien 
haar erfgenamen, de verweerders, in de 
onnwgalijkheid verkeerden om een rechts
vorclering tot betaling van de pachtgelden 
van de jaren 1962 en 1963 tegen de eisers 
in t e stellen ; ' 

Dat het rn'iddel desbetreffend niet kan 
aangan01nen wor den ; 

Ovorwegende voor het overige dat, bij 
veronderstelling dat artikel 18, lid 2, van 
het Gerechtelijk vVetboek ten deze toe
passing zou kt=en vinden, h et middel te 
dien opzichte bij gebrek aan belang niet 
ontvankelijk is, daar gezegd artikel eerst 
op 1 j anuari 1969 in werking trad, hetzij 
op een ogenblik waarop de pachtgelclen 
van d e jaren 1962 en 1963 in de stelling 
zelfvan de eisers reeds verj2.ard waren ; 

01n clie redenen, verwerpt de voorzie 
ning; veroorcleelt de eisers in de kosten. 

16 jtmi 1972. - 1e kamer. - Voo1·
zitte1·, R idder Rutsaert, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Ve1·slctggeve1' , de 
H. Sury. - Gelijkl1tidende conclusie, de 
H. Charles, advocaat-generaaL - Plei
te?·s, de HH. Ansiaux en Van Ryn. 

2e KAMER. - 19 juni 1972, 

1° CASSATIEMIDDELEN. - STRAF
ZAKEN. - VoORZIENING VA N DE VER

OORDEELDE BEKLAAGDE . - AllfBTS 
HALVE OPGEWORPEN MIDDEL DAT LEIDT 
TOT VERNIETIGING MET VERWJJZING.

MID DEL VOORGEDRAGEN TOT STAVING 
VAN DE VOORZIENING DAT TOT VERNIE

TIGING ZONDER VERWIJZING RAN LEI
DEN . - MIDDEL DAT GEEN ONDERZOEK 
VAN HET HoF BEHOEFT. 

2° TELEGRAAF EN TELEFOON. -
T AKS OP DE T OESTELLEN VOOR R ET 
ONTVANGEN VAN RADIO-Oi\ffiOEPUIT- · 
ZENDINGEN. -- TAKS BETAALD OP EEN 
TOESTEL VOOR H ET ON T V ANGEN VAN 
OJYIGEROEPEN TELEVISIEUITZENDINGEN. 
- BETALING DIE NIET GELDT VOOR R"ET 

GELIJKTIJDIG BEZIT VAN EEN DRAAG
BAAR TOESTEL VOOR RET ONTVANGEN 
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VAN RLANRUITZENDINGEN VAN DE 
RADIO·OMROEP. 

3o TELEGRAAF EN TELEFOON. 
TARS OP DE TOESTELLEN VOOR RET 
ONTVANGEN VAN RLANRUITZENDINGEN 
VAN DE RADIO -Ol\'lROEP EN VAN OMGE · 
ROEPEN TELEVISIEUITZENDINGEN. -
AARD. 

40 GRONDWET.- GELIJRHEID VAN DE 
BELGEN VOOR DE WET.- BEGRIP. 

10 WanneeT, op de voo1·ziening van de ve1·
oo1·deelcle belclaagde, een micldel dat leidt 
tot ve1·nietiging met venvijzing ambts
lwlve wo1·dt opgewo1-pen, onde1·zoelct het 
H of voomf het miclclel dat de eise1· tot 
staving van zijn voo1·ziening heejt voo?'· 
gedmgen, als dit rnidclel, indien het 
geg1·oncl was, tot ve1·nietiging zoncle1· 
venvijzing zott leiden (1). (Impliciete 
oplossing.) 

2o De betaling van de tales op een toestel 
voo1· het ontvangen van omgemepen tele
visiettitzendingen geldt niet voo1· het 
gelijlctijdig bezit van een dmagbaa1· 
toestel voo1· het ontvangen van lclanlcuit
zendingen van cle 1·adio-om1·oep (2). 
(Wet van 26 januari 1960, e,rt . 3 en 4.) 

3o De tales op de toestellen voo1· het ontvan
gen van lclankttitzendingen van de 1·aclio
om1·oep en van omgeToepcn telev£siettit
zendingen is geen belasting, maw· een 
ve1·goeding voo1· het geb?'ttilc van een 
openba1·e dienst (3) . 

4o H et beginsel van de gelijlcheid van alle 
Belgen voo1· de wet betelcent clat al degenen 
die zich in een identielce jeitelijlce toe
stand bevinden op gelijlce voet moeten 
woTden behancleld (4). (Grondwet, arti
kel 6.) 

(HECQ. ) 

ARREST (ve1·taling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 

(1) Cass., 5 januari 1970 (An·. cass., 1970, 
blz. 395). l\ien r aadplege cass., 12 juni 1972, 
8ttpm, blz. 952 ; de oplossing is dezelfde in 
geval van cassatieberoep van het openbaar 
ministerie ·: cass .; 2 maart 1970 (ibid., 1970, 
blz. 608). 

(2) Zulks was reeds de regeling onder de 
werking van de wetten van 20 juni 1930 en 
van 24 december 1957 en de wetgever heeft 
ze niet willen w:ijzigen; men raadplege h et 
wetsontwerp van 26 januari 1960 alsmede 
het verslag namens de commisie voor ver-

vonnis, op 30 december 1971 in hoger 
beroep gewezen door de Correctionele 
Rechtbank te Brussel; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 3 en 4 van 
de vvet van 26 januari 1960 gewijzigd bij 
de wet van 24 j1.mi 1963, 

doo1·dat het bestreden vonnis, op grond 
dat elk toestel voor het ontvangen van 
radio-omroepuitzendingen, gebouwd om 
buiten de woning te worden gebruikt, 
afzonderlijk moet worden getakseerd, 
eiser veroordeelt om de jaarlijkse taks 
voor het houden van een toestel voor h et 
ontvangen van klankuitzendingen van de 
radio-omroep niet te hebben betaald, 

te1·wijl eiser, tegelijk houder van een 
toestel voor het ontvangen van klankuit
zendingen van de radio-omroep en van 
een toestel voor het ontvangen van omge
roepen televisie-uitzendingen, de taks 
heeft betaald die opgelegd is bij artikel 3 
van de wet van 26 januari 1960, gewijzigd 
bij de wet van 24 j1.mi 1963, zodat hij de 
taks gelnd op grond van artikel 1 van 
genoemde wet niet verschuldigcl was : 

Overwegende dat h et vonnis vaststelt 
dat eiser in zijn woning een draagbaar 
toestel voor het ontvangen van de ldank
uitzendingen van de radio-omroep a ls
mede een toestel voor het ontvangen van 
omgeroepen televisie-nitzenclingen houclt 
en zulks van v66r l januari 1970 ; 

Dat, na eisers betoog te hebben ver
w orpen volgens hetwelk het gelijktijdig 
houclen van beide toestellen zou gedekt 
zijn door de betaling van een enkele taks 
voor het lopende jaar, het vonnis hem 
tot een straf veroorcleelt, op grond dat 
artikel 3 van de wet van 26 januari 1960 
weliswaar in feite de mogelijld1eicl bepaalt 
om een enkele taks te betalen, maar dat 
door artikel 4 van genoemcle wet deze 

keerswezen (GE:>dr. st. Sena.at, zitt. 1959-1960, 
nrs. 44 en 80) en de verklaringen van de 
Minister voor culturele zaken aan de commissie 
(Gedr. st. Kamer van Volksvertegenwoordi
gers, zitt. 1959-1960, nr. 394-3) en aan de 
Kamer van Volksvertegenwoordigers tijdens 
de vergadering van 19 ja.nuari 1960 (Pm·l. 
Hand., zitt. 1959-1960, biz. 1 tot 6) . De wet 
van 25 juli 1972 heeft zekere bepalingen van 
de wet van 26 januari 1960 vervangen en 
gewijzigd vanaf 1 april 1972. 

(3) Men raadplege ca.ss ., 20 juni 1949 (Bull. 
en P ASIC., 1949, I, 450) . 

(4) :M:en raadplege cass., 15 december 1970 
(A1T. cass. , 1971, blz. 387); vgl. cass., 14 okto
b er 1971, stt1J1'a, blz. 167. 
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mogelijkheicl worclt uitgesloten, vermits 
dat artikel vaststelt dat ingeval van 
gelijktijdig houden door een en dezelfde 
persoon van 1neerdere toestellen voor het 
ontvangen van radio-omroepuitzendin
gen, de ontvangtoestellen die aan h1.m 
houder een rechtstreeks of onrechtstreeks 
voordeel kunnen verschaffen of die ge
b ouwd zijn om buiten de woning te 
worden gebruikt, met name de draagbare 
t oestellen of toestellen bestemd om in 
voertuigen te worden geplaatst, afzonder
lijk getakseerd worden ; 

Overwegende dat b lijkt uit de tekst 
zelf van artikel 4 van de wet van 26 janu
ari 1960, bevestigd door de parlementaire 
voorbereidingen betreffende deze wet en 
inzonderheid door de verklaringen van de 
Minister van Cultm-ele Zaken voor de 
Kamers, dat het in de bedoeling lag van 
de wetgever alle clraagbare toestellen voor 
h et ontvangen van raclio-onn·oepu itzen
dingen. afzonderlijk te takseren ; 

Dat derhalve door de telastlegging 
tegen eiser bewezen te verklaren en door 
hem tot een straf te veroordelen, de 
rech tbank de wet op juiste wijze heeft 
toegepast en haar beslissing wettelijk 
heeft gerech tvaarcligcl ; 

Dat het middel naar r echt faalt; 

Over het tweecle middel, afgeleid uit de 
schencling van artikel 112 van de Grand
wet, 

cloonlat het bestreden vonnis ertoe 
leidt de belastingschulcligen waarop arti
kel 4 van de wet van 26 januari 1960 be
t rekking heeft, dit is zij die gelijktijclig 
houder zijn van meerdere toestellen voor 
het ontvangen van radio-omroepuitzen
dingen, ongelijk te takseren, naar gelang 
zij houder zijn van toestellen die een 
rechtstreeks voordeel lnumen verschaffen 
of die gebouwd zijn om buiten de woning 
te worden gebruikt : 

Overwegende dat de taks op de toestel
len voor hot ontvangen van radio-uitzen
dingen en televisieuitzenclingen geen be
lasting is, n1.aar een vergoeding voor het 
gebruik van een openbare dienst; 

Dat de rechter aldus ttrtikel 112 van de 
Grondwet niet heeft geschondon ; 

Overwegencle voor h et overige dat het 
rechtsbeginsel van de gelijkheid van alle 
B elgen voor de wet betekent dat al dege
nen die zich in een identieke feite lijke 
toestand bevinden, op een gelijke voet 
moeten worden behandeld, hetgene ten 
deze hot geval is; 

Dat het middel niet kan worden aan
genomen; 

\ 

Over het middel ambtshalve afgeleid 
u it de schencling van artikel 211 bis van 
het Wetboek van strafvordering : 

Overwegende dat de correctionele 
rechtbank eiser tot 10 frank geldboete, 
die cp 300 frank of drie dagen vervan
gende gevangenisstraf werd gebracht, e11 
in de kosten van de beide instanties ver
oordeelt, om a ls houder op 1 janua.ri 1970 
van een toestel voor het ontvangen van 
radio-olm'oepuitzendingen te Anderle<Jht 
vanaf 1 februari 1970 nagelaten te hebben 
de jaarlijks betaalbare taks uiterlijk op 
1 februari 1970 te betalen, terwij l hij door 
de Politierechtbank te Brussel werd vrij
gesproken; 

Overwegende dat de correctionele 
rechtbank de door de eerste rechter uit
gesproken beslissing van vrijspraak 
slechts met de eenparige stemmen van 
haar !eden kon hervormen en dat, bij ont
stentenis van de vaststelling hiervan, het 
vonnis de wetsbepaling schendt die in dit 
middel is aangehaald ; 

Om d ie redenen, vernietigt het bestra
den vomus; beveelt dat van clit arrest 
melding zal worden gemaakt op de kant 
van de ver1lietigde beslissing ; laat de 
kosten ten laste van de Staat ; verwijst 
de zaak naar de Correctionele Rechtbank 
te Nijvel , zitting houdende in hoger be
roep . 

19 jtmi 1972. - 2e kamer. - Voo?'
zitte?·, de H . Trousse, raadsheer waar-. 
nemend voorzitter. - Ve·rslaggevm·, de 
H. Closon. - Gelijlclttidencle conclttsie, de 
H. Delange, advocaat-generaal. 

2° KATviER. - 19 juni 1972. 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. - STRAFZAKEN.-BuR
GERLIJKE RECHTSVORDERINC\. - TE 
GENSTRIJDIGE REDENEN. - N IET li'[ET 
REDENEN Ol\'IKLEDE BESLISSING. 

Tegenst?··iJcl?:(f en de·rhalve niet m et 1·eclenen 
omlcleecl is de besli8siny, volgens wellce 
enet·zijds de bestw~wder van een det· bij 
de botsing bet?·o!cken voet·t~tigen voot· een 
onvoot·zien bat·e hinde?'l~is i8 lcomen te 
stctan, OJJ g·roncl dat h~j niet leon voot·zien 
clnt cle best~mnle1· van het cmclet·e voet ·t~tig 
hem niet zo~£ laten voo1·gctctn, en clie 



-973-

ande1·zijds e?'op wijst dat de tweede be
stuu1·de1· de ee1·ste heejt laten vom·gaan. 
(Grondwet, art. 97.) 

(THONE, T. BELLINGS.) 

ARREST (ve1·taling). 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 9 december 1971 in hoger 
beroep gewezen door de Correctionele 
Rechtbank te Luik; 

I. In zoverre de voorziening gericht is 
tegen de beslissing op de rechtsvordering 
die door het openbaar ministerie is in
gesteld: 

I 0 tegen eiser : 

Overwegende dat eiser van de rechts
vervolgingen werd ontslagen, zodat de 
voorziening niet ontvankelijk is wegens 
het ontbreken van belang; 

2° tegen verweerder : 

a) 'iVat de voorziening van eiser, 
beklaagde, betreft : 

Overwegende dat eiser, beklaagde, niet 
bevoegd is om in cassatie op te komen 
tegen de beslissing waarbij een medebe
klaagde wordt vrijgesproken; 

b) Wat de voorziening van eiser, bur
gerlijke partij, betreft : 

Overwegende dat eiser, burgerlijke par
tij, in geen kosten van de strafvordering 
ten laste van verweerder ingesteld werd 
veroordeeld, zodat hij niet bevoegd is om 
zich tegen deze beslissing in cassatie te 
voorzien; 

II. In zoverre de voorziening gericht is 
tegen de beslissing op· de bl.ll'gerlijke 
rechtsvordering die door verweerder is in
gesteld tegen eiser : 

Overwegende dat de rechtbank zich 
niet bevoegd heeft verklaard om uit
spraak te doen over die rechtsvordering 
en de kosten hiervan ten laste van ver
weerder heeft gelegd ; 

Dat de voorziening niet ontvankelijk 
is wegens hot ontbreken van belang; 

III. In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de beslissing op de burg0rlijke 
rechtsvorclering ~lie door eiser tegen ver
weerder is ingesteld : 

Over hot middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 97 van de Grond-

wet, 418 en 420 van het Strafwetboek, 
16-2, a, 18 en 27-1, lid 2, van h et konink
lijk besluit van 14 m aart 1968 houdende 
algemeen reglement op de politie van het 
wegverkeer, 1382 en 1383 van het Bl.ll'- ' 
gerlijk Wetboek, 3 en 4 van de wet van 
17 april 1878 houdende de voorafgaande 
titel van het Wetboek van strafvordering, 

doo1·dat, nadat de eerste rechter in zijrr 
uitspraak betreffende de aanrijding die 
zich heeft voorgedaan op de Condrozweg 
te Ougree tussen de motor die eiser 
bestuurde in de richting van Marche en 
h et autovoertuig van verweerder, die van 
links komende, kwam gereden uit eon 
openbare weg voorzien van het. verkeers
teken la, eiser had vrijgesproken van de 
telastlegging urtikel 27-1, lid 2, van het 
koninklijk besluit van 14 maart 1968 te 
hebben overtreden, op grond dat «hem ... 
niet kan worden verweten niet meester te 
zijn gebleven over zijn snelheid, vermits 
hij niet kon voorzien dat hem voorrang 
zou worden geweigerd op Eon plaats 
waar deze hem klaarblijkelijk moest 
worden gegeven », het vonnis eisers vrij
spraak bevestigt op grond dat « in hoger 
beroep geen enkel gegeven is aan het 
Iicht getreden dat de wijziging van het 
bestreden vonnis rechtvaarcligt », even
eons verweerder vrijspreekt en wegens 
onbevoegdheid eiser van zijn burgerlijke 
rechtsvordering afwijst, op grond dat 
« Thone op de rechter rijstrook reed ... ; 
dat Bellings traag tot aan de onder broken 
streep is voortgereden en aan Thone, 
gelet op diens plaats op de weg, doorgang 
heeft verleend », 

te1·wijl dergelijke beslissingnietgerecht
vaardigd of althans door tegenstrijcligheid 
aangetast is, vermits, zo verweerders 
autovoertuig voor eiser een onvoorzien
bare hindernis heeft opgeleverd, met 
name omdat aan laatstgenoemde de 
voorrang word geweigerd, men niet kan 
indenken dat verweerder hem doorgang 
heeft verleend en terwijl, voor het 
overige, doorgang geldt voor de gehele 
breedte van de rijweg, zodat de omstan
digheid dat verweerder traag tot aan de 
onderbroken streep is voortgereclen, niet 
insluit clat hij eiser, die trouwens op 
de rechter rijbaan reed, heeft laton 
doorgaan, waaruit volgt dat het vonnis 
niet wettelijk gerechtvaardigd of in ieder 
geval niet regelmatig met redenen is om
ldeecl : 

Overwegende dat het beroepen vonnis, 
waarnaar de bestreclen beslissing ver
wijst, beslist dat eiser « rechts hield, dat, 
indien hij regelmatig naar links is uitge-
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weken tot in het midden van de rijstrook 
die hij bereed, hij verweerder die hem de 
weg afsneed, heeft willen vermijden , en 
« dat hem niet kan worden verweten dat 
hij niet meester is gebleven over zijn · 
snelheid, vermits hij niet kon voorzien 
dat hem voorrang zou worden geweigerd 
op een plaats waar deze hem klaarblijke
lijk moest worden gegeven , ; dat de 
eerste rechter aldus in feite en derhalve 
soeverein heeft geoordeeld dat verweer
ders voertuig voor eiser een onvoorzien
bare hindernis heeft opgeleverd ; 

Overwegende dat het bestreden von
nis, dat de vrijspraak van eiser bevestigt, 
tevens verweerder vrijspreekt van de 
hem verweten inbreulcen op de artike
len 418 en 420 van het Strafwetboek en 
16, 2, a en 27, 1 lid 2, van bet algemeen 
reglen1.ent op de politie van het wegver
keer en zich onbevoegcl verklaart mn 
uitspraak te doen over de bm·gerlijke 
rechtsvordering die door eiser tegen v er
weerder werd ingesteld, enkel en alleen op 
grond dat deze « traag tot aan de onder
broken sti·eep is voortgereden en aan 
eiser, gelet op cliens plaats op de weg, 
doorgang heeft verleend , ; 

Overwegende dat, door enerzijds eisers 
vrijspraak te bevestigen, « omdat in hoger 
beroep geen enkel gegeven aan het licht 
is getreden dat de wijziging van h et 
bestreden vonnis rechtvaarcligt ,, en 
anderzijds te b eslissen dat verweerder 
eiser h eeft laten doorgaan, het bestreden 
vonnis op tegenstrijclige redenen gegrond 
is en derhalve niet regehnatig met rede
nen is omkleed ; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den vonnis, voor zover het uitspraak 
doet over de bm·gerlijke rechtsvordering 
die door eiser t egen verweerder is inge
steld ; verwerpt de voorziening voor 
het overige; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op d e 
kant van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing; veroordeelt eiser en verweer
der ieder in de helft van de kosten ; ver
wijst de aldus beperkte zaak naar de 
Correctionele Rechtbank te Hoei, zitting 
houdende in hoger beroep. 

19 juni 1972. - 2e kamer. - Voo?·
zitte?', de H. Trousse, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1', de 
H. Closon. - Gelijlclttidende conchtsie, 
de H. Delange, advocaat-generaal. 
Pleite1·, de H. Fally. 

2• K.A,l\ilm. - 19 juni 1972. 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. - STRAFZAKEN.- BUR
GERLIJ= RECHTSVORDERING. - BE
SLISSING DIE DE FEITELIJ= GEGEVENS 
WAAROP ZIJ IS GEGROND NAUWKEURIG 
VERI\'IELDT . - BESLISSING DIE ALDUS 
ANTWOORDT OP DE CONCLUSIE WAARBIJ 
ANDERE OF STRIJDIGE FEITELIJ= GE 
GEVENS WORDEN UITEENGEZET. 
REGELMATIG GElVIOTIVEERDE BESLIS
SING. 

R egelmatig gemotiveenl is de beslissing op 
de btwge?'lijlce 1'echtsvonle1·ing die de 
f eitelijlce gegevens, wam·op zij is geg?"Ond, 
?Wttwketwig venneldt en aldtts cmtwoonlt 
op een conclttsie, wam·bij ande1·e of st?·ij
dige feitelijke gegevens wonlen u.iteen
gezet om het p1·ivaat of OJJenbaa?' lcamlcte?' 
van de doo1· een bestttttnle?' gevolgde weg 
vast te stellen (1). (Grondwet, art. 97.) 

(DUHEJ\i EN lVIESPLOMB, T. LELEUX.) 

ARREST (ve1·taling). 

RET HOF ; -· Gelet op het bestreden 
vonnis, op 7 januari 1972 in hoger beroep 
gewezen doer de Correctionele Rechtbank 
te Doornik; 

Overwegende dat de voorzieningen be
perkt zijn tot de civielrechtelijke be
schildcingen van h et vomlis ; 

Overwegende dat met toepassing ten 
deze van de algemene regel van voorrang 
rechts die wordt voorgeschreven bij arti
kel 16-1 van het a lgemeen reglement op 
de politie van het wegverkeer, het vonnis 
eiseres alleen aansprakelijk verklaart voor 
de gevolgen van de botsing die tussen het 
door haar bestuurde voert1.ug en dat van 
verweerder heeft plaatsgehad, haar tot 
schadevergoecling alsmede in de kosten 
jegens laatstgenoe1nde veroordeelt, eiser 
voor die veroordelingen civielrechtelijk 
aansprakelijk verklaart en de onbevoegd
heid van de rechtbank vaststelt om uit
spraak te doen op de rechtsvordering die 
door eiser tegen verweerder werd inge
stelcl, de kosten daarvan ten laste latend 
van eerstgenoemde ; 

(1) Cass., 10 april 1972, sttpm, blz. 736. 
Over h et begrip « openbare weg , raadplege 

men ca.ss., 15 januari 1968 (A?'?'. cass., 1968, 
biz. 664) en 22 november 1971, St!lJTct, biz. 295. 
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Over het eerste middeJ, afgeleid uit de 
schending van artikel 97 van de Grond
wet, 

doo1·dat het vonnis geen of althans een 
ondubbelzinnig antwoord geeft op de 
conclusie, die door eisers in hoger beroep 
werden genomen « met betrekking tot de 
beginselen die de private wegen moeten 
kerunerken en waardoor deze zich van de 
openbare wegen onderscheiden " : 

Overvvegencle dat de eisers in h1.m con
clusie in hoger beroep staande hielden 
dat verweerder uit een private eigenclom 
kwam gereclen, dat de p laats waar een 
private weg op een openbare weg uit
mondt, geen lu·uispunt is in de zin van 
voornoemd algemeen reglement, dat de 
l'egels van de voorrang rechts er niet toe
passelijk zi jn en op dergelijke plaats het 
niet verboden is in te halen ; 

Dat zij er in principe op wezen clat 
« om het kenmerk van private weg te 
beoordelen, men enkel en aileen het 
wezenlijk aspect van de weg in aamner
lring moet nen1.en, clit is de topografische 
ke=erken van de wegen zoals deze voor
komen onmiddellijk ter hoogte van h1.m 
samenvoeging, ... clat de weggebruikers ... 
zich slechts moeten houden aan het voor
komen ervan dat omniddellijk kan wor
den waargenomen, .. . dat het weinig be
lang heeft dat de beclcling van de kwes
tieuze weg het eigendom is van Gen pri
vaat persoon, van een gBineente of van de 
Staat, dat het immers onmogelijk is van 
de weggebruikers te eisen dat zij, a lvorens 
ergens een inhaalmaneuver te verrichten, 
bij het gemeentebestunr inlichtingen 
vragen om te weten of de weg a ldaar een 
publieke of een private weg is, ... dat in 
de meeste gevallen h et probleem gemak
kelijk kan worden opgelost, door het 
uiterlijk voorkomen van de plaats, indien 
bij voorbeeld " het trottoir ononderbro
ken doorloopt ; ... dat ten deze h et eigen
dom Dufour Cogetrina » waaruit verweer
der kwam gereden, " de weggebruikers 
voorkomt als reikencle tot het jaagpacl 
langs het water », openbare weg waarop 
het voertnig van eiseres reed, " dat rechts 
van de toegangsweg, die overgenomen is 
op de situatieschets, zich grote hopen 
zand bevinden en zelfs een plezierboot 
en links, op de plaats aangeduid door 
« H erbe », voortdurend stationerende 
voertuigen ; dat dit uiterlijk plaatselijk 
voorkomen in onderhavig geval doorsla.g
gevend is »; 

Overwegende dat tegenover die con
clusie het arrest in feite overweegt " dat 
Leleux kwam gereden uit het bedrijf 

Etablissements Dufour-Cogetrina .. . dat 
m et het jaagpad is verbonden door een 
geasfalteerde of alsdan althans gepla
veide weg, die 42 meter lang is, clat langs 
de omheiningsmuur van genoemd bedrijf 
een parkeerplaats werd aangelegd .. . op 
een terrein dat aan de Stad Doornik toe
behoort ... dat de asfalten (of geplaveide) 
weg door de gemeentelijke overheid wercl 
aangelegd ; dat alclaar geen verkeerste
kens werden geplaatst, ... dat geenszins 
b lijkt dat genoemde weg .. . uitsluitend 
voor sommige weggebruikers is voorbe
houden, clat niets er h et stilstaan of sta
tioneren verbiedt ; dat , a lvorens het 
jaagpad langs het water te bereiken 
waarop het voertuig van eiseres reed, 
Leleux 42 meter had afgelegd op een 
openbare weg » en dat dientengevolge 
eiseres ,, voorrang 1noest geven aan 
r echts "; 

Overwegende dat door clie redenen, die 
geheel ondubbelzim1.ig zi jn , het vonnis 
vaststelt dat geen enkele vennelding aan
wijst dat de door verweerder gevolgde 
weg een private weg is en daarentegen de 
feitelijke gegevens preciseert, clie eigen 
zijn aan de plaatsgesteldheid en waaruit 
h et afleidt dat genoemde weg voor het 
openbaar gebruik client; 

Overwegende dat het vonnis aldus een 
p assend antwoord geeft op de conclusie 
van de eisers die, tot vaststelling van het 
private of het publieke karakter van de 
door verweerder gevolgde weg, gegevens 
en criteria uiteenzetten die onderscheiden 
zijn van die van het vonnis of er mee 
strijdig zijn ; 

Overwegende dat h et middel derha.lve 
feitelijke grondslag mist ; 

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

19 juni 1972. - 2e kamer. - Voo1· 
zitte1·, de H. Trousse, raadsheer waar
nemend voorzitter. - VeTslaggeve1·, de 
H. Capelle. - Gelijkluidende conclttsie, 
de H . Delange, advocaat-generaal. -
Pleite1·, de H. J. Paris (van de balie te 
Do01·nik) . 

2° KAMER. - 19 juni 1972. 

VOORZIENING IN CASSATIE. 
VoR~L - STRAFZAKEN. - VooRziE
N I NG VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ . -
E XPLOOT VAN BETEKENING TER GRIFFIE 
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VAN RET HoF NEERGELEGD NA RET 
VERSTRIJKEN VAN DE TERJVIIJN GESTELD 
BIJ ARTIKEL 42Qbis, LID 2, VAN RET 
WETBOEK VAN STRAFVORDERING. 

.. NIET-ONTVANKELIJKHE1D VAN DE 
VOORZIENING. 

Niet ontvankelijk is cle voorzieninrt van cle 
b~wge1·lijlce pm·tij wie1· exploot van bete
lcening aan cle venvee1·cle1' te1· g1·i(fie van 
het Hoj is nem·gelegcl net het ve1·st1·ijlcen 
van cle te1'1nijn, gestelcl bij a1·tilcel 4-20bis, 
licl 2, van het TYetboelc vctn stmfvo7·cle-
1'ing (1). 

(LECOCQ, T. KEST.) 

ARREST (ve1·taling). 

RET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest, op 11 januari 1971 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

Overwegende dat uit geen enkel stili>: 
waarop het Hof vermag acht te slaan 
blijkt dat de voorziening van eiser, bcu
gerlijke partij, betekend werd aan de 
partij en tegen wie zij is gericht; 

Dat immers de neerlegging ter gri:ffie 
van het Hof op 27 april1972 van de stuk
ken betreff~mde de betekening van de 
voorziening aan de verweerder Kest Jaat
tijdig is gebem·d vermits de stukken 
werden neergelegd na het verstri jken van 
de termijn die is voorgeschreven bij 
artikel 420bis, lid 2, van het ViTetboek 
van strafvordering en die begint te lopen 
vanaf 2 februari 1972, op welke dat1.m1 de 
zaak op de algemene rol werd ingeschre
ven; 

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

19 juni 1972. - 2• kamer. - VooT
zitte?' en VeTslaggeve1·, de H. Trousse, 
raadsheer waexnen1end voorzitter. 
Gelijkltticlencle conclttsie, de H. Delange, 
advocaat-generattl. - Pleite1·, de H. F. 
P aridant de Cauwere (van de balie te 
Brussel). 

(1) Cass., 20 april en 11 mei 1971 (A1'7'. 
cass., 1971, blz. 776 en 915) en 29 mei 1972, 
sttpm, blz . 915. 

(2) l\'fen . raadplege cass., 9 februari 1970 
(An·. cass., 1970, biz. 530). 

(3) Cass. , 18 januari 1971 (An·. cctss., 1971, 
biz. 480); verge!. cass., 23 september 1971, 
supm, blz. 91. 

2" KAMER. - 19 juni 1972. 

1 o REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. - STRAFZAKEN. -
ARREST DAT DE UITEENZETTING VAN 
DE OllfSTANDIGHEDEN VAN EEN ONGE 
VAL DIE DE EERSTE RECHTER HIERVAN 
HAD GEGEVEN J3EVESTIGT, MAAR TOT 
EEN ANDERE CONCLUSIE KOllfT. 
GEEN TEGENSTRIJDIGREID. 

2° CASSATIEMIDDELEN. - STRAF
Z.AKEN. - MIDDEL AFGELEID UIT DE 
llfiSKENNING VAN DE BEWIJSKRACHT 
VAN EEN CONCLUSIE . - RECHTER DIE 
OVER RET BIJ CONCLUSIE VOORGEDRA
GEN l\UDDEL UITSPRAAK HEEFT GEDAAN 
ZOALS HIJ DIT HAD MOETEN DOEN 
INDIEN HIJ DE AANGEGEVEN l\USKEN
NING NIET HAD BEGAAN. - MID DEL 
ZONDER BELANG. 

1° DooT geen tegenst·rijcligheicl ctangetast is 
het a?'1'est clat, 01ule1· bevestiging vctn cle 
ttiteenzetting vctn cle omstctncligheclen van 
een ongevctl clie cle ee1·ste 1·echte1' hie1·van 
hacl gegeven, om cle nclenen clie het op
geejt, tot een ancle1·e conclttsie lcomt 
m.b.t. cle aanspntlcelijlcheicl voo1· clit 
ongeval (2). 

2° Van belang ontbloot en cle1·ha.Zve niet 
ontvanlcelijlc is het casscttiemiclclel a:fge
leicl uit cle miskenning vctn cle bewijs
lcntcht van cle conclusie van een pcwtij, 
wannee1· cle 1'echte1· ove1· het bij conclusie 
voo1·gecl?·agen miclclel ~titspmalc heejt 
geclaan zoals hij het hail moeten cloen 
inclien hij cle ctangegeven mislcenning 
niet lwcl begctctn (3). 

(CLEIREN, T. llfAGITTERI EN N.AAllfLOZE 
VENNOOTSCHAP «LA ROYALE BELGE »; 
llfAGITTERI, CANNAVINA EN NA.AllfLOZE 
VENNOOTSCIIAP « LA ROYALE J3ELGE », 
T. CLEIREN. ) 

ARREST (veTtaling). 

HET HOF;- G'llet op het bestreden 
arrest, op 11 januari 1972 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

A . Op de voorziening van Cleiren, 
beklaagcle : 

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

Over het eerste midclel, afgeleicl uit de 
schencling van artikel 97 van de Grand
wet, 
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doo1·dat, om de t elastlegging van onop
zettelijk toebrengen van ver wondingen 
tegen eiser bewezen t e verklaren en tegen 
hem burgerlijke v eroordelingen uit te 
spreken, h et arrest erop wij st enerzijds 
" dat het beroepen vonnis op juiste wijze 
de omstandigheden weergeeft waaronder 
het betrokken ongeval zich heeft voorge
daan ; dat het h of van beroep deze be
schrijving van de omstancligheclen tot de 
zijne m aakt » en anclerz ijds clat uit die 
overwegingen voortvloeit dat geen enkel 
gegeven aanwezig is dat bewijskrachtig 
genoeg is om. afbreuk t e doen aan de 
waarschijnlijk.heicl v an de verklaring van 
beklaagde, volgens welke de botsing 
p laatsvond terwi jl hij op de Brusselse 
straat reed, dit is nadat hij de oversteek 
plaats voor voetgangers was overgereden ; 
dat daarenboven d e plaats waar het aan 
gereden slachtoffer wercl gevonden en de 
1okalisatie van de modeler die op de rij
baan onder h et linker voorspatbord van 
het voertuig werd ontdekt, deze lezing 
der feiten bevestigen », 

tenvijlluidens d e lezing van h et ongeval 
die door de eerste rechter werd aangeno
men " de schok h eeft plaatsgehad op de 
oversteekplaats voor voetgangers, zoals 
het slachtoffer verklaart », waaruit v olgt 
dat het arrest zich t egenspreekt d oor de 
lezing van het ongeval zoals v oorgesteld 
door e is-3r aan te nemen, en daarna de 
andere versie van het ongeval, die door 
de eerste rechter werd aangenomen, tot 
de zi jne te maken : 

Overwegende dat enerzijds, na de 
oms'uandigheden van het ongeval te h ob
ben beschreven en de materiele gegevens 
alsmede de verklaringen waarop hij 
steu nt te hebben vermeld, de eerste rech
ter concludeert " dat, h oewel er bij het 
ongeval geen getuige aanwezig was, 
logisch kan worden afgeleid uit de boven 
staande overwegingen, gevoegd, zoals 
werd gezegd, bij a ile andere bestanddelen 
van de zaak, dat de schok zich op de 
oversteekplaats voor voetgangers heeft 
voorgeclaan, zoals verklaard werd door de 
getroffene » ; 

Overwegende, anderzijds, dat na te 
hebben gezegd " dat h et beroepen vom1is 
op juiste wij ze d e omstandigheclen weer
geeft, waarin h et betrokken ongeval zich 
heeft voorgedaan », h et arrest de redenen 
opgeeft waarom d e lezing van de getrof
f ene en bepaalde getuigenissen moeten 
worden afgewezen en concludeert " dat 
volgens die overwegingen er geen enk el 
gegeven aanwezig is dat be>vijskrachtig 
genoeg is om afbreuk te doen aan de 
waarschijnlijkheid van de verklaring van 

beklaagde, volgens welke de botsing 
plaatsvond t erwijl hij op de Brusselse 
straat reed, dit is nadat h ij de oversteek
p laats voor voetgangers was overgereden; 
dat daarenboven de plaats ·waar het aan
gereden slachtoffer werd gevonden en de 
lokalisatie van de modeler die op de rij
baan onder het linker voorspatbord van 
het voertuig werd ontdekt, deze lezing 
der feiten bevestigen » ; 

Dat onder bevestiging van de uiteen
zetting van d e omstandigheden van het 
ongeval die de eerste rechtor hiervan ha d 
gegeven , het arrest a ldus, om de redenen 
die h et opgeeft en zonder enige tegen
strijdigheicl in zijn motieven, tot een 
oonclusie komt die onderscheiden is van 
die van de eerste r echter ; 

D at het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over h et t weede middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1319, 1320 
en 1322 van het Bmgerlijk vVetboek, 154 
en 189 van het vVetboek van strafvorde
ring en 97 van de Grondwet, 

doordat , om de telastlegging van onop
zettelijk toebrengen van verwondingen 
tegen eiser bewezen te verklaren en bur
gerlijke veroordelingen tegen hem uit te 
spreken , h et arrest erop wijst " dat be
klaagde volgens zijn eigen verklaringen 
d oor de aanwezigheid van de getroffene 
op de rijbaan werd verrast .. . , zonder dat 
hij ooit melding heeft gemaakt van h et 
minste gegeven dat zou bewijzen dat het 
slachtoffer v oor hem een onvoorzienbare 
hindernis is geweest », 

te1·wijl de rechter aldus de b ewijskracht 
van de conclusie 1niskent waarin eiser 
beweerde « dat, gelet op de nabijheid van 
het trottoir dat getroffene zopas kwam te 
verlaten, op d e uiterst korte tijd die hij 
noclig heeft gehad om, zelfs in schuine 
richting, de plaats te bereiken waar hij 
werd aangereden, op d e ch.nu' van de 
refl.exbeweging en op het feit dat na deze 
zeer korte tijd beklaagde zijn voertuig 
praktisch t er plaatse h eeft lnm.nen doen 
stoppen, hem geen enkele fout, hoe licht 
zij ook moge zijn, kan worden verweten » 
en ::ddus in omstandige bewoordingen 
deed golden dat h ij voor een onvoorzien
bare hindernis was komen te staan 
(schending van de art ikelen 1319, 1320 
en 1322 van het Burgerlijk Wetboek, 
154 en 189 van het vVetboek van stra.f
vordering) en terwijl in ieder geval het 
arrest, noch door de reden die werd 
overgenomen, noch door enig andere 
redengeving, een regelmatig antwoord 
geeft op voornoemd verweer dat bij con-
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clusie door eiser werd voorgedragen 
(schending van artikel 97 van de Grand
wet): 

Overwegende dat het arrest beschouwt 
dat « indien men de plaats van het onge
val situeert zoals beklaagde dit doet, 
deze laatste over een afstand van 1neer 
va.n 27 moter tussen die lokalisatie en de 
oversteekplaats voor voetgangers heeft 
beschikt, n adat zijn voorligger naar links 
was gechaaid en zonder dat enige hinder
nis zijn zicht belemn::terde ; dat hij zich 
aldus heeft kunnen en moeten reken
schap geven van de gedraging van de 
voetganger Canavina op een straat die 
overigens goed was verlicht; dat het feit 
dat hjj de gedraging van getroffene niet 
heen opgemerkt er het bewijs van !evert 
cbt hij geheel onoplettend is geweest, h et
geen een gebrek aan voorzichtigheid of 
voorzorg oplevert, oorzaak van het onge
val »; 

Dat h et arrest aldus wijst op een. font 
van eiser die elke rechtvaardiging uit
sluit; 

Dat hieruit volgt, enerzijds, dat het 
arrest een passend antwoorcl geeft op de 
in h et middel aangegeven conclusie, zodat 
dit 'middel op dit ptmt feitelijke grand
slag mist en dat., anderzijds, in de onder
stelling dat het middel zou gegrond zijn, 
in zover het de schending van de bew:ijs
kracht van de conclusie aanvoert, het 
niet ontvankelijk zou zijn wegens h et 
ontbreken van belang, vermits het arrest 
de rechtvaardiging die zou zijn aange
voerd heeft geweerd ; 

En overwegende dat de substantiele of 
op straffe van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen in acht zijn genomen en 
dat de beslissing geen onwettelijkheid 
bevat die op de voorziening van eiser in 
aamnerking kan worden genomen; 

2. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissingen op de bm·gerlijke 
rechtsvorderingen : 

Overwegende dat h et arrest aan de 
burgerlijke partijen provisionele vergoe
clingen toekent en voor het overige de 
zaak naar de eerste rechter verwijst; 

Dat clie beslissingen geen eindbeslis
singen zijn in de zin van artikel 416 van 
het '\Vetboek van strafvordering; 

Dat zij evemnin uitspraak doen over 
een geschil inzake bevoegdheid ; 

Dat de voorziening voorbt>,rig en der
h alve niet ontvankelijk is ; 

B. Op de voorzieningen van Magiterri, 
Cannavina en de naa1nloze vennootschap 
« Royale B eige », burgerlijke partijen : 

Overwegende dat de e1sers afstand 
hebben gedaan van htm voorzieningen; 

Om die redenen, decreteert de afstand 
van de voorzieningen van de eisers 
Magiterri, Cannavina en de naamloze 
vCimootschap « La Royale Belge "; ver
werpt de voorziening van Cleiren ; ver
oordeelt iedere eiser in de kosten van zijn 
voorziening. 

19 juni 1972. - 2e kamer . - Vom·
zitte?·, de H. Trousse, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Ve?·slctggeve?·, de 
H . Legros . - Gelijlcltticlencle conclttsie, 
de H. Delange, advocaat-generaal. 
P leite1·, de H. Fally. 

2° KAMER.- 19 juni 1972. 

1° CASSATIEMIDDELEN. - STRAF
ZAKEN. - VOORZIENING VAN DE VER
OORDEELDE BEKLAAGDE. - AMBTS
HALVE OPGEWORPEN l\iiDDEL DAT LEIDT 
TOT VERNIETIGING li'I:ET VERWIJZING. 
- MIDDEL VOORGEDRAGEN TOT STA
VING VAN DE VOORZIENING DAT TOT 
VERNIETIGINC+ ZONDER VERWIJZING 
RAN LEIDEN. - MIDDEL DAT GEEN 
ONDERZOEK VAN HET HOF BEHOEFT. 

2° VERZET. - STRAFZAKEN. - DAG
VAARDING VOOR EEN LATERE TERECHT
ZITTING NA HET VERSTRIJKEN VAN DE 
TERl\iiJN Ol\'r TE VERSCHIJNEN.- GEEN 
GROND TOT NIE'l'IOHEID OF NIET-ONT
VANKELIJKHEID VAN HET VERZET. 

1° W annee?' op cle voo1·ziening van cle ve·r 
oo?·cleelcle beklaagcle een miclclel clctt leiclt 
tot ve1·nietiging met venvijziny ambts
halve wo?'Clt opyewo1·pen, oncle?'zoelct het 
H of voo?'C~f het miclclel clctt cle eise1· tot 
slctving van zijn voo1·zieniny heeft voo?·
geclmyen, als clit miclclel, inclien het ge
ff?'oncl was, tot ve1·nietiying zoncle?' ve?' 
wijzing zott leiclen ( 1). 

2° Noch m·tilcel 188 noch cle artilcelen 174 
en 208 vcm het TiV etboelc van stmjvo?'Cle
?'ing en 5 van cle wet vcm 1 mei 184·9 
clie bet1·eldciny hebben, het ee1·ste , op het 
ve1·zet tegen cle ve1·stelcvonnissen in ee1·ste 
aanleg van cle GO?'?'ectionele 1·echtbanlcen 

(1) Cass., 19 juni 1972, supm, biz. 970. 
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'lln , de ande1·e, op het ve1·zet tegen de be
.slissingen die in hogeT be1·oep bij Ve?' 

stelc zijn gewezen, leggen nietigheid of 
niet-ontvanlcelijlcheid op omdat het ex
ploot wam·bij ve1·zet woTdt gedaan, dag
vam·ding inhottdt op een late1·e te1·echt
.zitting dan die wellce volgt op het ve?' 
st?·ijlcen van de te1·mijn van·. tien of van 
-d1·ie dagen, zoals is ve1·meld in voonwem
de a1·tilcelen 188 en 208 (l). 

(ROLLAND. ) 

ARREST (ve1·taling). 

RET HOF ; - Gelet op b et bestreclen 
vonnis , op 3 januari 1972 in boger beroep 
_gewezen door de Correctionele Recbt
bank te B ergen rechtcloende als rechts
-college waarnaar de zaak was verwezen ; 

Gelet op bet arrest van bet Hof van 
ll oktober 1971; 

Over de twee middelen die in de me
marie van eiser worden voorgedragen en 
-op grond waarvan laatstgenomnde con
cludeert tot een vernietiging zonder ver
wijzing (2), afgeleid, bet ene zowel a ls 
bet andere, nit d e scbending van de ar
tikelen 188 van bet Wetboek van straf
vordering en 97 van de Grondwet, 

het ee1·ste, doo1·dat bet bestreden v on
nis beslist dat bet verzet van recbtswege 
dagvaarcling meebrengt t egen d e eerst
komende dienstige terecb tzitting en dat, 
indien eiser in verzet n iet verscbijnt, 
het verzet a ls ongedaan moet wqrden 
verklaard, 

tenvijl ar:tikel 188 in die zin m oet wor
den gelnterpreteerd clat de geclagvaarde 
partijen h et recbt hebben om dagvaar
ding te doen op de eerstkomencle dienstige 
terecbtzitting, indien in de verzetakte 
een latere dat1.un wordt vermelcl, maar 
dat bij gebrek aan elke nitdrukkelijke 

(1) l\1en raadplege cass., 4 maa.rt 1907 
(Bull. en PASIC., 1907, I, 152) en 1 december 
1930 (ibirl., 1931, I, 3) ; zie HAYOIT DE 
TERMICOURT, « Etude sur !'opposition au x 
decisions rend ues p ar les juridictions correc
tionnelles et les tribunaux de police », R ev. d>·. 
pen. et m·im., 1932, biz. 841, m·. 28, en blz. 863. 

(2) Het vonnis dat verzet ongedaan ver
klaart, neemt impliciet aan d a t dit ontvanke
lijk is (cass ., 8 juli 1957, Bull. en PAsiC., 
1957, I, 1336; men raa dplege cass. , 2 4 april 
1967, A,.,·, ca.ss., 1967, biz. 1033 en noot 1 
op biz. 1033). Ingeval echter een verstek-

dagvaarding om op de eerstkomende 
dienstige terechtzitting te verscbijnen, 
het verzet niet als ongedaan kan worden 
verklaard; 

het tweede, do01·dat bet bestreden von
nis beslist dat bet verzet a ls ongeclaan 
moet worden verklaard op grond dat 
eiser niet op de eerstkomende dienstige 
terechtzitting is verscbenen, 

tenvijl uit geen enkel stuk waarop het 
Hof vermag acbt te slaan blijkt dat eiser 
in gebreke zou zijn gebleven op die te
rechtzitting te verscbijnen of dat zou 
zijn gevordercl dat het verzet zou wor
den afgewezen, maar integencleel uit h et 
zittingsblad van de terecbtzitting van 
13 december 1971 blijkt dat eiser inver
zet hierop is verscbenen, naar behoren 
vertegenwoordigd door een advocaat, 

en terwijl voornoemd artikel 188 niet 
inhoudt dat b et verval ambtsbalve plaats
beeft, maar dat bet verzet blijft bestaan, 
met behoud van al zijn gevolgen, zolang 
bet verval door een van de belangbeb
bende partijen niet wordt geeist en, wan
neer eiser in verzet 1 verschijnt om bet 
te doen beslecht en , vroegere niet-ver
schijningen waaruit geen voordeel werd 
getrokken, hem niet kmmen worden 
tegengeworpen; dat bet bestreclen von
nis derhalve voornoemde bepaling 
scbendt en zijn beslissing niet met gel
dige redenen omkleedt : 

Overwegencle dat, in strijd m et wat 
eiser beweert, h et be.streden v01mis n iet 
beslist dat bet verzet als ongedaan moet 
worden verldaard bij niet-verscbijn ing 
van eiser op d e eerstkomende dienstige 
terecbtzitting ; 

Dat de middelen feitelijke grondslag 
missen; 

Over bet middel ambtsbalve afgeleicl 
nit de schencling van de artikelen 174 
en 208 van bet '\Vetboek van strafvor
dering en 5, lid 2, van d e wet van 1 mei 
1849 : 

vonnis niet aan de persoon is betekend, wordt 
de verjaringstermijn van de strafvordering, 
bij h et verstrijken van d e gewone verzetter
mijn, geschorst en vervangen door de ver
jaringstermijn van de straf, en begint de ver
jaringstermijn pas opnieuw t e lopen vanaf 
de datum van h et ontvankelijk verklaard 
verzet tegen h et verstekvonnis (cass., 21 febru
ari 1972, supm, biz. 578). Indien het verzet 
van de eiser ongedaan was verklaard, zou de 
strafvordering verjaard zijn op de datum vnn 
het b estreden vonnis en de eventuele cassatie 
zou zonder ver wijzing zijn uitgesproken (cass., 
24 april 1972, SU1J>'a, blz . 707 ). 
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Overwegende dat h et bestreden von
nis het v erzet van eiser van 26 november 
1971 tegen het v eroordelend verstek
vonnis v an dezelfde rechtbank van 2 no
vember 1971 nietig en niet ontvankelijk 
v erldaart op grond dat de verzetakte dag
vaarding d eed om t e verschijnen op 
13 d ecember 1971, t erwijl de eerstkomen
d e t erechtzitting na het verstrijken 
van een t ennijn van tien dagen die 
v an 7 december 1971 was en door 
op een latere datmn te dagvaarden eiser 
in weerwil van artikel 188 van h et W et
boek van strafvordering de b epaling van 
openbare orde betreffende de voorwaar
den waaronder verzet kan worden inge
steld, niet in acht heeft genomen; 

Overwegende dat noch voornoemd ar
tikel 188 betreffende h et verzet tegen de 
verstekvonnissen van de correctionele 
rechtbanken die in eerste aanleg uit 
spraak doen, noch de in h et n1iddel aan
gehaalde artikelen die ten deze a ileen 
toepasselijk zijn, nietigheid of niet-ont
vankelijkheid opleggen omdat de akte 
waarbij verzet wordt gedaan, dagvaar
cling inhoudt op een latere terechtzitting 
d an clio welke volgt op h et verstrijken 
van de termijn van tien dagen of clrie 
dagen zoals is vermelcl in voornoemcl 
artikel 208 ; 

Om die reden en , vernietigt h et bestre
clen vonnis ; beveelt dat van clit besluit 
1nelding worclt gen1aakt op d e kant van 
d e vernietigde beslissing ; laat de kosten 
t en laste van de Staat ; verwijst de zaak 
n aar de Correctionele Rechtbank te Door
nik, zitting houclencle in hoger beroep . 

19 jtmi 1972.- 2e kamer.- Voo1·zit
te1·, de H. Trousse, r aadsheer waarne
mend voorzitt er. - Ve1·slaggeve1· , de 
H. Legros. - Gel~jklttidende conclttsie , 
d e H. · Delange, advocaat-gener aal. -
Pleite1·, de H. L ebeau (van de balie te 
Charleroi). 

2e KAli'I:ER. - 19 juni 1972. 

HERZIENING.- OiliSTANDIGREID DIE 
DE \7EROORDEELDE TEN TIJDE VAN RET 
GEDING NIET HEEFT KUNNEN AANTO 
NEN. - ATTEST VAN EEN GENEES 
REER. - VEROOilDEELDE DIE NIET 
BEWIJST DAT RET REi\i ONMOOELIJK 
WAS DEZE 01\'ISTANDIGREID AAN TE 
VOEilEN OF TEN TIJDE VAN RET GEDING 

RET TRANS INGEROEPEN ATTEST OVER. 
TE LEGGEN. - NIET ONTVA,NKELIJKE 
AANVRAAG. 

Niet ontvanlcelijk is de aanvmag tot he?·
ziening geg?"Ond op een omstandigheid. 
die de ve?'OO?'deelcle ten tijcle van het ge
ding niet heeft lcunnen aantonen,wannee1·· 
deze ve?'oo?·deelde niet laat blijlcen van 
de onmogelijlcheid, wctaTin hij zich zou 
bevonclen hebben, om bij de ve?·volging
en te zijnen lctste deze omstcmcligheicl aan. 
te voe1·en of het meclisch attest oveT te 
leggen clat hij tot staving vcm zijn acm
vmag heejt inge?"Oepen (l). (Sv. art. 443,. 
3° [wet van 18 jtmi 1894.]) 

(RENRION, T. 1\'IATRIEU.) 

ARREST (ve?'taling). 

RET HOF ; - Gelet op de aanvraag· 
clie op 16 maart 1972 ter griffie van h et 
Hof werd neergelegd en waarbij Jacques, 
Andre, Ernest Hen r ion , bijgestaan erL 
vertegenwoordigd door Mr. Jean Faures, 
advocaat bij het Hof van cassatie, ver
zoekt om de h erziening van h et in kracht. 
van gewijsde gegane arrest van 24 juni 
1971 van het Hof van beroep te Luik, 
waarbij hij veroordeeld werd tot acht-· 
tien maanden gevan gen:is en tot 200 frank 
geldboete wegens h et plegen van vals
h eid in de u:itoefening van zijn ambtsver
richtingen en wegens gebru:ik van valse 
stukken, welke misdr:ijven werden ge
pleegd tussen 27 augustus 1967 en 23 
januari 1968 ; 

Gelet op h et tegenover de aanvraag 
gunstig en m et redenen mnkleed aclvies, 
ondertek end door clrie advocaten bij 
h et Hof van beroep te Brussel, die tien 
jaar ingeschreven zijn op de tabel ; 

Gelet op de aanmaning tot tussen
komst in het gecling tot h erziening, clat 
op verzoek van eiser aan de btu·ger 
lijke partij werd betekend ; 

Gelet op artikel 443, 3°, van het Wet
bock van strafvord ering ; 

Overwegende dat requirant tot sta
ving van zijn aanvr aag aanvoert dat h et 
b ewij s van zijn onschuld schijnt te vol
gen uit sommige feiten d ie zich sinrls 
zijn veroordeling h ebb en voorgedaan of 

(1) Men raaclplege cass., 3 mei 1967 (A?'?' . 
cass., 1967, biz. 1066), 5 mei 1969 (ibi<l., 1969, 
biz. 857), 25 oktober 1971 en 8 mei 1972, 
sup1·a , biz. 207 en 832. 
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althans uit omstandigheden waarvan hij 1 

ten tijde van het geding het bestaan 
niet h eeft kunnen aantonen ; 

Dat hij zijn aanvraag steunt enerzijds 
op een bij het verzoekschrift gevoegd 
geneeskundig getuigschrift, dat op 29 fe
bruari 1972 door dokter Georges Muller, 
geneesheer-specialist in de neurologie en 
de psychiatric, werd afgeleverd en waar
uit volgens requirant zou blijken dat hij 
gedurende het gehele jaar 1967 in een 
zware toestand van geestelijke oneven 
wichtigheid zou hebben verkeerd, waar
door hij niet in staat was op rationele 
wijze meester te blijven over zijn hande
lingen, en anderzijds op de omstandig
heid dat die toestand ten tijde van de 
debatten die het arrest van 24 juni 1971 
zijn voorafgegaan niet ter kennis van het 
hof van beroep kan worden gebracht, 
vermits requirant wegens zijn geestelijke 
toestand zich hiervan niet ten volle be
wust was; 

Overwegende echter dat uit het ge
tuigschrift van dokter Muller geenszins 
blijkt dat de geestelijke onevenwichtig
heid waaraan eiser in 1967 zou hebben 
geleden, voort bestond ten tijde van het 
proces en met name van de debatten 
voor het hof van beroep ; 

Dat de aanvrager van de herziening 
evenmin de onmogelijkheid rechtvaar
digt waarin hij zich ten tijde van de 
tegen hem ingestelde vervolgingen zou 
hebben bevonden, om de zenuwstoringen 
en psychische stoornissen aan te voeren, 
die hem ertoe hebben aangezet een neu
roloog te raadplegen en bij hem een lange 
behandeling te volgen ; 

Dat de aanvraag derhalve niet ont
vankelijk is ; 

Om die redenen, verwerpt de aan
vraag ; veroordeelt eiser in de kosten. 

19 juni 1972. - 2e kamer. - Voo1·
zitte1·, de H. Trousse, r aadsheer waar
nemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, de 
H. Legros. - Gelijlcltbidencle concltbsie, 
de H. D elange, aclvocaat-generaal. 
Pleite1·, de H. Fam·es. 

2e KAMER. - 19 juni 1972. 

REGELING VAN RECHTSGEBIED.
STRAFZAKEN. -- BESCHIKKIN G TOT 

VERWI.JZING NAAR DE CORRECTIONELE 
RECR1'BANK. - VONNIS WAARBIJ DEZE 

RECHTBANK ZICH ONBEVOEGD VER
KLAART, DAAR DE BEKLAAGDE DOOR 
RET l\HLITAIR GERECHT MOEST WORDEN 
BERECHT. BESLISSINGEN MET 
KRACHT VAN GEWIJSDE.- VONNIS VAN 
ONBEVOEGDVERKLARING DAT GEGROND 
BLI.JKT TE ZIJN.- VERNIETIGING VAN 

DE BESCHIKKING . - VERWIJZING NAAR 
KRIJGSAUDITEUR. 

TV annee1" een beschilcking van cle 1·aadkame?· 
een beklacbgcle 1wa1· cleco1'1'ectionele ?'echt
banlc heeft venvezen en deze ?'echtbank 
zich onbevoegcl heeft ve1·klaa1·d omclat de 
beklaagde doo?' het militai1· ge1·echt 
moest tv01·clen be1·echt, be ide beslissin gen 
in kmcht van getvijsde zijn gegaan en 
de beslissing, tvam·bij cle ?'echtbcmlc 
zich onbevoegd ve?·lclam·t, geg?"Oncl blijlct 
te zijn, 1·egelt het Hoj het ?'echtsgebied, 
ve1·nietigt cle beschilclcing van cle mad
lcame?' en venvijst cle zaak nacw de 
lc?·ij gsatbditetb1' ( 1). 

(PROCUREUR DES KONINGS TE NEUFCHA 

TEAU, INZAKE DAVID .) 

ARREST (ve1·taling). 

HET HOF ; - Gelet op het verzoek 
tot regeling van rechtsgebied ingesteld 
door de Procureur des Konings te N euf
chateau; 

Overwegende dat bij beschikking van 
23 april1971 de raadkamer van de Recht
bank van eerste aanleg te N eufchateau 
Guy David heeft verwezen naar de Cor
rectionele Rechtbank, om in december 
en januari 1971 te Bertrix herhaalde
lijk een aanranding van de eerbe,arheid 
zonder geweld of bedreiging te hebben 
gepleegd op de persoon of met behulp 
van de persoon van .. . , die de voile 
leefti jd van 16 jaar niet had bereikt, ver
mits zij op 19 jtmi 1956 werd geboren ; 

Overwegende dat bij op tegenspraak 
gewezen v01mis van 2 m aart 1972 de 
correctionele rechtbank zich onbevoegd 
h eeft verklaard om kennis te nemen van 
de ten laste van beklaagde gelegde fei
ten, op grond dat deze op het ogenblik der 
feiten als rnilitair onderworpen was aan 
de militairo strafwetten ; 

Overwegende dat genoemde beslis
singen in kracht van gewij sde zijn ge
gaan en dat hun tegenstrijdigheid een 
geschil over de rechtsmacht doet ont-

(1) Cass. , 6 maart 1961 (Bttll. en PAsrc. , 
1961, I, 734) en 6 juni 1966 (ibi1l., 1966, 
I, 1280) . 
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staan waardoor de gang van het gerech t 
wordt belemmer d ; 

Overwegende dat uit de processtukken 
schijnt te volgen dat op het ogenblik 
dat de feiten werden gepleegd, David 
beroepsmilitair in werkelijke dienst was ; 

Dat derhalve het militair gerecht a i
leen bevoegd is om van die feiten kennis 
te nemen; 

Om die redenen, beslissend e tot regs
ling van het r echtsgebied, verniet.igt de 
beschikking van de raacllmmer van de 
Rechtbank van eerste aanleg te Neuf
chateau van 23 april 1971, in zover zij 
de beklaagde Guy David wegens het 
h em verweten 1nisdrijf naar de correc
tionele rech tbank heeft verwezen ; be
veelt dat van clit arrest melding zal 
worden gemaakt op de gedeeltelijk ver
nietigde beslissing; verwijst de zaak 
naar de Krijgsauditeur te Luik. 

19 jcmi 1972 . - 2e kan1.er. - Voo?·
zitte?', de H . Trousse, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Ve1·slaggeve?·, de 
H. Closon. - Gelijkltticlencle conclttsie, 
de H. Delange, advocaat-generaal. 

ze KA!VillR. - 19 juni 1972. 

1° CASSATIE. - RECHTSPJ.EGING. 
STRAFZAKEN.- VERWERPEND ARREST. 
- NEERLEGGING VAN EEN 1\'i:El\WRIE. 
- TERMIJN. - VERSCHRIJVINC+ IN 
HET BERICHT WAARBIJ AAN DE ElSER 
KE:NNIS WORDT GEGEVEN VAN DE 
DATUM WAAROP DE ZAAK IS INGESCHRE
VEN OP DE ROL VAN DE TERECHTZIT
TING. - HET HoF, OP VORDERING VAN 
DE PROCUREUR-GENERAAL, TREKT HET 
ARREST IN EN DOET UITSPRAAK BIJ 
WEGE VAN EEN NIEUWE BESCHIKKING. 

2° VONNI SSEN EN ARRESTEN. -
STRAFZAKEN.- BESCHERMING VAN DE 
MAATSCHAPPIJ. - BESLISSING TOT IN
TERNERING UITGESPROKEN BUITEN DE 
AANWEZIGHEID V.AJ.'{ DE VERDACHTE . 

WETTELIJKHEID. 

(1 ) Men r aadplege cass. , 4 janu ari 1971 
(.A?T. cass., 1971, blz. 426) . 

(2) Men raadplege cass., 3 maa.rt 1951 
(Bttll. en PAsiC., 1951, I , 448); 4 januari 1071 
(A?T. cass., 1971, blz. 426). 

(3) Cass., 6 december 1971 (A?T. cass., 1972, 
b lz. 344): 

(4) Cass., 28 september 1953 (Bttll. en PAsrv. , 

3° SOEVEREINE BEOORDELING DOOR DE 
FEITENRECHTER. - STRAFZAKEN. -
NoODZAAK OF GEPASTHEID VAN EEN 
ONDERZOEKSMAATREGEL. SOEVE• 
REINE BEOORDELING. 

4° CASSATIE . - BEVOEGDHEID . 
STRAFZAKEN. FEITELIJKE BE
SCHOUWINGEN, WAARIN FElTEN EN 
l~ECHT ZIJN VERlVIENGD EN DIE VREEMD 
ZIJN AAN DE ZAAK. - HOF NIET BE
VOEGD OlVI KENNIS ERVAN TE NEl\1EN. 

1° T¥ cmnee1· in st1·ajzaken een voo1·ziening 
is ve?'WO?-pen cloo1· een a?'?'est vcm een 
v1·oege1'e clatttm clan die wellce wegens 
een ve1·sclw·ijving aan de eise1· was opge
geven, en cleze leon beschottwen dat de te?'
mijn die doo1· m·tikel 4·20bis, lid 1, vcm 
het Wetboek van stmjvonle1·ing is voo?'
gesch?·even om een menw1·ie te1· staving 
vcm zijn voo1·ziening te1· g1·ijjie van het 
Hoj nee?' te leggen, nag niet was ve?'
st?·elcen, t1·elct het H of, op vonle?"ing van 
cle · p1·ocw·ew·- gene1·aal, het a?'?'est clat 
wenl ttitgesp1·olcen in en cloet op cle voo?'
ziening ttitspmalc bij wege vcm een 
niwwe beschilclcing ( 1). 

2° Geen enlcele wetsbepctling sch?-ijjt voo1· 
clat de beslissing clie ttitspmcd~ doet 
ave?' de inte?'?te?'ing met toeJJassing van 
cle wet van 1 jttli 1964 tot besche1·ming 
van de maatschaJJpij, moet wo1·clen ttit
gesp?·olcen in aanwezigheicl van de ve?'
clctchte (2). 

3° De feitem·echte?' beoo1·deelt soeve1·ein de 
nooclzaalc of de gepastheicl van een oncle?'
zoeksmaat?·egel en oncle1· mee?' van het 
ve?·hoo?' van getuigen te?' te?'echtzitting (3) . 

4° Het Hoj lean geen kennis nemen van 
feitelijlce beschottwingen (4), waa1·in 
jeiten en 1·echt ve1·mengcl zijn (5) of die 
v1·ee·mcl zijn aan cle zaalc ( 6), die doo1· 
de eise1· tegen de best1·eclen beslissing 
zijn aangevoe?'cl. (Grondwet, art. 95 .) 

(PIERRARD .) 

ARREST (ve1·taling) . 

HET HOF ; - Gelet op de hierna. 

1954, I, 42). Men raadplege cass., 13 december 
1971, stt1n·a, biz. 367. 

(5 ) Men raadpiege cass., 26 oktober 1971, 
stt1n·a, blz. 214. 

(6) Men raadpiege cass., 3 mei 1971 (A?'?'. 
cass., 1971, b iz. 859. 



-983 -

volgende vorder ing van de Procu reur 
generaal bij het Hof van cassatie : 

"Aan de tweede kamer van het Hof 
van cassatie : 

" De onclergetekencle procureur-gene
raal h eeft de eer hierbij uiteen te zet.ten 
dat h et Hof op 13 maart 1972 een arrest 
heeft gewezen waarbij de voorziening 
werd verworpen die op 4 febrnari 1972 
door Zephir, F lorent, Ghislain Pierrard, 
frituurhouder, geboren te Beausaint op 
11 maart 1923 en woonachtig te Saint
Nicolas-lez-Liege, r ue de la Cooperation, 
nr 149, werd ingesteld tegen het arrest 
van 3 februari 1972 van de kamer van 
inbeschuldigingstelling van het Hof van 
beroep te Luik die zijn dadelijke inter
nering had bevolen en hem in de kosten 
h ad veroorcleelcl. 

"Ret arrest van 13 maart 1972 wercl 
gewezen, terwijl ten gevolge van een 
verschrijving ter kennis van eiser werd 
gebracht dat de zaak was ingeschreven 
op de rol van de terechtzitting van 27 
maart 1972 en eiser dus mocht beschou
wen dat de termijn die door het artikel 
420bis, lid l, van hot vVetboek van straf
vordering is voorgeschreven om een me
marie ter staving van de voorziening ter 
griffie van het Hof neer te leggen nog 
niet was verstreken. 

Om die reclenen, vorclert de onderge
tekende procurem·-generaal dat het Hof 
gelieve zijn arrest van 13 maart 1972 
in te trekken, eiser vrij te stellen van de 
veroordeling in de kosten die door clat 
arrest werd uitgesproken en bij wege van 
n ieuwe beschikking uitspraak te doen op 
de voorziening. 

"Brussel , 21 april 1972 . 
"Voor de Procureur-generaal, 

"De aclvocaat-generaal , 
" (get.) Delange "; 

Gelet op het arrest, op 3 februari 1972 
gewezen in zake Zephir Pierrarcl door 
het Hof van beroep te Luik, kamer van 
inbeschuldigingstelling ; 

Gelet op het arrest van het Hof van 
13 maart 1972 waarbij de voorziening 
die door genoemcle Zephir Pierrard tegen 
voormelcl arrest werd ingesteld werd ver
worpen; 

Met aanneming van de gronden van de 
vorclering van de procureur-generaal; 

Trekt het arrest van 13 maart 1972 
in en u itspraak doende b ij wege van 
nieuwe b eschikk ing op de voorziening : 

Over h et eerste middel , voorgedragen 
in de alcte van de griffie van het Hof van 

beroep te Luik van 7 april 1972 (reper
torium n r . 43), hieruit afgeleid dat h et 
arrest gewezen werd , hoewel eiser niet 
aanwezig was : 

Overwegende dat b ij geen enkele wets
bepaling wordt voorgeschreven dat de 
beslissing die u itspraak doet over de 
internering met toepassing van de wet 
van 1 juli 1964 tot vervanging van de 
wet van 9 april 1930 tot bescherming 
van de maatschappij, moat worden uit
gesproken in aanwezigheid van de ver
dachte; 

Dat het micldel naar recht faalt; 

Over het tweecle n1iddel, clat is voor
geclragen in een onclertekend schrijven 
ontvangen op de griffie van het Hof op 
20 april 1972 en is afgeleid nit de scherr
cling van artikel 97 van de Gronclwet, 

doonlat afwijzencl wercl beschikt op 
eisers vordering ertoe strekkencl dat zijn 
" aangever " in zijn aanwezigheid zou 
worden gehoord : 

Overwegende dat hat arrest de reclenen 
aangeeft op grand waarvan het beslist 
clat er geen grand bestaat om eisers bij 
conclusie geformuleerde vordering in te 
willigen. 

Overwegende clat de feitenrechter aan 
de hand van de bewijsmiddelen die hem 
worden voorgeclragen, soeverein beoor
cleelt of het noodzakelijk of raadzaam 
is een onclerzoeks1naatregel en 1net name 
het verhoor van een getu ige te bevelen ; 

Dat het micldel niet kan aangenomen 
worden ; 

Over het clerde m iddel, dat is voor
gedragen in een op 7 jtmi 1972 tar griffie 
van het Hof neergelegd geschrift en is 
afgeleicl uit de schending van de rechten 
van de verdetliging en van artikel 97 
van de Grondwet, 

doonlat het arrest de internering van 
de veroorcleelde beveelt zoncler de gege
vens aan te cluiclen waarop het stem1.t : 

Overwegende dat, in strijd m et wat 
het midclel aanvoeru, hot arrest de gege 
vens vermelclt op grond waarvan het Hof 
van beroep tot zi jn overtuiging is geko
men zowel om de werkelijld1.eid van de 
aan eiser verweten feiten te erkennen 
als Oin aan te nomen clat cleze verkeert 
in een van de toestanden bepaalcl in 
artikel 1 van de wet van l juli 1964 ; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
m ist; 

Overwegencle voor het overige dat de 
verschillen de aan het Hof onderworpen 
geschreven stuld{en louter feitelijke be-
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schouwingen inhouden of beschouwingen 1 

waarin feiten en recht zijn vermengd, 
of nog beschouwingen die vreemd zijn 
aan de voor het Hof aanhangige zaak ; 

D at het Hof niet vermag h iervan 
k em1is te nemen ; 

En overwegende dat d e substantiele 
of op straffe van n ietigheid voorgeschre
ven rech tsvormen werden nageleefd en 
d a t de beslissing overeenkomst ig de wet 
is; 

On1 die redenen, verwerpt de voor
ziening; beveelt dat van clit arrest mel
ding zal gemaakt worden op d e kant van 
h et ingetrokken arrest van 13 maart 1972 . 

19 j1.mi 1972. - 2• kamer. - Voo?'
zitte?' en V e1·slaggeve1·, de H. Trousse, 
raaclsheer waarnen~encl voorzitter. 
Gelijlcltdclencle conclttsie, de H. Delange, 
advocaat-generaal. 

2• KAMER. - 19 j1.mi 1972. 

1° VOORZIENING IN CASSATIE . 
STRAFZAKEN.- NA EEN EERSTE VOOR 

ZIENINC+ WORDT C+EEN ANDERE VOOR 
ZIENING TOEC+E LATEN . - UITZON D E -
R INGEN. 

2o VOORZIENING I N CASSATIE . -
B ESLISSI NGEN WAARTEC+EN EEN CAS
SATIEBER OEP KAN WORDEN I NC+ESTELD. 
- ARRESTEN VAN HET HOF.- RECRTS -

J\HDDELEN . - GRENZEN . 

1° B niten het toe1Jassingsge'Ual van m'tilcel 
40, licl 1., van de wet vctn 15 .ittni 19 35 op 
het gebntilc cle1· talen in ge1·echtszalcen, 
het geval vctn 1·egelmcttige afstancl of clat 
wctm·in tegen een cwrest vctn ve1·wijzing 
nawr het hof van ctssisen nog cctssatie 
be1'0ep openstaat net het ve?'oo?·clelencl 
ct1'1'est, lcctn in st?·afzctlcen een pcwtij 
zich geen tweecle mctctl in casscttie voo1· 
zien te gen een en clezelfcle beslissin g ( 1). 
(Sv., art. 438.) 

2° T enzij e1· g1·oncl bestactt voo1· een vm·
zoek tot int1·elcking of tot ve1·zet, lean 
tegen cle m·1·esten vctn het H of vctn cas
satie geen ?'echtsmiclclel tvo1'clen in
gestelcl (2) . 

(PIERRARD.) 

ARREST (ve1·taling). 

HET HOF ; - Gelet op de bestreden 
arresten, gewezen, het eerste, op 3 febru
ari 1972 door h et Hof van beroep te 
Luik, kamer van inbeschuldigingst elling, 
h et tweede, op 13 maart 1972 d oor h et 
Hof; 

I. In zover de voorzi ening gericht is 
tegen het arrest van het Hof van beroep, 
kamer van inbeschulcligingstelling : 

Overwegende dat eiser zich reeds op 
4 februari 1972 t egen clit arrest in cassa
tie h eeft voorzien ; 

Dat in strafzaken, buiten de gevallen 
bepaalcl in arbikel 40, lid 4, van de wet 
van 15 j1.mi 1935 op het gebruik cler 
talen in gerechtszaken, h et geval van 
regelmatige afstand of het geval waarin 
na het veroordelend arrest tegen een 
arrest van verwijzing n aar het hof van 
assisen nog cassatieber oep kan worden 
ingesteld, luidens arbikel 438 van h et 
W ebboek van strafvordering, een tweede 
voorziening in cassatie tegen dezelfde 
beslissing n iet ontvankelijk is ; 

II . In zover de voorziening gericht is 
tegen het arrest dat door het Hof werd 
gewezen : 

Overwegencle dat volgens do akte 
die ter griffie v:c:m het hof van beroep 
werd opgemuak t, eiser verklaarcl heeft 
cassatieberoep in. te stellen tegen genoemd 
arrest on::tdat het gewezen werd niette
gensta::mde eiser niet aanwezig was en 
n~et schencling van de rechten van de ver
clediging, ten gevolge van de kennisge
ving door h et parket van het Hof van 
cassatie « dat de zaak werd ingeschreven 
op de rol van d e zitting van 27 Inaart 
1972 », hoewel het arrest vervroegd 
werd u:itgesproken; 

Overwegende dat tegen de arresten 
van h et Hof van cassatie geen v oorzie
ning kan worden ingesteld ; 

Overwegende elm;, zo h et hager beroep 
dat door eis0r werd :ingesteld en als voor
ziening word on~schreven, in werkelijk
heid ertoe strekte do intrekking van h et 
arrest van 13 maart 1972 te bekomen, 
dit b eroep zonder v oorwerp is, vermits 
dat arrest werd ingetrokken bij arrest 
van d eze dat mn van 19 j1.mi 1972; 

Om die redenen, verworpt d e voor
(1) Cass., 9 februari 1970 (.A1'1'. cass., 1970, ziening . 

blz. 528) en 20 maart 1972, sttpm, blz. 687. 
(2) Cass., 12 oktober 1971, stt1n·a, blz. 165. 19 juni 1972. - 2• kamcr. - Vo o1·-
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zitte1· en Verslaggeve1·, de H. Trousse, 
raadsheer waarnemend voorzitter. - Ge
lijlclnidencle conclttsie, de H. Delange, 
ad vocaa t-generaal. 

2e KAMER. - 19 juni 1972. 

1o BETICHTING VAN VALSHEID. 
STRAFZAKEN. - TUSSENVORDERING BIJ 
EEN VOORZIENING IN CASS>ITIE . - VOR
DERING NIET ONDERWORPEN AAN DE 
TOELATING VAN RET HOF. 

2o BETICHTING VAN VALSHEID.
STRAFZAKEN.- TUSSENVORDERING BIJ 
EEN VOORZIENING IN CAS SA TIE. -
ONTVAN=LIJKHEIDSVOORWAARDEN. 

3° GERECHTSKOSTEN. - STRAFZA
KEN. - TUSSENVORDERING WEGENS 
V ALSHEID BIJ EEN VOORZIENING IN 
CASSATIE . - VORDERING VAN DE BE
KLAAGDE AFGEWEZEN. - VEROORDE
LING VAN DE BEKLAAGDE IN DE KOSTEN 
VAN DEZE VORDERING. - ZELFS INDIEN 
DE BESTREDEN BESLISSING BETREK
KING HEEFT OP DE UITVOETIING VAN DE 
WET TOT BESCHERl\IIING VAN DE i\~AAT

SCHAPPIJ . 

l o De tttssenvo1·de1·ing we gens valsheid bij 
een voorziening in stnifzalcen is niet on
de1"W07-pen aan cle toelating van het H of 
van cassatie (l). (Art. 14, 2° en 4°, van 
de ophe:ffencle bepalingen vervat in 
artikel 2 van de wet van 10 oktober 
1967 houdende het Gerechtelijk \iV et
boek.) 

2° In stmfza.lcen is niet ontvcmlcelijlc de 
tttssenvorde1·ing wegens valsheid b1:j een 
voo1·ziening in cassatie, wannee1· zij 
niet natowlceu1·ig het van valsheid be
tichte stttlc aangeejt of niet aandttidt 
waa1·in de valsheid bestaat (2). 

3° In geval van afwijzing van een vonle
?"ing wegens valsheid doo1· de belclaagde 
incidenteel ingesteld bij een voo1·ziening 
in stmfzalcen, veToonler:Jt het Hof de 

(1) J\!Icn raadplege noot 1 onder cass., 
3 november 1969 (An·. cass., 1970, bl z. 224), 
vgl. vo6r 1 januari 1969 : cass., 13 juni en 
20 juli 1966 (B~t.ll. en PAsiC., 1966, I, 1305 
en 1413) en 5 december 1966 (A?"?". cass., 
1967, blz. 439 en noot 1 ). 

belclaagde in de lcosten van deze vonle
?·ing, zelfs indien de voo1·ziening ge
richt is tegen een beslissing bet?·effende de 
uitvoe?"ing van de wet tot besche1·ming 
van de ·maatschappij ( 3). 

(PIERRARD.) 

ARREST (ve1·taling). 

HET HOF; - Gelet op de akte op 
7 april 1972 ter griff.e van het Hof van 
beroep te Luik ondertekend, waarin 
Zephir Pierrard verklaart « kennis te 
te geven van zijn betichting wegens 
valsheid « tegen » aile processen-verbaal, 
vorderingen, onderzoekingen en von
nissen die te zijnen opzichte werden ge
daan of ge•vezen » « krachtens de hoofd
procedure, zaak nr. 6400 » ; 

Gelet op het niet-gedagtekend ver
zoekschrift dat bij die akte werd gevoegd 
en waarin genomncle Pierrarcl verzoekt 
om zijn hoofdvordering te mogen fonna
liseren; 

Gelet op het stuk dat op 7 juni 1972 
tor griffie van het Hof van cassatie werd 
neergelegd ; 

Overwegende dat door die verschil
lende alden eiser een vordering tot 
betichting wegens valsheicl zou 'i·l'illen 
instellen in het geding dat aanhangig is 
bij het Hof ten gevolge van d0 voorzie
ning die hij heeft ingesteld tegen het ar
rest, op 3 februari 1972 gewezen door 
het Hof van beroep te Luik, karner van 
inbeschulcligingstelling; 

Overwegende clat het verzoek om te 
mogen fcrnmliseren afgeschaft werd bij 
artikel 14, 2° en 4°, van de ophe:ffende 
bepalingen vervat in artikel 2 van de wet 
van 10 oktober 1967 houdencle het Ge
rechtelijk Wetboek; 

Overwegende dat de tussenvordering 
wegens valsheid voor het Hof van cas
satie nauwkeurig het van valsheid be
tichte stuk moet aangeven en de aange
voerde m.iddelen inzake valsheid moet 
opgeven; 

Dat bi i ontstentenis van die voor
waarden het verzoek onontvankelijk is; 

Om die redenen, verwerpt het verzoek; 

(2) Men raaclplege cass., 20 februari 1956 
(Bttll. en PASIC., 1956, I, 637). 

(3) Vgl. cass., 15 februari 1971 (An·. cass., 
1971, blz. 576); men raadplege noot 3, 
get. P .l\'[., onder cass ., 16 november 1971, 
Stt1J?"a, b lz . 268. 
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veroordeelt ei&er m de kosten van het 1 1° De aanvntag van een beklaagcle tot 
tussengeschil. ve1·wijzing van een ?'echtbank nctct?' een 

19 juni 1972. - 2e kamer . - Voo?' 
zitte?' en Ve?·slaggeve?", de H. Trousse, 
raaclsheer waarnemend voorz1tter. -
Gelijkl~ticlencle concl~tsie, de H. Delange, 
aclvocaat-generaal. 

2° KA.li'IER. - 19 juni 1972. 

1° VERWIJZING VAN EEN RECHT
BANK NAAR EEN ANDERE. -
STRAFZAKEN. - GEVilETTIGDE ·vER
DENKING. - AANVRAAG VAN EEN BE
KLAAGDE. - GEEN VERPLIOF TING ZIOH 
TE WENDEN TOT EEN ADVOOAAT BIJ 
HET HoF VAN OASSATIE. 

2° VERWIJZING VAN EEN RECHT
BANK NAAR EEN ANDERE. -
STRAFZAKEN. - GEWETTIGDE VER
DENKING. - VERZOEK GEGROND OP 
FElTEN TEN LASTE GELEGD VAN ANDERE 
OVERHEDEN DAN DE GEREOHTEN. -

NIET-ONTVANKELIJKHEID. 

3° VERWIJZING VAN EEN RECHT
BANK NAAR EEN ANDERE. -
STRAFZAKEN. - GEWETTIGDE VER
DENKING. - VERZOEK GERIOR T TEGEN 
REOH TSOOLLEGES \VA.ARAAN DE ZAAK 
ONTTROKKEN IS. - VERZOEK ZONDER 

REDEN VAN BESTAAN. 

4° VERWIJZING VAN EEN RECHT
BANK NAAR EEN ANDERE. -
BURGERLIJKE ZAKEN. - AANVRAAG 
TOT ONTTREKKING VAN DE ZAAK vVE
GEN S GE,VETTIGDE VERDENKING . -

VERPLIOH 'l'ING ZIOH TE \VENDEN TOT 
EEN ADVOOAAT BIJ RET HoF VAN OAS

SATIE. 

5° VERHAAL OP DE RECHTER. -
All1BTELIJKE TUSSENKOlliST VAN EEN 
ADVOOAA.T BIJ HET HOF VAN OASSA.TIE 

NOODZAKELIJK. 

(1) Cass., 12 februari 1962 (Bttll. en PAsrc., 
1962, I, 672) . 

(2) Men raaclplege cass., 12 februari 1962 
waarvan sprake in noot 1, 22 juni 1964 (Bull. 
en PASIC., 1964, I , 1140) en 24 m ei 1967 (A1'1'. 
cass., 1967, blz. 1170). 

(3) Men raaclplege cass., 18 maart en 14 mei 
1901 (Bttll . en PAsrc., 1901, I, 176 en 256) en 
26 maart 1928 (ibid., 1928, I, 124). 

ancle?'e wegens gewettigcle venlenking, 
is ontvanlcelijlc, zeljs inclien zij niet is 
oncle?·telcencl cloo?' een ctclvocaat b·ij het 
Hof van cassatie (1). (lmpliciete op1os
sing.) 

2 ° N iet ontvanlcelij lc is het ve1·zoek van cle 
beklaagcle tot venvijzing vctn een ?'echt
banlc naa1· een ancle1·e wegens gewettigcle 
ve?·clenlcing, clctt geg1·oncl is OJJ jeiten ten 
laste gelegcl van ctncle?·e ovm·heclen clctn 
ge1·echten (2). (Sv., art. 542.) 

3° H et ve1·zoelc tot venvijzing van een ?'echt
banlc nact?' een ancle?'e wegens gewettigcle 
venlenlcing clat geg?'Oncl is op jeiten ten · 
laste gelegcl van ?'echtscolleges waa?·aan 
cle zctctk ontt1·oklcen is, heeft geen nclen 
van bestaan ( 3). 

4° In b~w·ge?'lijlce zctlcen is cle aanv1·aag 
tot ontt?·eklcing wegens gewettigcle ve?'
clenlcing slechts ontvanlcelijlc inclien zij 
is voo?·gecl?·agen cloo1· een aclvocaat bij 
het Hof van cctssatie (4). (G.W., art. 478, 
648 en vlg.) 

5° Het ve1·hcwl op cle ?'echte?' is een btwger
lijk gecling, zoclat het slechts ontvanlce
lijk is wannee1· het wonlt ingeleicl cloo?' 
een ve?·zoelcsclw·ijt oncle?·telcencl cloo1· een 
aclvocaat bij het Hoj van cassatie (5). 
(G.W., art. 478, 1080 en 1140 tot 1147.) 

(PIERRA.RD.) 

ARREST (ve1·taling). 

RET HOF ; - Gelet op de alde, op 
7 april 1972 ter griffie van het Hof van 
beroep te Luik onclertekencl door Z8phir 
Pierrard waarin deze verklaart « al;::te te 
cloen tot verwijzing wegens gewettigde 
verclenking » ; 

Overwegencle dat die verzoekakte ge
richt is « tegen aile officieren van ge
rechtelijke politie en rijkswachtofficie-

(4) Men raaclplege cass., 18 maart 1940 
(Bttll. en P AsiC. , 1940, I, 97) en cass. fr., 
2• ch. civ., 25 juni 1965 (Bttll. des an·f!ts en 
matiMe civile, 1965, II, m·. 576, bl z. 402). 

(5) Cass., 19 januari 1970 (A1'1'. cass., 1970, 
blz. 448). Met betrekking tot het feit cla.t het 
verzoekschrift voorafgaanclelijk moet bete
kencl worclen aan cle ma.gistraat op. wie verhaal 
worclt genomen, zie cass., 19 oktober 1971, 
SU1J1"<t, blz. 180. 
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ren, alsmede tegen a ile magistraten van 
het openbaar ministerie en de zittende 
rechters te Verviers en rechters van het 
Hof van beroep te Luik », wegens de 
" onregelmatigh eden en k uiperijen » waar
van de verklaarder het slach toffer zou 
zijn geweest; dat hij d ie feiten aan het 
Hof aangeeft en verklaart dat hij. zich 
burgerlijke partij stelt en prov1s10neel 
een frank schadevergoeding eist ; 

D at in de verschillende stukken die ver
klaarder tot staving van zijn aanvraag 
heeft neergelegd, hetzij tezelfdertijd als 
die ingediend ter griffie van h et .Hof van 
beroep te Luik, h etzij op 7 en 12 Jtm~ 1 97~ 
ter griffle van het Hof van cassat1e,. hiJ 
zijn kritieken hernieuwt en deze kntie
ken uitoefent niet a ileen betreffende de 
zaak die op de a lgemene rol van het 
Hof onder n mnmer 6400 is ingesch reven 
en die aanleiding daartoe is geweest, 
maar ook betreffende andere reeds be
slechte of nog hangende zaken ; 

Dat voor zover verklaarder een ver
zoek tot verwijzing wegens gewettigde 
verdenking heeft wille~ instellen, clit 
verzoek niet ontvankehJk IS op groncl 
clat het gericht is tegen andere over
heden dan het gerecht, of dat de zaken 
thans onttrokken zijn aan de rechtscol
leges die van de zaken kennis hebben 
moeten nemen, of dat, hoewel het om 
burgerlijke zaken gaat, het verzoek tot 
herziening niet werd voorgeclragen door 
een advocaat bij het Hof van cassatw ; 

Dat voor zover verklaarder een ver
zoek tot rechtstreekse aangifte h eeft 
willen instellen met verhaal op de rech
ter we()'ens « onregelmatigheden en kui
perijen"'n, waarvan hij beweert het slacht
offer te zijn, clit verzoek, dat een bw·
gerlijke instantie is, krachtens artikel 478 
van het Gerechtelijk '\Vetboek, niet kan 
worden ingesteld zonder de ambtelijke 
tussenkomst van een advocaat bij het 
Hof van cassatie ; 

Dat het verzoek in d ie mate evenmin 
ontvankelijk is; 

Om die reclenen, gelet op de artikelen 
542 tot 552 van het W etboek van straf
vordering en 1140 tot 1147 van het 
Gerechtdijk vVetboek, verwerpt het ver
zoek en veroordeelt de verzoeker in de 
kosten. 

19 juni 1972. - 2e kamer. - Voo1·-

(1) M:en raadplege cass., 13 juni 1951 (Bull . 
en PASIC., 1951, I, 710) en de conclusie van 
Procm·eur-generaal Hayoit de Termicom•t, 
toen eet·ste advocaat-gener aal, voor cass., 

zitte1· en Ve1·slaggeve1·, de H . T rou sse, · 
raaclsheer waarnemend voorzitter. 
Gelijkluidende conclusie, de H . Delange, 
advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 19 juni 1972. 

1° POLITIEK MISDRIJF.- GE111:EEN
RECHTELIJK l\USDRIJF DAT SLECHTS 
ONRECHTSTREEKS DE INSTELLINGEN 
AANTAST. - .AFWEZIGHEID VAN RET 
l\lATERIEEL BESTANDDEEL VAN RET 
POLITIEK l\USDRIJF. 

2o VOLKSTELLING. ALGEMENE 
VOLKS'l'ELLING EN NIJVERHEIDS- EN 
HANDELSTELLING. - KONINKLIJK BE
SLUIT VAN 5 AUGUSTUS 1970, ARTI
KEL 21. - A!VIBTSHALVE UITVOERING 
VAN DE VOORSCHRIFTEN VAN DIT BE
SLUIT.- VERRICETINGEN. 

3o VOLKSTELLING. ALGmiENE 
VOLKSTELLING EN NIJVERHEIDS - EN 
HANDELSTELLING. - KONINKLIJK BE
SLUIT VAN 5 AUGUSTUS 1970. 
'\VEIGERING ZICH AAN DE UITVOERING 
VAN DE TELLING TE ONDERWERPEN 
KAN SLECRTS ONRECHTSTREEKS POLI
TIEKE GEVOLGEN HEBBEN. - GEMEEN
RECRTELIJK l\HSDRIJF ZELFS INDIEN 
HIJ DIE WEIGERT GEHANDELD HEEFT 
MET DE BEDOELING DE GOEDE WERKING 
VAN DE POLI'l'IEKE INSTELLINGEN TE 
BELE!VI!VIEREN. 

1 o Wannee1· een gemeen1·echtel~ik misd1·ijj 
niet 1'echtst1·eelcs, maa1· enlcel doo1· een 
tussenfacto?', de instellingen aantast lean 
hebben, ontb1·eekt het ma~e1·ieel bestand
deel waa1'Cloo1· het politielc misd1·ijj wo1'Clt 
gelcenme1·kt ( 1). 

2o A ?'tilcel 21 van het lconinlclijlc besluit 
van 5 · a~tg~tst~ts 1970, waa1·in w01·dt 
bepaa,Zd dctt de voo?·sclwiften van dit 
beshtit van mnbtswege lctmnen wo1·den 
~titgevoe1'Cl, beslist noodzalcelijlc dat de 
ve?'?'ichtingen voo1· de ~titvoe1 ·ing van 
ambtswege dezeljde zijn als die wellce in 

21 april1947 (ibid., 1947, I, 168); 25 februari, 
20 mei en 24 juni 1963 (ibid ., 1963, I, 710, 
1003 en 1123 ); 30 september en 28 oktober 
1963, 24 maart en 27 april 1964 (ibid., 1964, 
I , 97, 212, 814 en 916). 
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de voo1·ajgaande m·tikelen zijn ve?·
meld (1). 

3o De weige1·ing om zich aan de ttitvoe1'ing 
van de telling te ondenve1·pen lccm slechts 
on?·echtst1·eelcs politieke gevolgen hebben, 
dcta1· de bevoegde ambtenm·en het 1·echt 
hebben van ambtswege cle voo1·sch1'ijten 
vcm het lconinklijlc beslttit vctn 5 mtgtts
tus 19 7 0 ttit te voe1·en en cle p1·actische 
onmogelijkheicl wacwin zij zich zottden 
bevonden hebben om cle ve1'algemeende 
weige1·ing vcm een ve1·kla1'ing te he?·stel
len, niet lean volstaan om aan het misckijj 
een politiek lcamkte1' te ve1·st1·ekken ; het 
is de1·halve een gemeen1·echtelijlc mis
d?·ijj, zeljs inclien hi,j clie geweigenl heejt, 
clit heeft gedaan met cle becloeling de tve1'
lcing vcm de politielce instellingen te 
belemme1·en (2). 

(HECTOR.) 

ARREST (ve1·taling). · 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 12 april 1972 in. hoger 
beroep gewezen door de Correctionele 
Rechtbank te Am·len ; 

Over het n1.iddel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 8 van h et decreet 
van 19 juli 1831 waarbij de jury op
nieuw wordt ingesteld, 7 van de wet van 
2 jcmi 1856 over de algemene tellingen en 
de registers der bevolking, 97 en 98 van 
de Grondwet, 

cloo1·dctt de correctionele rechtbank, 
met wijziging van de beslissing van 
de eerste rechter die zich onbevoegd 
had verklaard wegens de politieke aard 
van de tegen eiser aangevoerde telast
legging en d e zaak tot zich trekkende, 
in het bestreden vonnis beslist dat 
de telastlegging een misch·ijf van gemeen 
recht oplevert dat onder de artikelen 
22 en 23 van de wet van 4 juli 1962 valt 
waarbij de R egering gemachtigd wordt 
statistische en andere onderzoekingen 
te houden b etreffend e de demografische , 
economische en sociale toestand van het 
land, vennits het materieel bestanddeel 
dat het politiek misdrijf kenmerkt, te 

(1) en (2) l'IIen raadpiege cass., 25 februari, 
20 mei, 24 juni, 30 september en 28 oktober 
1963, 24 maart en 27 april 1964, waarvan in 
de noot sprake is op biz 987. 

Zie ook cle noot van F. BERNARD-TULKENS, 

weten het rechtstreeks vergrijp tegen de 
politieke instelli.ngen, ontbreekt, zulks 
op grond dat «de weigering om aan de 
volkstelling deel te nemen weliswaar 
de vaststelling, met toepassing van ar
tikel 53, 2° en 3°, van de Grondwet, van 
het aantal provinciale en gecoiipteerde 
senatoren kan belnvloeden, zulks echter 
niet wegneemt dat het hier gaat om een 
onrechtstreekse invloed, in deze zin dat 
luidens artikel 20 van de wet van 4 juli 
1962 : « de voorschriften van deze wet 
en van haar uitvoeri..ngsbesluiten, waar
aan de telli.ngplichtigen weigeren zich te 
onderwerpen, van mnbtswege worden uit
gevoerd door toedoen van de overheid » 
en dat « volgens de 1neest alge1neen aan
genomen rechtsleer en rechtspraak .. . 
de Vl'eigering om zich aan de uitvoering 
van de volkstelling te onclerwerpen 
slechts politieke gevolgen kan hebben, 
in die zin dat de resultaten van de telling 
hierdoor zouden worden vervalst, inge
val de beambten of ambtenaren niet 
bevoegd zoude.n zijn om het verzuim van 
de dader van d e weigering te herstel
le.n ... » : 

tenv·ijl, ee1·ste oncle1·deel, voor het ont
breken terzake van het materieel be 
standdeel, te weten onrechtstreeks ver 
grijp tegen de politieke instellingen, waar
door h et politiek misclTijf wordt geken
merkt, vereist is dat de bevoegde over
h eid niet aileen over de macht maar 
tevens over de mogelijkheid beschikt 
011.1. het verzuiln van de dader van 
de weigering te herstellen ; op grond 
van de arti..kelen 9 en 12 van de wet 
van 4 juli 1962 de voorschriften van 
hoofdstuk VII van deze wet van 4 juli 
1962 toepasselijk zijn op de wet van 
2 jcmi 1856 aangevuld bij die van 
25 mei 1880 op de algemene volks
tellillg en op d e wet van 14 decem
b er 1910 op de algemene nijverheids- en 
handelstelling, onder welke voorschrif
ten de arti..kelen 20 en 21 - betreffende 
de voorschriften omtrent de uitvoering 
van ambtswege - enerzijds aan de be
voegde beambten de vereiste machten 
verlenen, zoals zij in arti..kel 19 zijn over
genomen, en anderzijds bepalen « dat de 
Koning de nadere regels betreffende de 
uitvoering van ambtswege stelt en de 

Rev. dr. 1Jen. et C1'im., 1971-1972 , blz. 1143 
en vig. en G. WAILLIEz, "Le I:efus cle repondre 
au recensement pour un motif politique et 
!'article 98 de la Constitution», Jou>·nal des 
Tr·ibttnattx, 1972, biz. 633. 
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kosten ten laste van de overtreders ' parlementaire zetels nog niet aan de op 
31 december 1970 getelde bevolking kon 
worden aangepast , ; door ter beoorde
ling van het karakter van het misdrijf 
slechts de hoedanigheid van de beambten 
en ambtenaren in aamnerking te nemen, 
die bevoegd zijn om het verzuim van de 
dader van de weigering te herstellen, 
ongeacht de mogelijkheid tot dit her
stel, de beslissing geen antwoord geeft 
op het middel dat door eiser werd afge
leid uit de praktische omnogelijkheid om 
een veralgemeende weigering van ver
klaringsplicht te herstellen (schending 
van artikel 97 van de Grondwet) ; 

bepaalt , ; bet koninklijk besluit van 
5 augustus 1970 dat ter uitvoering van 
voornoemde wetten werd genomen, in 
zijn artikel 21 van bet hoofdstuk IX be
treffende de strafbepalingen en uitvoer.in
gen van ambtswege, beschikt « dat de 
voorschriften van dit besluit met toe
passing van de artikelen 20 en 21 van 
de wet van 4 juli 1962 van ambtswege 
~n op kosten van de overtreders ktmnen 
worden uitgevoerd ,, zonder evenwel 
nader te bepalen hoe die uitvoering van 
a1nbtswege rnoet worden verricht, wat 
overigens door geen enkel ander konink
lijk besluit wordt bepaald; dientenge
volge, door de weigering van beklaagde 
om de vereiste inlichtingen te verstrekken 
en bij ontstentenis van een koninklijk 
besluit waarbij de modaliteiten van de 
uitvoering van ambtswege worden gere
geld, de bevoegde beambten of ambtena
ren niet over de mogelijkheid beschikten 
om e.isers verzuim te herstellen door een 
uitvoering van ambtswege; vermits de 
verweten weigering het karakter van een 
politiek misdrijf heeft bewaard, hetgeen 
uitsluitend onder de bevoegdheid valt 
van het hof van assisen, de rechter bij 
wie de zaak aanhang.ig werd gemaakt, 
zich derhalve niet, bij wege van wijziging, 
bevoegd kon verldaren, de zaak tot 
zich trekken en eiser veroordelen, zonder 
de art ike! en 8 van het decreet van 
19 juli 1831, 7 van de wet van 2 juni 
1856 en 98 van de Grondwet te schenden; 

tweede onde1'deel, in zijn conclusie die 
hij regelmatig tijdens het geding in ha
ger beroep had neergelegd en die uit
drukkelijk en onder dezelfde bewoordin
gen verwees naar de voor de eerste 
rechter genomen conclusie, eiser het po
litieke karakter van het misdrijf hieruit 
had afgeleid " dat de beweging waaraan 
beklaagde wilde deelnemen, indien zij 
gevolgd werd door duizenden personen, 
zoals dit het geval was, tot gevolg moest 
hebben dat de bevoegde overheden in 
de praktische onmogelijkheid werden ge
steld om een veralgemeende weiger.ing 
van verldaring te herstellen en dien
tengevolge dat de resultaten van de tel
ling zouden worden vervalst , en had 
beweerd dat " het beoogde resultaat ge
deeltelijk werd bereikt vermits de tel
lingsverr.ichtingen die uiterlijk op 31 
maart 1971 (koninklijk besluit van 5 au
gustus 1970, artikel 16) moesten worden 
afgesloten, tot nog toe niet zijn uitge
voerd, met onder meer die omstandig
heid dat ter gelegenheid van de verkie
zingen van 7 november 1971 bet aantal 

de1'de onde1·deel, het beroepen vonnis 
ter staving van zijn beschikkend gedeel
te overweegt " dat d e mogelijkheid om 
het verzuim van de weerspannige tel-

, lingsplichtige te herstellen praktisch niet 
te verwezenlijken is ,, 1net na1ne wegens 
het noodzakelijk onvolledig karakter 
van de inlichtingen die bij het gemeente
bestu.ur kmmen worden verkregen, dat. 
de mogelijkheid tot herstel van clit ver
zuim " zeer thaoretisch is, gelet op de 
betrekkelijke preciesheid van de infor
matiebronnen ervan ,, dat " onder die 
omstandigheden het gebruik van in
formatie die slechts onvolkomen met 
de werkelijkheid overeenstemt, er nood
zakelijk moet toe bijdragen, wanneer, 
zoals dit tijclens de laatste volkstelling 
het geval was, het veelvuldig voorkomt, 
de bekomen eindresultaten te vervalsen 
en derhalve de instelling zelf van de 
volkstelling te vervalsen , en dat, " wan
neer die daad door vele tellingsplich 
tigen wordt gesteld ... dit van dien aard 
is dat zij de politieke orde van bet 
Rijk en de normale werking van zijn 

1 openbare organen rechtstreeks schaadt ,, 
de bestreclen beslissing, die de materiel e 

1 onmogelijkheid om in geval van her
haald verzuim van vele tellingsplichtigen 
de uitvoering van arr1btswege te verrich
ten niet in aanmerking neemt, a ldus de 
voornoem.de overweg.ingen van de eerste 

i rechter, waaruit die materiele onmoge
lijkheid was afgeleid en waarnaar eiser 
in zijn regelmatig in hager beroep gena
men conclusie uitdrukkelijk verwees, 
niet nagaat (schending van artikel 97 
van de Grondwet) : 

Over het eerste onderdeel 

Overwegende dat het koninklijk be
sluit van 5 augustus 1970 betreffende 
de algemene volkstelling en de nijver
heids- en handelstelling van 31 december 
1970 de uitvoeringsverrichtingen voor 
die volkstelling bepaalt; 
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Overwegende dat artikel 21 van dat 
beslu.it bepaalt dat de voorschriften 
van dat besluit van ambtswege lnmnen 
worden uitgevoerd, zodat dat besluit 
noodzakelijk beslist dat d e verrich
tingen voor de uitvoering van ambts
wege dezelfde zijn als die welke in 
de voorafgaande artikelen zijn ver
meld ; 

W at het tweede en h et derde onder
dee! b etreft : 

Overwegende d at, door enerzij ds te 
verklaren de meest algemeen aangeno
m en rechtsleer en rechtspraak bij te 
treden, volgens welke « de weigering om 
zich aan de "Lutvoering van de volkstel
ling te onderwerpen slechts tot gevolg 
kan hebben dat de resultaten van de 
telling hierdoor worden vervalst, inge
val de bevoegde ambtenaren n iet be
voegd zouden zijn om h et verz"Lun'l van 
d e dader van de weigering te herstellen n, 
en door anderzijds te beslissen dat het 
aan eiser verweten misdrijf slechts on
rechtstreekse politieke gevolgen kon 
hebben, het vmmis ll'l'lpliciet doch zeker 
he·~ door de eerste rechter aangenomen 
verweer van eiser afwijst, volgens het
welk de praktische onmogelijkheid om 
de weigering van een veralgemeende ver
klaringsplicht te h erstellen, voldoende 
zou zijn om h et misclrijf een politiek lm
rakter te verlenen ; 

Dat elk onderdeel van het middel fei
telijke grondslag mist; 

En overwegende dat de substantiele 
of op straffe van nietigheicl voorgeschre
ven rechtsvormen werclen nageleefcl en 
dat de beslissing overeenkomstig de wet 
is; 

Om clie redenen, verwerpt de voor
ziening; veroordeelt eiser in de kosten. 

19 juni 1972. - 2• kamer. - Voo1·
zitte1· en Ve1·s lctggeve1·, de H. Trousse, 
raaclsheer waarnemend voorzitter. 
Gelijklu.idende conclu.sie, de H. Delange, 
aclvocaat-generaal. - Pleite1·, de H. Das
sesse. 

ze KA,lVillR. - 19 juni 1972. 

IN HET BUITENLAND BEDREVEN 
MISDRIJF. - BURGERLIJKE ZAKEN. 
- MISDRIJF OP HET GRONDGEBIED 
v A.l'f DE BoNDSREPUBLIEK DuiTS
LAND, BIJ DE UITVOERING VAN DE 
DIENST GEPLEEGD DOOR EEN BEL-

GISOHE DIENSTPLIOHTIGE DIE DEEL. 
UITlVIAAKT VAN DE IN DIT LA:r..TD GESTA
TIONEERDE BELGISOHE STRIJDKRAOH
TEN. - SLAOHTOFFER IS EEN BELG
DIE GEEN LID IS VAN DEZE STRIJD
KRAOHTEN. - REOHTSMAOHT VAN DE 
BELGISCHE REOHTBANKEN EN INZON
DERHEID VAN DE KRIJGSRAAD WAARBIJ 
DE STRAFVORDERING WEGENS DIT MIS
DRIJF AANHANGIG IS. 

W annee1· een Belg het slachtojje1' is ge
weest van een 1misd1·ijj dat op het g1·ond
gebiecl van de Bonds1·epttbliek Dttitsland 
is gepleegcl doo1· een Belgisch militair 
die deel ttitmaalct van cle in clit land ge
stationee?·de Belgische st1·ijcllcmchten te1'
wijl hij zich bevond in de ttitoefeninrr 
van de dienst, lcctn hij, zeljs indien hij 
geen lid is van deze st1·ijdk1·achten en 
zelfs indien h~j beschilct ove1· een voTde-
1'ing tot schacleloosstelling ten opzichte 
van de bonds1·epttblielc Dttitsland, tegen 
deze militai1· v661· de Belgische 1'echtbcm
lcen een vonle1·ing tot schacleve1·goecling 
instellen en inzonde1·heid zich tegen hem 
btwgedijlce pa1·tij stellen voo1· de lc7-ijgs-
1'actcl wam·bij aanhangig is de stmfvonle-
1'ing tvegens het miscl1·ijj wactnloo1· de 
schade is ve1'001'zaalct ( 1). ( Overeenkomst 
aangegaan tussen de bij h et Noord
Aulantisch Verclrag aangesloten Staten 
betreffende d e rechtspositie van hun 
krij gsmachten, te Lonclen onclertekend 
op 19 jm1i 1951, art. VII, §§ 1 en 2, en 
VIII, § 5; Aanvullencl akkoorcl betref
fende de in de Bonclsrepubliek Dtuts
lancl gestationeerde strijdkrachten, 
ondertekend te Bonn op 3 augustus 
1959, art. 41.) 

(THIBAUT, T. NAAlliLOZE VENNOOTSCHAP 
«DE SCIIELDE n EN NAAlliLOZE VEN
NOOTSCHAP « ETABLISSEllillNTS LA
ROY n.) 

ARREST (ve1·taling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 19 oktober 1971 door het 
Militair Gerechtshof gewezen ; 

Overwegende dat het arrest "Llitslui
tend "Llitspraak doet over de burgerlijke 
belangen; 

Over het middel afgeleid uit de sch en
cling van h et enig artikel van de wet van 
9 januari 1953 houdende goedkeming 

(1) Men raa dplege cass., 18 november 1957 
(Bttll. en PASIC., 1958, I, 290) en 2 januari 1961 
(ibid ., 1961, I, 465). 
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van de Overeenkomst tussen de bij het 
Noord-Atlantisch Verdrag aangesloten 
Staten betreffende de rechtspositie van 
hun krijgsmachten en van de op 19 jtmi 
1951 te Londen ondertekende bijlage, 
van de artikelen VII, paragrafen 1 en 2, 
VIII, paragraaf 5, van voornoemde over
eenkomst, van het enig artikel van de 
wet van 6 mei 1963 houdende goedkeu
ring van drie internationale alden en 
met name het aanvullend akkoord bij 
de Overeenkomst tussen de bij het Noord
Atlantisch Verclrag aangesloten Staten 
betreffende de rechtspositie van htm 
krijgsmachten met betrekking tot de 
vreemde machten gestationeerd in de 
Bondsrepubliek Duitsland, van artikel41, 
paragrafen 1 en 6, van voornoemd ak
koord getekend te Bonn op 3 augustus 
1959, 

doo1·dat het bestreden arrest de rechts
vordering ontvankelijk en gegrond heeft 
verldaard die d e burgerlijke partij en, 
verweersters in cassatie, hebben inge
steld om de vergoeding te bekomen van 
de schade .voortkomende uit het ver
keersongeval dat door eiser, milicien
korporaal, werd veroorzaakt, toen deze 
in de uitoefening van zijn militaire 
dienst op het grondgebied van de Bonds
republiek Duitsland een voertuig van het 
Ieger bestuurde en een inbreuk op het 
Duitse verkeersregglement had gepleegd, 
zulks op grond dat artikel VII van voor
noemde overeenkomst van 19 jtmi 1951 , 
alsmede artikel 41, p aragraaf 6, van voor
noemde aanvullend akkoord van 3 au
gustus 1959 bepalen dat de Staat van 
herkomst h et recht heeft uitsluitende 
rechtsmacht uit te oefsnen over de aan 
de krijgswet van die Staat onderworpen 
personen, dat artikel VIII van voor
noeinde overeenkomst van 19 jtmi 1951 
niet t oepasselijk was op de schade door 
Belgen toegebracht aan andere Belgen, 
dat clit artikel slechts de vergoeding van 
schade toegebracht aan de persoon of 
aan de eigendmnmen van de Staat van 
verblijf of van zijn beambten of van zijn 
inwoners bedoelde, dat artikel VII, para
graaf 1, van voornoemde overeenk01nst 
van 19 jtmi 1951 b epaalt dat de mili
taire overheden van de Staat van her
komst het recht hebben op het grondge
bied van de Staat van verblijf de straf
rechtelijke rechtsmacht uit te oefenen 
over alle aan de krijgswet van die Staat 
onderworpen personen en dat, naar Bel
gisch r echt, de stra.frechtelijke rechts
macht van de rechtscolleges de macht 
omvat om kennis te nemen van een bur
gel'lijke rechtsvordering, 

tenvijl krachtens de bepalingen van 
artikel VIII, paragraaf 5, van voornoem
de overeenkomst van 19 jtmi 1951, 
goedgekeurd bij het enige artikel van 
de wet van 9 januari 1953, \ovelke bepa
lingen toepasselijk werden gemaakt op 
het grondgebied van de Duitse Bonds
republiek bij artikel 41, paragraaf 1, van 
voornoemd akkoord van 3 augustus 1959, 
goedgekeurd bij het enig artikel van de 
wet van 6 mei 1963, de verweersters hun 
rechtsvordering tot vergoeding van de 
schade veroorzaakt onder voornoemde 
omstandigheden niet konden richten 
tegen eiser, maar wei tegen de Bondsre
publiek Duitsland, zodat, hoewel het 
Belgisch militair gerecht bevoegd was, 
luachtens de bepalingen van artikel VII, 
paragraaf 1, van voornoemde overeen
komst van 19 juni 1951, om uitspraak 
te doen op de burgerlijke rechtsvordering 
ingesteld tegen eiser, hoewel het ten deze 
ging om de vergoeding van een schade 
die door een B elg aan B elgen werd toe
gebracht en zelfs wam1eer men onder
stelt dat op grond van de bepalingen 
van artikel VII, paragraaf 2, van voor
noemde overeenkomst van 19 jtmi 1951 
en van artikel 41, paragraaf 6, van voor
noemd akkoord van 3 augustus 1959 
aan de Belgische Staat het recht zou 
worden verleend om uitsluitende rechts
macht nit te oefenen over eiser, d e feiten
rechters de rechtsvordering die door de 
verweersters tegen eiser werd inge
steld niet ontvankelijk of althans onge
grond zouden hebben moeten verklaren : 

Overwegende dat de bepalingen van 
artikel VIII, paragraaf 5, van de over
eenkomst aangegaan te Louden op 19 
jtmi 1951 tussen de bij het Noord-Atlan
tisch Verdrag aangesloten Staten betref
fende de rechtspositie van htm luijgs
machten en van artikel 41, paragrafen 1 
en 6, van het aanvullend akkoord van 
Bonn van 3 augustus 1959, betrekking 
hebben op d e regeling van de schade die 
door d e handelingen of het verzuim van 
een lid van een iuijgsmacht of van een 
burgerlijk element waarvoor de Staat 
van OOI'Sprong wettelijk aansprakelijk 
is, op het grondgebied van de Staat van 
verblijf werd toegebracht aan een derde 
part.ij die niet verclJ;agsluitende partij is of 
geen lid is van dezelfde krijgsmacht of 
van hetzelfde bm·gerlijk element; 

Dat uit deze bepalingen niet volgt 
dat de da der van de schade · wordt vrij
gesteld van zijn eigen aansprakelijkheid 
en van de op hem rustende verplichting 
tot herstel ; 
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Dat daaruit volgt dat in de onderstel
ling dat de verweersters beschikken over 
een vordering tot schadeloosstellil1.g ten 
opzichte van de Bondsrepubliek Duits
land op wiens grondgebied de schade 
werd veroorzaakt door h et tegen eiser 
bewezen verklaarde misdrijf, die om
standigheicl niet met zich brengt dat de 
burgerlijke rechtsvordering die tegen 
eiser door de verweersters persoonlijk 
werd ingesteld, n iet ontvankelijk is ; 

Dat, door erop te wijzen dat de door 
de burgerlijke partijen geleden schade 
veroorzaakt werd door het ongeval dat 
door eiser op h et grondgebied van de 
Bondsrepubliek Duitsland bij de uit
voering van een militaire opclracht werd 
veroorzaakt en waarvoor hij strafrech
telijk werd veroordeeld, het arrest wet
telijk het dispositief van zijn beslissing 
met betrekking tot de rechtsvordering 
van de verweersters rechtvaarcligt; 

Dat het 1niddel naar recht faalt; 

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

19 juni 1972 . - 2e k amer . - Voo?' · 
zitte?' en Ve1·slctggeve1·, de H. Trousse, 
raadsheer waarnemencl voorzitter. 
Gel1jlclttidencle conclttsie, de H. Delange, 
advocaat-generaal. Pleite1', de H. 
Bayart. 

ze KAMER. - 19 juni 1972. 

1o VOORZIENING IN CASSATIE. 
VoRl\1. - STRAFZAREN. - MEl\WRIE 
VAN DE ElSER. - MKi\fORIE KAN DE 
VOORZIENING NIET VERRUIMEN TOT EEN 
BESLISSING DIE NIET IS BESTREDEN 
DOOR DE VERKLARING VAJ."\f VOORZIE · 
NING. 

2° CASSATIEl\HDDELEN. - STRAF· 
ZAKEN . - MIDDEL WAARBIJ EEN GE · 
BREK AAN ANTWOORD OP DE OONOLUSIE 
WORDT AANGEVOERD.- GEEN NAUW· 
KEURIGHEID. - NIET-ONTVANKELIJK· 
REID. 

(1) Cass., 19 januari 1970 (An·. cass., 1970, 
b lz. 450). 

(2) Cass., 1 december 1970 (A?'?'. cass., 1971, 
blz. 320). 

(3) Men raadplege cass., 2 maart en 20 juli 
1971 (A1'1·. cass., 1971, biz. 627 en 1126) . 

3° V OJ\TNISSEN E N ARRESTEN. -
POLITIE · EN OORREOTIOJ\TELE ZAREN. 
- V ASTSTELLING IN EEN ARREST. -
V ASTSTELLING TEGENGESPROKEN DOOR 
HET PROOES-VERBAAL VAN DE TEREOHT· 
ZITTING. - GEEN BEWIJSKRAOHT. 

4° VONNISSEN EN ARRESTEN. -
STRAFZAREN . - HoGER BEROEP. -
0 NDERVRAGING VAN DE BEKLAAGDE 
NIET VERPLIOHT. - VERWEER VAN DE 
BEKLAAGDE VOORGEDRAGEN DOOR HEl\'1-
ZELF OF DOOR ZIJN ADVOOAAT. -
RECHT VAN DE BEKLAAGDE HET LAAT· 
STE WOORD TE HEBBEN WANNEER HIJ 
HET VRAAGT . 

1° In st1·ajzctlcen lwn de eise1· tot casscttie 
doo1· een memo1·ie clie hij tot staving 
e1·vcm nee1'legt zijn voo1·ziening niet ve1'· 
ntimen tot een beslissing die niet is 
best1·eden doo1· de ve1·lclm·ing vcm voo1' · 
ziening (1). 

2° Niet ontvcmlcelijlc is het midclel wacwbij 
een geb1·elc ctan antwoo1·d OJJ de conclusie 
wonlt acmgevoenl zoncle1· de vonle1·ing, 
het venvee1· of de exceptie te vennelclen 
waa1·op geen cmtwoo1·d zott zijn gege
ven (2) . 

3° Een vaststelling in een a1'1'8St heejt geen 
bewijslcmcht wannee1· zij wonlt tegen
gesp1'07cen doo1· een vennelding van het 
p1·oces-ve1·baal van de te1·echtzitting (3). 

4° A1·tilcel 210 van het Wetboelc van stmj
vo1·de1·ing ve1·plicht cle voo1·zitte1· van het 
ge1·echt in hoge1· bm·oep geenszins de 
belclaagde te onde1'v1·agen, mctc£1' het 
sclwijjt voo1· dat de belclactgde ove1· de 
mogeliJ'lcheid beschilct om hetzij zelj, 
hetz~j doo1· een advocaat zijn venvee1'" 
midclelen te cloen gelden bet1'efjende de 
g1·ieven die tegen het be1·oepen vonnis 
wo1·den ingebntcht en dat hij, inclien 
hij het vmctgt, het lacttste woonl heeft ( 4). 

(OREL, T. BELGISCHE STAAT, 
MINI STER VAN LANDSVERDEDI GING.) 

ARREST (ve1·taling). 

HET HOF ; - Gelet op het b estreclen 
arrest, op 22 februari 1972 door het 
Militair Gerechtshof gewezen; 

(4) Men raadplege cass., 16 november 1948 
(Bt!ll. en PAsrc., 1948, I, 641) ; 23 oktober 1967 
en 8 januari 1968 (A1'1· . cass., 1968, b iz. 280 
en 624) ; Rep . 1n·at. cl1· . belge, Bijv., d. I, 
vo Ap7Jel en matieTe ?'BZJ?'essive, nrs. 591 en 592. 
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I. In zoverre de voorziening gericht is 
tegen de beslissing op de strafvordering : 

Overwegende dat eiser in zijn memorie 
die hij ter staving van zijn voorziening 
heeft neergelegd, verklaart zijn middelen 
te richten tegen de arresten die op 22 fe
bruari 1972 door-het Militair Gerechtshof 
werden gewezen ; 

Overwegende dat in de verklaring van 
voorziening wordt vermeld dat deze 
voorziening is gericht tegen het arrest 
dat het Militair Gerechtshof op 22 fe
bruari 1972 h eeft gewezen en« waarbij hij 
(eiser) veroordeeld werd tot vijf jaar op
sluiting wegens diefstal van wapens en 
wel tegen alle beschikkingen van dit 
arrest»; 

Overwegende dat in strafzaken eiser 
door een memorie die hij ter staving van 
zijn voorziening neerlegt, deze voorzie
ning niet mag verruimen tot een beslis
sing die niet is bestreden door d e ver
klaring van voorziening ; 

Dat derhalve de midclelen, in zover zij 
een ander arrest dan voormeld arrest 
bedcelen, niet ontvankelijk zijn; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schencling van artikel 97 van de Grand
wet, 

doo?'dat de arresten van het Militair 
Gerechtshof vaststellen dat de telastleg
gingen bewezen zijn, 

tenvijl zij geen antwoord geven ·ap de 
feitelijke en rechtsmiddelen die bij con
clusie werden uiteengezet en met name 
met betrekking tot de bevoegcU1eid 
krachtens artikel26 van het vVetboek van 
militaire strafrechtspleging : 

Overwegende dat het midclel noch de 
rechtsvordering, noch het verweer of de 
exceptie vermeldt' waarop geen ant
woord zou zijn gegeven ; 

D at het middel derhalve niet ontvan
kelijk is wegens het gebrek aan nauw
keurigheid ; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
het verzuim van een substantiele for
maliteit, 

doo1·dat op het zittingsblad betreffende 
de misdrijven van desertie, weerspannig
heid en diefstal van een Triumfwagen of 
in de arresten nrs. 39 en 40 geen melding 
werd gemaakt van de neerlegging van de 
conclusie die ter terechtzitting van 
15 februari 1972 werd ingediend, 

te1·wijl elke neerlegging van een stUk 
en in hoofdzaak van een conclusie op het 
zittingsblad moet worden aangetekend : 

CASSA'fiE, 1972. - 32 

Overwegende dat het proces-verbaal 
van de t erechtzitting van 15 februari 1972 
met betrekking tot de zaak waarin het 
bestreden arrest werd uitgesproken, ver
meldt dat eisers raadsman « een geschre
ven conclusie neerlegt »; dat een con
clusie die is ondertekend door die raads
man en medeondertekend is door de 
voorzitter en de griffier zich als bijlage 
bij genoemd proces-verbaal bevindt; 

Dat het middel feit;elijke grondslag 
mist; 

Over het derde middel, hieruit afgeleid 
dat uit het zittingsblad niet blijkt dat 
dat beklaagde zich heeft kunnen uit
spreken of zelfs ondervraagd werd; dat 
in dat opzicht niet mag in aanmerking 
genomen worden de vermelding van het 
arrest die wordt tegengesproken door h et 
feit dat de formule van het proces-verbaal 
van de terechtzitting « De voorzitter 
ondervraagt de beklaagde » doorgehaald 
werd, 

te1·wijl de rechtsvorm van de ondervra
ging op straffe van nietigheid wordt voor
geschreven : 

Overwegende dat de vermelding « De 
voorzitter ondervraagt de beklaagde » in 
het proces-verbaal van de terechtzitting 
werd doorgehaald en dat die do01·haling 
werd goedgekeurd, zodat de vaststelling 
van het arrest volgens welke beklaagde 
ondervraagd werd, geen enkele bewijs
kracht heeft; 

Overwegende echter dat artikel 210 
van het W etboek van strafvordering de 
voorzitter van het gerecht in hager beroep 
geenszins verplicht de beklaagde te 
ondervragen ; dat het vereist dat de 
beklaagde over de mogelijkheid beschikt 
om zijn verweer te doen gelden betref
fende de grieven die tegen het beroepen 
vonnis worden ingebracht en, indien hij 
het vraagt, het laatste woord beeft ; 

Overwegende dat t er zake, volgens wat 
vermeld is in het proces-verbaal van de 
terechtzitting van 15 februari 1972, de 
raadsman van eiser in zijn middelen ter 
staving van bet verweer werd geboord ; 
dat bij een schriftelijke conclusie heeft 
neergelegd en dat hij het laats.te woord 
heeft gebad; dat uit betzelfde proces
verbaal of uit enig ander stuk waarop 
bet Hof vermag acht te slaan, niet blijkt 
dat eiser, die op de terecbtzitting aanwe
zig was, gevraagd beeft om zelf te worden 
verboord; 

Dat bet middel niet kan worden aan
genomen; 

En overwegende dat de substantiele of 
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op straffe van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden in acht genomen en 
dat de beslissing geen onwettelijkheid 
bevat die voor de veroordeelde enige 
grief oplevert ; 

II. In zoverre de voorziening gericht is 
tegen de beslissing op de burgerlijke 
rechtsvordering : 

Overwegende dat eiser geen enkel bij
zonder middel aanvoert ; 

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

19 juni 1972. - 2e kamer. - Voo1·zit
te1· en Ve1·slaggeve1·, de H . Trousse, raads
heer waarnemend voorzitter. - Gelijk
luidende conclusie, de H. Delange, advo
caat-generaal. - Pleite1·, de H . D'hont 
(van de balie te Brussel) . 

2e KAMER. - 19 juni 1972. 

10 STRAF. - VERBEURDVERKLARING. 
- GEEN VASTSTELLING VAN DE OM
STANDIGHEDEN DIE BIJ DE WET ZIJN 
VERFIST. - NIET lliET REDENEN OM
KLEDE BESLISSING. 

2° VOORZIENING IN CASSATIE. -
STRAFZAKEN. - AFsTAND. - VooR
ZIENING VAN DE BEKLAAGDE TEGEN DE 
BESLISSINGEN OP DE STRAFVORDERING 
EN DE BURGERLIJKE RECHTSVORDE
RING. - AFSTAND VAN DE VOORZIENING 
TEGEN DE BESLISSING OP DE BURGER
LIJKE RECHTSVORDERING. - AFSTAND 
OP GROND ALLEEN DAT DEZE BESLISSING 

' GEEN EINDBESLISSING IS IN DE ZIN 
VAN ARTIKEL 416 VAN HET WETBOEK 
VA.N STRAFVORDERING. - AFSTAND 
DIE NIET ALS EEN BERUSTING KAN 
WORDEN GEINTERPRETEERD. - GE 
VOLGEN. 

1° N iet met 1·eclenen omkleed is de beslissing 
die in st1·ajzalcen een ve1·betwdve1·lcla1·ing 
uitsp1·eekt zonde1· de aanwezigheid van de 
omstandigheden vast te stellen, die bij de 
wet zijn ve1·eist (1). (Grondwet, art. 97; 
S. W. , art. 42 .) 

2° W annee1· de belclaagde zich in cassatie 
heejt voo1·zien tegen de beslissingen op de 

(1) Cass., 30 mei 1972, supra, b lz. 919 . 

stmjvm·de1·ing en de btwge?"lijke 1"echts
vo1·de1·ing die tegen hem zijn ingesteld en 
ve1·volgens van zijn voo1·ziening ajstancl 
heeft gedaan, in zove1· zij ge1·icht was 
tegen de beslissing op de btwge1·lijke 
1"echtsvo1·de1·ing, enlcel en alleen op (f1"ond 
dat cleze beslissing geen eindbeslissing 
is, in de zin van m·tikel 416 van het 
Wetboek van st1·ajvm·de1·ing, kan deze 
ajstand niet als een be1·usting wo?"den 
ge~nte1-p1·etee1·d en wo?"dt hij doo1· het H of 
niet gedec1·eteenl, inclien het vaststelt clat 
deze beslissing een einclbeslissing is (2). 

(KAUFFllfAN, ENDSTRA EN WAGEli'LAEKER, 
T. MULLER, LANDSBOlo.'D DER CHRISTE
LIJKE MUTUALITEITEN EN LITISCON
SORTEN.) 

ARREST (ve1·taz-ing). 

RET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest, op 8 december 1971 door het Hof 
van beroep te Luik gewezen ; 

I. In zoverre de voorzieningen gericht 
zijn tegen de beslissing op de strafvorde
ring: 

A. Wat de voorziening van Kauffman 
betreft: 

Over het eerste middel, afgeleid uit 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

B . Wat de voorzieningen van Endstra 
en W agemaeker betreft : 

Over het tweede micldel , afgeleid uit 

Dat het micldel niet kan worden aan
genomen; 

G. Wat de voorzieningen van de drie 
voornoemde eisers betreft : 

Over het middel ambtshalve afgeleid 
uit de schending van de artikelen 9, 97 
van de Grondwet en 42 van het Strafwet
boek: 

Overwegende dat, met bevestiging van 
het beroepen vmmis, het arrest de ver
beurdverklaring van de in beslag gena
men stukken uitspreekt, zonder de aan
wezigheid van de omstandigheden vast 
te stellen die voor de toepassing van die 

(2') Cass., 9 juni 1969 (A7T. cass., 1969, 
blz. 987); 20 mei 1972, Stt1J1"a, blz. 916 
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straf bij artikel 42 van het Strafwetboek 
zijn vereist ; 

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

II . In zoverre de voorzieningen gericht 
zijn tegen de beslissingen op de burger
lijke rechtsvorderingen : 

A. Wat de voorziening van Kauffman 
betreft: 

In zoverre de voorziening gericht is 
tegen de beslissingen op de burgerlijke 
rechtsvorderingen ingosteld : 

1° door Maria Muller, echtgenote van 
Kreuer: 

Overwegende dat eiser verklaard heeft 
afstand te doen van zijn voorziening ; dat 
het tweede middel uitsluitend gericht is 
tegen « eisers veroordeling ten gunste van 
de verweerster Muller >> ; 

2° de Landsbond der Christelijke 
Mutualiteiten, de verzekeringsvennoot
schap « Phenix Belge ll, de verzekerings
vennootschap « De Ster )) en Wilhelm 
Kreuer: 

Overwegende dat bij akte die ter 
griffie op 16 maart 1972 werd ontvangen 
eiser verklaard heeft afstand te doen van 
zijn voorziening, in zover deze' gericht is 
tegen de Landsbond der Christelijke 
Mutualiteiten, met het voorbehoud dat 
hij zich eventueel zal voorzien tegen de 
eindbeslissing die later zal worden gewe
zen op die burgerlijke rechtsvordering; 

Overwegende dat uit het voorbehoud 
dat deze afstand ten gevolge van die 
verldaring inhoudt, blijkt dat deze af
stand enkel steunt op de grand dat, met 
betrekking tot genoemde verweerster, de 
bestreden beslissing geen eindbeslissing 
is in de zin van artikel 416 van het Wet
boek van strafvordering ; 

Overwegende dat door eiser te veroor
delen om aan verweerster alle bedragen 
te betalen die zij vorderde, en hem te 
veroordelen in alle tegenover deze ge
maakte kosten, het hof van beroep uit
spraak heeft gedaan over alles wat het 
voorwerp was van de rechtsvordering van 
die burgerlijke partij en dientengevolge 
met betrekking tot de rechtsvordering 
van laatstgenoemde de rechtsmacht van 
dat hof uitgeput is; 

Dat die beslissing aldus een eindbeslis
sing is in de zin van artikel 416 van het 
W etboek van strafvordering ; 

Dat er dienvolgens geen grand is om 
de afstand van de voorziening te decrete
ren, vermits die afstand, gedaan met een 
voorbehoud waarvan moet worden uit
gesloten dat het wordt ge'interpreteerd 
als een berusting, door dwaling blijkt te 
zijn aangetast ; 

Overwegende dat met betrekking tot de 
verweerders eiser geen enkel bijzonder 
middel aanvoert ; 

B. Wat de voorzieningen van Endstra 
en W agemaeker betreft : 

In zoverre de voorzieningen gericht 
zijn tegen de beslissingen op de burger
lijke rech~svorderingen ingesteld door : 

1° Maria Muller, echtgenote van 
Kreuer : 

Overwegende dat de eisers verklaard 
hebben van hun voorzieningen afstand te 
doen; 

2° de Landsbond der Christelijke 
Mutua.liteiten, de verzekeringsmaatschap
pij « Phenix Beige ll, de verzekeringsmaat
schappij « De Ster >> en Wilhelm Kreuer : 

Overwegende dat· bij alde ter griffio 
ontvangen op 7 april 1972 de eisers ver
klaard hebben afstand van hun voorzie
ningen te doen, in zover deze gericht zijn 
tegen de Landsbond der Christelijke 
Mutualiteiten, enkel en aileen op grand 
dat de beslissing die is gewezen op de 
rechtsvordering van die burgerlijke partij 
geen eindbeslissing is en met voorbehoud 
van een nieuwe voorziening, wanneer de 
rechtsmacht van de stra:frechter uitgeput 
zal zijn; 

Overwegende dat om dezelfde redenen 
als voornoemd met betrekking tot de 
afstand van Kauffman, er geen grand 
bestaat om de afstand te decreteren ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit 

Dat beide onderdelen van het midde 1 
feitelijke grondslag missen; 

Om die redenen, decreteert de afstand 
van de voorzieningen van de eisers in 
zover zij gericht zijn tegen de beslissing 
op de burgerlijke rechtsvordering die 
door de verweerster Maria Muller werd 
ingesteld ; vernietigt het bestreden arrest 
in zover het, rechtdoende op de strafvor
dering, de verbeurdverklaring van de in 
beslag genomen stukken uitspreekt ; ver
werpt de voorzieningen voor het overige ; 
beveE:lt da.t van dit arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van de 
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gedeeltelijk vernietigde beslissing; ver
oerdeelt de eisers in negen tienden van 
de kosten ; laat de overige kosten ten 
laste van de Staat; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar het Hof van beroep 
te Brussel. 

19 jmu 1972. - 2e kamer. - Voo1·
zitte1·, de H. Trousse, raadsheor waar
nelnend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, de 
H. Closon. - Gelijkltticlende conchtsie, 
de H. Detotunay, advocaat-generaal. -
Pleite1·s, de HH. VanRyn en Houtekier. 

2° KAMER. - 20 juni 1972. 

1° HOGER BEROEP. - STRAFZArillN. 
VRIJSPRAAK DOOR DE EERSTE 

RECRTER. - VEROORDELING DOOR DE 
RECR'I.'ER IN ROGER · BEROEP OP GROND 
VAN BEvVIJSl\HDDELEN DIE VOOR RET 
EERST AAN REl\1 ZIJN VOORGELEGD. 
- REORTER IN ROGER BEROEP DIE 
ZODOENDE BESLIST TEN GEVOLGE VAN 
DE DEVOLUTIEVE KRACHT VAN RET 
ROGER BEROEP EN NIET BIJ WEGE VAN 
EVOCATIE. 

2° RECHTEN VAN DE VERDEDI
GING. ~ STRAFZAKEN. - VRIJSPRAAK 
DOOR DE EERSTE RECHTER. - NIEUWE 
BEWIJSMIDDELEN VOORGELEGD AAN DE 
RECRTER IN ROGER BEROEP. - BE
KLA.AGDE DIE VAN DEZE BEWIJSMIDDE
LEN REEFT KUNNEN KENNIS NEMEN 
VOOR RET SLUITEN VAN DE DEBATTEN. 
- VEROORDELING DOOR DE RECHTER 
IN HOGER BEROEP. - GEEN SCRENDING 
VAN DE RECHTEN VAN .DE VERDEDI· 
GING. 

1 o J-Vannee1· de ee1·ste 1·echte1· cle beklcwgde 
wegens niet bewezenveTklm·ing van de 
jeiten heejt VJ·ij gesp1"0lcen, beslist de 
1·echteT in hoge1· be?"Oep die, op het hogeT 

(1) Cass., 16 en 23 februari 1970 (A1"?". cass., 
1970, blz. 564 en 589), 25 januari 1971 (ibid., 
1971, blz. 589) en 20 maart 1972, supm, 
blz. 687. 

(2) Cass., 14 december 1971, redenen, snpm, 
blz. 370. 

(3) Men raadplege cass., 16 mei 1960 (Bnll. 
en PAsiC., 1960, I, 1062) en 5 november 1962 
(i bid., 1963, I, 297). 

(4) Dat een rechterlijke beslissing slech ts 

be1·oep van het openbctm· ministe1·ie, deze 
belclaagde ve1·oonleelt op g?"Oncl van 
bewijsmidclelen die voo1· het ee1·st aan 
hem zijn voo1·gelegcl, zocloencle wettelijlc 
ten gevolge vcm cle clevolutieve lcntcht van 
het hogeT be?"Oep ( 1) en cloo1· het jeit, cla.t 
hij ve1·lceenlelijk veTklacwt te beslissen 
bij wege van evocatie, wo1·clt zijn beslis
sing geenszins cloo1· onwettelijlcheicl actn
getast (2). (Sv., art. 172 en 215.) 

2° De 1·echten van cle ve1·clecliging vcm cle 
belclaagcle wonlen niet geschonclen cloo1· 
cle voo?"legging in hoge1· be1·oep van 
nie~twe bewijsmiclclelen op g1·oncl wacw
van de 1·echte1· in hoge1· be1·oep, ten gevolge 
van het hoge1· be1·oep van het 01Jenbctct1" 
ministe1·ie, de belclaagcle die in ee1·ste 
aamleg wenl V1"ij gesp1·oken, ve1·oo1"cleelt, 
wannee1· laatstgenoemcle v661· het sl~titen 
vcm de clebatten van cleze bewijsmidclelen 
heeft lctmnen lcennis nemen (3) (4). 
(Algemeen rechtsbeginsel.) 

(RIVAUX EN NAAl\lLOZE VENNOOTSCHAP 
O.N.A.T.R.A., T. GOS.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vom1is, op 29 juni 1971 in hoger beroep 
door de Correctionele Rechtbank te Gent 
gewezen; 

I. Over de voorziening van eiser 

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

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schencling van de artikelen 174 on 215 
van het ViTetboek van strafvordoring, 

doonlat de correctionele rechtbank, 
zitting houdende in hoger beroep, de zaak 
tot zich trekt bij toepassing van arti
kel 215 van het Wetboek van strafvorde
ring, aanvoerende dat voor het eerst in 
graad van hoger beroep, op basis van 
nieu we gegevens, de gro.ncl van de zaak 
behandeld worclt, 

tenvijl de politierechtbank, na de in 

kan gegr ond zijn op gegevens die voor tegen
spraak vatbaar zijn, raadplege men in de 
noten 2 en 3, get. W.G., onder cass., 4 januari 
1066 (Bttll. en PASIC., 1966, I, 584); men 
raadplege ook « Propos sur le texte de la loi 
et les principes generaux du droit >>, plechtige 
openingsrede van Procureur-generaal Gansbof 
van der Meersch, van 1 september 1970, Bull., 
1971, blz. 111 tot 123. 
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het Nederlands gestelde verklaringen van 
Gos en Rivaux terecht uit de debatteu 
verwijderd te hebben- hetgeen de cor
rectionele rechtbauk goedkeurt - , de 
zaak ten gronde heeft b eh andeld en op 
basis Yan de wettelijk te harer kennis 
zijnde elem enten, door een uitspraak ten 
gronde eiser vrijsprak, eiseres buiten zake 
stelde, en zich onbevoegd verklaarde om. 
kennis t e nem en van de eis van de bul'
gerlijke partij, zodat, de zaak ten gronde 
behandeld zijnde voor de politierecht
bank, er geen evocatie diende te gebeuren 
en de correctionele rechtbank een ver
keerde toepassing maakte van arti
kel 215 van het vVetboek van strafvorde
ring: 

Overwegende dat de eerste rechter 
over de grond van de zaak beslist had ; 

Overwegend e dat de rechter in hoger 
b eroep vaststelt dat de partijen en htm 
raaclslieden sedertdien kennis h ebben ge
non1en van nieuwe gegevens ; 

Overwegende d at de rechter de zaak 
niet hoefde tot zich te trekken, maar in
gevolge de devolntieve kracht van het 
hoger beroep over de grond ervan beslis
sen rnoest en zulks in de gegeven orn
standigheden verrnocht zonder de rech
ten van de verdediging te rniskennen ; 

Dat het rniddel d erhalve bij gebrek 
aan belang niet ontvankelijk is ; 

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

B. In zoverre de voorziening gericht is 
tegen de beslissing op de civielrechtelijke 
vorclering door verweerder tegen eiser 
ingesteld; 

Overwegende clat eiser geen bijzonder 
midclel inroept : 

II. Over de voorziening van eiseres 

Overwegencle dat uit de stukken waar
op het Hof v ermag acht t e slaan niet 
blijkt dat eiseres , civielrechtelijk aan
Rprakelijke partij, haar voorziening heeft 
betekend aan de partijen tegen wie ze is 
gericht; 

Dat de voorziening rnitsdien niet ont
vankelijk is ; 

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

20 juni 1972. - 2e karner . - Voo1· -

zitte1·, de H. Louveaux, voorzitter. -
Ve1·slaggeve1·, de H. Chatel. - Gelijkltti
clende conclusie , de H. Dmnon, advocaat
generaal. - Pleite1', de H. 1:'. Bove (van 
de b alie te Gent). 

2e KAMER. - 2 0 ju ni 1972. 

1° CASSATIE. - BEVOEGDH EID. 
STRAFZAKEN.- HUUR VAN ARBEID
ARBEIDSOVEREENKOlVIST VOOR ARBEI
DERS EN ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR 
BEDIENDEN.- VERBAND VAN ONDER
GESOHIKTHEID.- TOETSING DOOR HET 

·HoF. 

2° BEvVIJS . - BEWIJS DOOR GE
SOHRIFT. - BEWIJSKRAOHT VAN DE 
AKTEN. - STRAFZAKEN. - BEGRIP. 

1o Het Hoj van cassatie is bevoegd om na 
te gaan of de 1·echte1· ttit de doo1· hem 
vastgestelde jeiten wettelijlc luit bestaan 
heejt ktmnen ajleiclen van een ve1·band 
van onde1·geschiktheid, lcenme1·k 'van de 
a1·beiclsove1·eenkomst voo1· m·beicle1·s en 
van cle a1"beidsove1·eenkomst voo1· beclien
clen (1). 

2o Bestaat e1· van een ove1·eenlcomst noch 
authentieke noch onde1·handse alcte, dan 
lean e1· geen spmke zijn van miskenning 
van de bewijskmcht van een akte, in de 
zin van de m·tilcelen 1319, 1320 en 1322 
van het Btwge1·lijk Wetboelc,. 

(GARRIAU. ) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 4 februari 1972 door h et Hof 
van beroep te Gent gewezen; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 2 van de besluitwet van 
28 december 1944 betreffende de maat
schappelijke zekerheid der arbeiders , 1156 
tot 1164 en 1315 van h et Burgerlijk W"et
boek, 

doo?"dctt h et bestreden arrest beslist dat 

(1) Cass. , 22 februari 1968 (An·. cass., l OGS, 
biz. 826). 
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er tussen eiser en Mortier Agnes een 
arbeidsovereenkomst heeft bestaan, 

te1·wijl, ee1·ste oncle1·deel, het arrest geen 
antwoord verstrekt op de conclusie van 
eiser volgens welke er slechts een onbe
noemde overeenkomst tot stand was 
gekomen, erin bestaande dat eiser zijn 
woning gratis ter beschikking van de 
echtgenoten Houssiaux-Mortier stelde en 
cleze laatsten als tegenprestatie zouden 
helpen waar zij dit wensten, en zulks 
bleek uit de omstandigheden dat bij het 
tot stand komen van de overeenkomst 
Mortier Agnes aan eiser, die haar niet 
kende, door een sociaal werker werd 
voorgesteld, dat de overeenkomst gedu
rende drie jaar werd uitgevoerd, dat de 
echtgenoten Houssiaux-Mortier geen aan
gifte hebben gedaan bij de fiscus en aan 
het gemeentebestuur een aangifte hebben 
gedaan als zijnde « zonder beroep » ; 

tweecle onde?·deel, nit het arrest noch 
kan worden opgemaakt of het hof van 
beroep het bestaan van een onbenoemde 
overeenkomst al dan niet bewezen acht, 
noch of het de band van ondergeschikt
heid verenigbaar acht met de termen van 
die overeenkomst, zodat de motivering 
van het arrest onduidelijk is, het arrest 
de overeenkomst interpreteert op een 
wijze die strijdig is met de inhoud ervan 
en aan die overeenkomst een element 
toevoegt, dit is de band van onderge
schiktheid, aldus het wezen zelf van de 
overeenkomst miskennend ; 

de1·de onde1·deel, zelfs indien het arrest 
zou hebben beslist dat de onbenoemde 
overeenkomst niet bestond, het ten on
rechte de band van ondergeschik:theid 
zou hebben afgeleid uit het leveren van 
prestaties, de vermoedelijke duur ervan 
en het verplicht aanbrengen van initialen 
op de bestelbons, nu deze elementen niet 
kunnen volstaan om tot het bestaan van 
een band van ondergeschiktheid te be
sluiten: 

Wat het tweecle en het dercle onderdeel 
betreft : · 

Overwegende clat het arrest vaststelt : 
clat Mortier Agnes niet enkel « een hanclje 
toestak, wam1eer zulks paste », zoals door 
eiser wercl beweerd, 1naar regelmatig wel 
bepaalcle verrichtingen in het magazijn 
van eiser u.itvoerde, onder meer, benevens 
het net houclen van het gebouw, het 
gereedmaken van bestellingen en leverin-

. g~n e!l het controleren op wel bepaalde 
. ti.]dstlppen van bestelbons waarop zij 
haar initialen diende aan te brengen; dat 
de nodige t.ijd voor het uitvoeren van de 

bestelbons meer clan twee uren per dag 
bedroeg ; dat het fe1t zelve dat de initialen 
op de bestelbons moesten worden aange
bracht reeds voldoende wijst op het ver
pli~ht karakter van de geleverde pres'
taties en op het controlerecht van eiser ; 

Overwegende dat het arrest uit de aard 
van de geleverde prestaties, de cluur ervan. 
en de omstandigheden waarin zij ge
schiedden wettelijk het bestaan van een 
band van ondergeschiktheid, essentieel 
bestanddeel van de arbeidsovereenkomst, 
heeft kunnen afleiden ; 

Overwegende dat het arrest aldus dui
delijk en zonder dubbelzinnigheid beslist 
dat de door eiser .ingeroepen onbenoemde 
overeenkomst niet heeft bestaan ; 

Dat het, door de feitelijke elementen 
waaru.it bedoeld bestaan door eiser werd 
afgele.id tegen te spreken, van die be
weerde overeenkomst geen verkeerde uit
legging heeft kunnen geven ; 

Dat overigens, nu bedoelde overeen
komst door geen enkel geschrift wercl 
vastgesteld, de termen ervan niet konden 
worden miskend ; 

Wat het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat, nadat het arrest wet
telijk vastgesteld had dat eiser en Mortier 
door een arbeidsovereenkomst gebonden 
waren, de in conclusie ingeroepen om
standigheden betreffende de uitvoering 
van een andere overeenkomst gedurende 
drie jaar en het feit dat Mortier aan eiser 
door een derde werd voorgesteld geen 
voorwerp meer hadden, zodat het arrest 
geen antwoord erop diende te verstrek
ken; 

Overwegende dat het arrest de con
clusie van eiser wat de houding van de 
echtgenoten Houssiaux-Mortier ten over
staan van de fiscus en het gemeentebe
stuur betreft, passend beantwoordt door 
erop te wijzen. dat het best te begrijpen 
IS dat de partiJen het voordeliger hebben 
geacht zich niet wettelijk in regel te stel
len; 

Dat het middel niet kan worden aan
genome~; 

En overwegende clat 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
l~mg; veroordeelt eiser in de kosten. 

20 jrnli 1972. - 2• kamer. - Voo?·
zitte?', de H. Louveaux, voorzitter. ~ 
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Ve1·slaggeve1·, de H. Naulaerts.- Gelijk
luidende conclttsie, de H. Dumon, advo
caat-generaal. - Pleite1·, de H. R . De 
Corte (van de balie te Gent) . 

2e KAMER. - 20 juni 1972. 

VOORZIENING IN CASSATIE. 
VoRM. - STRAFZAKEN. - BURGER
LIJKE PARTIJ, EISERES. - UITGIFTE 
VAN DE VERKLARING VAN VOORZIENING 
NIET BIJ RET OORSPROJ\TKELIJK EX
PLOOT VAN BETEKENING GEVOEGD. 
NIET-ONTVANKELIJKREID. 

Niet ontva.nkelijk is de voo1·ziening van 
een btt1·ge1·lijlce pa1·tij, wannee1· bij het 
exploot van betekening van dit be1·oep 
geen 1titgifte van de ve1·klaTing van 
voo1·ziening is gevoegd (1) . (Sv., arti
kel 418.) 

(ALBRECHT, T. llffiERll'lAN G. EN A.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 12 januari 1972 door het Hof 
van baroep te Gent gewezen ; 

Over het middel van niet-ontvanke
lijkheid ambtshalve tegengeworpen en 
hieruit afgeleid dat bij het oorspronkelijk 
exploot van betekening van de voorzie
ning van eiser, burgerlijke partij, hetwelk 
in het dossier opgenomen is, de uitgifte 
van de verklaring van voorziening niet is 
gevoegd, waarvan luidens dat exploot 
een eensluidend afschrift aan de verweer
dErE< zou afgegeven zijn, zodat het voor 
het Hof niet mogelijk is de regelmatigheid 
nate gaan van de bij artikel 418 van het 
Wetboek van strafvordering vereiste be
tekening: 

Overwegende dat, wanneer de wet eist 
dat de voorziening betekend wordt, de 
verklaring zelf van de voorziening inte
graal a.an de tegenpartij moet betekend 
worden en dat de uitgifte van de bete
kende verklaring van 'voorziening bij het 
oorspronkelijk exploot van betekening 
moet worden gevoegd om het Hof in . 

(1) Cass., 25 april 1972, supm, biz. 804. 

staat te stellen de regelmatige naleving 
van die formaliteit na te gaan; 

Overwegende dat geen uitgifte van de 
verklaring van voorziening gevoegd is bij 
het exploot van betekening van die ver
klaring dat door eiser in zijn oorspronke
lijke vorm is voorgelegd en in het dossier 
is opgenomen ; 

Dat de voorziening derhalve niet ont
vankelijk is ; 

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

20 jtmi 1972. - 2e kamer. - Voo?·
zitte?', de H. Louveaux, voorzitter. -
Ve1·slaggevM·, de H . Naulaerts. - Gelijk
luidende conclusie, de H . Dumon, advo
caat-generaal. - Pleite1·, de H . C. Heer
man (van de balie te Oudenaarde). 

2e KAMER. - 20 juni 1972. 

vVEGVERKEER. -WET BETREFFENDE 
DE POLITIE OVER RET WEGVERKEER, 
ARTIKEL 29, LID 3, 2°. - VERZWA
RENDE 01\'lSTANDIGHEID « BIJ NACHT ll . 

- TOEPASSINGSGEBIED . 

De ve1·zwa1·ende omstandigheid « bij nacht ,, 
zoals zij is bepaald bij m·tikel 29, lid 3, 
2°, van de wet bet1·efjende de politie ove1· 
het wegve1·kee1· (coonlinatie van 16 maa1·t 
1968), is slechts van toepassing op de 
oveTt1·edingen van de 1·eglementen te1· 1tit
voe1·ing van deze wet, met ttitsluiting van 
de oveTt?·edingen van genoemde wet (2). 

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ RET HOF VAN 
CASSATIE, IN ZAKE DE COOK.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op de vordering 
van de Procureur-generaal bij dit Hof, 
welke luidt als volgt : 

« Aan de tweede kamer van het Hof 
van cassatie. 

" De ondergetekende procureur-gene
raal heeft de eer hierbij uiteen te zdten 
dat de Minister van justitia hem bij 

(2) Verg. cass., 19 mei 1970 (A1-r. cass., 
1070, biz. 876). 
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brief van ll februari 1972, Bestmu· d er 
wetgeving, nr. 130.836/219/AP.Div., uit
drukkelijk heeft bevolen, overeenkom
stig artikel 441 van het W etboek van 
strafvordering, bij het Hof aangifte te 
doen van h et vom1.is op 23 september 1971 
in boger beroep gewezen door d e Correc
tionele R echt bank te Tongeren en waarbij 
De Cock Alphonse Guillaume Franyois, 
werkman, geboren t e Luik, op 27 augus
tus 1922, woonachtig te Lanklaar, Model
stad nr. 24, tot 100 frank geldboete, 
alsmede tot h et verval van het recht 
o1n alle 1notorvoertuigen voorzien door 
het koni:nkliJk besluit van 3 mei 1965 
te besturen, gedurende een maand, ver
oordeeld wordt ingeval van overtreding 
van de artikelen 34, 1°, en 35 van de 
wet betreffende de politie over het 
wegverkeer (coordinatie van 16 maart 
1968) en bovendien beslist wordt dat 
de geldboete verdubbeld wordt « h et 
misdrijf bij nacht gepleegd zijnde "· 

" Door de v erzwarende omstancligheid 
afgeleid uit h et feit dat de misclrijven 
's nachts werden gepleegd, en bepaald bij 
artikel 29-2° van bedoelde wet, in aan
merking te n em en h eeft d e rechtbank 
deze wetsbepaling op verkeerde wijze in 
toepassing gebracht daar d eze slechts 
toepasselijk is op overtredingen van 
reglmnenten die ter uitvoering van d eze 
wet genomen zijn en niet op dB overtre
dingen van de wet. 

"De uitgesproken straffen zijn derhalve 
onwettelijk. 

>> Om die redenen verzoekt onclergete
kende prom.u·em·-generaal dat het Hof 
gelieve het aangegeven vonnis te ver
nietigen, te bevelen dat van zijn arrest 
melcling zal worden gemaakt op de kant 
van de vernietigcle beslissing en de zaak 
te verwijzen naar een andere correctio
nele rechtbank. 

>> Brussel, 3 mei 1972. 
>> V oor de Procureur-generaal, 

>> De Advocaat-generaal, 
(w.g.) Dumon >>; 

Gelet op artikel 441 van het Wetboek 
van strafvordering, d e beweegredenen 
van de voorafgaande vordering aanne
mende, vernietigt het vonnis van 23 sep
tember 1971 gewezen door de Correctio
nele Rechtbank te Tongeren, waarbij De 
Cock Alphonse voornoemd veroordeeld 
werd ; beveelt dat van dit arrest melding 
zal worden gemaakt op de kant van de 
vernietigde beslissing; verwijst de zaak 
naar de Correctionele Rechtbank te Has
selt, zetelende in hoger beroep. 

29 jtmi 1972. - 2e k am er. - Voo1·· 
zitte7" en Ve7·slaggeve1·, de H. Louveaux, 
voorzitter. - Gelijkluidende conchtsie, 
d e H. Dmnon, advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 20 juni 1972, 

1° CASSATIE.- BEVEL VAN MINISTER 
VAN JUS TITlE . - STRAFZAKEN. 
STRAFVORDERING VERVALLEN >VEGENS 
BETALING VAN EEN GELDSOJ\L- VER
OORDELEND VONNIS. - VERNIETIGING 
ZONDER VERWIJZING. 

20 CASSATIE. -BEVEL VAN DE MINIS
TER VAN JUS TITlE. - STRAFZAKEN. -
VEROORDELING VAN DE BEKLAAGDE 
VERNIETIGD. - GEVOLG TEN AANZIEN 
VAN DE BURGERREOHTELIJK AANSPRA
KELIJKE P ARTIJ. 

1° Op de voo1·ziening vcm de p1·octwetw
gene7"aal, ingesteld op bevel van de 
ministe1· van justitie, ve1·nietigt het H of 
zonde1· venvijzing het vonnis, dat een 
ve1·oonleling ttitsp?"eekt wegens een jeit 
ten ctanzien van hetwelk de stmjvonle1·ing 
ve1·vallen was doo1· betaling vcm een 
geldsom 01ule1" de voonvaanlen omsch7·e
ven bij m·tikel 166 van het W etboek van 
stmjvo1·de1·ing (1) . (Sv. , art. 441.) 

2° l>Vannee1· op de voo1·ziening vcm de 
pmcu?·ett1"- genental, ingesteld OJJ bevel 
vcm de ministe1· van j ttstitie , de veT001"
deling van de beklaagde vm·nietigd wo1·dt, 
st?·ekt cleze ve1·nietiging zich ttit tot het 
beschiklcencle gedeelte van het vonnis 
waaTbij de btw·gen·echtelijk ctcmspmke
lijke pa1·tij wenl ve7·oo1·deelcl (2) . (Sv., 
art . 441.) -

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ RET HOF VAN 
CASSATIE, IN ZAKE BETS EN NAAi\'ILOZE 
VENNOOTSCHAP « HOUTHANDEL VER
WEIJ >> .) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op de vordering 
van de procureur-generaal bij dit Hof, 
welke luidt als volgt : 

(1) Cass., 28 juni 1971 (An·. cass., 1971,. 
blz. 1114). 

(2) Cass., 18 december 1967 (A1·r. cass., 
1968, blz. 572}; men raadplege cass. , 21 maart. 
1972, supra, blz. 699. 
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« Aan de tweode kamer van het Hof 
van oassatie, 

n De ondergetekende prooureur-gene
raal heeft de eer hierbij uiteen te zetten 
dat de minister van justitie hem bij 
brief van ll februari 1972, Bestuur der 
Wetgeving, nr. 130.836/2 16/AP/Div., uit
drukkelijk heeft bevolen bij het Hof, 
overeenl~omstig artikel 441 van het vVet
boek van strafvordering, aangifte te doen 
van het vonnis, op 9 december 1970 gewe
zen door de Politierechtbank te Gent, 
on waarbij enerzijds Bets \Villem, geboren 
te Zaandam (Nederland) op 19 novem
ber 1924, directeur van houthandel, 
wonende te Castricum (Nederland), Van 
Uytrechtslaan, 3, tot 75 frank geldboete 
werd veroordeeld wegens overtrecling van 
artikel 7-2 van het wegverkeersreglement 
van 14 maart 1968 en anderzijds de 
naamloze vennootschap Houthandel Ver
weij, met zetel te Zaanclam, Jacob Rek
straat, 11, burgerlijk verantwoordelijk 
voor de geldboete en voor de kosten ten 
laste van Bets Willem gelegd, were! ver
klaard. 

n Deze veroordeling werd uitgesproken 
hoewel Bets Willem, gevolg gevend aan 
het verzoek dat het openbaar ministerie 
hem overeenkomstig artikel 166 van het 

- \~Tetboek van strafvorde'ring had toege
zonden, aan de ontvanger cler geldboete 
te Gent, binnen d e gestelde termijn, het 
bepaald beclrag had cloen toekomen, 
zodat de strafvordering teniet was ge
gaan. 

n Door de beklaagde niettemin te ver
oorclelen en clienvolgens ook de naamloze 
vennootschap Houthandel Verweij bur
gerlijk aansprakelijk te verklaren voor de 
gelclboete en de kosten heeft het aangege
ven vonnis de voormelde wetsbepaling 
geschonclen. 

n Om die redenen, vordert de onderge
tekencle procureur-generaal dat het Hof 
gelieve het aangegeven vonnis van de 
Politierechtbank te Gent te vernietigen, 
te bevelen dat van zijn arrest melding 
zal worden gemaakt op de kant van de 
vernietigde beslissing en te zeggen clat 
er geen grond is tot verwijzing. 

n Brussel, 3 mei 1972. 
n V oor de Procureur-generaal, 

n De Advocaat-generaal, 
(w.g.) F. Dumon n; 

Gelet op artikel 441 van het Wetboek 
van strafvordering, de beweegredenen 
van de . voorafgaande vordering aanne
mende, vernietigt het vonnis op 9 decem-

ber 1970 door de Politierechtbank te 
Gent gewezen en waarbij Bets Willem 
veroordeeld were! en de naamloze ven
nootschap Houthandel Verweij civiel
rechtelijk aansprakelijk verklaard werd ; 
beveelt dat van dit arrest melding zal 
worden gmnaakt op de kant van de ver
nietigde beslissing ; zegt dat er geen aan
leiding is tot verwijzing. 

20 jtmi 1972. - 2e kamer . . - Voo1'
zitte1· en Ve1·slaggeve1·, de H. Louveaux, 
voorzitter. - Gelijlcluidende conchtsie, 
de H. Duman, advocaat-generaal. 

2° KAMER. - 20 juni 1972. 

CASSATIE.- BEVEL VAN DE MINISTER 
VAN JUSTITIE.- STRAFZAKEN.- \TeN
NIS TOT VEROORDELING VAN EEN REEDS 
VROEGER, WEGENS HETZELFDE FElT 
VEROORDEELDE BEKLAAGDE. - VER
NIETIC+ING. 

Op de voo1·zie1iing van de p1'0ctwett1'-gene
mal, ingesteld op bevel van cle ministe1· 
van jttstitie, ve1·nietigt het H of het vonnis 
van de pol·itie1·echtbanlc dat een belclaagde 
ve1'001'deelt wegens een jeit waa1·voo1' hij 
1·eeds was ve1'0o1·deeld doo1· een v1·oege1·e 
beslissing, die in lc1·acht van gewijsde is 
gegaan (1). (Sv., art. 441.) 

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN 
CASSATIE, IN ZAKE DE Sl\fED'I'.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op de vordering 
van de Procureur-generaal bij dit Hof, 
welke luidt als volgt : 

n Aan de tweede kamer van het Hof 
van cassatie, 

n Ondergetekende procureur-generaal 
heeft de eer hierbij uiteen t e zetten dat 
de minister van justitie hem, bij brief 
van ll februari 1972, Bestuur der wetge
ving, nr. 130.836/215/AP/Div., uitdruk
kelijk heeft bevolen om overeenkomstig 
artikel 441 van het Wetboek van straf
vordering bij ·het Hof aangifte te doen 

(1) Cass., 22 februari 1071 (Arr. cass., 1971, 
biz. 500). 
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van het vonnis dat op 17 j1.mi 1971 door 
de Politierechtbank te Gent gewezen is 
en waarbij De Sme.dt 1Valter, ingenie1.u, 
geboren te Mechelen op 24 december 
1946, woonachtig te Puurs, Hooiveld, 30, 
veroordeeld is tot 25 'frank geldboete 
wegens overtreding van de artikelen 7-2 
en 30bis, 2°-d van het wegverkeersregle
ment van 14 maart 1968, welke overtre
ding begaan werd op 9 januari 1971 te 
St-Denijs-Westrem. 

» Deze veroordeling die in kracht van 
gewijsde is gegaan, is uitgesproken of
schoon de genaamde De Smedt vValter 
reeds wegens hetzelfde feit door dezelfde 
rechtbank, op 1 j1.mi 1971, was veroor
deelcl, welk vom1is ook in kracht van 
gewijsde is gegaan. 

» De strafvordering was vervallen ten
gevolge van het vonnis van 1 j1.mi 1971 
zodat het vonnis dat op 17 juni 1971 
werd gewezen met schending van de regel 
non bis in idem onwettelijk is. 

" Om die redenen, vordert de onderge
tekende procureur-generaal dat het aan 
het Hof moge behagen het aangegeven 
vom1is te vernietigen, te bevelen dat van 
zijn arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van de vernietigde beslissing, 
te zeggen dater geen reden is tot verwij
zing. 

" Brussel, 3 mei 1972. 
» Voor de Procm·eur-generaal, 

" De Advocaat-generaal, 
(get.) Dmnon "; 

Gelet op artikel 441 van het Wetboek 
van strafvordering, de beweegredenen 
van de voorafgaande vordering aanne
mende, vernietigt het vomlis op 17 juni 
1971 gewezen door de Politierechtbank 
te Gent, waarbij De Smedt Walter voor
noemd veroordeeld werd; beveelt dat 
van dit arrest melding zal worden ge
maakt op de kant van de vernietigde 
beslissing ; zegt dat er geen aanleiding is 
tot verwijzing. 

20 juni 1972. - 2e kamer. - Voo?"
zittm· en Ve1·slaggeve1·, de H. Louveaux, 
voorzitter. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Duman, advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 20 juni 1972. 

10 WEGVERKEER.- VERVALLENVER
KLARING VAN HET RECHT EEN VOER-

TUIG OF EEN LUCHTSCHIP TE BESTUREN 
OF EEN RIJDIER TE GELEIDEN. - ALS 
S1'RAF UITGESPROKEN. - GEEN VAST
STELLING VAN HET BESTAA.c"f VAN EEN 
VAN DE OMSTANDIGHEDEN BEDOELD 
BIJ DE WET BETREFFENDE DE POLITIE 
OVER HET WEGVERKEER, COORDINATIE 
VAN 16 i\'IAART 1968, ' ARTIKEL 38. 
- 0NWETTELIJKE VERVALLENVERKLA
RING. 

2° CASSATIE. -BEVEL VAN DE MINIS
TER VAN JUSTITIE.- STRAFZAKEN.
VONNIS WAARBIJ DE VERYALLENVER
KLARING WORDT UITGESPROKEN VAN 
HET RECHT EEN YOERTUIG OF LUCHT
SCRIP TE BESTUREN OF EEN RIJDIER 
TE GELEIDEN. - GEEN YASTSTELLING 
VAN HET BESTAAN VAN EEN VAN DE 
OMSTANDIGHEDEN BEDOELD BIJ DE 
vi'ET BETREFFENDE DE POLITIE OYER 
HET WEGYERKEER, COORDINATIE VAN 
16 MAART 1968, ARTIKEL 38. - VER
NIETIGING. 

30 CASSATIE. - OMYANG. - BEVEL 
VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE. -
STRAFZAKEN. - VERYALLENVERKLA
RING VAN HET RECHT EEN YOERTUIG 
OF EEN LUCHTSCHIP TE BESTUREN OF 
EEN RIJDIER TE GELEIDEN. - VER
NIETIGING VAN HET YONNIS WE GENS 
ONWETTELIJKHEID Y AN DEZE STRAF. -
GEHELE VERNIETIGING EN VERWIJZING. 

1° De ve1·vallenve1·kla1·ing van het 1·echt eeit 
voe1·tuig of een luchtschip te bestw·en of 
een 1·ijdie1· te geleiden kan wegens een 
ove1·t1·eding van de wet betrefjende de 
politie ove1· het wegve1·kee1· of wegens een 
ve1·lceersongeval slechts wm·den uitge
sp?·oken, indien een van cle omstandig
heden bedoeld bij m·tikel 38 van ge
noemde wet, coih·dinatie van 16 maa1·t 
1968, vastgesteld is (1). 

2o Op de voo1·ziening van de p?·ocu?"ett?·
gene?·aal, ingesteld op bevel van de 
ministe1· van jttstitie, vernietigt het H of 
een vonnis tot ve1·vallenve?·lclaring van 
het 1·echt een voe1·t1tig of een luchtschip te 
besttwen of een 1'ijdie1" te geleiden, zonde1· 
het bestaan vast te stellen van een van 
de omstandighede1i bedoeld bij a1·tikel 3 8 
van de wet betnfjende de politie ove1· het 
wegve1·lcem·, coih·dinatie van 16 maart 
1968 (2). (Sv., art. 441.) 

(1) Cass., 21 oktober 1968 (Ar·r. cass., 1969, 
biz. 204). · 

(2) Men raadpiege cass., 19 december 1966 
(.Ar1·. cass., 1967, biz. 506) en 10 juni 1968 
(ibid., 1968, blz. 1237). 
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3° De ve?·nietiging van een vonnis, uitge
sp7·oken op de voo1·ziening van de p7·ocu-
7'eU7'-generaal die is ingesteld op bevel 
van de mi1~ister van justitie, wegens de 
onwettelijkheid van de ve7'vallenverlcla-
7'ing van het 1·echt een voe1·tuig of een 
luchtschip te bestu1·en of een 1'ijdie1' te 
geleiden is een gehele ve1·nietiging met 
ve1·wijzing (1). (Sv., art. 441). 

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN 
CASSATIE, IN ZAKE PANIS.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op de hierna vol
gende vordering van de beer Procureur
generaal bij het Hof van cassatie : 

"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 justitie hem bij brief 
van 7 december 1971, Bestuur der wet
geving, nr. 130.836f203JAP/Div., uitdruk
kelijk bevel heeft gegeven bij het Hof, 
overeenkomstig artikel 441 van het vVet
boek van strafvordering, aangifte te doen 
van het in kracht van gewijsde gegaan 
vonnis dat op 26 januari 1971 door de 
Politierechtbank te Tongeren (afdeling 
Maaseik) geveld werd en waarbij Panis 
Albert, geboren te Maastricht op 24 juli 
1931, en er wonende, veroordeeld werd 
wegens overtredingen van de artike
len 4-1 en 12-1 van de wegcode van 
14 maart 1968 tot geldboeten van 
50 frank en van 25 frank gebracht. op 
1.000 frank en 500 frank en bovendien 
vervallen werd verklaard van het recht 
een motorvoertuig te besturen van eender 
welke categorie gedurende een termijn 
van drie maanden. 

» Deze laatste maatregel wordt als een 
straf opge1egd ; immers het vonnis stelt 
niet vast dat Panis Albert lichamelijk 
ongeschikt bevonden zou geweest zijn tot 
het besturen van een voertuig. 

» Uit de vaststellingen van het vonnis 
blijkt niet dat ten laste van de veroor
deelde een van de omstandigheden vast
gesteld werd welke, met toepassing van 
artikel 38 van de wet betreffende de 
politie over het wegverkeer (coordinatie 
van 16 maart 1968), de rechter toelaten 
bij de veroordeling wegens overtrading 

(1) Men raadplege cass., 7 september 1971 
en 17 april 1972, supra, biz. 20 en 775. 

van bepalingen van de wegcode, het ver
val van het recht tot het besturen van een 
voertuig als strafmaatregel uit te spreken. 

» Het vonnis van 26 januari 1971 heeft 
derhalve in strijd met de wet de straf van 
verval van het recht een autovoertuig te 
besturen ten laste van Parris Albert uit
gesproken. 

» Deze maatregel is een bestanddeel van 
de hoofdstraffen met het gevolg dat de 
onwettelijkheid ervan de onwettelijkheid 
meebrengt van de ganse veroordeling. 

» Om die redenen, vordert de onderge
tekende procureur-generaal dat het aan 
het Hof moge behagen het aangegeven 
vonnis te vernietigen in zoverre het op de 
strafvordering uitspraak doet, te bevelen 
dat van zijn arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van de vernietigde 
beslissing, en de zaak te verwijzen naar 
een andere politierechtbank. 

» Brussel, 10 januari 1972, 
» N amens de Procureur-generaal, 

» De Advocaat-generaal, 
» (get.) F. Dumon ,, ; 

Gelet op artikel 441 van het Wetboek 
van strafvordering en om de beweeg
redenen van de vordering, vernietigt het 
voormelde vonnis geveld op 26 januari 
1971 door de Politierechtbank te Tonge
ren, afdeling Maaseik voor zover het 
betrekking heeft op de strafvordering ; 
beveelt dat van dit arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van de 
gedeeltelijk vernietigde beslissing; ver
wijst de zaak naar de Politierechtbank 
te Hasselt. 

20 juni 1972. - 2e kamer. - Voo?'
zitte?', de H. Louveaux, voorzitter. -
Ve1·slaggeve1·, de H. Janssens. - Gelijlc
lttidende conclusie, de H. Dumon, advo
caat-generaal. 

2e :KAMER. - 20 juni 1972. 

1o VOORZIENING IN CASSATIE. 
VoRM.- STRAFZAKEN.- GESCHRIFT 
W AARIN INCIDENTEEL AANGIFTE WORDT 
GEDAAN VAN FEITEN, BEPAALD BIJ 
ARTIKEL 485 VAN HET VVETBOEK VAN 
STRAFVORDERING, TEN LASTE VAN EEN 
LID VAN HET OPENBAAR MINISTERIE 
VAN HET HOF VAN BEROEP. - GE
SCHRIFT TER GRIFFIE INGEDIEND MEER 
DAN TWEE MAANDEN ,NA DE INSOHRIJ
VING VAN DE ZAAK OP DE ALGEMENE 
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ROL. - HET HOF SLAAT ER GEEN 
ACHT OP. 

2° JEUGDBESCHERMING. WET 
VAN 8 APRIL 1965. - BESLISSING VAN 
DE JEUGDRECHTBANK. - BESLISSING 
WAARBIJ TEN OPZICHTE VAN EEN 
lVIINDERJARIGE EEN BEWARINGSMAAT
REGEL WORDT BEVOLEN.- BESLISSING 
WAARTEGEN DE OUDERS VAN DE lVIIN-, 
DERJARIGE I N HOGER BEROEP KUNNEN 
KOlVIEN. 

3° VOORZIENING IN CASSATIE. -
PERSONEN BEVOEGD CASSATIEBEROEP 
IN TE STELLEN. - ARREST VAN DE 
JEUGDKAM:ER VAN HET HOF VAN BE 
ROEP. - ARREST DAT NIET ONTVAN
KELIJK VERKLAART HET HOGER BEROEP 
VAN DE VADER TEGEN EEN BESLISSING 
VAN DE JEUGDRECHTBANK, WAARBIJ 
HEl\{ DE BEWARING OVER ZIJN lVIllH>ER 
JARIG Kllnl .WORDT ONTTROKKEN. -
VooRziENING VAN DE lVIINDERJARI GE. 
- NIET-ONTVANKELIJKHEID. 

1° H et H of slaat geen acht op een gesclw·ijt 
waa1'in incidenteel aangijte ~co1·dt gedacm 
vcm jeiten, bepaald bij cwtilcel 485 vcm 
het T¥ etboelc vcm strajvonle1·ing, ten laste 
vcm een lid van het openbam· ministe1'ie 
van het hof van be1·oep en dat te1· g1·if{ie 
van het hoj is ingediend na ve1'loop vcm 
twee mctcmden sede1·t de dag wactmp de 
zaalc op de algemene 1'0l is ingesch1·even. 
(Sv., art. 420bis en 485.) 

2° De ottdm·s aan wie de bewa1·ing ove1· httn 
lcind do01· een beslissing van de jettgd-
1'echtbanlc onttrolclcen we1·d, zijn in het 
geding bet1·olclcen pm·tijen, in de zin van 
a·rtilcel 58 van de wet van 8 ap1·il 1965 ,· 
zij lcwnnen dientengevolge tegei~ deze 
beslissing in hoge1· be1·oep lcomen. (Wet 
van 8 april 1965, art. 36 en 58.) 

3° Niet ontvanlcelijlc, wegens het ontb1·elcen 
vcm belang, is de voo1·ziening van een 
minde1'jm·ige tegen het Ct1'1'est van de 
jettgdlcame?' van het hoj vcm bemep, dat 
niet ontvanlcelijlc ve?·lclaa1·t het hoge1· 
bemep van zijn vacle1· tegen de beslissing 
vcm de je~tgcb·echtbanlc, waa1·bij hem de 
beww·ing ove1· deze minde1'jcwige wo1'dt 
ontt1'01clcen. 

(U ... TH. EN U ... R.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het arrest van 
het Hof van 4 mei 1971 (1); 

(1) .A?'?', cass., 1971, b1z. 868. 

Gelet op het bestreden arrest, op 
26 januari 1972 door de J eugdkan1er van 
het Hof van beroep te Gen,t, in de zaak 
U ... Roeland, na verwijzing gewezen; 

I. N opens d e voorziening van eerste 
eiser: 

Over het middel afgeleid .uit d e schen
ding van de artikelen 58, lid 1, 62 van 
de wet van 8 april 1965, betreffende de 
jeugdbescherming, 203bis , 408, 413 van 
hct Wetboek van strafvordering, 7 van 
de wet van 1 mei 1849 over het beroep in 
correctionele zaken, 1350, 3°, 1384 van 
het Burgerlijk vVetboek, 8, 97 van de 
Grondwet, 5, 6 en 8 van de Conventie 
van de rechten van de Mens, en uit de 
nliskenning van de rech ten der verde eli
gu1.g, 

doonlat het arrest het hoger beroep 
ingesteld door eiser niet ontvankelijk 
verklaart omdat hij niet in zaak ·was voor 
de eerste rechter, 

te1·wijl de ouder aan wie een kind ont
trokken wordt partij is bij de procedm·e 
van voorlopige maatregelen, des te meer 
claar het kind steeds minderjarig was toen 
het hoger beroep werd ingesteld : 

Overwegende clat ingevolge artikel 58 
van de wet van 8 april 1965 op de jeugd
bescherming de b eslissingen van de jeugcl
rechtbank omtrent voorlopige maatrege 
len van bewaring cler minderjarigen vat
baar zijn voor hoger beroep door het 
openbaar ministerie en voor verzet en 
hoger beroep door alle andere in het ge
cling betrokken partijen; dat de ouders, 
aan wie de bewaring van hem kind wordt 
onttrokken, niet met name vermeld zijn 
onder die partijen ; 

Overwegende, aan d e ene zijde, dat, 
onder het regime van de •vet van 15 mei 
1912 op de kinderbeschernling, de ouders, 
krachtens artikel 32, gerechtigd waren 
hoger beroep in te stollen tegen beslissin
gen van de kinderrechter waarbij hem 
minderjarige kinderen hem onttrokken 
werden; dat de wet van 8 · april 1965 
bedoeld heeft het boger beroep in het 
algemeen te vernum en in vergelijking 
met de vroegere wetgEving, en h et niet 
blijkt dat zij het recht van beroep aan de 
ouders heeft willen ontzeggen; 

Overwegende, aan de andere zijde, dat 
de ouders, tijdens de gause procedm·e 
betreffende de voorlopige bewarende 
maatregelen, betrokken zijn bij het be
veiligen van de b elangen van hem min
derj arige kinderen ; 

Overwegende derhalve · ·dat de ouders 
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partijen zijn in de zin van artikel 58 
van de wet van 8 april1965 en het vermo
gen hager beroep in te stellen tegen de 
beslissingen van de gezegde rechtbank 
waarbij hun minderjarige kinderen aan 
hun bewaring onttrokken worden ; 

Dat het lmiddel gegrond is ; 

II. N opens de voorziening van tweede 
oiser: 

Overwegende dat het bestreden arrest 
zich er toe beperkt te beslissen dat het 
hager beroep door eerste eiser ingesteld 
tegen de beslissing van de jeugdrechter 
niet ontvankelijk is en dat het verzoek
schrift ingecliend door eerste eiser, om 
toelating tot inschrijving wegens vals
heid, evenmin ontvankelijk is · en eerste 
eiser tot een deel van de kosten te veroor
delen; 

Dat tweede eiser geen belang heeft om 
zich in cassatie te voorzien tegen zulke 
beslissing die hem. niet kan grieven ; 

Dat de voorziening niet ontvankelijk 
is; 

Om die redenen, en zonder acht te 
slaan op het stuk dat geen aide is van 
afstand of hervatting van het geding of 
een alde waaruit blijkt dat de voorzie
ning doelloos is geworden maar een inci
dentele aangifte inhoudt van feiten, zo- • 
gezegd bedoeld door artikcl 485 van het 
Wetboek van strafvordering, ten laste 
van een lid van het Openbaar Ministerie 
van het Hof van beroep te Gent en welk 
op 12 jtmi 1972, dit is buiten de wettelijke 
termijn, ter griffie van het Hof werd 
neergelegd (artikel 420bis van het Wet
hoek van strafvordering), verwerpt de 
voorziening van tweede eiser en, uitspraak 
doende op de voorziening van eerste 
eiser, vernietigt de bestreden beslissing 
waarbij het hager beroep van eerste eiser 
niet ontvankelijk wordt verklaard ; be
veelt dat van dit arrest melding zal 
gemaakt worden op de kant · van de 
gedeeltelijk vernietigde beslissing; laat 
de kosten ten laste van de Staat, behalve 
die van de voorziening van tweede eiser, 
die ten zijnen laste zijn ; verwijst de 
aldus beperkte zaak naar het Hof van 
beroep te Luik, jeugcUmmer. 

20 jtmi 1972. - 2e k amer. - Voo7·
zitte7', de H . L::mveaux, voorzitter. -
Ve7·slaggeve7', de H. Delahaye. - Gelijk
luiclencle conclusie, de H. Krings, advo
caat-generaal. 

Op dezelfde dag zijn drie soortgelijke 
arresten gewezen in zake Ulens Thea en 

Ulens Hugo, Ulens Thea en Ulens Yvo, 
U lens Thea en Ulens J ohan, op een voor
ziening tegen d.rie arresten van het Hof 
van beroep te Gent, jeugdkamer, van 
26 januari 1972 . 

1 e KAl\'!ER. - 22 juni 1972. 

10 VERZEKERINGEN. - VERZEKE
RINGEN IN HET ALGEl\lEEN.- RECHTS
VORDERING VAN DE DADER VAN EEN 
SCHADELIJK FElT TEGEN DE VERZEKE 
RAAR DIE ZIJN BURGERRECHTELIJKE 
AANSPRAKELIJKHEID DEKT. - VER
JARING. - WET VAN 11 JUNI 1874, 
ARTIKEL 32. - VERJARING \·AN DE 
RECHTSVORDERING DOOR VERLOOP VA.N 
DRIE JAREN TE REKENEN VAN . DE 
GEBEURTENIS WAAROP ZIJ IS GEGROND. 
- STELSEL ZOWEL VAN VOOR A.LS VAN' 
NA DE INWERKINGTREDING VAN ARTI
KEL 2 VAN DE WET VAN 30 l\lEI 1961 
DA.T AAN ARTIKEL 32 IS TOEGEVOEGD . 
- GEBEURTENIS. - BEGRIP. 

2° VERJARING. - BURGERLIJKE ZA
KEN. - VERZEKERING IN HET ALGE-
1\lEEN. - RECHTSVORDERING VA.N DE 
DADEN VAN EEN SCHADELIJK FElT 
TEGEN DE VERZEKERAAR DIE ZIJN 
BURGERRECHTELIJKE AANSPRA.KELIJK
HEID DEKT. - WET VAN 11 JUNI 
.1874, ARTIKEL 32. VERJARING 
VAN DE RECHTSVORDERING DOOR VER
LOOP VAN DRIE JAREN TE REKENEN 
VAN DE GEBEURTENIS WAAROP ZIJ IS 
GEGROND. - STELSEL ZOWEL VAN 
v66R ALS VA.N NA DE INWERKINGTRE 
DING VAN ARTIKEL 2 VA.N DE WET 
VAN 30 l\'!EI 1961 DAT A.AN ARTIKEL 32 
IS TOEGEVOEGD . - GEBEURTENIS . . -
BE GRIP . 

30 VERJARING. - BURGERLIJKE ZA
KEN. - STUITING. - DAGVAARDING. 
- BEGINSEL VAN DE RELATIVITEIT VAN 
EEN DERGELIJKE STUITING, WAT DE 
PERSONEN EN DE RECHTSVORDERINGEl't 
BETREFT.- BEGRIP. . 

4° VERJARING. - BURGERLIJKE. ZA
KEN. - STUITING. - DA,GVAARDING. 
----;- BEGRIP. 

5° VERJARING. - BURGERLIJKE ZA
KEN. - DAGVAARDING. - STUITING 
VAN DE VERJARING.- AFWIJZING VAN 
DE EIS. - BURGERLIJK WETBOEK, 
ARTIKEL 224 7. - STUITING WORDT 
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VOOR NIET BESTAANDE GEHOUDEN. -
BE GRIP. 

1° en 2° De gebeuTtenis waa1·op geg1·ond is 
de ?'echtsvm·dm·ing van de ve?·zekeTde, 
aanspTakelijke dade?' van de aan een 
ande1· ve?'OO?'zaakte schade, tegen de ve?'
zeke?·aa?' clie zijn btwge?'?'echtelijke aan
spmkelijkheid dekt en te ?'ekenen waa?'
van kmchtens m·tikel 32 van de wet van 
11 juni 187 4· op de ve?·zeke?·ingen de 
d1·ieja1·ige vm'ja1·ing van deze ?'echtsvo?'
de?·ing begint te lopen, is geenszins, 
zowel onde?' het stelsel van v661· de in
we?·kingt?·eding van a?·tilcel 2 van de wet 
van 30 mei 1961, dat genoemd m·tilcel 32 

(1) Lid 2 van artikel 32 van de wet van 
11 juni 187 4 dat in clit artikel is ingelast bij 
artikel 2 VMJ. de wet van 30 mei 1961 luidt 
als volgt : « In geval van regresvordering van 
de verzekerde tegen de verzekeraar, loopt d e 
termijn evenwel eerst vanaf de gerechtelijke 
eis van het slachtoffer, onverschillig of h et 
gaat om een oorspronkelijke eis tot schade
loosstelling da n wel om een latere eis a ls 
gevolg van verergering van de schade of het 
optreden van nieuwe schade "· 

V66r de inwerkingtrecling van dit artikel 2 
bestonden er in de rechtsleer en de rechtspt•aak 
van de feitenrechters meningsverschillen om
trent de aanvang van de verjaringstermijn 
van een dergelijke rechtsvordering van de 
verzekerde tegen 'zijn verzekeraar ; als ge
beurtenis waarop de rechtsvordering is ge
grond, in d e zin van artikel 32 van de wet 
van 11 juni 1874, kwam zowel de reclamatie 
van het slachtoffer, buitengerechtelijke recla
matie, of rechtsvordering, in aanmerking, als 
de deflnitieve of niet-definitieve rechterlijke 
beslissing tot veroordeling van de verzekerde 
tot betaling van schadevergoeding aan het 
slachtoffer ; men raadplege FREDERICQ, T1·aite 
de £l1'0it comme1·cial belge, d. III, blz. 396, en 
Han£lboelc van Belgisch Han£lels?·echt, d. II, 
biz. 234 ; LALOUX, T1·aite des asstt?'ances tm·
tesl?"es, nr. 234; Repe1·toi1'e 1n·atiqtte ·dtt £l1·oit 
belge, v 0 Asstt?'ances tm'?·est?·es, nr. 226 ; 
MoNETTE, DE VILLE en ANDRE, T1•aite des 
assurances tm'?'estres, d. II, ru•s. 471 en 475, 
inzonderheid, nr. 475, § 5, 2°; noot WETR, 
R .C.J.B., 1956, blz. 256; Brussel, 21 januali 
1909 (PASIC., 1909, II, 90); Gent, 18 april1955 
(R.C.J.B., 1956, blz. 250). 

Het schijnt · niet dat de rechtsleer of de 
rechtspraak ooit heeft beschouwd dat het 
ongeval, dit wil zeggen, het feit dat tot de 
schade aanleiding heeft gegeven, de « gebeur
tenis " was, in de zin artikel 32 van de wet 
van 11 juni 1874. 

Om een einde te maken aan de rechtsonze-

heeft aangemtld, als onde?' het stelsel 
dat voo1·tvloeit ttit deze laatste wet, 
het ongeval waa?·dom· de schade is ve?'
oo?·zaakt ( 1). 

3° Het beginsel van de ?'elativiteit van de 
bu?·ge?·lijke stuiting van cle ve?'ja?·ing, 
wat de pe1·sonen en cle ?'echtsvo?·cle?·ingen 
bet?·ejt (2) , clat voortvloeit ttit cle m·tilce
len 2246 tot 2250 van het Bu?·ge?'lijk 
W etboek, veTzet er zich tegen dat de 
ve?'ja?·ing van een ?'echtsvm·de?·ing tot 
betaling gestttit wm·clt doo?· een ?'echts-

kerheid ten gevolge van deze diverse interpre
taties van het begrip « gebeurtenis waarop de 
rechtsvordering is gegrond "• werd bij de 
wet van 30 mei 1961 aan artikel 2 het tweede 
lid toegevoegd, waarvan de tekst zoeven 
is vermeld. (Men raadplege het verslag van 
de Senaatscommissie, zitt. 1956-1957, Gedr. 
st. 159, blz. 8). 

* * * 
De 20• november 1970 (Arr . cass., 1971, 

blz. 261) heeft het Hof beslist dat de gebeurte
nis waarop gegrond is de rechtsvordering van 
de verzekeraar t egen de verzekerde tot terug
betaling van de bedragen, welke hij aan het 
slachtoffer van een ongeval heeft uitgekeerd, 
in geval van grove schuld van d e v erzekerde, 
gebeurtenis vanaf welke de driejarige verjaring 
begint te !open, niet het schadegeval is, maar 
de betaling door de verzekeraar, nadat is 
komen vast te staan dat hij wettelijk ertoe 
gehouden was de benadeelde derde te vergoe
den. 

In verband met de betekenis van het 
begrip « gebeurtenis », uitgangspunt van de 
verjaringstermijn van andere rechtsvorderin
gen, die uit een verzekeringspolis voortvloeien, 
raadplege men onder meer LALOUX, alsmede 
MONETTE, DE VILLE en ANDRE, op. en Zoe. 
cit. ; Rep. pmt. dtt d1·. belge, Bijv., III 
v 0 Asstt?'ances te?'?'est?·es (cont1·at en general), 
nrs. 402 tot 407. 

(2) Men raadplege cass., 26 juni 1879 (Bull. 
en PAsiC., 1879, I, 327), 20 december 1894 
(ibid., 1895, I, 57) en 24 september 1964 
(ibid., 1965, I, 80) (arresten inzonderheid over 
de regel : a pe1·sona ad pm·sonam non fit 
inte?'?'ttptio). Men raadplege ook cass. fr., 
ch. civ., 31 januari 1934 (D.H., 1934, I, 163); 
DE PAGE, Tmite, d. VII, nrs. 1201 vlg.; 
Rep. 1n·at. dtt d1·. belge, v 0 P?·esc?·iption en 
matie1·e civile, nrs. 316 tot 322; PLANIOL en 
RIPERT, Tmite pmtiqtte de d1·oit civil f1'ctn9ais, 
d . VII, m. 1373 ; H., L . en J'. MAZEAUD, 
Le9o1tS de d1·oit civil, d. II, 4• uitg., nr. 1180 ; 
Dalloz, Rep. de d1·oit civil, v 0 P1·esm·iption 
civile, nrs. 439 tot 445. 

Op dit beginsel worden evenwel uitzonde-
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vo1'de1·ing van de schuldenaa1· tegen een 
de1·de, hoewel deze de solvalibiteit van de 
sclmldenaa1· lean ve?·ste?·lcen en aldus tot 
voo1·deellcan st1·elcken van de schuldeise1·, 
die ove1· cleze ee1·ste 1'echtsvo1'de?·ing be
sohilct. 

4o W annee?' een ve?·zelce~·am· die gedagvaw·d 
wenl tot tentgbetaling van de ve1'goeding 
welke de aanspmlcelijlce dade?' van de 
sohade ve1·oo?·deeld is te betalen aan het 
slachto fje1·, een tweede ve1·zelce?·aa1' tot 
t~tssenlcomst heeft opge?'Oepen op g1·ond 
van de doo1· deze laatste gesloten ve?·zelce
?'ingsove?·eenlcomst tot delclcing van de 
b~w·ge?Techtelijke aanspmkelijkheid van 
die dade?' van de schade, teneinde hem te 
doen ve?'OO?'delen tot te1·ugbetaling van 
deze ve1·goeding aan laatstgenoemde en 
buiten de zaak te w01·den gesteld, beslist 
de ?'echte?' wettelijlc, onde1· mee1· zonde?' 
het beginsel van de ?'elativiteit, m.b.t. de 
pm·sonen, van het stuitingsgevolg van 
een ?'echtsvo?·de1'ing te miskennen, dat 
deze vo1·de1·ing tot tussenkomst van de 

ringen gemaakt; men raadplege cass., 26 juni 
1879 en de Z<Jiiven aangehaalde rechtsleer. 

l\'[en raadp1ege inzake rechtsvorderingen 
tot betaling van vergoedingen, waarvan sprake 
in de gecoordineerde wetten betreffende de 
vergoeding van de schade voortspruitende uit 
arbeidsongevallen, a rtikel 28 van deze wetten 
en cass., 16 november 1963 (Bull. en PASIC., 
1964, I, 281). 

(1) :M:en raadplege LAURENT, P1·incipes de 
d1·oit civil, d. XXXII, nr. 156, en GuiL
LOUARD, T1·aite de la p1'eBC1'iption, d. I, nr. 274. 
Deze beide auteurs steunen hun rechtsleer op 
de arresten van 16 februari 1820 (Recueil 
gene1·al des lois et des a.?'?'etes, d. XX, jaar 1820, 
1 • dee!, blz. 178} en 27 maart 1832 (Si1·ey, 
1832, I, 650) van het Franse Hof van cassa tie. 

l\'[en raadplege ook cass., fr. tr• sect. civ., 
15 juni 1954 (Bull., 1954, nr. 196, blz. 167) ; 
sect. soc., 15 juni 1961 en 7 december 1961, 
(ibid., 1961, nrs. 650 en 1005, blz. 514 en 803). 

DE PAGE, Traite, d. VII, nr. 1206, vermeldt 
onder de virtuele uitzonderingen op het begin
sel van de relativiteit van de stuiting van de 
verjaring, die door de rechtsleer worden aan
genomen, " !'interruption de Ia prescription 
du recours en garantie, done du defendeur 
contre le garant (qui) interrompt celle de 
!'action directe qu'aurait le demandeur 
lui-meme contce le garant "· Hij oordeelt 
evenwel en we!licht terecht dat deze z6 
algemeen geformuleerde exceptie juridisch on
verantwoord is. 

De rechtsvordering van de hoofdschuldeiser 

ee1·ste ve?·zelce?·aa?' de ve1ja1·ing van de 
?'echtsvO?·dm·ing, wam·op de dade?' van de 
schade zich late?' be?'Oept tegen deze 
tweede vm·zeke?·aw·, gestuit heejt, dam· 
deze twee ?'eohtsvo?·de?·ingen op hetzeljde 
?'echt zijn geg1·ond en hetzelfcle voonve?'P 
hebben (1). 

5° De ?'echte?' die vaststelt dat een 1'echts
vo?·de?·ing tot tussenlcomst ingesteld doo1· 
degene die doo?' een de1·de we1·d gedag
vaa?·d teneinde de pa1·tij, die tot t~tssen
komst is opgm·oepen om in zijn plaats 
te wo1·den ve?'OO?'deeld, te ho1·en ve?·oo?·de
len, doo?' een vonnis zonde?' voo1·we1'P is 
ve?·klaa?·d wegens ongeg1·ondheid van de 
hoojdvo1·de?·ing, lean wettelijk entit aflei
den dat deze v01·de1·ing tot tussenkomst 
niet is « ajgewezen " in de zin van a1'ti
kel 2247 van het Bu1'ge1'lijk Wetboek en 
dat de1'halve de stuiting van de ve1jw·ing 
waa1·toe zij aanleiding had gegeven, 
lcmchtens dezelfde wettelijke bepaling, 
niet « voor niet bestaande moet wo1'den 
gehouden » (2). 

tegen de schuldenaa?· en de rechtsvordering tot 
vrijwaring van deze laatste tegen de borg zijn 
immers normaal op verschillende rechten 
gegrond en hebben elk een afzonderlijk voor
werp ; de eerste vordering strekt tot uitvoering 
van een verbintenis, waarop deze schuldeiser 
zich kan beroepen, terwijl de tweede, die 
gegrond is op een andere verbintenis, tot doe! 
heeft de schuldenaar te vrijwa.ren tegen de 
gevolgen van de veroordeling op de oorspron
kelijke rechtsvordering. 

In het onderhavige geval zijn de twee 
rechtsvorderingen gegrond op hetzelfde recht 
en de verzekeraar die in de eerste vordering 
tot tussenkomst opgeroepen werd, is niet 
gedagvaard . om de verweerder te vrijwaren, 
maar we! om ertoe veroordeeld te worden zelf 
en rechtstreeks de oorspronkelijke eiser te 
vergoeden, hetgeen precies weer het voorwerp 
is van de tweede rechtsvordering. 

(2) Dat de rechter wettelijk kan beslissen 
dat een eis niet is afgewezen, in de zin van 

1 artikel 2247 van het Burgerlijk Wetboek, 
wanneer het vonnis aileen vaststelt dat in 
de stand van de zaak de eiser niet over vol
doende bewijzen beschikte en dat hij in " een 
latere stand van dezelfde zaak l) zijn eis weer 
aan de rechtbank zou kunnen voorleggen, 
raadp!ege men in cass., 23 mei 1969 (A?'?' . · 
cass., 1969, blz. 936). Contra : AUBRY, RAU 
en BARTIN, Cou1·s de d1·oit civil j?·ant;ais, d. II, 
uitg., 1935, § 215, b iz, · 476; men raadplege 
evenwel AuBRY, RAu en EsMEIN, d. II, 
uitg. 1961, § 215, biz. 468, nr. 297. 

___ .r 
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(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « L'URBAINE n, 
T. DUDEK EN NAAMLOZE VENNOOT
SCHAP « ]\'[!NERVE ll; NAAMLOZE VEN

NOOTSCHAP « l\UNERVE n, T. NAAMLOZE 
VENNOOTSCHAP « L 'URBAINE n.) 

ARREST (ve1·taling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 27 jm1i 1970 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen ; 

Overwegende dat de voorzieningen in
geschreven op de algemene rol onder de 
nrs. 4728 en 4697 tegen hetzelfde arrest 
gericht zijn; dat ze samengevoegd dienen 
te worden; 

Overwegende dat tussen de partijen in 
het gecling reeds een procedure werd 
gevoerd die bij een arrest van het Hof 
van beroep te Brussel van 10 maart 1966 
werd afgesloten ; 

Dat het hof van beroep bij genoemd 
arrest de op 19 jtmi 1958 door Dudek 
tegen de naamloze vennootschap « Mi.
nerve n ingestelde rechtsvordering onge
grond had verklaard en de oproeping tot 
vrijwaring doelloos had verklaard die 
deze laatste op 2 januari 1959 tegen de 
naamloze vennootschap « Urbaine n had 
gericht; 

Overwegende dat de onderhavige pro
cedm·e op 15 september,l966 door Dudek 
werd ingeleid, dit keer tegen de naamloze 
vennootschap « Urbaine n die de naamloze 
vennootschap « Minerve n tot vrijwaring 
heeft opgeroepen ; 

Dat het bestreden arrest de hoofdvor
cleririg en de rechtsvordering tot vrijwa
ring gegrond heeft verklaard ; 

I. Wat de voorziening van de namnloze 
vennootschap « Urbaine n (zaak m·. 4728) 
betreft -: 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 32 van de wet van 
ll jmli 1874 op de verzekeringen, aange
vuld door artikel 2 van d e wet van 
30 m ei 196i, en van artikel 3 van ge
noemde wetvan 30 mei 1961 tot wijziging 
van d e ·wet van 17 april 1878 bevattende 
de voorafgaande titel van het W etboek 
van strafvordering en tot aanvulling van 
artikel 32 van de wet van ll jtmi 1874 
op de verzekeringen, 

doo1·dat het bestreden arrest, · na te 
hebben vastgesteld d at verweerder op 
30 juli 1955 een ongeval had veroorzaakt 
maar dat eerst op 3 maart 1956 sommige 
personen zich op de terechtzitting van de 
Correctionele Rechtbank te Charleroi 
tegen v erweerder burgerlijke partij had-

den gesteld, beslist dat de rechtsvorde
ring van verweerder, strekkende tot uit
voering van de door eiseres gesloten ver
zekeringsovereenkomst, niet verjaard 
was, op grond dat, in tegenstelling met 
wat eiseres betoogde in haar eerste con
clusie voor het hof van beroep, de bij 
artikel 32 van de wet op de verzekeringen 
gestelde verjaringstermijn niet was be
gim1en te lopen op de datmn van het 
ongeval, maar op de datum dat de stel
lingen van burgerlijke partij hadden 
plaatsgehad, dat dit stelsel trouwens door 
de wet van 30 mei 1961 was aangenomen 
en dat, ten deze, de verjaring van de 
rechtsvordering van verweerder was ge
stuit door de beteke1ling aan eiseres, op 
2 januari 1959, van een oproeping tot 
tussenkomst en vrijwaring ten verzoeke 
van de partij die thans gedagvaard is tot 
bindendverklaring van het arrest, 

tenvijl v66r de inwerkingtreding van 
voormelde wet van 30 mei 1961 de ver
jaringstermijn van artikel 32 van voor
noemde wet van ll jmli 1874 liep te 
rekenen van de gebetu·tenis waarop de 
rechtsvordering was gegrond en derhalve, 
in het onderhavige geval, deze termijn 
op de datum van het ongeval inging en op 
30 juli 1958 verstreek, 

en tervvijl, zo weliswaar sinds de in
werkingtrecling van voornomnde wet van 
30 mei 1961, in geval van regresvordering 
van de verzekerde tegen de verzekeraar, 
de termijn eerst loopt vanaf de gerechte
lijke eis van het slachtoffer, en zulks 
krachtens lid 2 dat door artikel 3 van de 
wet van 30 m ei 1961 bij artikel 32 van 
voormelde wet op de verzekeringen is ge
voegd, artikel 3 van genoe1nde wet van 
30 mei 1961 bovendien bepaalt dat de 
bepalingen van deze wet niet van toepas
sing zijn op de vorderingen ontstaan uit 
feiten die aan de inwerkingtrecling van de 
wet voorafgaan, inclien de termijn van 
de verjaring op clie datmn reeds is be
reikt : 

Overwegende dat artikel 32 van de wet 
van ll juni 1874 bepaalt dat « elke rechts
vordering clie voor-tvloeit uit een ver
zekeringspolis verjaard is . door verloop 
van drie jaren te rekenen van de gebeur
teilis waarop zij is gegrond n ; 

Overwegende dat uit het feit aileen dat 
een verzekerde door zijn schuld aan een 
ander schade heeft veroorzaakt niet 
volgt dat deze verzekerde noodzakelijk 
en vanaf dat ogenblik tegen zijn verzeke
raar, die zijn burgerrechtelijke aansprake
lijkheid dekt, een rechtsvordering heeft 
om hem te vrijwaren of schadeloos te 
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stellen voor de betaling van de schade die 
hij aan het slachtoffer moet betalen; 

Overwegende derhalve dat, in strijd 
1net wat het micldel verklaart, zowel 
onder het stelsel van dit artikel , van v66r 
de inwerkingtreding van artikel 2 van de 
wet van 30 mei 1961, a ls onder het stelsel 
van deze wet, de door deze ,wettelijke 
bepaling bedoelde « gebeurtenis " niet 
« het ongeval " is; 

Overwegende dat het arrest om het 
vertrekp1.mt van de verjaring vast te 
stellen op de datmn waarop het slacht
offer zich burgerlijke partij heeft gesteld, 
niet steunt op artikel 3 van de wet van 
30 Inei 1961 maar wel op een uitlegging 
van artikel 32 van de wet van 11 juni 
1874 voordat het door genoemde wet 
werd aangevuld ; 

Dat het n1.iddel niet kan worden aan
genomen; 

Over het tweede middel, afgeleid u it de 
schending van d e artikelen 1319, 1320, 
1322, 2246, 2247 van het Bmgerlijk ·vvet
boek en 32 van de wet van ll juni 1874 
op de verzekeringen, 

doo1·dat het bestreden arrest, na te 
hebben vastgesteld dat verweerder op 
30 juli 1955 een ongeval had veroorzaakt, 
dat op de terechtzitting van 3 maart 1956 
van de Correctionele Rechtbank te Char
leroi verschillende personen zich tegen 
verweerder burgerlijke partij haddon ge
steld, dat deze laatste door genoemde 
correctionele rechtbank en door het Hof 
van beroep te Brussel was veroordeeld 
om sommige vergoedingen aan die bur
gerlijke partijen te betalen, dat verweer
der vervolgens de thans tot bindendver
ldaring van het arrest gedaagde partij 
had gedagvaard voor de Burgerlijke 
Rechtbank te Charleroi om haar te 
horen veroordelen tot uitvoering van 
de verzekeringsovereenkomst die zij met 
verweerder h ad gesloten, dat d eze thans 
tot bindendverklaring van het arrest 
gedaagde p artij op 2 januari 1959 
eiseres tot tussenkomst en tot vrijwaring 
had gedagvaard, dat bij vonnis van 
9 januari 1964 van de Bmgerlijke R echt
bank te Charleroi d e vordering van ver
weerder gegrond werd verklaard en dat de 
tegen eiseres ingestelde vordering tot 
tussenkomst en tot vrijwaring niet ge
grohd werd verklaard, dat op hoger be
roep t egen dit vonnis het Hof van b eroep 
t e Brussel op 10 m aart 1966 een arrest 
wees dat d e oorspronkelijke vordering 
van verweerder niet gegrond verklaarde 
en dat de tegen eiseres gerichte oproeping 
tot vrijwaring doelloos verldaarde, en dat 

verweerder bij dagvaarding betekend op 
15 september 1966, op grond van het 
arrest van 10 maart 1966, een rechtsvor
dering instelde om eiseres t e horen ver
oordelen tot betaling van 1.200.000 frank, 
onder voorbehoud van verhoging of ver
mindering in de loop van het geding, ter 
uitvoering van een verzekeringspolis die 
het ongeval van 30 juli 1955 dekt, beslist 
dat de aldus door verweerder tegen eiseres 
ingestelde rechtsvordering niet verj aard 
was, op grond dat de verjaringstermijn 
van artikel 32 van voormelde wet op de 
verzekeringen eerst was beginnen te lopen 
van de datmn van de stalling van bm·ger
lijke partijen, dat de verjaring was ge
stuit door de oproeping tot tussenkomst 
en vrijwaring die op 2 januari 1959 a::m 
eiseres was betekend ten verzoeke van de 
thans tot binclendverklaring van het 
arrest gedaagde partij , dat het van weinig 
belang was dat de hoofdvordering en de 
rechtsvordering tot vr ijwaring niet de 
zelfde contractuele grondslag h adden, 
wanneer deze rechtsvordering tot vrij
waring, al was het maar door versterking 
van de solvabiliteit van verweerster ten 
principale, tot voordeel strekte van eiser 
ten principale en dientengevolge kon wor
den beschouwd a ls zijnde eveneens te 
zijnen voordele ingesteld, dat het even
min van belang was dat de oproeping tot 
vrijwaring slechts subsidiair was en doel
loos was verklaard, daar een dergelijke 
verklaring geen afwijzing is in de zin van 
artikel 2247 van het Bmgerlijk Wetboek, 
dat het gevolg van de stuitende handeling 
tijdens het h ele geding voortduurde 
namelijk tot het arrest van 10 maart 
1966, en dat in de mate dat de thans tot 
bindendverklaring van het arrest ge
daagde partij had gehandeld in het belang 
van verweerder h et ontbreken van een 
voorwerp van de regresvordering niet tot 
gevolg kan hebben dat d eze laatste geen 
nieuwe hoofdvordering meer kan instal
len , 

te1·wijl, ee1·ste onde1·deel, opdat een dag
vaarding, overeenkomstig artikel 2246 
van het Burgerlijk Wetboek, d e verjaring 
van een rechtsvordering kan stuiten, deze 
dagvaarding tot voorwerp moet hebben 
deze rechtsvordering en niet een andere 
rechtsvordering m et een ander voorwerp 
in te leiden, waaruit volgt dat de drie
jarige verj aring ingesteld bij artikel 32 
van voormelde wet op de verzekeringen 
en toepasselijk op de rechtsvordering van 
verweerder tegen eiser es die ertoe strekte 
laatstgenoemde t e horen veroordelen om 
verweerder t e vrijwaren voor de veroor
delingen die t egen h em werden uitge-
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sproken ten gunste van de personen bena-, 
deeld door het ongeval dat verweerder 
had veroorzaakt, niet kon worden gestuit 
door het instellen van de rechtsvordering 
tot vrijwaring tegen eiseres gericht door 
de thans tot bindendverklaring van het 
arrest gedaagde partij en ertoe strekkende 
eiseres te horen veroordelen om, niet ver
weerder, maar deze thans tot bindend
verklaring van het arrest gedaagde partij 
te vrijwaren voor de veroordelingen tegen 
deze partij uitgesproken ten voordele 
van verweerder en niet ten voordele van 
de door het ongeval benadeelde personen, 
en terwijl zulks het geval is zelfs indien 
genoemde rechtsvordering tot vrijwaring 
tot voordeel strekte van verweerder ; 

tweede onclenleel, door impliciet te be
slissen dat de rechtsvordering tot vrij
waring, op 2 januari 1959 aan eiseres 
betekend ten verz(leke van de thans tot 
bindendverklaring van het arrest ge
daagde partij, tot voorwerp had de
zelfde rechtsvordering in te leiden als die 
welke verweerder bij het inleidend ex
ploot van 15 september 1966 heeft inge
steld, het bestreden arrest de bewijskracht 
heeft miskend die krachtens de artike
len 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk 
W etboek zowel aan het exploot van 
2 januari 1959 als aan het exploot van 
15 september 1966 is gehecht; 

de1·de onde1·deel, doordat de rechtsvor
dering tot vrijwaring, door de thans tot 
bindendverklaring van het arrest ge
daagde partij ingesteld tegen eiseres, bij 
het arrest van het Hof van beroep te 
Brussel doelloos was verklaard, deze 
rechtsvordering tot vrijwaring beschouwd 
moest worden als zijnde afgewezen in de 
zin van artikel 2247 van het Burgerlijk 
Wetboek, waaruit volgt dat, overeen
komstig dit artikel, in de onderstelling dat 
de rechtsvordering tot vrijwaring de ver
jaring van de rechtsvordering van ver
weerder zou hebben gestuit, deze stuiting 
als niet bestaande moest worden be
schouwd: 

Wat het tweede onderdeel betreft 

Overwegende dat in h et exploot van 
2 januari 1959 de naamloze vennootschap 
«Minerva», enerzijds, de rechtsvordering 
tot vrijwaring tegen de naamloze ven
nootschap « Urbaine » rechtvaardigde op 
grond dat Dudek, overeenkomstig de bij 
deze laatste gesloten verzekeringspolis, 
gerechtigd was van laatstgenoemde de 
dekking van zijn burgerrechtelijke aan
sprakelijkheid te eisen en, anderzijds, 
ertoe concludeerde dat deze naamloze 

vennootschap « Urbaine » zou worden 
veroordeeld « om tussen te komen in het 
gecling (ingeleid door Dudek tegen de 
naamloze vem1ootschap Minerve) .. . en 
om de zaak van de verzoekende vennoot
schap (naamloze vmmootschap Minerve) 
over t e nemen, die, clm·halve, buiten de 
zaak zou worden gesteld zonder kosten » ; 

Overwegende derhalve dat, door te 
beslissen dat d e op 2 januari 1959 aan 
de naamloze ve1mootschap « Urbaine » 
betekende rechtsvordering tot vrijwaring 
tot voorwerp had de rechtsvordering in 
te leiden die Dudek zelf tegen genoemde 
vennootschap had kunnen instellen, het 
arrest de bewijskracht van de in h et 
tweede onderdeel van het middel be
doelde alden niet heeft miskencl ; 

Dat clit onclerdeel van het micldel feite
lijke grondslag mist ; 

\Vat het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat het beginsel van de 
relativiteit van de stuiting van de verja
ring, wat de personen en wat de rechts
vorderingen betreft, dat voortvloeit uit 
de artikelen 2246 tot 2250 van het Bur
gerlijk Wetboek zich ertegen verzet dat 
kan worden aangenomen dat de verja
ringstermijn van een rechtsvordering tot 
betaling gestuit wordt door een rechts
vordering die verweerder tegen een clercle 
instelt, op grond alleen dat deze laatste 
vordering « de solvabiliteit van verweer
der kan versterken en aldus ... tot voor
deel kan strekken van de ( oorspronke
lijke) eiser en (dus) kon worden be
schouwd als zijnde eveneens ingesteld te 
zijnen voordele » ; 

Overwegende, echter, dat het beschik
kencle gedeelte clat door dit ondercleel 
van het middel wordt bestreden en be
trekking heeft op de stuiting van de 
verjaring ten gevolge van het exploot 
van 2 januari 1959 door de naamloze ven
nootschap " Minerve » aan de naamloze 
vennootschap « Urbaine » betekencl, wet
telijk worclt gerechtvaardigd door de 
grond dat dit exploot een rechtsvordering 
inleidde die Dudek zelf had kunnen in
stellen, dat wil zeggen dat dit exploot tot 
voorwerp had dezelfde rechtsvordering in 
te leiden als die welke Dudek bij exploot 
van 15 september 1966 tegen genoemde 
naamloze vennootschap "Urbaine » had 
ingesteld; 

Overwegende, immers, dat uit het ant
woorcl op het tweede onderdeel volgt dat 
de bij het exploot van 2 januari 1959 
ingeleide rechtsvordering in het gemeen
schappelijk belang van de naamloze ven
nootschap << Minerva » en van Dudek 
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ward ingesteld en met name op een recht 
van deze laatste steunde; 

Dat hieruit dient te worden afgeleid 
dat, daar de gevolgen . van daze rechts
vordering niet gesplitst kunnen worden, 
niet kan worden aangevoerd dat het 
bestreden arrest, door, voor de termijn 
van de rechtsvordering van Dudek, de 
stuitende kracht van genoemd exploot 
aan te nemen, onwettelijk de stuitende 
kracht van een dagvaarding zou hebben 
uitgebreid van een persoon tot een ander; 

Dat in dit onderdeel, dat een ten over
vloede gegeven grond bekritiseert, het 
middel niet ontvankelijk is wegens het 
ontbreken van belang ; 

W at het derde onderdeel betreft : 

Overwegende dat hoewel, naar luid van 
artikel 2247 van het Burgerlijk Wetboek, 
de stuiting van de verjaring door de dag
vaarding voor niet bestaande wordt ge
houden wanneer de eis wordt afgewezen 
en hoewel, in beginsel, dit artikel geen 
onderscheid maakt naargelang van de 
redenen van de afwijzing, niettemin de 
draagwijdte van de beslissing die d~ eis 
heeft afgewezen moat worden nagegaan 
door vaststelling van de werkelijke me
ning van de rechter die ze heeft uitge
sproken; 

Overwegende dat, hoewel het arrest 
van 10 maart 1966 de rechtsvordering tot 
vrijwaring van de naamloze vennoot
schap " Minerva » tegen de naamloze ven
nootschap "Urbaine » doelloos heeft ver
ldaard, vermits de rechtsvordering van 
Dudek tegen de naamloze vennootschap 
" Minerva » niet gegrond was daar de 
verbintenissen van de naamloze vennoot
schap " Urbaine » van oudere datum 
waren, het bestreden arrest eruit wette
lijk heeft kunnen afl.eiden dat ten daze de 
stuiting van de verjaring door de dag
vaa.rding van 2 januari 1959 ten opzichte 
van Dudek niet voor niet bestaande 
moest worden gehouden ; 

Dat dit onderdeel van het middel niet 
kan worden aangenomen ; 

II. Wat de voorziening van de naam
loze vennootschap " Minerva » betreft 
(nr. 4697) : 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1134, 1315, 
1341, 1349, 1353 van het Burgerlijk Wet
hoek (walk artikel 1341 gewijzigd is bij 
de wet van 20 maart 1948, artil{el 1), 
25 van het W etboek van koophandel en 
97 van de Grondwet, 

doo1·dat het bestreden arrest afwijzend 
beschikt over het middel door eiseres af-

geleid uit het feit dat de in 194 7 tussen 
verzekeraars gesloten multilaterale over
eenkomst bij gebrek aan voorwerp ver
vallen is sinds het arrest van het Hof 
van cassatie van 18 juni 1953 (1) volgens 
hetwelk artikel 12 van de wet van 
11 jnni 1874 van toepassing is op de 
verzekeringen die de burgerrechtelijke 
aansprakelijkheid voor de aan derden 
veroorzaakte schade dekken en waar
door voortaan de samenvoeging van 
verzekeringen ter zake wordt verhin
derd ; dat het arrest, zonder de weerslag 
te ontkennen van de bekrachtiging 
door de rechtspraak van het bedoelde 
beginsel, doet gelden dat de litigieuze 
overeenkomst niet uitdrukkelijk werd 
ontbonden en dat de contracterende 
maatschappijen die zich neerlegden bij 
de nieuwe rechtspraak eruit de gevolg
treld{ingen hadden moeten afl.eiden en 
hun vroeger akkoord hadden moeten 
beeindigen, 

tenuijl, ee1·ste onde1·deel, deze gronden 
dubbelzinnig zijn; ze het niet mogelijk 
maken na te gaan of de feitenrechter wil 
vaststellen, in feite, dat de contracterende 
partijen de gevolgen van genoemde over
eenkomst hebben willen in stand houden, 
dan wel verklaren, in rechte, dat bij 
gebrek aan uitdrulllielijke ontbinding de 
overeenkomst noodzakelijk blijft be
staan; door daze dubbelzinnigheid, waar
door de wettelijkheid van de beslissing 
niet kan worden getoetst, de feitenrechter 
de verplichting niet is nagekomen zijn 
beslissing naar de eis van de wet met 
redenen te omkleden (schending van 
artikel 97 van de Grondwet); 

tweede onde1·deel, daar het geschil \oopt 
tussen verzekeraars en, derhalve, tussen 
kooplieden, de ontbinding van een 
schriftelijke overeenkomst stilzwijgend 
kan plaatshebben en het bewijs van een 
dergelijke ontbinding kan volgen uit een 
vermoeden, zoals het ophouden van de 
toestand waarvan de overeenkomst de 
moeilijkheden moest oplossen (schending 
van de artikelen 1134, 1315, 1341, 1349, 
1353 van het Burgerlijk Wetboek en 
25 van het Wetboek van koophandel) : 

Overwegende dat in antwoord op de 
argumentatie van verweerster volgens 
welke het multilateraal akkoord van 
17 oktober 1947, gewijzigd op 19 mei 
1951, sinds het arrest van het Hof van 
18 juni 1953 vervallen was, het arrest niet 
beslist dat de ontbinding van een over-

(1) Bull. en PASI\. ., 1953, I, 823. 
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eenk01nst tussen v erzekeraars, die lwop
lieden zijn, niet stilzwijgend kan plaats
hebben of niet door ver1noedens kan wor
den bewezen ; 

Dat het, om de in het middel overge
nomen gronden, enkel beslist zonder dub
b elzinnigheid dat niet is bewezen dat de 
contracterende maatschappijen hem. ak
lword hadden beeindigd en enrit afteidt 
dat dit akkoord, daar h et niet was ont
bonden, verder uitwerkin.g bleef hebben; 

Dat h et middel feitelijke gronclslag · 
mist; 

Over h et tweede middel, afgeleid uit de 
sch encling van de artikelen 1134, 1319, 
1320, 1322 van h et Burgerlijk W etboek 
en 97 van de Grondwet, 

cloonlat het bestreden arrest, op grond 
van d e multilaterale overeenkomst in de 
n::mand oktober 1947 tussen de verzeke
r aars gesloten om hem r espectieve tussen
komsten te r egelen in geval van samen
voegi.ng van verzekeringen inzak e auto, 
d e gevolgen van h et aan de h eer Dudek 
te wijten ongeval ten laste laat kom.cn 
van eiseres en, dm·halve, eiseres veroor
d eelt om verweerster te vrijwa ren voor 
alle veroordelingen te harcn laste uitge
sproken t en voordele van deze laatste ; 
d at, volgens d e gronden van deze beslis
sing, h e t aannemen van de gegroncU1eid 
van de hoofd vordering van Dudek tegen 
verweerster, met toepassing van arti
kel 12 van d e wet van 11 juni 1874 dat 
bepaalt dat uitsluitend het oudste con
tract wordt toegepast, d e contractuele 
v erhouclingen tussen de beide maatschap
pijen niet kan aantasten in geval van 
samenvoeging van verzekeringen, en zo 
weliswaar h et arrest van 10 maart 1966 
(dat eritspraak doet op de eerste rechts
vordering van de heer Dudek) aan ver
weerster kan worden t egengeworpen in 
zover h et beslist da t Dudek krachtens 
genoemcl artikel 12 geen aanspraak kan 
m aken op de dekking van eiseres, hieruit 
niet noodzakelijk volgt clat er tussen 
d e verzekeraars geen enkel probleem 
inzake samenvoeging van verzekeringen 
rijst, 

tenvijl, ee1·ste oncle7·cleel, hct 1riet vcrenig
baar is vooreerst t e erkennen dat de 
verzekerde slechts een rechtsvordering 
h eeft t egen een van de betrokken maat
schappijen en vervolgens te verklaren 
clat er niettemin een probleem inzake 
samenvoeging van verzekeringen bestaat 
clat tussen d eze maatschappijen moet 
worden geregeld; d eze t egenstrijdigh eid 
in de gronden belet dat de beslissing naar 
d e eis van de wet m et redenen is omkleed 

(schencling van artikel 97 van de Grand
wet); 

ttveecle oncle7·cleel , door in het onderha
vige geval, waarin de verzekerde zich 
slechts kan b eroepen op de dekking van 
een enkele verzekeraar, een multilaterale 
overeenkomst toepasselijk te verklaren 
clie, volgens haar opschrift zelf, bestemd 
is om " in geval van samenvoeging van 
v erzekeringen . . . d e tussenkomst van een 
of n1eer verzekeraars t e regelen , , het 
arrest genoemde overeenkomst uitbreidt 
tot een geval waarop ze geen betrekking 
h ceft en er alclus de bindende kracht van 
miskent (schencling van artikel 1134 van 
h et Bm·gerlijk w·etboek), of ze althans 
u itlegt op een wijze die onvere1rigbaar is 
m et h aar bewoordingen en alclus de be
wijskracht ervan miskent (schencling van 
d e artikelen 1319, 1320 en 1322 van het 
Burgerlijk W"etboek) : 

Overwegende dat naar luid van de mul
tilaterale overcenkomst van 17 oktober 
1947, gewijzigd op 19 mei 1951 en waar
van sprake in h et middel, deze overeen 
komst de tussenkomst van ecn of m eer 
verzekeraars 1noet regelen in geval van 
samenvoeging van verzekeringen ; . 

Overwegende dat het arrest, zonder in 
tegenstrijdigheid te vervallen of de be
>vijskracht van d eze alde te 1niskennen, 
enerzijds , h eeft lnmnen aannemen dat 
krachtens artikel 12 van de wet van 
11 jemi 1874 de verzekerde slechts over 
een r echtsvordering tegen een van de 
betrokken maatschappijen beschikt en, 
anderzijds, heeft kmmen v erklaren dat 
er niettemin een tussen die maatschap
pijen te regelen probleem inzake samen
voeging van verzekeringen is wegens het 
bestaan van de multilaterale overeen
komst waartoe zij zijn toegetreden ; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Om die redenen, voegt de onder de 
nrs . 4728 en 4697 ingeschreven zaken 
samen ; v erwerpt de voorzieningen ; ver
oordeelt de eiseressen in de kosten van 
hm1 voorziening. 

22 jemi 1972. - 1e kamer. - Voo7'
zitte7', de H. de vVaersegger, raaclsheer 
waarnemend voorzitter. - V e7·slaggeve7', 
Ridder de Schaetzen. - Ancle7·sl~ticlencle 
conclusie ove1· het 3e oncle7·cleel van het 
ttveecle miclclel van de ee1·ste voo1·ziening 
en gelijkluiclencle ove1· cle ancle1·e onclenlelen 
en cle ancle1·e miclclelen (1). d e H. Dennon, 

(1) Het openbaar ministerie h a d geconclu-
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ad vocaat -generaal. 
HH. Philips en Bayart. 

Pleite1·s, de arrest, op 2 april 1971 door het Hof van 
beroep te Gent gewezen ; 

1 e KAMER. - 23 juni 1972. 

AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST). - O NGEVAL OP 
EEN ONBEWAAKTE OVERWEG. - BE
SLISSING DIE EEN DEEL VAN DE AL"N"

SPRAKELIJKHEID TEN LASTE LEG'l' VAN 
DE EXPLOITANT VAN DE SPOORWEG.
BESLISSING HIEROP GEGROND DAT D EZE 
OVERvVEG EEN ABNORMAAL GEVAAR 
VOOR HET VERKEER OPLEVERT. -
WETTELIJKHEID . 

TV ettelijk is de beslissing die de aanspm
lcelijlcheid voo1' een ongeval op een 
onbewaakte ove1·weg, ten laste legt van 
de exploitant van een spoo1·weg, op 
grand dat deze ovenveg een abnonnaal 
gwaa1· voo1· het ve1·lcee?· opleve1·t, aanue
zien e1· geen passende maat1·egelen zijn 
genomen om het nitzicht op de spoo1·weg 
op een behoodijke cifstand v1·ij te 
malcen (1). (B.W., art. 1382 en 1384.) 

(NATIONALE l\fAATSCHAPPIJ DER BEL
GISCHE SPOORWEGEN, T. D'HAESE, C., 
BAERT, S. EN D'HAESE, R.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 

deerd cla.t b et derde onderdeel van bet tweecle 
micldel in b et cassatieberoep van de naamloze 
vennootschap « L'Urbaine >> moest worden aan
genomen, daar bet, eensdeels, had doen gelclen 
dat de rechter de vordering tot tussenkomst 
h a d « afgewezen » op g1'0nd dat zij zonder 
voorwerp was geworden, wegens ongegrond
verklaring van de hoofdvordering en, ander
deels, zich b eroepen had op de bijna eens
gezinde r echtsleer volgens welke de stuiting 
van de verjaring, in de zin van artikel 2247 
van b et Burgerlijk Wetboek, voor niet be
staande wordt gehouden, wellce oolc de 001'Zactk 
van de afwijzing zij, omdat de wet geen 
onderscheid maakt (raadpl. LAURENT, P1·inci
JJ es de d1·oit civil, d. XXXII, nr. 101, ARNTZ, 
Coit·rs de d1·oit civil j1·an9ais, d . II, nr. ~983; 
DE PAGE, Tmite, d. VII, nr. 1182; BAUDRY
LACANTIJ\"ERIE, De let p1·esc1'iption, nr. 505 ; 

Over het rniddel afgeleid uit de schen
cling van de artikelen 1382, 1383 van het 
Bmgerlijk vVetboek en 97 van de Groncl
wet, 

do01·dat het b estreclen arrest ten on
rechte beslist dat het ongeval zijn oorzaak 
vinclt in de fout van eiseres om niet de 
nodige aanvullencle veiligheidsmaatrege
len genomen te hebben ofschoon de 
plaatsgesteldheid zo was dat zij clercle 
verweercler « omzeggens verplichtte stil 
te houclen aan d e ingang van de overweg 
en clit op zulke korte afstand van de spo" 
ren dat er steeds gevaar voor ongevallen 
bestoncl », en ofschoon « de ervaring kon 
cloen voorzien clat tal van bestum·clers, 
inclien zij niet uitclrukkelijk en tijclig op 
de noodzakelijkheicl van het stilhouclen 
worden gewezen , zich van die nooclzake
lijkheicl slechts zouclen bewust worden 
wanneer zij reeds te dicht bij de sporen 
waren genaclercl », 

te1·wijl de enkele vaststelling d at door 
de font van eiseres een bestenclig gevaar 
voor ongevallen bestoncl de vaststelling 
niet irnpliciet dat het ongeval zich in 
concreto claardoor heeft voorgedaan, en 
h et arrest vercler vaststelt clat dercle ver
weerder « zelf de plaatselijkheclen k end e 
cloch, ofschoon d e zichtbaarheid ingevolge 
de slechte weersornstancligheden nog was 
verminderd, de overvveg is opgereden na 
eenvouclig zijn snelheid ietwat te h ebben 
verminclerd en zonder degelijk uit te zien 
in de richting van waaruit de trein kon 
opdagen, dat hij aan h et mogelijke trein
verkeer b lijkbaar niet de nodige aan
clacht schonk. .. », hetgeen impliceert dat 

AUBRY, RAU en BARTIN, Cow·s de d1·oit civil 
j1'Ctn9ais, d. II, uitg. 1935, § 215; H., L . en 
J. MAZEAUD, L e9ons de d1·oit civil, d . II, 1962, 
nr. 1178). 

In zijn conclusie over de voorziening van 
de naamloze vennootschap « Minerva » had 
h et openbaar ministerie doen gelden dat, 
hoewel beide middelen voor hem ongegrond 
schenen t e zijn, de ca.ssatie, die volgens h em 
moest voortvloeien uit de aanneming van h et 
d erd e onderdeel van het tweede middel in de 
eerste voorziening, noodzakelijk de vernieti
ging met zich bracht va.n h et beschikkende 
gedeelte met betrekking tot de vordering tot 
vrijwaring, voorwerp van de tweede voorzie
ning. 

(1) Men r aadp lege cass., 22 februari 1962 
.(Bull. en PASIC., 1962, I, 710); 2 juni 1970 

r (.A1T. cass., 1970,.blz. 919) en noot 2 op blz. 919. 



- 1014-

het ongeval niet kon te wijten zijn aan 
bet fait dat derde verweerder niet tijdig 
op de noodzaak tot stilbouden werd 
gewezen, wat ieder oorzakelijk verband 
tussen de fout van eiseres en bet ongeval 
uitsluit (schending van de artikelen 1382 
en 1383 van het Burgerlijk Wetboek), of 
althans de motivering van het arrest op 
dit ptmt dubbelzinnig, zoniet tegenstrij
dig maakt (schending van artikel 97 van 
de Grondwet) : 

Overwegende dat het arrest, om te 
beslissen dat eiseres gedeeltelijk voor het 
ongeval aansprakelijk is, niet aileen 
steunt op de in het middel aangehaalde 
beschouwingen, maar ook op de redenen 
dat eiseres geen overwegen mag inrichten 
of in stand houden die een abnormaal 
gevaar voor het verkeer meebrengen, dat 
aan de onbewaakte overweg waar het on
geval gebeurde het zicht op de spoorweg 
zodanig beperkt is, onder meer voor de 
bestuurder van een vrachtwagen zoals 
die waarmee derde verweerder reed, dat 
er steeds gevaar voor ongevallen bestaat, 
dat die toestand eiseres verplichtte bij
zondere maatregelen te treffen om clit 
gevaar tegen te gaan, bij voorbeeld door 
het plaatsen van lichtsignalen of door de 
omgeving op zulke wijze in te richten dat 
het zicht op de spoorweg op behoorlijke 
afstand vrij kwam en dat het ontbreken 
van elke aangepaste maatregel de aan
sprakelijkheid van eiseres in het gedrang 
brengt; 

Overwegende dat het arrest aldus dui
delijk beslist dat de fout vari eiseres, 
zoals deze fout in voormelde redenen 
wordt mnschreven, een van de oorzaken 
van het ongeval is geweest ; 

Overwegende dat de vaststelling dat 
derde verweerder, die de plaatselijke toe
stand kende, de overweg is opgereden na 
eenvoudig zijn snelheid ietwat te hebben 
verminderd en zonder clegelijk te hebben 
uitgezien in de richting van waaruit de 
trein kon opdagen, niet uitsluit dat eiseres 
een font in oorzakelijk verband met het 
ongeval heeft kunnen begaan door h et 
verzuim van elke gepaste maatregel om, 
onder meer, het zicht op de spoorweg op 
behoorlijke afstancl vrij te maken; 

Overwegencle clerhalve dat het arrest 
noch op clubbelzinnige, noch op tegen
stri.jdige redenen steunt en zijn beslissing 
meteen wettelijk rechtvaardigt ; 

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

23 juni 1972. - 1e kamer. - Voo?'
zitte?', Ridder Rutsaert, raadsheer waar-

nemend voorzitter. Ve1·slaggeve?·, 
de H. Meei:1s. - Gelijlcluidende conclusie, 
de H. Krings, advocaat-generaal. -
Pleite1·s, de HH. VanRyn en Bayart. 

1 e KAMER. - 23 juni 1972. 

VERZEKERINGEN. VERPLICHTE 
AA.NSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING IN
ZAKE lVIOTORRIJTUIGEN. - BEPA.LING 
VAN DE VERZEKERINGSOVEREENKOMST 
WAARIN DE VERZEKERAAR ZICH EEN 
RECHT VAN VERHA.AL OP DE VERZEKER· 
DE VOORBEHOUDT.- WETTELIJKHEID. 
-BEGRIP . 

Geen enlcele wetsbepaling ve1·biedt clat in 
een ovenenlcomst bet1·e (}en de cle ve1·
plichte aanspmlcelijlcheidsve?'zelce?·ing in
zake moto1'1'ijtuigen wonlt bepaalcl clat cle 
ve?·zelce?·aa?·, m.b.t. de aan cle get1·ofjene 
te betalen ve1·goedingen, een 1·echt van 
ve1·haal op cle ve?·zelce?·cle heejt, indien op 
het ogenblilc clat hij cle schacle ve?'OO?'
zaalct, het voe1·tuig niet gedelct is dom· 
het 1·eglementai1· voo?·gesch?-even schou
wingsbewijs en zonde1· dat bovenclien het 
bestaan moet wm·clen bewezen van een 
ancle1·e fo~tt of van een oo?·zalcelijlc ve?'
bancl tttssen clit ve1·zuim en de schade ( 1). 
(B.W., art. 1134; wet van 1 juli 1956, 
art. 11, lid 2.) 

(LAMBREGTS, T. NAA.MLOZE VENNOOT· 
SCHAP NOORDSTAR EN BOERHAAVE.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 23 april 1971 door het Hof van 
beroep te Luik gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 9, 16 van de wet 
van 11 jtmi 1874 op de verzekeringen in 
het algemeen, titel X van het Wetboek 
van koophandel vormend, 5, 11, lid .2, 21 
van de wet van 1 juli 1956 betreffende 
de verplichte aansprakelijkheidsverze
kering inzake motorrijtuigen, 6, 1172 en 
1382 van het Burgerlijk Wetboek, 

clom·dat, na vastgesteld te hebben dat 

(1) Cass., 21 januari 1972, S'ltpra, biz. 498. 
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de vordering van verweerster in terugbe
taling van de door haar voor eiser be
taalde schadevergoeding gesteund is op 
het 3o van artikel 25 van het tussen par
tijen afgesloten verzekeringscontract, een 
recht van verhaal ten voordele van de 
maatschappij inhoudend ... : "wanneer het 
hierna omschreven motorrijtuig aan de 
reglementering op de teclmische controle 
is onderworpen, voor ieder ongeval dat 
zich voordoet op een ogenblik dat het 
motorrijtuig niet voorzien of niet m eer 
voorzien is van een geldig schouwingsbe
wijs, behalve tijdens de normaal af te 
leggen afstand om naar de eerste schou
wing te rijden of om bij aflevering van een 
rood bewijs naar de hersteller te rijden 
en om zich vervolgens, na herstelling, 
terug bij het schouwingsorganisme aan te 
bieden », het bestreden arrest eiser ver
oordeelt tot terugbetaling van het beclrag 
van 415.828 frank om de reden dat ten 
deze niet alleen vaststaat dat gemti
meerde (thans eiser) over geen schou
wingsbewijs beschikte, doch tevens dat 
zijn voertuig niet aan de technische con
trole onderworpen was geworden, in 
weerwil van de ten deze geldende wette
lijke bepalingen ... dat gemtimeerde, als 
verweer tegen het tegen hem ingediend 
verhaal, verschillende middelen aan
wendt, te weten : " 1° dat het aangehaald 
middel in overeenstemming moot ge
bracht worden met de algemene principes 
van de zware fout bepaald bij de wet van 
1874 »; dat hieruit bijzonder wordt afge
leid dat tussen het verzuim en het ongeval 
een oorzakelijk verband moet bestaan ; 
dat de polis een duidelijk onderscheid 
maakt tussen allerhande redenen van 
verval en mogelijkheden van verhaal door 
de maatschappij, waaronder die bepaald 
door het tertia van artikel 25, en de geval
len opgesomd onder 9 en 1 0 van dezelfde 
tekst, alwaar precies de zware fout be
handeld wordt, dit is de fout begaan bij 
het sturen zelf en a ldus in rechtstreeks 
verband met het ongeval ; dat vanzelf
sprekend in dergelijke gevallen, waarin 
de door de bestuurder begane vergissing 
inherent is aan het ongeval dat hij ver
oorzaakte, de rechter slechts een verval 
kan uitspreken ' wanneer het oorzakelijk 
verband tussen de gedragingen van de 
bestuurder en het schadeverwekkend ge
volg daarvan wordt vastgesteld ; dat 
zulks klaarblijkelijk het geval niet is 
wanneer, zoals ten deze en ook in een 
similair geval, bijvoorbeeld wanneer een 
bestuurder niet voldoet aan de wettelijke 
voorwaarden, voorgeschreven om hem too 
te laten een voertuig te besturen, hem 

het recht daartoe ontnomen is ; dat hem 
daardoor ipso facto eveneens h et recht .op 
dekking ontnomen wordt, onverschillig of 
ingevolge de begrippen van de verplichte 
aansprakelijkheidsverzekering jegens de 
derden schadelijders vei'zekering ten be
hoove van d01·den blijft bestaan; « 2° dat 
het gebrek aan geldig schouwingsbewijs 
geen inbreuk is van de verzekerde op zijn 
contractuele verplichtingen zoals zij door 
de polis bepaald worden » ; dat, wanneer 
een wettelijke verplichting in een verze
keringsovereenkomst opgenomen wordt 
als voorwaarde om van de voordelen er
van te kunnen genieten, dergelijke wette
lijke verplichting door dit feit zelve en in 
de geest van het contract een contractuele 
verplichting wordt zodat, bij gebrek aan 
uitvoering ervan, de stipulatie van verval 
of verhaal door de verzekeraar mag inge
roepen worden, 

te1·wijl, ee1·ste onde1·deel, de terugvorde
ring door verweerster van de door haar 
krachtens de verzekeringsovereenkomst 
voor eiser betaalde schadevergoeding 
slechts kan gevorderd worden ingeval 
van verzwijging of valse verklaring, 
ingeval van zware fout en ingeval van 
contractueel bedongen vrijstelling en 
d01·halve het !outer verval van de ver
zekering wegens gebrek aan schouwings
bewijs niet geldig kan bedongen worden 
(schending van de artikelen 9, 16 van 
de wet van 11 juni 1874, 5, 11, lid 2, van 
de wet van 1 juli 1956, 6 en 1172 van het 
Burgerlijk Wetboek); 

tweede onde1·deel, eiser in conclusie 
staande hield, zonder op die punten 
tegengesproken te worden, dat het ge
brek aan schouwing van zijnentwege geen 
zware fout was en dat geen oorzakelijk
heidsverband tussen deze tekortkoming 
en de aan de derde veroorzaakte schade 
bestond, zodat verweerster niet gerech
tigd was de door haar betaalde schade
vergoeding van eiser terug te vorcleren 
(schending van de artikelen 16 van de 
wet van 11 juni 1874, 11, lid 2, van de 
wet van 1 juli 1956 en 1382 van het 
Burgerlijk Wetboek) : 

W at het eerste onderdeel betreft 

Overwegende dat artikel 11, lid 2, van 
de wet van 1 juli 1956 betreffende de 
verplichte aansprakelijkheidsverzekering 
inzake motorrijtuigen bepaalt dat. een 
verzekeraar zich een recht van verhaal 
kan voorbehouden tegen de verzekering
nemer, voor zover hij volgens de wet . 
of de verzekeringsovereenkomst gerech-
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tigd mocht zijn de uitkering te weigeren 
of te verminderen ; 

Overwegende dat uit voormelde wets
bepaling niet kan afgeleid worden dat de 
gevallen waarin de verzekeraar in de 
polis een recht van terugvordering kan 
bepalen beperkt zijn tot de in het middel 
opgesomde gevallen ; 

Overwegende dat lnidens diezelfde 
wetsbepaling, het recht van verhaal kan 
bedongen worden niet aileen in de geval
len waarin de dekking op grond van de 
wet vervalt, maar ook in die waarin de 
dekking op grond van de overeenkomst 
vervalt; 

Overwegende dat artike!' 25, 3°, van 
de polis bedingt dat de verzekeraar een 
recht van verha:o>J op de verzekeringnemer 
bezit, wanneer een voertuig dat aan de 

· reglementering op de technische controle 
onderworpen is, bij het ongeval niet 
voorzien is van een gelclig schonwingsbe
wijs; 

Overwegende dat het de partijen vrij
staat een dergelijk geval van terngvorde
ring in een contract in te lassen; dat zulk 
heeling door geen enkele wetsbepaling 
van openbare orde noch door enig andere 
dwingende wetsbepaling wordt verboden 
en evenmin in strijd is met de openbare 
orde of de goede zeden ; 

Wat het tweecle onderdeel betreft : 

Overwegende dat, na vastgesteld te 
hebben clat de polis een duidelijk onder
scheid maakt tussen allerhande redenen 
van verval en mogelijkheden tot verhaal, 
waaronder die bepaald door artikel 25, 
3°, en de gevallen opgesomd onder 
nrs. 9 en 10 van dezelfde tekst, alwaar 
precies de zware fout behandeld wordt, 
dit is de fout begaan bij het sttuen zelf 
en in rechtstreeks verband met het 
ongeval, het arrest op de overweging 
stetmt dat " wam1eer een wettelijke ver
plichting in een verzekeringsovereen
komst opgenomen wordt als voorwaarde 
mn van de voordelen ervan te knnnen 
genieten, dergelijke wettelijke verplich
ting door dit feit zelve en in de geest van 
het contract een contractuele verplichting 
wordt zodat, bij gebrek aan nitvoering 
ervan, de stipnlatie van verval of verhaal 
door de verzekeraar 1nag ingeroepen wor
den»; 

Dat het arrest op grond van clie be
schouwing wettelijk beslist dat de con
tractnele font, al staat zij niet in oorzake
lijk verband met de schade en al maakt 
zij evenmin een zware font in het sttuen 
zelf uit, volstaat om het verhaal van de 
verzekeraar te rechtvaardigen ; 

Dat beide onderdelen van het middel 
naar recht falen ; 

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

23 juni 1972 . - 16 kamer. - Voo?·
zitte?·, Ridder Rutsaert, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Ve?·slctggeve?·, de 
H. Gerniers. - Gelijlcltticlencle conclttsie, 
de H. Krings, advocaat-generaal. -
Pleite?·s, de HH. I-Ioutekier en van 
Heeke. 

1 e KAMER. - 23 juni 1972. 

I-IUUR VAN GOEDEREN. - PACHT. 
-BESTAANENVOORW.AARDENVANEEN 
HUUROVEREENKO:Th'IST. - BEWIJSJ\HD
DELEN. 

Bij ontstentenis vctn een gesch?-ijt tot vast
stelling van een pacht, lean clegene clie iJ1 
het bezit is vctn een lancleigenclom het 
bewijs van het bestaan vcm een pacht en 
van cle pcwhtvoonvactnlen, wam·oncle?· 
beg1·e1Jen het tijclstip van ingebntilcne
ming en cle pachtsom, leve1·en clam· alle 
?"echtsmiclclelen, met inbeg·rip vctn gettti
gen en ve?·rnoeclens (1). (Artikel 3 vervat 
in afdeling III van hoofdstnk II van 
titel VIII van boek III van het 
Bm·gerlijk Wetboek; wet van 4 novem
ber 1969, art. I en IV, 4°.) 

(J\fAES J., J\fAES J\1. EN ENKELS P . , T. J\fAES 
J\i.R., DAS F., J\fAES J. EN J\fAES J\1.) 

ARREST. 

I-IET I-IOF ; - Gelet op het bestr,eden 
vonnis, op 24 mei 1971 in hoger beroep 
gewezen door de Rechtbank van eerste 
aanleg te I-Iasselt; 

Over het middel afgeleid nit de schen
ding van de artikelen 3 van afdeling III 
van boek III, titel VIII, hoofdstnk II, 
van het Bnrgerlijk vVetboek, getiteld 
(( Regels betreffende de pacht in het bij
zonder » en gewijzigd bij artikel I van 
de wet van 4 november 1969 tot wijziging 
van de pachtwetgeving en van de wet-

(1} Cass., 23 september 1971, supm, bli. 86. 
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geving betreffende het recht van voor
lmop ten gunste van huurders van land
eigendornmen en IV, 4° van deze zelfde 
wet, 

doo?'dat het bestreden vonnis de door 
de verweerders ingestelde vordering ge
grond verklaart en zegt dat eerste eiser 
geen enkel recht van huur of pacht kan 
doen gelden te Paal, ter plaatse « De 
Heuven Velde "• sectie B n° 163/d van het 
kadaster, ter plaatse de « Heuven Vel
den "• sectie B n° 163/c, ter plaatse de 
« Diepe Bemden "• sectie A n° 547, enter 
plaatse « Ryssel Gemeentebroek "• sec
tie D n° 115, om de reden dat het huur
contract niet door bewerking en uitbating 
bewezen wordt ; dat niet gezegd wordt op 
welke juiste datum de pachtovereen
komst werd gesloten; dat nooit erkend 
werd dat de uitvoering van de pa.cht 
begonnen was en de artikelen 1715 en 
l7l6bis van het Burgerlijk Wetboek dus 
niet toepasselijk zijn; dat het zelfs niet 
toegelaten is het begin van uitvoering 
door vermoedens of zelfs door getuigen 
te bewijzen; dat de door eiser ingeroepen 
stukken niet eens als begin van bewijs 
door geschrift kunnen beschouwd wor
den ; dat tussen familieleden de gronden 
gratis ter beschikking kunnen gesteld 
worden ; dat de stelling van de eisers 
werkelijk ontbloot is van schriftelijk 
bewijs of begin van schriftelijk bewijs dat 
het de rechtbank mogelijk zou maken 
een bewijs door getuigen toe te laten, 

tenvijl 1° de pacht niet schriftelijk 
vastgestelcl was en eerste eiser, die in het 
bezit was van het landeigendom, dienten
gevolge gerechtigd was, door alle rechts
micldelen met inbegrip van getuigen en 
vermoedens, het bewijs te leveren van het 
bestaan van de pacht en van de pacht
voorwaarden, waaronder begrepen het 
tijdstip van ingebruilmeming en de 
pachtsom (schencling van artikel 3 vervat 
in de wet van 4 november 1969); 2° de 
kwestieuze pacht op 5 december 1969, 
datum van de inwerkingtreding van de 
wet van 4 november 1969, lopende was 
en het bewijs ervan derhalve door 
eiser door' alle middelen van recht, getui
gen en vermoedens inbegrepen, mocht 
geleverd worden (schending van arti
kel IV, 4°, lid 2, van de wet van4 novem
ber 1969); 3° de pacht waarvan het tijd
stip van ingebruilmeming als pachter 
niet kan vastgesteld worden, beschouwd 
wordt als een pachtovereenkomst die een 
derde pachtperiode ingaat op <!_e door het 
plaatselijk gebruik vastgestelde datum 
voor het vertrek van de pachter, volgend 
op ·de inwerkingtreding van de wet 

(schending van artikel IV, 4°, lid 1, van 
de wet van 4 november 1969), zodat het 
vonnis de in het middel ingeroepen wets
bepalingen schendt : 

Overwegende dat artikel 3 van afde
ling 3 van hoek III, titel VIII, hoofd
stuk II, van het Burgerlijk Wetboek, geti
teld « Regels betreffende de pacht in het 
bijzonder " en gewijzigd bij artikel I van 
de wet van 4 november 1969 tot wijziging 
van de pachtwetgeving en van de wet
geving betreffende het recht van voor
koop ten gunste van huurders van land
eigendornmen, bepaalt : « De pacht moet 
schriftelijk worden vastgesteld, anclers 
kan degene die in het bezit is van een 
landeigendom het bewijs leveren van het 
bestaan van een pacht en van de pacht
voorwaarden ... door alle rechtsmiddelen, 
met inbegrip van getuigen en vermoe
den ... "; 

Dat artikel IV van voormelde wet 
bepaalt dat de in deze wet vervatte regels 
betreffende de pacht in het bijzonder van 
toepassing zijn op aile pachten die bij 
haar inwerkingtreding lopen of verlengd 
zijn ... ; 

Overwegende dat de eisers, zich op 
voormelde wetsbepalingen beroepende, in 
de eerste plaats stelden dat zij vo1doende 
bewijzen hadden aangebracht om het 
bestaan van hw1 pacht te bewijzen en, in 
de tweede plaats, daartoe het bewijs van 
bepaalde feiten aanboden ; 

Overwegende dat, op grond van het in 
lwt bezit zijn van het landeigendom, de 
eisers, a ls bezitters van bedoeld landei
gendom, sinds 5 december 1969, datmn 
van de inwerkingtreding van de wet van 
4 november 1969, het bewijs van de pacht 
door aile rechtsmiddelen mochten leveren 
en de rechtbank derhalve niet wettelijk 
kon beslissen dat een bewijs door getuigen 
niet mocht toegelaten worden ; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den vonnis ; beveelt dat van dit arrest 
melding zal gemaakt worden op de kant 
van de vernietigde beslissing; houdt de 
kosten aan opdat hierover door de feiten
rechter zou worden beslist; verwijst de 
zaak naar de Recht bank van eerste aanleg 
te Tongeren, zitting houdende in hoger 
beroep. 

23 juni 1972. - 1• kamer. - Voo1·
zitte1·, Ridder Rutsaert, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, de 
H. Gerniers. - Gelijlcluidende conclusie, 
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de H. Krings, advocaat-generaal. -
Pleite1·s, de HH. Houtekier en DeBruyn. 

2• KAMER. - 26 juni 1972. 

1 o ONOPZETTELIJK TOEBRENGEN 
VAN VERWONDINGEN EN ON. 
OPZETTELIJK DODEN. - VER· 
ZUIM HULP TE VERLENEN .A.AN IEJVIAND 
DIE IN GROOT GEVAAR VERKEERT. -
HULP.- BEGRIP.- SOEVEREINE BE
OORDELING IN FEITE DOOR DE RECHTER. 

2° CASSATIEMIDDELEN. - STRAF
Z.AKEN. - STRAFVORDERING. - MID· 
DEL D.AT, .AL WAS HET GEGROND, GEEN 
CASSATIE ZOU KUNNEN l\'LEEBRENGEN. 
- NIET ONTVANKELIJK MIDDEL. 

1 o Ondm· de lntlp, die lcmchtens m·ti
lcel 422bis van het Stmjwetboelc moet 
w01·den ve?"leend aan iemand die in groat 
gevaa1· ve1·leee1·t, lean slechts een we?·lce
lijlee hulp w01·den ve1·staan, wam·doo1·, 
in de mate van het mogelijlce, dit gevaa1· 
lean wo1·den bezwo1·en, hetgeen door de 
1"echte1· soeve1·ein in jeite client te worden 
beoonleelcl, 1·elcening hottclende met cle 
gegevens van de zaalc (l) (2). 

2o Niet ontvanlcelijlc, bij ({eb1·ele ctan 
belang, is het midclel dat, zelfs al was het 
geg1·ond, geen cassatie zan lcttnnen mee
b1·engen (3). 

(VANDEPUTTE.) 

ARREST (ve1·taling). 

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

Overwegende dat de voorziening be
perkt blijft tot het beschikkende gedeelte 

(1) CONSTANT, « La repression des absten
tions coupables », Rev. de cl1·oit penal, 1961-
1962, blz. 226, ms. 42 en 43. 

Men raadplege ook in verband met de draag
wijdte van artikel 63, lid 2, van het Frans 
Strafwetboek, dat een soortgelijke bepaling 
bevat als die van artikel 422bis van het 
Strafwetboek : cass. fr., 26 jtmi 1954 (D., 1954, 
66). 

van het arrest, waarbij eiser veroordeeld 
wordt om verzuimd te hebben hulp te 
verlenen of te verschaffen aan iemand die 
in groot gevaar verkeerde ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van artikel 422bis van het Strafwet
boek, 

doonlctt, om tegen eiser bewezen te 
verklaren de telastlegging verzuimd te 
hebben hulp te verlenen of te verschaffen 
aan iemand die in gToot gevaar ver
keerde, het arrest beslist dat nit voor
noemd artikel 422bis niet blijkt dat de 
hulpplichtige de wijze van hulpverlening 
kan kiezen, dat de eerste plicht is persoon
lijk de nodige hulp te verlenen, dat een 
beroep op de hulpverlening van een ander 
de onmidclellijke en rechtstreeksa tussen
komst slechts aanvult en dat eiser zich 
aan zijn wettelijke plicht tot hnlpverle
ning niet kon onttrekken, alvorens zich 
persoonlijk ervan verzekerd te hebben 
dat gevolg werd gegaven aan de stappen 
die hij had gedaan, 

tenvijl het arrest vaststelt dat eiser 
slechts huiswaarts is teruggekeerd wegens 
de nutteloosheid van zijn ondernomen 
stappen en na de persoon die in groot 
gevaar verkeerde, te hebben toever
trouwd aan een metgezel, die enkele tijd 
nog bij de hulpbehoevende is verbleven, 
alvorens op zijn beurt huiswaarts te gaan, 
dat eiser aldus zijn wettelijke plicht tot 
hnlpverlening is nagekomen, die is voor
geschreven bij artikel 422bis van het 
Strafwetboek, waarbij niet wordt opge
legd dat de nodige hulp aan de in gevaar 
verkerende persoon persoonlijk moet 
worden verleend, maar daarentegen dat, 
gelet op de toestand van die persoon, de 
meest doeltreffende hulpmaatregelen 
moeten worden getroffen en dat, indien 
deze in een ernstige toestand verkeert, 
een beroep moet worden gedaan op hen 
die bevoegd zijn om geneesktmclige hulp 
te verstrekken; daaruit volgt dat het 
arrest voornoemd artikel op grond waar
van het eiser veroordeelt, OnJnist heeft 
toegepast en ziJn beschikkend gedeelte 
niet wetteliJk heeft gerechtvaardigd : 

(2) Voor de toepassing van artikel 422bis 
van het Strafwetboek dient geen acht te 
worden geslagen op de graad van de mogelijke 
daadwerkelijkbeid van de gevraa.gde hulp : 
cass. fr., 23 maart 1953 (Bull. 1953, I, 371) 
en 21 . januari 1954 (Dall. Hebd., 1954, I, 
224); men raadplege cass., 9 november 1964 
(Bull. en PASIC., 1965, I, 242). 

(3) Cass., 17 april 1972, supm, blz. 768. 
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Overwegende dat het arrest vaststelt 
dat, toen eiser in het gezelschap van eon 
medebeklaagde en van een derde voet
ganger was, laatstgenoemde omver werd 
geworpen en aan hot hoofd alsmede aan 
de !eden zwaar word gewond door een 
autorijtuig, waarvan de bestuurder niet 
kon worden gei:dentificeerd ; 

Overwegende dat, steunende op eisers 
verklaringen, het arrest erop wijst dat 
deze zich naar de nabij gelegen kazerne 
van de rijkswacht heeft begeven, waar 
hij heeft aangebeld zonder enig ant
woord te krijgen, dat hij tevergeefs het
zelfde heeft gedaan bij een van de !mizen 
die dicht bij de plaats van het ongeval 
zijn gelegen; dat hij aan een weggebrui
ker zou hebben gevraagd om « de 
dienst 900 » te verwittigen en dat hij, 
daar hij noch politioagent noch ambu
lancier heeft zion aankomen, huiswaarts 
is gegaan en de getroffene aan mede
beklaagde heeft toevertrouwd, welke 
laatste na enige tijd nog bij het slachtoffer 
te zijn verbleven, op zijn beurt de plaats 
van hot ongeval heeft verlaten ; 

Overwegende dat op grond van doze 
gegevens hot arrest eiser veroordeelt 
wegens inbreuk op artikel 422bis van 
het Strafwetboek om de redenen die in 
het middel zijn overgenomen ; 

Overwegende dat onder de hulp die 
krachtens artikel 422bis van hot Straf
wetboek moet worden verleend aan 
iemand die in een groot gevaar verkeert, 
slechts een effectieve hulp kan worden 
verstaan, die van dien aard is dat dit 
gevaar wordt bozworen in de mate va:n 
hot mogelijke, wat door de rechter m 
feite en dus op soevereine wijze dient te 
worden beoordeeld naar gelang van aile 
gegevens van de zaak ; 

Overwegende dat het arrest vaststelt 
dat eiser op geen enkel ogenblik alvorens 
hij naar huis is gekeerd, persoonlijk enige 
hulp heeft verleend of door deze van 
iemand anders in te roepen enige hulp 
heeft verschaft, die van dien aard was het 
grote gevaar waarin hij wist dat getrof
fene verkeerde, te bestrijden; 

Overwegend:J dat het middel niet aan
voert dat eisers verzuim rechtvaardiging 
vindt in een van de redenen die zijn ver
meld in de strafwet en inzonderheid in 
het tweede lid van artikel 422bis van het 
Strafwetboek ; 

Overwegende clerhalve dat, zelfs inclien 
de reclenen van het arrest waarbij voor
rang wordt toegekencl aan de persoonlijke 
hulpverlening die bij genoemd artikel 
wordt bepaald, naar recht falen, zij echter 

geen invloed hebben op de wettelijkheid 
van het bestreden beschikkend gedeelte, 
clat genoegzaam wordt gerechtvaardigd 
door de feitelijke vaststellingen van het 
arrest; 

Dat derhalve het middel niet ontvan
keliJk is wegens het ontbreken van 
belang; 

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

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

26 juni 1972. - 2e kamer. - Voo1·
zitte1·, de H. Perrichon, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, de 
H . Capelle. - Gelijlcluidende conclusie, 
de H. Colard, advocaat-generaal. _: 
Pleite1·, de H. J. Messine (van de balie te 
Brussel). 

2e KAMER. - 26 juni 1972, 

1 o CASSATIEMIDDELEN. - STRAF
ZAKEN. - STRAFVORDERING. -MID

DEL DAT, ~LFS AL WAS RET GEGROND, 
GEEN CASfSATIE ZOU KUNNEN MEE
BRENGEN. - NIET ONTVANKELIJK 
MID DEL. 

2° STEDEBOUW. - UITVOERING VL"'" 
WERKEN ZONDER BOUWVERGUNNING. 
- HERSTEL VAN DE PLAATS IN DE 
VORIGE STAAT. - SINDS DE INWER
KINGTREDING VAN DE WET VAN 22 DE
CEMBER 1970 TOT WIJZIGING VAN DE 
WET VAN 29 MAART 1962 KAN RET 
HERSTEL VAN DE PLAATS NIET MEER. 
WORDEN BEVOLEN DAN OP VORDERING 
VAN DE GEMACHTIGDE AMBTENAAR OF 
VAN RET COLLEGE VAN BURGEMEESTER 
EN SCHEPENEN, ZELFS INDIEN DE 
OVERTREDING v66R DEZE INWERKING
TREDING IS GEPLEEGD. 

1 o Niet ontvanlcelijlc, bij geb1·elc aan belang, 
is het middel dat, zelfs al was het ge
g1·ond, geen cassatie van de best?·eden 
beslissing lean meeb1·engen (1). 

(1) Zie het voorgaande arrest. 
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2° J<Vannee1· zoncle1· bouw- of ve1·lcavel-ings
ve1·gunning we1·ken zijn tbitgevoenl, lean 
sincls cle inwe1'kingt1·ecling vcm de wet 
van 22 clecembe1· 1970 het he1·stel van 
de plaats in de vo1·ige stctat niet mee1· 
wonlen bevolen clcm op vonle1·ing vctn de 
gemctchtigde ambtenaa1· of vctn het college 
vcm bw·gemeeste1· en schepenen, zelfs 
indien cle ovm·t1·ecling v661· cle inwe1·lcing
t1·ecling van genoemde wet is gepleegcl. 
(Wet van 29 Inaart 1962, gewijzigd bij 
de wet van 22 december 1970, art. 64, 
65 en 76bis.) 

(BIERLAERE.) 

ARREST (ve1·taling). 

HET HOF ; - Gelet op het arrest van 
het Hofvan 11 oktober 1971, waarbij het 
arrest wordt vernietigd dat ten deze op 
2 april 1971 door het Hof van beroep te 
Brussel werd gewezen ; 

Gelet op het bestreden arrest, op 
22 december 1971 door bet Hof van 
beroep te Luik gewezen als verwiJzings
rechtsmacht; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schencling van artikel 54 van de wet 
van 29 maart 1962 houdende organisatie 
van de ruimtelijke ordening en van de 
stedebouw, 

doonlat, na te hebben vastgesteld of, 
zonder te betwisten, dat eiser de werken 
die het voorwerp ·zijn van de telastleggin
gen, in de maancl augustus 1969 heeft 
ondernomen en dat hij, om zijn toestand 
in overeenstemming met de wet te bren
gen en na de in de telastlegging bedoelde 
werken te hebben onderbroken, op 
8 oktober 1969 bij het geineentebestum· 
te Charleroi een aanvraag om bouvvver
gunning heeft ingecliend, dat op 27 no
vember 1969 clit gemoentebestmU' heeft 
geantwoord dat het niet gehouden was 
om zich over die aanvraag nit te spreken, 
dat ste1.mende op artikel 54 van de wet 
van 29 maart 1962 eiser op 24 december 
1969 aan het gemeentebestum· bij aange
tekencl schrijven ervan kennis heeft 
gegeven dat hij met de werken zou begin
nan, indien hem binnen de termijn van 
vijftien dagen geen kem1.isgeving van 
weigering werd gestum·d, dat het ge
meentebestuur op 9 januari 1970 heeft ge
antwoord dat de kennisgeving van 
24 december 1969 geen bestaansreden 
had, vermits de werken die tijdens de 
maand augustus werden uitgevoerd, een 
in brenk op . de wet opleverden, waarvan 

proces-verbaal werd opgemaakt, het 
bestreden arrest het middel verwerpt, 
waarbij eiser in zijn conclusie voor het 
hof van beroep nit voornoemde omstan
cligheden afleidde dat het feit clat geen 
kem1.is werd gegeven van de weigering 
van de aanvraag, tot gevolg had dat 
althans de werken clie na 8 januari 1970 
werden voortgezet, regelmatig werden 
uitgevoerd, op grond dat het feit dat de 
gemachtigde ambtenaar zich bim1en de 
termijn clie is voorgeschreven bij arti
kel 54 van voornoemde wet van 29 maart 
1962, niet ha,cl uitgesproken over een 
aanvraag 0111 latere vergtmning, niet uit
sluit dat er een misclrijf bestond en dat 
ingeval werken worden uitgevoerd met 
schending van de wetsbepalingen, de 
werken slechts kum1en worden voortgezet 
en aanleicling kunnen geven tot vergcm
ning, inclien de bevoegde overheid aan
neelnt dat .de toestand wordt geregulari
seerd, 

tm·wijl krachtens de bepalingen van 
genoemd artikel 54 van de wet van 
29 Inaart 1962, wa1meer werken onregel
matig warden begonnen, maar onderbro
ken worden, en . een aanvraag om ver
grnming tot voortzetting van de war
ken bij de bevoegde overheid wordt 
ingecliend, deze zich niet ertoe kan beper
ken te weigeren dat de reeds uitgevoerde 
werken worden geregulariseercl, 1naar 
gehouden is de vergmn1.ing om de werken 
voort te zetten te verlenen of te weigeren 
binnen de termijnen bepaald in genoemd 
artikal 54, waaruit volgt dat, gelet op de 
hierboven uiteengezette omstandigheden, 
de werken die na 8 januari 1970 werden 
voortgezet, regelmatig warden uitge
voerd : 

Overwegende dat het arrest eiser ver
Gordeelt wegens de tegen hem aa11gevoer
de telastlegging om met schending van 
artikel 44 van de wet van 29 maart 
1962 houdende organisatie van de ruim
telijke ordening en van de stedebouw 
grond- en bouwwerken op gronden 
die hem toebehoorden, te hebben begon
nen zonder voorafgaancle schriftelijke en 
uitdrukkelijke vergmm.ing van het college 
van burge1neester en schepenen ; 

Overwegencle clat het middel enkel en 
alleen afleidt nit de draa.gwijclte die het 
aan artikel 54 van de wet van 29 maart 
1962 toekent en uit de omstancligheicl dat 
eiser in oktober 1962 een aanvraag om 
vergmming had ingecliend om de werken 
voort te zetten, die in augustus 1969 op 
onregelmatige wijze werden begonnen, op 
welke aanvraag de bevoegde overheid 
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zich zou hebben moeten uitsprekcn bin
nen de terinijnen voorgeschreven in voor
noemcl artikel 54, door de aangevraagcle 
vergtmning ofwel te verlenen ofwel tc 
weigeren, dat de werken die na 8 januari 
1970 werclen voortgezet, regelmatig wer
den uitgevoerd ; 

Overwegende dat, al was de draag
wijdte die het middel aan voornoemd 
artikel 54 toekent, juist, en het gevolg 
gegrond dat het, met betreklring tot 
regelmatigheicl van de na 8 januari uitge
voerde werken, eruit heeft afgeleid, die 
gegevens geen afbreuk lmnnen doen aan 
de wettelijkheid van de veroordeling 
wegens de feiten die in de telastlegging 
worden aangevoerd en die in augustus 
1969 met schending van artikel 44 van 
de wet van 29 maart 1962 werden ge 
pleegd; 

Dat het middel niet kan worden aan
genomen; 

Over het tweede iniddel, afgeleid uit de 
schending van artikel 65, § 1, van de >vet 
van 29 maart 1962 houdende organisatie 
van de ruimtelijke ordering en van de 
stedebouw, gewijzigd bij artikel 21 van 
de wet van 22 december 1970, 

doonlat het bestreden arrest de afbraak 
van de litigieuze werken en het herstel 
van de plaats in zijn vorige staat beveelt, 

te1·wijl noch de gemachtigde ambtenaar 
noch het college van burgemeester en 
schepenen die afbraak of dat herstel van 
de plaats in de vorige staat hebben ge
vorderd: 

Overwegende dat uit artikel 28 van de 
wet van 22 december 1970, artikel 76bis 
geworden van de wet van 29 maart 1962 
houclende organisatie van de ruimtelijke 
ordening en van de stedcbouw, ltloet 
worden afgeleid dat de bepalingen van 
artikel 21 van genoemde wet van 22 de
cember 1970 welke artikel 65 van de wet 
van 29 maart 1962 wijzigen van toe
passing zijn op de inbreuken gepleegcl 
v66r haar inwerkingtreding ; 

Overwegende dat nit artikel 65, § 1 
van de organieke wet van 29 maart 1962, 
zoals zij werd gewijzigd bij artikel 21 
van de wet van 22 december 1970, blijkt 
dat het arrest sleehts het herstel van do 
plaats in zijn vorige staat op de vordering 
van de gemachtigde ambtenaar of van 
het college van burgemeester en schepe
nen mocht bevelen; 

Overwegende dat uit de stukken waar
op het Hof vermag acht te slaan, niet 
blijkt dat dergelijke vordering werd ge
daan; 

Dat het middel gegrond is; 
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 do ·wet is ; 

Om die redenen, vernietigt het best.re
den arrest, in zoverre het uitspraak doet 
over het herstel van de plaats in de vorige 
staat; verwerpt de voorziening voor het 
overige; beveelt dat van clit arrest mel
cling zal worden gemaakt op de kant van 
de gedeeltelijk vernietigde boslissing; 
veroordeelt eiser in de helft van de kosten 
en laat de andere helft ten laste van de 
Staat; verwijst de alclus beperkt.e zaak 
naar ·het Hof van beroep te Gent. 

26 jtmi 1972. - 2e kamer. - Voo?·
zitte·r, de H. Perrichon, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Ve1·slaggevm·, de 
H. Legros. - Gelijlchtidende conclusie, 
de H. Colard, advocaat-generaal. 
Pleite1·, de H . Bayart. 

2e KAMER. - 26 juni 1972. 

1° CASSATIElVIIDDELEN. - STRAF
ZAKEN. - STRAFVORDERING. - MID 
DEL WAARBIJ AAN DE RECHTER IN 
HOGER BEROEP WORDT VERViETEN RET 
NIETIG PROCES-VERBAAL VAN EEN 
PLAATSOPNElVIING DOOR DE EERSTE 
RECHTER NIET UIT DE DEBATTEN TE 
HEBBEN GEWEERD . VONNIS IN 
HOGER BEROEP GERECHTVAARDIGD 
DOOR ANDERE GEGEVENS DAN DIE 
WELKE IN DIT PROCES-VERBAAL ZIJN 
OPGETEKEND. - NIET ONTVA,NKELIJK 
lVIIDDEL. 

2° WEGVERKEER. - ''VEGVERKEERS· 
REGLEMENT VAN 14 l\'i:AART 1968, ARTI
KEL 25-2-d, 1°. - BESTUURDER DIE 
LINKS WIL AFSLAAN OlVI DE RIJBAAN 
TE VERLA'l'EN. - VERPLICHTING ZICR 
NAAR LINKS TE BEGEVEN. - 0li'I:VANG. 

1° N iet ontvankelijlc, bij geb1·elc aan 
belang, is het middel ~uaa1·bij aan de 
1·echte1· in hoge1· be1·oep wo1·dt venv3ten het 
nietig p1'0ces-ve1·baal van een 1Jlaatsop
neming doo1· de ee1·ste 1·echte1· niet ~tit de 
debatten te hebben gewee1·d, wannee1· de 
beslissing van de 1·echte1· in hoge1· be?'oep 
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ge1·echtvaardigd is door ande1·e gegevens 
dan die wellce in dit p1'0ces-ve1·baal zijn 
opgetekend (1). 

2° A1·tikel 25-2, d, Jo, van het wegve7·kee7'S-
7'eglement van 14 maa1·t 1968 ve1·plicht 
de besttmrde1· die links wil ajslaan in 
een 1·ijbaan met ve1·kee1· in beide 1'ichtin
gen, niet zo dicht mogelij!c bij de linke7'-
7'and e1·van te · blijven, maar alleen zich 
naa1· links te begeven (2). 

(DUQUENNE EN HACHEZ, 
T. DEHAEN EN VANLIEFERINGHEN.) 

ARREST (ve1·taling). 

RET HOF;- Gelet op het bestreden 
vonnis, op 14 oktober 1971 in boger 
beroep gewezen door de Correctionele 
Rechtbank te Bergen ; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 153 van het 
Wetboek van strafvordering en 96 van 
de Grondwet, 

doo1·dat het vonnis zijn beschikking 
steunt op de plaatsopneming van 16 fe
bruari 1971 van de eerste rechter, 

te1·wijl noch het proces-verbaal van die 
onderzoeksmaatregel, noch het vonnis 
van 10 juni 1971 van de politierechtbank 
vaststellen dat de regels betreffende de 
openbaarheid van de terechtzittingen 
warden in acht genomen, zodat het be
streden vonnis door nietigheid is aange
tast: 

Overwegende dat het proces-v~rbaal 
van de plaatsopneming die door de eerste 
rechter werd verricht, vaststelt dat bij 
die plaatsopneming de verweerster Van
lieferinghen heeft verklaard « dat zij zo 
dicht mogelijk bij de as van de rijbaan 
heeft gereden, waarbij zij even over de 
aslijn is gekomen >> en « dat de linker 
banden van haar voertuig links van de 
aslijn waren gebleven, hoewel zij daze 
raakten >>; dat het proces-verbaal geen 
enkele andere vaststelling bevat ; 

(1) Cass., 2 december 1963 (Bttll. en PASIC., 
1964, I, 359). 

(2) Men r aadplege cass., 22 juni 1984 (Bull. 
en PAsrc., 1964, I, 1141) en de in noot 2 ver
melde arresten; 21 februari 1966 (ibid., 1966, 
I, 801) ; 18 december 1967 en 29 januari 1968 
(A1'1', cass., 1968, blz. 568 en 715). 

Overwegende dat, na de inhoud van de 
aldus afgelegde verklaring te hebben 
overgenomen, het vonnis beslist « dat 
door de overtreding van artikel 25, 2, d, 
van het wegverkeersreglement die tegen 
verweerder werd aangevoerd, bewezen 
te verklaren enkel en aileen op grond 
dat uit de verklaringen van die bestuur
ster is gebleken dat zij zich niet links 
van de as van de rijbaan heeft geplaatst, 
de eerste rechter de wet verkeerd heeft 
toegepast >> ; 

Dat uit die motivering blijkt dat de 
rechtbank haar beslissing niet heeft ge
steemd op de gegevens die werden ·beko
men tijdens de plaatsopneming, maar op 
hieraan vreemde gegevens ; dat hieruit 
volgt dat de nietigheid van het proces
verbaal van de plaatsopneming zonder 
invloed is gebleven op de wcttelijld1eid 
van de beslissing ; 

Dat het middel derhalve wegens het 
ontbreken van belang niet ontvankelijk 
is; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 154 en 155 van het Wetboek 
van strafvordering, 1319, 1321 en 1322 
van het Burgerlijk Wetboek, 

do01·dat het vonnis een materieel feit 
niet heeft bewezen geacht, dat werd vast
gesteld in het proces-verbaal van bevin
ding van het ongeval opgemaakt door de 
Rijkswacht en in het proces-verbaal van 
plaatsopneming van de politierechtbank, 
te weten dat in haar eerste verklaring de 
verweerster Vanlieferinghen een huis v66r 
het kruispemt waar de aanrijding ge
beurd is heeft aangeduid als zijnde de 
plaats ter hoogte waarvan zij het linker 
richtingslicht van haar voertuig in wer
king had gesteld en naar links van de 
rijbaan was uitgeweken en dat met ver
wijzing naar die verklaring de verbali
santen de afstand van dit hellS tot aan 
het kruispemt op 20 tot 25 meter hebben 
aangegeven en dat verweerster daarna 
een ander hellS op 200 meter van genoemd 
kruispunt heeft aangewezen, 

te1·wijl de rechter in hoger beroep het 
proces-verbaal van de verbalisanten niet 
mocht verwerpen en het nietig en van 
onwaarde beschouwen : 

Overwegende dat enerzijds, na op
nieuw melding te hebben gemaakt van 
de verschillende verklaringen die ver
weerster had gedaan aan de rijkswacht en 
op de terechtzittingen voor de eerste 
rechter en in hoger beroep, alsmede van 
de getuigenverklaring van de verbalise-
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rende rijkswachter voor de eerste rechter, 
het vonnis preciseert « dat gelet op de 
wijze waarop akte werd opgemaakt van 
de verklaring van die autobestuurster 
tijdens het onderzoek, op grand van de 
gegevens van de zaak niet mag worden 
beschomvd dat de latera verklaringen van 
die bestuurster strijdig zijn met haar 
eerste verklaring, vermits het mogelijk is 
dat laatstgenoemde reeds in haar eerste 
verklaring heeft verwezen naar de waning 
op 200 meter van het luuispun·c gelegen 
en dat de verbalisanten, door die vermel
ding niet nader te hebben doen bepalen, 
bij vergissing hieruit hebben afgeleid dat 
zij een bij het kruispunt dichter gelegen 
waning bedoelde » ; 

Overwegende anderzijds dat, zoals 
werd bepaald in het antwoord op het 
derde middel , het vmmis niet is gegrond 
op de verklaring die verweerster tijdens 
de plaatsopneming heeft afgelegd, welke 
verklaring trouwens, in strijd met wat 
wordt b€weerd in het derde middel, geen 
gewag maakt van de plaats ter hoogte 
waarvan verweerster haar maneuver naar 
links heeft begonnen ; 

Overwegende dat, door de verklaringen 
van verweerster soeverein te beoordelen 
en door deze te interpreteren aan de hand 
van de gegevens waarvan het kennis had 
gekregen, het bestreden vonnis de be
wijskracht van de in het middel ver
melde processen-verbaal n iet heeft mis
kend; 

Dat het middel n!et kan worden aan
gencmen; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 1382 van 
het Burgerlijk Wetboek en 25, 2, d, van 
het algemeen reglement op de politie van 
het wegverkeer, · 

doo1·dat, door te beschouwen dat de 
verweerster Vanlieferinghen met de lin
kerbanden van haar wagen links van de 
as van de rijbaan mocht rijden, hoewel 
zij zodoende haar achterligger belette 
haar naar rechts in te halen gelet op de 
breedte van de rijbaan van 6 meter en 
hoewel er geen tegenligger aanwezig was, 
het vonnis een onjuiste toepassing heeft 
gemaakt van artikel 25, 2, van het weg
verkeersreglement dat voorschrijft dat de 
weggebruiker die links wil afslaan, vol 
doende naar de linkse kant van de rijbaan 
moet uitwijken om de weggebruiker die 
hem volgt in staat te stellen hem naar 
rechts in te halen; door aldus de normale 
gang van de andere weggebruikers te 
belemmeren eiseres de algemene ver
plichting tot voorzichtigheid niet is nage-

lwmen en zij wegens verwondingen door 
gebrek aan voorzichtigheid moest worden 
veroordeeld : 

Overwegende dat enerzijds artikel 25, 
2, d, 1°, van het algemeen reglement op 
de politie van het wegverkeer de bestuur
der die links wil afslaan niet verplicht 
zich zo links mogelijk te plaatsen, maar 
zich naar links te begeven ; 

Overwegende dat anderzijds dr om
standigheid dat do achterligger van die
gene die links wil afslaan en die doze 
bedoeling te kem1en heeft gegeven en 
zich naar links heeft begeven, rechts van 
deze over geen voldoende ruimte beschikt 
om hem in te halon, niet tot gevolg heeft 
dat de bestuurder die links wil afslaan 
het verbod wordt opgelegd dit maneuver 
te verrichten of zijn achterligger toe te 
laten om hem links in te halen ; 

Overwegende dat, door te beslissen 
dat niet is bewezen dat de besvuurster 
Vanlieferinghen artikel 25, 2, d, heeft 
overtreden en dat evenmin is bewezen 
dat zij enig gebrek aan voorzichtigheid of 
voorzorg heeft aan de dag gelegcl, het be
streden vonnis een juiste toepassing 
heeft gemaakt van de wetsbepalingen die 
in het middel zijn vermeld ; 

Dat het middel naar recht faalt; 

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

26 juni 1972. - 2e kamer. - Voo1·
zitte1·, de H. Perrichon, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, de 
H . Clason. - Gelijlcluidende conclttsie, 
de H. Colard, advocaat-generaal. - Plei
te1·, de H. Faures. 

2e KAMER. - 26 juni 1972. 

WEGVERKEER. - VLUCHTl\HSDRIJF. 
- CONCLUSIE VAN DE BEKLAAGDE TEN 
BETOGE DAT GEEN OPZET AANWEZIG 
WAS OM ZICH AAN DE DIENSTIGE VAST
STELLINGEN TE ONTTREKKEN.- GEEN 
ANTWOORD OP DEZE CONCLUSIE . -
NIET MET REDENEN OMKLEDE BESLIS
SING. 

Niet met 1·edenen omlcleed is het vonnis, 
waa1·bij de beklaagde tvegens vluchtmis
d1·ijj ve1·oo1·deeld en geen antwoo1·d VM'-
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st?·ekt wo1·dt op het venvee?' van de be
klaagde, volgens hetwelk geen opzet aan
wezig was om zich doo?' de vlttcht aan de 
dienstige vaststellingen te ontt?·ekken, 
hetgeen bij a?·tikel 33 van de wet bet?·ef
jende de politie ove?' het we gve?·kee?' 
(coo?·dinatie van 16 mam·t 1968) wonlt 
ve?·eist ( 1). 

(ROZENBERG.) 

ARREST (ve?'taling). 

RET HOF ; - - Gelet op bet bestreden 
vonnis, op 22 november 1971 in hager 
beroep gewezen door de Correctionele 
Recbtbank te Brussel ; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van d e artikelen 33 van de 
wet betreffende de politie over b et weg
verkeer (gecoiirdineerd op 16 maart 1968) 
en 97 van d e Grondwet, 

doo?·dat bet vonnis eiser veroorcleelt 
wegens vluchtmisdrijf zonder het bestaan · 
vast t e stellen van de intentie die hij 
zou hebben gehad, om zich aan de dien
stige vaststellingen te onttrekken, 

tenvijl, ee?·ste ondenleel, eiser bij con
clusie h eeft beweerd dat, opdat inbreuk 
wegens vluchtmisdrijf bewezen kan zijn, 
de twee b estanddelen vereist zijn, die 
deze inbreuk opleveren, met nmne we
tenschap vanwege d e bestum·cler dat 
zijn voertuig de oorzaak van of de aan
leiding tot een ongeval is geweest en in
tentie om zich aan de dienstige vast
stellingen te onttrekken, eiser overigens 
op feitelijke omstamligheden heeft ge
wezen, m et name op verklaringen die 
in tempo?'e non sttspecto aan de verzeke
ringsm aatschappijen warden gedaan en 
waaruit de afwezigheid van clat intentio
n eel gegeven is gebleken, door enkel en 
alleen te overwegen dat uitgesloten blijkt 
dat eiser niet had geweten clat er aan
rijdi.ng was geweest, het vonnis geen pas
send antwoord geeft op het verweer 
waarin eiser heeft ontkend d~t hij de 
intentie zou hebben gehad om zich aan 
de dienstige vaststelli.ngen te onttrekken, 

en te1·wijl, tweede onde1·deel, opdat de 
rechtbanken wettelijk een veroordeling 
wegens vluchtmisdrijf zouden kmmen 
uitspreken, volgens artikel 33 van de 

(1) Cass., 28 september 1970 (A''''· cass., 
1971, biz. 96). Men raadpiege cass., 2 december 
1963 (Bull. en PAsrc., 1964, I, 350) en 13 de
cember 1971, supm, biz. 367. 

wet b etreffende de politie over het weg
verkeer (coiirdi.natie besluit van 16 maart. 
1968) vereist is, niet alleen dat de voort
vluchtige bestum·der weet dat hij de oor
zaak van of de aanleidi.ng tot een onge
val komt te zijn, maar eveneens dat hij 
vlucht "om zich aan de dienstige vast
stellingen te onttrekken » : 

Wat bet eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat eiser in zijn conclu
sie heeft aangevoercl dat inbreuk wegens 
vluchtmisclrijf " als constitutieve gege
vens » cncler 1neer vereist dat de dacler 
van h et ongeval de intentie heeft gehad 
om zich aan de dienstige vaststellingen 
te onttrekken; dat dit gegeven on
d erscheiden is van de omstandigheid dat 
d e voortvluchtige wist dat zijn voer
tuig de oorzaak van of de aanleiding 
tot een ongeval was geweest; dat hij 
in zijn conclusie zich overigens heeft 
b eroepen op verschillende stukken die 
voor de eerste rechter bij h et dossier 
werden gevoegd, en n:tet nan~e op ver
klaringen di e in tempo1·e non sttspecto 
aan verzekeringsmaatschappijen werden 
afgelegd, alsmede op zijn verklaring aan 
de politie, om daaruit af t e leiden, 
enerzijds, dat hij niet wist dat zijn 
" schuldige » rijwijze een ongeval had 
veroorzaakt en, anderzijds, dat het on
mogelijk was dat hij de intentie heeft 
gehad om zich aan de clienstige vast
stellingen te onttrekken ; dat derhalve 
twee gegevens onder deze clie het Inis
drijf opleveren, niet aanwezig waren ; 

Overwegende dat de rechtbank welis
waar cp gegevens wijst, waaruit zij 
afieidt dat eiser " zich rekenschap heeft 
moeten geven van de gevolgen van die 
daden », dat " hij zich rekenschap heeft 
gegeven van de stoat » en dat hij " wetens 
is gevlucht »; dat h et vonnis echter de 
conclusie zonder antwoord laat, waarin 
aangevoerd wordt dat eiser de intentie 
heeft gehad om zich aan de dienstige 
vaststellingen te onttrekken; 

Dat het eerste onderdeel van het 
Iniddel a ldus gegrond is ; 

En overwegende, voor het overige, 
d at de substantiele of op straffe van 
nietigheid voorgeschreven rechtsvormen 
werclen nageleefd en dat de beslissing 
overeenlwmstig de wet is ; 

Om die redenen, en zonder dat er 
grand bestaat om het eerste micldel a ls
mede het tweede onderdeel van het 
tweede micldel na te gaan, die geen rui
mere cassatie zonder verwijzing zouden 
lumnen meebrengen, vernietigt het bestre-
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den vonnis in zover het eiser veroor
deelt wegens vluchtmisdrijf en in de 
kosten van hoger beroep ; verwerpt de 
voorziening voor het overige ; beveelt 
dat va:J. dit arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van de gedeeltelijk 
vernietigde beslissing ; veroordealt eiser 
in de helft van de kosten en laat de ande
re helft ten laste van de Staat; verwijst 
de aldus beperkte zaak naar de Correc
t ionele Rechtbank te Nijvel, zitting hou
dende in hoger beroep. 

26 juni 1972. - 2e kamer. - Voo1·zit
te1·, de H. Perrichon, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, de 
H. L egros. - Gelijkluidende conclttsie, 
de H. Colard, advocaa.t-generaal. -
Pleite1·, de H. J. Bornet (van de balie te 
Brussel). 

2e KAMER. - 26 juni 1972. 

1 o RECHTSBEGINSELEN (ALGEME
NE). - STRAFZAKEN. - "NoN BIB 
IN !DElli». 

2° CASSATIE.- BEVEL VAN DE MINIS
TER VAN JUSTITIE. - STRAFZAKEN. -
VONNIS TOT VEROORDELING VAN EEN 
REEDS VROEGER WEGENS HETZELFDE 
FElT VEROORDEELDE BEKLAAGDE. -
VERNIETIGING ZONDER VERWIJZING. 

1 o Een algemeen 1·echtsbeginsel is het. ve1'
bod volgens hetwelk de 1'echte1· een be
klaagde niet mag ve1'001'delen wegens 
een j eit waarvoo1· hij 1·eeds v1·oege1' is ve1'-
001'deeld ( 1 ) . 

2° Op de voo1·ziening van de p1·ocu1·eu1·: 
genemal, ingesteld op bevel van de JJ!Ii
nister van justitie, venoietigt het H of zan
de?' verwijzing het vonnis van de poli
tie?·echtbank, dat een beklaagde ve1'001'
deelt wegens een jeit waa1·voo1· hij 
1·eeds vmege1• was ve1·oordeeld (2). (Sv., 
art . 441.) 

(1) Cass., 22 februari 1971 (A1'1'. cuss., 1971, 
biz. 599) en noot 1. 

(2) Cass., 20 juni l!l72, sup·ra, biz. 1001. 

CASSATIE, 1972. - 33 

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ RET H <1Ji' 

VAN CASSATIE, INZAKE JASPERS.) 

ARREST (ve1·taling). 

HET HOF ; - Gelet op de hierna 
volgende vordering van de procureur
generaal bij dit Hof : 

« Aan da tweede kamer van het Hof 
van cassatie : 

» De ondergetekende procureur-gene
raal heeft de eer hierbij uiteen te zetten 
dat de Minister van Justitia hem bij 
schrijven van 11 februari 1972, Bestuur 
der Wetgeving nr. 130.836-217/AP/Div. , 
bevol heeft gegeven bij het Hof overeen
komstig a.rtikel 441 van het W etboek 
van strafvordering aangifte te doen van 
het vonnis van 25 maart 1971 van de 
Politierechtbank te Brussel, waarbij 
Joseph Paul Albert Jaspers, bediende, 
geboren te Brussel op 13 december 1940, 
wegens inbreuk op de artikelen 1 en 10 
van de wet van 26 januari 1960 betreffen
de de taksen op de toestellen voor het 
ontvangen van radio-omroepuitzenclingen 
gewijzigd bij de wet van 24 juni 1963 
veroordeeld werd, om als houder op 
1 jannari 1970 van een toestel voor het 
ontvangen van radio-cmroepuitzendin
gen, vanaf 1 februari te Elsene na
gelaten te hebben de jaarlijkse taks 
te betalen, die uiterlijk op 31 januari 
1970 verschuldigd was (vonnis nr 10900). 

Deze veroordeling, die in kracht van 
gewijsde is gegaan, werd uitgesproken, 
hoewel genoemde Jaspers reeds we gens 
hetzelfde feit op dezelfde dag door een 
vonnis van dezelfde rechtbank (nr. 10868) 
veroordeeld werd, welk vonnis ock in 
kracht van gewijsde is gegaan. 

» De strafvordering is vervallen ten 
gevolge van het vonnis dat terzake on
der nummer 10868 gewezen werd, zodat 
het vonnis dat onder nummer 10900 
werd gewezen, met schending van het 
algemeen rechtsbeginsel non bis ·in 
idem, onwettelijk is. 

» Om die redenen, vordert de -onder
getekende procm·eur-generaal dat het 
het Hof gelieve het aangegeven vonnis 
te vernietigen, te bevelen dat . hiervan 
melding zal worden gemaakt op de kant 
van de vernietigde beslissing en te be
schikken dat er geen grond is tot verwij
zing. 

» Brussel, 17 februari 1972. 

"Voor de Procm·eur-generaal, 
» De Advocaat-gen.eraal, 

» (get.) Colard »; 
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Gelet op artikel 441 van het Wetboek 
van strafvordering, met aanneming van 
de gronden van deze vordering, vernietigt 
het aangegeven vonnis van de Politie
rechtbank te Brussel van 25 maart 
1971 ; beveelt dat van dit arrest melding 
zal worden gemaakt op de kant van de 
vernietigde beslissing ; zegt dat er geen 
grond is tot verwijzing. 

26 juni 1972. - 2e kamer. - Voo?' · 
zitte1·, de H. Perrichon, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, de 
H . Clason. - Gelijkluidende concl~tsie, 
de H . Co lard, advocaat-generaal. 

2° KAMER. - 26 juni 1972, 

1° BETEKENING VAN EXPLOTEN. 
- STRAFZAKEN. - HOGER BEROEP VAN 
RET OPENBAAR MINISTERIE BIJ DE 
RECHTBANK OF HET Il:OF WAARBIJ RET 
HOGER BEROEP AANRANGIG l\IOET WOR· 
DEN GEMAAKT.- BEKLAAGDE WONEN· 
DE IN EEN AANGRENZEND LAND, -
BETEKENING VAN HET HOGER BEROEP . 

. - GERECHTELIJK WETBOEK, ART!· 
KEL 40, LID 1 EN 3. 

2° HOGER BEROEP. - STRAFZAKEN. 
-HOGER BEROEP VAN HET OPENBAAR 
MINISTERIE BIJ DE RECHTBANK OF H.ET 
HOF WAARBIJ HET HOGER BEROEP AAN· 
HANGIG MOET WORDEN GEli>IAAKT. -
BEKLAAGDE WONENDE IN EEN AAN· 
GRENZEND LAND.- BETEKENING VAN 
HET HOGER BEROEP. - GERECE.TELIJK 
WETBOEK, ARTIKEL 40, LID 1 EN 3. 

3° CASS} TIE. - 0MVANG. - STRAF· 
ZAKEN. ,,\'..1.._ VOORZIENING VAN HET 
OPENBAAR MINISTERIE. - CASSATIE 
VAN RET BESCHIKKENDE GEDEELTE 
M.B.T. DE STRAFVORDERING. - CAS· 
SATIE DIE ZICH NIET UITSTREKT TOT 
HET BESCHIKKENDE GEDEELTE DAT 
OVER DE GEGRONDFEID DER BURGER· 
LIJKE RECHTSVORDERING UITSPRAAK 
DOET. 

1° en 2° W anneer een beklaagcle niet in 

(1) Men raadplege cass., 6 september 1971, 
stt1n·a, biz. 8. Vgl. de gevallen van gekozen 
woonplaats, cass., 10 december 1971, sttp?·a, 
b lz. 360 en de noot get. E .K. 

lndien de bestemming geen aangrenzend 

Belgie kon ~vo1·den gevonden en e?' geen 
gekencle woon-, ve?·blijfplaats of gekozen 
woonplaats bestaat, is de betekening 
van het hoge1· be1·oep van het openbacw 
ministe1·ie bij de ?'echtbank of het hof 
waa1·bij clit hoge1· be1·oep aanhctngig moet 
wo1·den gemaakt, 1·egelmatig als cleze 
beklaagde een gekende woon- of ve1·bl~if· 
plnats· heeft in een aang1·enzend land en 
cle copie van de akte doo?' de ge1· !Chtsde~w
waanler bij aangetelcende b1·ief aan die 
woon-. of vm·blijfplaats we1·d ge1·icht (1). 
(Sv., art. 202.-5° en 205; G.W., art. 40, 
lid 1 en 3.). 

3° Wannee1·, op het enkel cassatiebe1·oep 
van het open baa?' ministe1·ie, l~et H of 
het beschilckende gecleelte van een vonnis 
met bet1·elcking tot de st?·afoo?·de?·ing Ve?' · 

nietigt, st1·ekt deze ve1·nietiging zich 
niet ttit tot het beschilclcende gecleelte 
dat ttitspmalc doet ove1· cle geg1·ondheid 
van de 1'echtsv01·dm·ing van de bm·ger
l~jlce pm·tij (2) . 

(PROCUREUR DES KONINGS TE VERVIERS, 
T. POKDRUEL.) 

ARREST (ve?'taling) . 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 24 december 1971 in hoger 
beroep gewezen door de Correctionele 
Rechtbank te Verviers; 

Over hot middel afgeleid uit de schen
ding van artikel 40, lid 1, van hetGerech
telijk W etboek, 

doo1·dat het vonnis het hoger beroep 
tegen het vonnis van 24 maart 1971 van 
de Politierechtbank te Malmedy inge
steld door het openbaar ministerie, niet 
ontvankelijk verklaart op grond dat 
genoemd hoger beroep per post aan het 
Ministerie van Buitenlandse Zaken werd 
betekend, a lvorens dat hiervan vooraf 
aan de Procureur des Kon.ings kennis 
werd gegeven, 

tenvijl verweerder zich bevond in,_ de 
omstandigheden van woon- en ver
blijfplaats die bij genoemd artikel 40, 
lid 1 zijn bepaald, zodat het hoger be
roep van het openbaar ministerie, hou
dende dagvao..rding tot verschijning voor 

land is, moet d e aangetekende brief bovendien 
per vliegtuig worden verzonden. 

(2) Oass., 14 juni 1971 (A1'1', cass ., 1971, 
biz. 1019) ; men raa dplege cass., 13 december 
1971, supm, biz. 361. 
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het rechtscollege van hager beroep, 
hem werd betekend in de rechtsvormen 
die bij deze wetsbepaling zijn voorge
schreven : 

Overwegende dat uit de stukken waar
op het Hof vermag acht te slaan, niet 
blijkt dat verweerder in Belgie een 
bekende werkelijke of gekozen woon
plaats h ad; dat uit genoemde stukken 
daarentegen blijkt dat verweerder, hoe
wei hij in het Rijk geen gekende ver
b lijfplaats had, een woonplaats had te 
Parijs, 27, rue du Mail; 

Overwegende dat, zich gedragende 
naar de bepalingen van artikel 40, 
lid l, van het Gerechtelijk Wetboek, de 
gerechtsdeurwaarder aangezocht om de 
akte van hager beroep van het open
baar ministeri9 te betekenen, het af
schrift van genoemde alde aan verweer
ders voornoemde woonplaats bij een ter 
post aangetekende brief heeft gestuurd, 
dat het ontvangstbewijs van h et ter post 
aangetekend schrijven bij het origineel 
van het exploot van betekening is ge
voegd en dat verweerder regelmatig de 
ontvangst van de brief heeft bekend; 

Overwegende dat de correctionele' 
rechtbank derhalve niet kon beslissen, 
zonder artikel 40, lid 1, van het Gerech
telijk 1Vetboek te schenden, dat het ha
ger beroep van de openbare partij niet 
ontvankelijk was, enkel en ail een om de 
reden die is overgenomen in h et middel, 
dat stecmt op het ten deie vreemd arti
kel 40, lid 2, van voornoemd wetboek; 

Dat het middel gegrond is ; 
En overwegende dat de voorziening 

van het op9nbaar ministerie slechts de 
beslissing op de strafvordering aan het 
toezicht van het Hof onderwerpt; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den vonnis, in zoverre het uitspraak 
doet op de strafvordering en over de 
hierdoor veroorzaakte kosten; beveelt 
dat van clit arrest melding zal worden 
gemaakt op d a kant van de gedeelte
lijk vernietigde beslissing; veroordeelt 
verweerder in de kosten; verwijst de 
aldus beperkte zaak naa.r de Correctio
nele Rechtbank te Luik, zitting hou
dende in hager beroep. 

(1) Cass., 27 febru ari 1939 (Bull. en PASIC. , 
1939, I, 101); 1 februari 1972 , sup1·a, biz. 525. 

(2) Cass., 27 februari 1939, waarvan sprake 
in de voorgaande noot, en noot 2 onder dit 
arrest. 

Zie ook de noot get. L.C. onder cass., 

26 juni 1972. - 2e kamer. - · Voo1·
zitte1·, de H. Perrichon, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, de 
H. Capelle. - Gelijkluidende conclttsie , 
de H. Colard, advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 26 juni 1972. 

1° VOORZIENING IN CASSATIE. 
AFSTAND. - STRAFZAKEN.- D E.CRE 
TERING. 

2° VOORZIENING IN CASSATIE. -
N A EEN EERSTE VOORZIENING WORDT 
GEEN ANDERE VOORZIENI NG TOEGE
LATEN.- STRAFZAKEN.- GFEN TOE
PASSING VAN DEZE REGEL IN GEVAL 
DE AFSTAND VAN DE EERSTE VOOR 
ZIENING GEDECRETEERD IS. 

3° VOORZIENING IN CASSATIE. -
STRAFZAKEN. - VEROORDELEND AR
REST. - BEVEL TOT ONMIDDELLIJKE 
AANHOUDING. - VoORZIENING TEGEN 
DE BESCHIKKI NG VAN VEROORDELING 

· VERWORPEN. - VooRZIENING TEGEN 
HET BEVEL TOT ONl\iiDDELLIJKE AAN
HOUDING ZONDER BELANG. 

1° I n st1·ajzaken dec1·etee1·t het H of de 
afstand van de vom·ziening dooT de be
klaagde (1). 

2° De dec1·ete1·ing van de ajstand van een 
voo1·ziening stemt niet ove1·een met de 
ve1·we1·ping van de voo1·ziening en belet 
niet dat een voo1·ziening die late1·, binnen 
de wettelijke temtijnen, tegen dezelfde 
beslissing ingesteld wm·dt, ontvankelijk 
is (2). (Impliciete oplossing. ) 

3° I ndien de veToo?"deelde z , in cassatie 
heejt voo1·zien tegen een ve? ·oo1·delend 
an·est, waa1·bij zijn onmiddellijke aan
houding wo1"dt bevolen en, ten gevolge 
van de venveTping van de vooTziening 
tegen de ve1·oonlelende beschikking, deze 
in kmcht van gewijsde is gegaan, leve1·t 
de voo1·ziening tegen het bevel tot onmid
dellijlce aanhottcling geen belang mee1· 
op (3). 

29 oktober 1945 (Bull. en PAsrc., 1945, 
I, 259) en cass., 28 maart 1972, sttpm, b iz. 721. 
Men raadplege cass., 2 juli 1951 (ibid., 1951, 
I, 747) en 6 april 1971 (A1·r. cass., 1971, 
b iz. 754 en de noot 1). 

(3) Cass., 16 november 1971, sttpm, biz. 271, 
.,., 
'-"-'· 
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(HALOUI AHMED BEN AHllffiD.) 

ARREST (ve1·taling). 

RET HOF ; - Gelet op het bestre
den arrest, op 25 april 1972 door het 
Hof van beroep te Brussel gewezen ; 

I. Wat de voorziening van 25 april 
1972 betreft : 

Overwegende dat eiser op 2 mei 1972 
verklaard heeft afstand van zijn voor
ziening te doen ; 

II. V\Tat de voorziening van 4 mei 1972 
betreft : 

a) In zoverre de voorziening gericht is 
tegen de veroordelende beslissing : 

Overwegende dat de substantiiile 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 het bevel tot dadelijke aanhouding : 

Overwegende dat de voorziening die 
tegen de veroordeling ~erd ingesteld, 
verworpen werd, zodat d1e veroordelmg 
in kracht van gewijsde is gegaan; 

Dat derhalve de voorziening die ge
richt is tegen het bevel tot dadelijke aan
houding, niet ontvankelijk wordt wegens 
het ontbreken van belang ; 

Om die redenen, decreteert de afstand 
van de voorziening van 25 april 1972; 
verwerpt de voorziening van 4 inei 1972; 
veroordeelt eiser in de kosten. 

26 jcmi 1972. - 2e kamer. - .Voo1'
zitte~· en Ve1·slaggeve~·, de H. Perrwhon, 
raadsheer waarnemend voorzitter. :-
Gelijklttidende conclttsie, de H. Colard, 
advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 26 juni 1972. 

CASSATIE.- BEVEL VAN DE MINISTER 
vAN JUSTITIE. - STRAFZAKEN. -
ARREST TOT VEROORDELING VAN DE 
BEKLAAGDE WEGENS EEN FEIT WAAR
VAN HET HOF VAN BEROEP GEEN KEN
NIS HEEFT GENOMEN.- VERNIETIGING 
ZONDER VERWIJZING. 

Op de vom·ziening van de p1·ocu1·eu1'-gene
mal, ingesteld op bevel van de ministe~· 
van justitie, ve1·nietigt het Hoj zonde1· 
venvijzing het an·est van een hof van 
be1·oep tot ve1'0o1'deling van de beklaagcle 
wegens een jeit, waa1·van het hoj van 
be1·oep geen kennis had genom en ( 1). 
(Sv., art. 182 en 441.) 

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN 
CASSATIE, INZAKE CHARLIER EN ROM
PEN.) 

ARREST (ve1·taling). 

RET HOF ; - Gelet op de hierna 
volgende vordering van de Procureur
generaal bij het Hof van cassatie : 

» 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 justitie hem bij 
schrijven van 31 maart 1972, Bestum' 
der Wetgeving, nr. 130.836/210/AP/Div., 
uiidrukkelijk bevel heeft gegeven bij het 
Hof van cassatie overeenkomstig arti
kel 441 van het Wetboek van strafvorde
ring aangifte te doen van het in kracht 
van gewijscle gegane arrest van 4 juni 
1971 van het Hof van beroep te Luik, in 
zoverre dit de genaamden Peter Joseph 
Charlier, mecanicien, geboren te Hom
bourg op 25 april 1942 en Nicolas Joseph, 
Hubert Etienne Rompen, fabrieksarbei
der, geboren te Moresnet op 6 oktober 
1948, veroordeelt, inzonderheid tot een 
maand gevangenisstraf wegens diefstal 
door middel van braak van een heren-par
dessus ten nadele van Jacques Semal 
en van ' een damesjasje ten nadele van 
Yvonne Aim, echtgenote van Semal, 
welke diefstal te Welkenraedt in de nacht 
van 31 oktober op 1 november 1970 werd 
gepleegd; 

>> Uit de procedure blijkt dat voor
noemden niet naar de correctionele recht
bank warden verwezen en evernnin door 
de correctionele rechtbank wegens die 
inbreuk warden veroordeelcl, zodat het 
•hof van beroep uitspraak heeft gedaan 
over een vervolging die hierbij niet aan
hangig werd gemaakt en het aldus arti 
kel 182 van het Wetboek van strafvorde
ring alsmede het algemeen rechtsbeginsel 

(1) Men raadplege cass., 10 december 1962 
(Bull. en PAsrc., 1963, I, 444) en 23 juni 1969 
(An·. cass., 1969, blz. 1067). 
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van de inachtneming van de rechten der 
verdediging heeft geschonden. 

" Om die redenen, vordert de onderge
tekende procureur-generaal dat bet bet 
Hof gelieve voornoemd arrest van bet 
Hof van beroep te Luik te vernietigen, 
in zoverre het Peter Joseph Charlier en 
Nicolas Joseph H ubert Etienne Rom pen 
veroordeelt tot een maand gevangenis
straf wegens diefstal door middel van 
braak ten nadele van Jacques Semal en 
Yvonne Ahn, diens echtgenote, die te 
Welkenraedt in de nacht van 31 oktober 
op 1 november 1970 ward gepleegd, te 
bevelen dat van zijn arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van de 
gedeeltelijk vernietigde beslissing en te 
zeggen dat er geen grond is tot ver
w ijzing. 

"Brussel, · 17 april 1972. 
" Vo'or de procureur-generaal, 

" De Advocaat-generaal 
" (get.) Colard"; 

Gelet op artikel 441 van het Wetboek 
van strafvordering, met aam~eming van 
de gronden van deze vordering, vernie
tigt voornoemd arrest van 4 juni 1971 
van het Hof van beroep te Luik in zo
verre h et Peter Joseph Charlier en Nico 
las Joseph Hubert Etienne Rom pen tot 
een maand gevangenisstraf veroordeel t 
wegens diefstal door middel van braak 
gepleegd ten nadele van Jacques Semal 
en Yvonne Ahn, cliens echtgenote, te 
W elkem·aedt in de n acht van 31 oktober 
op 1 november 1970; beveelt dat van dit 
arrest 1uelcling zal worden gemaakt op 
de kant van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing ; zegt dat er geen grond be
staat tot verwijzing. 

26 juni 1972. - 2e kamer. - T1oo?' 
zitte?', d e H. Perrichon, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Ve?·slaggeve1·, de 

· H. Closon. - Gelijlcluidende conclttsie, 
de H. Colard, advocaat-ganeraal. 

2e KAMER. - 27 juni 1972. 

1° BKWTJS.- BEWIJS DOOR GESCHRIFT. 
- BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN. -
STRAFZAKEN. - CONCLUSIE.- RECH· 
TER DIE AAN DE CONCLUSIE EEN ANDE 
RE INHOUD TOESCHRIJFT DAN HETGEEN 
ERIN VOORKOMT.- MISKENNING VAN 
DE BEWIJSKRACHT VAN DE CONCLUSIE . 

20 CASSATIE. - 0MVANG . . - STRAF
ZAKEN. - VOORZIENING VAN DE BE,·· 
KLAAGDE.- CASSATIE VAN DE BESLIS
SING OP DE STRAFVORDERING. 
BRENGT DE CASSATIE MEDE VAN DE 
NIET DEFINITIEVE BESLISSINGEN OP 
DE RECHTSVORDERINGEN VAN DE BUR
GERLIJKE PARTIJEN. - NIETTEGEN
STAANDE DE NIET-ONTVANKELIJKHEID 
VAN DE VOORZIENING TEGEN DEZE 
BESLISSINGEN EN ZELFS IN GEVAL VAN 
AFSTAND VAN DEZE VOORZIENING. 

1° De bewijskmcht van de conclusie van 
een pa1·tij wo1·dt miskend doo?' de ?'ech
te?' die e1· een ande1·e inhoud aan toe
sch?·ijjt dan hetgeen e1·in voo1·komt (1). 
(B .W ., art. 1319, 1320 en 1322.) 

2° De cassatie, op de voo1·ziening van de 
beklaagde, van de beslissing op de 
st1·ajvo1·de1·ing b1·engt de cassatie mede 
van de niet dejinitieve beslissingen op 
de 1'echtsvO?·de1·ingen van de btwge1·lijlce 
pa1·tijen, hoewel de· voo1·ziening tegen· 
deze beslissingen voomlsnog niet ont-· 
vankelijlc is en zelfs indien de beklaagde 
van deze voo1·ziening ajstand heejt ge -· 
daan, zonde1· evenwel in de beslissing 
te bentsten ( 2) . 

(GOES E. EN J., T. BEYNE, COUWIJZER EN 
NATIONALE l\1AATSCHAPPIJ DER BEL
GISCHE SPOORWEGEN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 24 juni 1971 door het hof van 
beroep te Gent gewezen ; 

I. In zoverre de voorzieningen gericht 
zijn tegen de beslissing over de straf
vordering : 

A . Over de voorziening van eiser Goes 
Eric, b eklaagde : 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1319, 1320 en 1322 
van h et Burgerlijk Wetboek, 

cloonlat het arrest, bij bevestiging van 
het beroepen vonnis, de telastlegging be
wezen verklaart, Goes Eric tot een geld- ' 
boete veroordeelt en Goes Jaak als bur-

(1) Cass., 26 november 1962 (Bull. en 
PASIC, 1963, I, 337); men raadplege cass., 
22 maart 1966 (ibid ., 1966, I, 945). 

(2) Cass., 16 februari 1970 (A1'1' . cass.; 
1970, blz. 565). 
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gerrechtelijk venintwoordelijke partij 
veroordeelt, om de redenen dat « het 
feit lastens beklaagde voor het hof bewe
zen is gebleven; waar beklaagde in zijn 
verklaring aan de verbalisanten beweer
de dat het slachtoffer een i.J.1.haalmaneu
ver began wanneer hij zelf reeds aan het 
inhalen was, gaat hij thans akkoorcl clat 
niet het slachtoffer doch een derde, 
waarmede hij niet in botsing kwam, 
dit inhaahnaneuver uitvoerde terwijl 
het slachtoffer rechts bleef; het geheel 
van de gegevens van het dossier toont 
aan dat deze derde v66r beklaagde aan 
zijn inhaahnaneuver began ; inderdaacl 
geeft beklaagde toe dat hij slechts ter 
hoogte gekomen was van de linker
achterzijde van het door hem in te halen 
voertnig, toen hij moest remmen en zo 
tegen de wagen Couwijzer terechtkwam; 
deze laatste verklaarde echter dat de 
dercle die haar per camionette inhaalde, 
reeds voorbij was toen beklaagde naar 
haar toegleecl ; het feit dat beklaagcle 
niet met die derde i.J.1. aanrijding kwam 
bevestigt dat deze laatste vroeger aan 
zijn maneuver was begonnen ; beklaagde 
heeft dus door een oorzaak die slechts 
bij hem zelf ligt de controls over zijn 
stutu' verloren » ; 

tenvijl eiser in zijn conclusie staande 
hield « dat de bmgerlijke partij Couwijzer 
voorstaat dat zij niet inhaalde maar 
clat ze werd ingehaald door een camio
nette met werklieden en wanneer deze 
voorbij was, een tegenligger (Goes) naar 
haar baanvak kwam opgedraaid ; dat, 
zelfs indien deze versie van Couwijzer 
zou aanvaard worden, de verantwoorde
lijkheid van Goes evenmin kan weer
houden worden, vermits dan zou blijken 
dat de inhalende tegenligger (verant
woordelijk voor het ongeval) die camio
nette met werklieden was ; dat deze 
vergissing bij Goes nopens de identi
teit van de tegenligger dan uit te leggen 
is omdat zijn voertuig aan het wentelen 
was en zijn aandacht besteed werd aan 
het behouden van de kontrole over zijn 
voertuig » ; zodat het arrest, door vast 
te stellen dat eiser nu aanvaardt dat 
Couwijzer niet had voorgestoken, ter
wijl hij zulks slechts in ondergeschikte 
orde aanvaardde en in hoofdorde bleef 
staande houden dat het wel Couwijzer 
was die voorgestoken had, de bewijs
kracht van zijn conclusie miskend heeft : 

Overwegende dat eiser in conclusie 
voorgehouden had dat hij een andere 
weggebrniker inhaalde toen hij verrast 
werd door het feit dat een tegenligger, 
die hij een « derde-tegenligger » noemt, 

eveneens een inhaahnaneuver began, en 
verder zijn verweer ontwiklcelcle zoals in 
het middel aangehaald ; 

Overwegende dat uit dit zinsverband 
blijkt dat eisers verweer erin bestond te 
beweren dat het ongeval te wijten was 
aan een tegenligger, hetzij verweerster 
Couwijzer, hetzij zo de verklaring van 
deze laatste werd aanvaard, een 'andere 
tegenligger ; 

Overwegende dat de rechter zijn be
schouwingen nopens en zijn beslissing 
over de schuld van eiser afleidt uit de 
constatering dat deze er thans mede 
akkoord gaat « dat niet het slachtoffer 
doch een derde . . . dit il1.haalmaneuver 
uitvoerde » ; dat de rechter aldus aan 
bedoelde conclusie een andere i.J.1.houd 
toeschrijft dan hetgeen erin voorkomt, 
zodat hij haar bewijskracht miskent ; 

Dat het middel mitsdien gegrond is ; 

B. Over de voorziening van eiser 
Goes J aak, civielrechtelijk a.ansprake
lijke partij : 

Overwegende dat uit de stukken waar
op het Hof vermag acht te slaan niet 
blijkt dat eiser die voor eerste eiser, wat 
de kosten betreft op de strafvordering 
gevallen, civielrechtelijk aansprakelijk 
werd gesteld, zijn voorziening heeft be
tekend aan · het openbaar ministerie, 
partij tegen wie ze is gericht; dat de 
voorziening dan ook niet ontvankelijk 
IS; 

Overwegende echter dat, ingevolge de 
vernietiging van de beslissing tegen eer
ste eiser uitgesproken, de beslissing 
waarbij tweede eiser voor de eerste 
civielrechtelijk aansprakelijk voor de 
veroordeling wordt verklaard, zonder 
voorwerp wordt ; 

II. In zoverre de voorzieningen gericht 
zijn tegen de beslissingen over de civiel
rechtelijke vorderil1gen tegen de eisers 
ingesteld : 

Overwegende dat de eisers afstand doen 
van hm1. voorzieningen ; 

Overwegende echter dat de vernieti
ging van de beslissing op de strafvorde
ring, de vernietiging met zich brengt van 
de beslissil1gen op de civielrechtelijke 
vorderingen die het gevolg van deze 
eerste beslissing zijn, ook al zijn bedoelde 
beslissil1.gen geen eindbeslissi.J.1.gen in de 
zin van artikel 416 van het Wetboek 
van strafvordering en zelfs indien de 
eisers van htm voorzieningen afstand 
hebben gedaan zonder er evenwel in te 
berusten; 

Om die redenen, decreteert de afstand 
van de voorzienillgen van de eisers tegen 
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de beslissingen op de civielrechtelijke 
vorderingen ; verwerpt de voorzienin g 
van eiser Goes J aak tegen de beslissing 
op de tegen hem ingestelde strafvorde
r ing ; vernietigt h et bestreden arrest in 
zoverre het uitspraak d oet op de straf
vordering tegen eiser Goes Eric en op de 
civielrechtelijke vorderingen; beveelt dat 
van dit arrest m elding zal worden ge
maakt op de kant van de gedeeltelijk 
vernietigde b eslissing ; laat de kosten 
ten laste v an de Staat; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar h et hof van beroep 
te Brussel. 

27 juni 1972. - 2e kamer. - Voo?·zit 
te?·, de H. Delahaye, raadsheer waarne
mend voorzitter. Ve1·slaggeve7·, de 
H. Chatel , - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Paul Mahaux, eerste advocaat .. 
gen eraal. - PleiteT, de H. Houtekier. 

2e KAMER. - 27 juni 1972. 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN.- STRAFZAKEN. - BUR
GERLIJKE RECHTSVORDERING. - CON
CLUSIE. - BESLISSING DIE DE FEITE
LIJKE GEGEVENS WAAROP ZIJ IS GE
GROND NAUWKEURIG VERMELDT. -
BESLISSING DIE ALDUS ANTWOORDT 
OP DE CONCLUSIE WAARBIJ ANDERE OF 
TEGENSTRIJDIGE FEITELIJKE GE
GEVENS WORDEN UITEENGEZET. 
REGELlVIATIG 1\'lET REDEJ\TEN OlVIKLEDE 
BESLISSING. 

Regelmatig rnet 7·edenen omlcleecl is de 
beslissing die, 1·echtdoende op de btw
ge?·lijlce ?'echtsvo?·de?·ing, de f eitelijlce 
gegevens waw·op zij is gegmnd nauw
kett?·ig venneldt en aldtts antwo01·dt, 
do01· ze te vence1·p en, op de conclusie 
waa1·in ande1·e of tegenst?·ijdige feitelijlce 
gegevens wo1·den uiteengezet (1). (Grand
wet, art . 97.) 

(1) Cass., 19 juni 1972, sttpm, biz. 974; 
vgl. cass., 21 februari 1972, Stt1J1'a, biz. 577. 

(2) In verband met d e overtredingen van 
artikel 9 van het ministerieel besluit van 
19 augustus 1946, aangevuld bij artikel 3 van 

{VERENIGING VA,N lVIOND - EN TANDARTSEN 
VAN BELGIE, T. KERCKAERT EN HAEMERS.) 

Met de notitie overeenstemmend 
arrest. 

27 juni 1972. - 2e kamer. - Voo?'
zitte?· , de H. D elahaye, raadsheer waar
nemend voorzitter. - VeTslaggeve1·, de 
H . Chatel. - Gelijkluidende conclusie , 
de H. P aul Mahaux, eerste advocaat
generaal.- PleiteT, de H. Fally. 

2" KAMER. - 27 juni 1972. 

VOEDINGSW AREN. VERDELING 
VAN ZUIVELPRODUKTEN.- VERKOPEN 
OF TE KOOP AANBIEDEN VAN NIET" 
GEPASTEURISEERDE OF NIET-GESTERI
LISEERDE 1\'IELK. - 0 VERTREDING VAN' 
ARTIKEL 17 VAN HET KONINKLIJK BE
SLUIT VAN 27 FEBRUARI 1963. - STRAF
FEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN. 

De ove?·t?·edingen van m·tikel 17 van het 
koninlclijk beslttit van 27 febntw·i 1963 
bet?·effende de ve1·deling van zttivelpm
dttkten, dat onde1· rnee?· aa.n vente1·s ve?'
biedt niet-gepastew·isee?·de of niet.geste
?'ilisee?·de rnelk te ve1·kopen of te lcoop aan 
te bieden, wo1·den gestmft met de politie
stmffen gesteld bij a1·tilcel 3 van de 
wet van 20 jttli 1962 betTeffende de 
handel in lanclbouw,- tuinbottw- en 
zeevisse?·ijp?·odttkten (2). (K.B. van 
27 februari 1963, art. 18, § 1.) 

(PROCUREUR DES KONINGS 
TE OUDENAARDE, T. VAN MEERHAEGHE. ) 

ARREST. 

HET HOF ; -· Gelet op bet bestreden 
vonnis, op 3 december 1971 in hoger 
boroep gewezen door de Correctionele 
R echtbank te Oudenaarde ; 

h et ministerieel besluit van 20 april 1949, 
dat vroeger de verdeling van zuivelproduk
t en r egelde, raadplege m en cass., 5 juli 1954 
en de conclusie van het openbaar ministerie 
(Bull. en PAsrc. , 1954, I, 967). 
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Over de vier middelen samen, 
het ee1·ste , afgeleid uit de schending van 

de artikelen 154, tweede lid, van het Wet
hoek van strafvordering, 2, eerste en 
tweede lid, van de wet van 20 juli 1962, 
waarbij bevoegdheid tot het vaststel
len van de overtredingen der bepalingen 
van deze wet en van de in uitvoering 
daarvan getroffen besluiten in proces
sen-verbaal, die rechtsgeldig zijn tot het 
tegenbewijs wordt geleverd, verleend 
wordt onder meer aan de agenten van de 

·Nationale Zuiveldienst, 
doo1·dat de correctionele rechtbank, 

enerzijds, vaststelt dat het uit het pro
ces-verbaal bleek dat de beklaagde, een 
landbouwer-melkventer, l.osse melk (dit 
is niet-gepasteuriseerd noch gesterili
seerd) "uitventte » en, anderzijds, van 
oordeel is niet te kunnen vaststellen of 
de beklaagde m et de hoevemelk werke
lijk « ventte », daar de verbalisant niet 
genoteerd had waarin dit venten bestond 
en de correctionele rechtbank derhalve 
beslist, in strijd met de duidelijke be
woorclingen van het proces-verbaal , dat 
de beklaagde niet als venter maar wel 
als landbouwer optrad, 

tenvijl de correctionele rechtbank had 
dienen vast te stellen dat de verbalisant 
een agent bij de Nationale Zuivelclienst 
was, in deze hoedanigheid optredende, 
en derhalve voor bewezen diende a.an te 
zien wat door de verbalisant persoonlijk 
vastgesteld werd, namelijk dat losse 
m elk door de beklaagde « uitgevent » 
( =gevent) w erd, het tegenbewijs noch 
door geschrift noch door getuigen geTe
verd zijnde ; 

het 'tweede, afgeleid uit de schendino· 
v an de artikelen 4, 5°, van de wet va;:;_ 
20 juli 1962 en 17 van het koninklijk 
besluit van 27 februari 1963, 

ee1·ste onde1·deel, clo01·dat de correctio
n ele rechtbank, ingevolge de conclusie 
v an het openbaar min:isterie strekkende 
tot de heromschrijving van de oor
spronkelijke telastlegging, namelijk in
brenk op artikel 4, 5°, van voormelde 
wet en op artikel 17 van het voormeld 
koninklijk besluit, in plaats van inbreuk 
op artikel 3 v an d e voormelde wet en 
op h e t voormelde artikel 17, aan de hand 
van de « :inlichtingen » en verklaringen 
vaststelt dat elk van de wezenlijke 
bestanddelen van de inbreuk voorzien 
door artikel 4, 5°, van de wet v an 20 juli 
1962 voorhanden is, namelijk vervoer 
van een produkt waarvan de verkoop 
als venter door artikel 17 van het konink
lijk besluit van 27 februari 1963 (uit-

voeringsbesluit van de wet van 20 juli 
1962) verboden is, in casu « vervoer » 
van << andere melk dan melkerijmelk , 
(anders gezegd, van "hoevemelk afkom
stig van eigen bedrijf ») door de beklaag
de, " melkventer », die deze melk " uit
ventte », en niettemin, zonder de telast
legging vooraf te heromschrijven en 
luervan aan de verdediging kennis te 
geven, beslist dat « de rechtbank niet 
gerechtigd is te zeggen dat de telast
legging van inbreuk op artikel 1 7 van 
het koninklijk besluit van 27 februari 
1963, beteugeld bij artikel 4, 5°, van de 
wet van 20 juli 1962, gepleegd werd », 
h et « plegen van een telastlegging , 
overigens geen enkel juriclische noch 
feitelijk betekenis h ebbende, 

te1·wijl de correctionele rechtbank, na 
vastgesteld te hebben dat elk van de 
wezenlijke bestanddelen van de inbreuk 
voorzien door artikel 4, 5°, van de wet 
van 20 juli ~962 voorhanden was, de oor
spronkelijke telastlegging had dienen te 
heromsclll'ijven, van deze heromsclu·ij
ving kennis had dienen te geven aan d e 
beklaagde of aan zijn vertegenwoordiger, 
hem in de gelegenh.eid had dienen te stel
len zich desaangaande te verd edigen en 
tenslotte de onbevoegdheid mtione mate-
1'iae van de politierechtbank had clienen 
vast te stellen, zoals door het openbaar 
ministerie gevorderd bij conclusie t er 
terechtzitting van 5 november 1971 neer
gelegd en waarvan akte verleend werd ; 

tweecle ondenleel, cloonlat de correctio 
nele rechtbank, m et het oog op d e beoor
deling van de bevoegclheid 1'Cttione ma
te1·iae van de politierechtbank, bij hd 
onderzoek naar de « constitutieve ele 
m enten » van de oorspronkelijke en 
van de voorgest~lde nieuwe t elastlegging, 
versche1clene blJkomende modaliteiten 
voor wezenlijke b estanddel en van de 
inbreuk aanzi et, m et name de modali
teiten van bet venten 1net en bet ver
voer van melk, de hoeveell1eid melk die 
voorhanden was, de besten1melingen van 
deze melk, d e v erplichting een vergun
mng voor de verkoop van zuivelproduk
ten te hebben, 

tenvijl de correctionele rechtbank het 
voorhanden zijn v an a l de wezenlijke 
bestanddelen voorzien door artikel 4, 5o, 
van de wet van 20 juli 1962 cliende vast 
te stellen, namelijk bet in zijn bezit 
hebben van een produkt waarvan de 
verkoop als venter ingevolge een uit
voeringsbesluit van de wet van 20 juli 
1962 verboden was; 

het de1·de, afgeleid uit de schending van 
de artikelen 159 van bet Wetboek van 
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strafvordering, 21, eerste lid, en 25, eerste 
lid, van de voorafgaande titel van het
zelfde Wetboek, 

dom·dat de correctionele rechtbank, 
enerzijds, vaststelt dat het blijkt « dat 
de beklaagde een feit pleegde dat niet 
strafbaar gesteld wordt » en, anderzijds, 
vaststelt « dat over het fait zoals voor
zien in de oorspronkelijke dagvaarding 
niet meer client geoordeeld te worden 
daar dit feit, zoals gekwalificeerd, ver
jaard is», 

te1·wijl de correctionele rechtbank, vast
stellende dat het feit noch een wanbedrijf, 
noch een overtreding oplevert, de dag
vaarding en alles wat erop gevolgd was 
had dienen te vernietigen, ofwel, de ver
jaring van de strafvordering aanhalende, 
vooraf had dienen vast te stellen of het 
feit een wanbedrijf, omschreven in arti
kel 4, 5°, van de wet van 20 juli 1962, 
of een overtreding, omschreven in arti
kel 3 van dezelfde wet, opleverde, de 
verjaring van de strafvordering slechts 
verworven zijnde indien het feit een 
overtreding opleverde ; . 

het vie1·de, afgeleid uit de schending van 
de artikelen 154, eerste lid, 153 en 152, 
tweede lid, van het W etboek van straf
vordering en 19, tweede lid, van het 
Gerechtelijl~:, W etboek, 

cloo?·dat de correctionele rechtbank 
vaststelt dat zij onvoldoende gegevens 
had om de juiste strafrechtelijke om
schrijving van het gepleegde feit vast te 
leggen en niettemin de oorspronkelijke 
omschrijving behoudt, 

te1·wijl de correctionele' rechtbank, 
alvorens recht te doen,' een voorafgaande 
marttregel had dienen te bevelen om de 
vordering te onderzoeken, met name het 
openbaar ministerie appellant had die
nen uit te nodigen de vereiste gegevens 
aan te brengen, door verhoor onder eed 
ter terechtzitting van de verbalisant en/of 
verhoor door de rechtbank van de be
ldaagde, na 2lijn persoonlijke verschij 
ning bevolen te hebben, in zover althans 
bet aanvankelijk proces-verbaal niet voor 
bewijskrachtig zou dienen gehouden te 
worden : 

Overwegende dat verweerder door de 
politierechtbank vervolgd werd om, als 
venter in melkerijprodukten, niet-gepas
teuriseerde of niet-gesteriliseerde melk 
te koop te hebben geboden, verkocht, 
vervoerd of gehouden met het oog op 
verkoop of levering, wat naar luid van 
artikel 17 van het koninklijk besluit 
van 27 februari 1963 verboden is; 

Overwegende dat het, krachtens arti
kel1 7, lid 1, van het koninklijk besluit van 
27 februari 1963, bepaalde personen, 
zoals de groothandelaars, ldeinhandelaars 
en venters, onderscheidenlijk bedoeld in 
de artikelen 9, 12 en 13 van dit besluit, 
verboden is, niet-gepastemiseerde of niet
gesteriliseercle melk te koop te bieden, te 
verkopen, te vervoeren of te houden met 
het oog op verkoop of levering; 

Overwegende nochtans clat de verkoop 
zelf van niet-gepastemiseerde of niet
gesteriliseerde melk niet verboden is in 
de zin van artikel 4, 5°, van de wet van 
20 juli 1962, vermits naar luid van arti
kel 2 van het koninklijk besluit van 
27 februari 1963 niet eens aan vergunning 
onderworpen zijn, de verkoop van zuivel
produkten bestemd om ter plaatse te 
worden vtrbruikt, de verkoop door de 
melkveehouders van de produkten van 
hun eigen bedrijf, voor zover deze ver
koop op de zetel van hun bedrijf ge
schiedt, en de verkoop door melkveehou
ders van de melk uitsluitend voortko 
mend uit hun eigen bedrijf aan personen 
of inrichtingen die zelf de melle niet ver
bruiken; dat, naar luid van het tweecle lid 
van artikel 17 van dit besluit, zelfs klein
handelaars en venters de niet-gepasteuri
seerde of niet-gesteriliseercle melle mogen 
verkopen, welke in het landbouwbedrijf 
zelf wordt verpakt in een gesloten reci
pient en daarin aan de verbruiker wordt 
geleverd, deze recipient clerwijze gesloten 
zijnde dat bij het openen de sluiting voor
goed beschadigd wordt; 

Overwegende, derhalve, dat het feit 
enkel strafbaar is met de politiestraffen 
voorzien in artikel 3 van de wet van 
20 juli 1962 en het bestreden vonnis dan 
ook terecht de strafvordering vervallen . 
verklaart door verjaring; 

Overwegende dat in deze omstandig
heden de voorgestelcle midclelen bij ge 
brek aan belang niet ontvankelijk zijn ; 

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 ; laat de kosten ten laste van de 
Staat. 

27 jtmi 1972. - 2e kamer. - Voo1·
zitte1·, de H. Delahaye, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Ve?·slaggeve?·, de 
H. Janssens. - Gelijkluidende conclttsie, 
de H. Paul Mahaux, eerste advocaat
generaal. 
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2" KAMER. - 27 juni 1972. 

1o WEGVERKEER. - VooRRANG. 
WEGVERKEERSREGLEMENT VAN 
14 1\'IAART 1968, ARTIKEL 17. - BE
STUURDER DIE EEN MANEUVER WIL 
UITVOEREN. - VERPLICHTING DE AN
DERE BESTUURDERS TE LATEN VOOR
GAAN. - 0MVANG VAN DEZE VER
PLICHTING. 

20 WEGVERKEER. - WEGVERKEERS
REGLEMENT VAN 14 1\'IAART 1968, ARTI
KEL 27-1. - VoORZIENBARE HINDER
NIS. - BEGRIP. 

1° De ve1·plichting opgelegd doo1· a1·tileel 17 
van het wegve1·leee1's1·eglernent van 
14 maa1·t 1969, volgens wellce de besttttw
de1' die een rnanetwe1· wil ttitvoe1·en VM'

plicht is de ancle1·e besttttw·de1·s te laten 
voo1·gacm, is niet onde1'W01-pen aan de 
voo1·waanle dat het rnanettve1· de nonnctle 
gang van de ande1·e bestttttnle1·s lean 
ve1·hinde1·en of belernme1·en ; zij is alge
meen en houdt geen ve1·bcmcl met het 
in acht nemen doo1· de cmde1·e bestutwcle1·s 
van de voo1·sch1·ijten van het wegve1'
leee1'S1'eglement, in zove1· het plotseling 
opdctgen van deze besttttt1·de1·s niet on
voo1'zienbctcw is ( 1). 

· zo De voo1· een besttttwde1· voo1·zienba1'e 
hinde1·nis lean een hindentis zijn die hij 
niet beme1·let (2). (vVegverkeersregle
ment van 14 maart 1968, art. 27-1.) 

(FOUBERT, T. JANSSENS EN NATIONAAL 
VERBOND VAN SOCIALISTISCHE MUTUA
LITEITEN.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op h et b estreclen 
arrest, op 22 december 1971 door het 
Hof van beroep te Brussel gewezen ; 

Overwegende dat eiser zijn voorzieni.ng 
enkel ingesteld heeft in hoedanigheid van 
beklaagde : · 

I. In zoverre de voorziening gericht is 
tegen de beslissing op de strafvordering 
en op de vordering van het N ationaal 
Verbond cler Socialistische Mutualiteiten 
tegen eiser : 

(1) Ca.ss., 16 februari 1971 (A1'1'. cctss ., 1971, 
blz. 585). 

(2) Cass., 7 oktober 1969 (A1'1'. cass., 1970, 
blz. 134). 

Over het Iniddel afgeleid uit de schen
ding van artikel 17 van het W egverkeers
reglement en van artikel 97 van d e Grand
wet, 

do01·dat het bestreden arrest eiser vol
ledig aansprakelijk stelt voor de aanrij
ding tussen zijn wagen en een brom
fiets, op grond van de beschouwingen dat 
hij een maneuver heeft uitgevoerd zoncler 
zich voldoende te vergewissen of er geen 
tegemoetkomend verkeer was en dat h et 
niet bewezen is dat de bromfietser te 
snel reed, 

te1·wijl de bromfietser niet voor normaal 
verkeer kon aangemerkt worden en heu 
arrest, niett egenstaande de conclusie van 
eiser, op die ptmten nalaat : 1° te onder
zoeken of eiser al dan niet de bromfietser 
heeft kmmen zien aankomen en in welke 
mate d e « in dubbel gestationeerde >> 

vrachtwagens het uitzicht van eiser be
lemmerden, 2° de snelheid van de brom
fiets te bepalen, 3° de plaats aan te duiden 
waar eisers wagen stond op het ogenblik 
van de aanrijcling : 

Overwegende dat d e verplichting, voor 
de bestuurcler die een maneuver wil uit
voeren, de andere bestum·ders te laten 
voorgaan, niet onclerworpen is aan de 
voorwaarde dat het 1naneuver d e nor
male gang van de andere bestum·clers kan 
verhincleren of belemmeren, en geen 
verbancl houdt met het in acht nemen 
van de voorschriften van het wegver
keersreglement door de andere bestuur
ders, in zover hun plotseling opdagen niet 
onvoorzienbaar is ; 

Overwegende dat een hindernis die de 
weggebruiker niet ziet, toch voorzienbaar 
k an zijn; 

Overwegencle clat het arrest vaststelt 
dat eiser een gevaarlijk maneuver heeft 
uitgevoerd, zonder volcloende aanclacht 
te verlenen aan h et verkeer clat uit de 
tegenovergestelcle richting « kon en kwam 
opclagen », en clat het hem behoorde 
rekening te houden « met alle plaatselijke 
omstandigheden » ; dat het hof van be
roep aldus de door eiser geschonken aan
dacht voor onvoldoende houclt en iinpli
ciet aam1eeri1t dat de opdagende brom
fietser geen onvoorzienbare hindernis 
was, spijts de aanwezigheicl van vracht
wagens; 

Overwegende dat h et arrest de snelheicl 
van de bromfietser niet als « onaange
past » beschouwt ; 

Overwegende clat h et de stand van de 
wagen uitdrukkeliik in acht neemt door 
er op te vvijzen dat het zonder belang is 
of de bromfietser al clan niet tegen eisers 
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wagen is geschoven op het natte wegdek, 
en door te oordelen dat, hoe dan ook, de 
bromfietser de weg werd afgesneden 
« door de foutieve rijwijze » van eiser; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

En overwegende, wat de beslissing op 
de strafvordering betreft, dat de sub
stantiele of op straffe van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvormen warden na
geleefd en dat de beslissing overeenkom
stig de wet is ; 

IL In zoverre de voorziening gericht is 
tegen de beslissing op de civielrechtelijke 
vordering van Janssens Stella tegen 
e1ser : 

Overwegende dat het arrest aan ver
weerster provisionele vergoedingen toe
kent en, alvorens verder uitspraak te doen 
over haar civielrechtelijke vordering, ge
neeskundige onderzoekingen beveelt; dat 
deze beslissing geen eindbeslissing is in 
de zin van artikel 416 van het wetboek 
van strafvordering en geen uitspraak doet 
over een bevoegdheidsgeschil ; 

Dat de voorziening voorbarig en dar
halve ~et ontvankelijk is ; 

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

27 juni 1972. - 2e kamer. - Voo?'
zitte?', de H. Delahaye, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1', de 
H. Janssens. - Gelijkluidende conclttsie, 
de H. Paul Mahaux, eerste advocaat
generaal. - Pleite1·, de H. Collin (van de 
balie te Antwerpen). 

2e KAMER. - 27 juni 1972. 

CASSATIEMIDDELEN. STRAFZA-
KEN.- MIDDEL WAARIN EEN GEBREK 
AAN ANTWOORD OP DE CONCDUSIE 
WORDT AANGEVOERD.- GEEN NAUW
KEURIGHEID. - MIDDEL NIET ONT

VANKELIJK. 

Niet ontvankelijk is het middel dat een 
geb1·ek aan antwoord op de conclttsie 
aanvoe1·t, zonde1· te vennelden welke eis 
of exceptie of wellc ve1·wee1' onbeantwoo1·d 
is gelaten ( 1). 

(1) Cass., 19 juni 1972 (A1·r. cass., 1971, 
biz. 992). 

(DE MEYER, T. DE WULF.) 

Met de notitie overeenstemmend 
arrest. 

27 juni 1972. - 2e kamer. - Voor
zitte?·, de H. Delahaye, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1", de 
H. Janssens. - Gelijlcluidende conclttsie, 
de H. Paul Mahaux, eerste advocaat
generaal.- Pleite1·, de H. Heerman (van 
de balie te Oudenaarde). 

2e KAMER. - 27 juni 1972, 

VONNISSEN EN ARRESTEN. 
STRAFZA.KEN. CORRECTIONELE 
RECHTBANK OF POLITIERECHTBANK. -
GETUIGE VAN 1\UNSTENS VIJFTIEN JAAR 
DIE NIET ONTZET IS VAN HET RECHT 
OM IN RECHTE TE GETUIGEN.- VER
PLICHTE EED, OP STRAFFE VAN NIETIG
HEID VOORGESCHREVEN. 

Een getuige van minstens vijftien jaa1·, 
die niet ontzet is van het ?"echt om in 
1·echte te getuigen en die gehoo1·d is doo1· 
een co?"?'ectionele ?"echtbank of een politie
?"echtbanlc, moet op st1·afje van nietigheid 
onde1· ede w01·den gehoo1·d (2). (Sv., 
art. 155, 176, 189 en 211.) 

(PET EN VAN DER VEN, T. VIVEEY.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 31 januari 1972 door het Hof 
van beroep te Gent gewezen ; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1319 tot 1322 
van het Burgerlijk Wetboek, 155 en 189 
van het Wetboek van strafvordering, 

do01·dat het bestl·eden arrest, om de 
valsheid vast te stellen van het stuk 
waarvan het gebruik ten laste van de 
eisers wordt gelegd, onder meer laat gel-

(2) Cass., 2 februari 1970 (Arr. cass., 1970, 
biz. 498); vgl. cass. , 16 november 1971, supra, 
biz. 262. 
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<len dat de klager ontkent dat het zijn 
handtekening zou zijn en dat hij zulks 
onder eed bevestigde, 

te1·wijl, ee1·ste ondenleel, uit het proces
verbaal van de terechtzitting van ;n juni 
1971 van de Correctionele Rechtbank te 
Brugge blijkt dat gezegde klager -
thans verweerder - onderhoord werd 
v66r zijn aanstelling ais burgerlijke partij, 
maar zonder enige eed af te leggen, zodat 
het bestreden arrest de bewijskracht van 
gezegd proces-verbaal miskent (schen
ding van de artikelen 1319 tot 1322 van 
bet Burgerlijk Wetboek); 

tweede ondenleel, de getuigenis van 
verweerder bij gebrek van het afleggen 
van do voorgeschreven eed nietig is, wat 
de nietigheid meebrengt van de veroor
deling hierop gestem1d (schending van de 
artikelen 155 en 189 van het Wetboek 
van strafvordering) : t 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
om de telastlegging van gebruik van een 
vals stuk ten laste van de eisers bewezen 
te verklaren, onder meer stewlt op de 
reden dat verweerder ontkent dat het 
zijn handtekening zou zijn welke op ver
meld stuk voorkomt en « dat hij zulks 
onder eed bevestigde » ; 

Overwegende dat het proces-verbaal 
van de terechtzitting van 21 jmli 1971 
van de correctionele rechtbank, waarop 
verweerder als getuige werd gehoord al
vorens zich burgerlijke partij te stellen 
tegen de eisers, niet vermeldt dat ver
weerder de voorgeschreven eed heeft 
afgelegd; 

Overwegende dat uit geen processtuk 
blijkt dat deze getuige, die meer dan 
vijftien jaar oud was, het recht ontzegd 
was voor bet gerecht te getuigen anders 
dan door het verstrekken van gewone 
inlichtingen ; 

Overwegende dat het arrest derhalve 
de bewijskracht van hogervermeld pro
ces-verbaal miskent en dat de nietigheid 
van de getuigenis van verweerder de 
nietigheid medebrengt van de veroorde
ling welke erop steunt; 

Dat het middel gegrond is ; 
En overwegende dat de vernietiging 

van de beslissing over de strafvordering 
de vernietiging medebrengt van de be
slissing over de civielrechtelijke vordering 
-welke het gevolg ervan 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 ; laat de 
kosten ten laste van de Staat; verwijst 

de zaak naar het Hof van beroep te 
Brussel. 

27 jtmi 1972. - ze kamer. - Vo01·
zitte1·, de H. Delahaye, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Ve1·slaqgeve1·, de 
H. Naulaerts . - Gelijklttidencle conclttsie, 
de H. Paul .Mahaux, eerste aclvocaat
generaal. - Pleite1·, de H. Philips. 

ze KAME·R. - 27 juni 1972. 

1o RECHTERLIJK GEWIJSDE. 
STRAFZA,KEN. - STRAFVORDERING. 
GEZAG VAN GEWIJSDE.- WETTELIJKE 
GRONDSLAG. 

zo RECHTERLIJK GEWIJSDE. 
STRAFZAKEN. - STRAFVORDERING . 
GEZAG VAN GEWIJSDE.- BEGRIP. 

3o RECHTERLIJK GEWIJSDE. 
STRAFZAKEN. - VEROORDELING VAN 
EEN BEKLAAGDE WEGENS ONWETTE 
LIJKE OPRICHTING VAN EEN GEBOUW. 
- LATERE VEROORDELING WEGENS 
INSTANDHOUDING VAN DIT GEBOUW NA 
DE EERSTE VEROORDELING. - GEEN 
MISKENNING VAN HET GEZAG VAN GE

WIJSDE. 

4° RECHTERLIJK GEWIJSDE. 
STRAFZAKEN.- VRIJSPRAAK VAN EEN 
BEKLAAGDE WEGENS ONWETTELIJKE 
OPRICHTING VAN EEN GEBOUW. -
LATERE VERVOLGING WE GENS INSTAND
HOUDING VAN DIT GEBOUW. - NIET
ONTV ANKELIJKHEID . 

1o Het gezaq van gewijsde in st1·afzaken, 
aangaande de stmfv01·de1·inq, wo1·dt niet 
qe1·eqeld doo1' de a1'tikelen 23 en volqende 
van het Ge1·echtelijk W etboek; het is een 
algemeen beqinsel van het st1·af1·echt, dat 
in ve1·scheidene bepalinqen van het st1·af-
1'echt is vastqelegd (1). 

zoOm te o01·delen of de exceptie van qewijs
de in stmfzaken, aanqaande de st1·afvor
cle1·ing, toelaatbaa1' is, dient te wo1·den na
qegaan of het feit waa1·op de niettwe ve1'
volqinq steunt hetzelfde is als dit waa1·op 

(1) Men raadplege cass., 26 mei 1972, 
supra, blz. 907 en de noten 1 en 2, blz. 908. 
" Ret rechterlijk gewijsde en bet Gerechtelijk 
Wetboek "• plechtige openingsrede van het 
Hof door de Heel' eerste advocaat-generaal 
Mabaux uitgesproken op 1 september 1971, 
alsmede de noten 132 tot 135. 
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de v1·oege1·e ve1·volging gesteund was en 
of een eventuele ve1'0ordeling met de 
vo1·ige beslissing vennigbaa1· is. (Alge
meen beginsel van het gezag van 
gewijsde in strafzaken.) 

3o De beslissing waa1·bij een belclaagde, die 
1·eecls is veTooTcleelcl wegens onwettelijlce 
op1·ichting van een gebouw, ve1·oo1·cleelcl 
wo1·dt omclat hij clit gebot~w na de eeTste 
ve1·oo1·cleling heejt in smncl gehottden, 
mislcent noch de 1·egel ne bis in idem, 
noch het gezag van gewijscle (1). 

4° De belclaagcle, die woTClt v1·ij gesp1'0lcen 
wegens onwettelijlce op1·ichting van een 
gebottw, lean late1· niet wo1·den ve1·volgd 
omdat hij dit gebot~w heejt in stcmd 
gehottden , zonde1· ajb1·etdc te doen aan het 
gezag van cleze beslissing, gezien de 
instanclhouding van het gebot~w slechts 
stmjbam· is indien het onwettelijlc is op
ge?·icht. 

PROCUREUR-GENERAAL BIJ RET HOF 
VAN BEROEP TE GENT, T. DEVYNCK.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 21 januari 1972 door het Hof 
van beroep te Gent gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 246, 360 van het Wetboek van straf
vordering, 4, 13 van de wet van 17 april 
1878, 23 van het Gerechtelijk Wetboek, 
44 en 64 van de wet van 29 maart 1962 
houdende organisatie van de ruimtelijke 
ordening en van de stedebouw, 

cloo1·clat het bestreden arrest de regel 
Non bis in idem toepast en de door ver
weerder tegengestelde exceptie van ge
wijsde aam1eemt, om de reden dat het 
feit waarvoor verweerder voor de cor
rectionele rechtbank werd vervolgd het
zelfde is a ls datgene waarvoor hij bij een 
in kracht van gewijsde gegane vonnis van 
de Politierechtbank te Oostende van 
30 januari 1970 vrijgesproken werd, 

te1·wijl verweerder voor de politierecht
bank slechts werd vervolgd om, zoals 
vastgesteld op 20 oktober 1969, te Bre
dene, bij inbreuk op artikel 123bis van 
bet gemeentelijk politiereglement, een 
villawijk ontsierd te hebben door het 

(1) Men raadplege Rep. prat. clr. belge, 
v° Chose jugee, nrs. 109 en llO, de rede waar
van in de vorige noot sprake is, biz. 39 en de 
noten 145 en 146. 

aanbrengen van een stalling zonder toe
lating van het gemeentebestuur, en ver
weerder voor de correctionele rechtbank 
werd vervolgd om, sedert de zomer 1969, 
te Bredene bij inbreuk op de artikelen 44 
en 64 van de wet van 29 maart 1962 
voornoemd, zonder vergunning een paar
destal te hebben opgericht of in stand 
gehc;:mden; 

terwijl de exceptie van gewijscle een 
identiteit van feit onderstelt en de straf
bare gech·aging die ten grondslag ligt van 
de eerste vervolging dezelfde moet zijn 
als die van de nieuwe vervolging ; 

terwijl, ten deze, de eerste vervolging 
.enkel gesteuncl was op het ontsieren van 
een vi llawijk door het aanbrengen van 
een stalling zonder toelating, en de tweecle 
vervolging, zo zij eveneens op het op
richten van deze stal zonder vergunning 
stetmde, tevens door het in stand houden 
van het wederrechtelijk opgericht bouw
werk gemotiveerd was, voortdurend mis
drijf dat zich later situeert en niet in de 
eerste vervolging begrepen was : 

Overwegende dat verweerder voor de 
'politierechtbank werd vervolgd om te 
Bredene, op 20 oktober 1969, bij inbreuk 
op artikel 123bis van het gemeentelijk 
politiereglement, een villawijk ontsierd te 
hebben door het aanbrengen van een stal
ling zonder toelating van het gemeente
bestuur; 

Dat hij bij een in kracht van gewijsde 
gegane vonnis van 30 januari 1970 vrij
gesproken werd ; 

Overwegende dat verweercler achteraf 
voor de correctionele rechtbank werd 
vervolgd om te Breclene, sedert de 
zomer 1969, bij inbreuk op de artikelen 44 
en 64 van de wet van 29 maart 1962 
houdencle organisatie van de ruimtelijke 
ordening en van de stedebouw, zonder 
vergunning een paardestal te hebben 
opgericht of in stand gehouden; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
de door verweerder tegengestelde exceptie 
van gewijsde aanneemt om de reden dat 
h et feit, waarvoor verweerder voor de 
correctionele rechtbank vervolgd werd, 
hetzelfde is als datgene waarvoor hij bij 
het in kracht van gewijsde gegane vonnis 
van de politierechtbank vrijgesproken 
werd; 

Overwegende dat het gezag van het 
gewijsde, wat de strafvordering betreft, 
niet geregeld is door de artikelen 23 en 
volgende van het Gerechtelijk W etboek, 
doch een algemeen beginsel van het 
strafrecht uitmaakt, dat in verscheidene 
bepalingen van het strafrecht is vastge
legd; 
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Overwegende dat, om te weten of de 
exceptie van gewijsde toelaatbaar is, er 
client nagegaan te worden of het feit, 
waarop de nieuwe vervolging steunt, het
zelfde is als dit waarop de vorige ver
volging gesteund was en of een eventuele 
veroordeling met de vorige beslissing 
verenigbaar zou zijn ; 

Overwegende dat, zo een nieuwe ver
volging wegens het in stand houden van 
een onwettelijk opgericht bouwwerk, na 
een veroordeling wegens het onwettelijk 
oprichten van dit werk ingesteld kan 
worden zonder de regel Non bis in idem en 
het gezag van het rechterlijk gewijsde te 
schenden, zulks evenwel niet het geval is 
wanneer op een vorige vervolging wegens 
h et onwettelijk oprichten van een bouw
werk een vonnis van vrijspraak werd 
gewezen en de nieuwe vervolging op het 
in stand houden van dit werk gestetmd 
is; 

Dat immers het in stand houden van 
een bouwwerk enkel strafbaar is indien 
dit werk onwettelijk opgericht werd en 
het vonnis van vrijspraak dienaangaande 
de onwettelijkheid van dit 6prichten 
uitsluit, weshalve een eventuele veroor
d eling wegens h et in stand houden van 
het bouwwerk m et d e beslissing van 
vrijspraak onverenigbaar zou zijn; 

Overwegencle dat de bestreclen beslis
sing derhalve wettelijk gerechtvaardigd 
is en het middel, bij gebrek aan belang, 
niet ontvankelijk is ; 

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

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning ; laat de kosten ten laste van de 
Staat. 

27 juni 1972. - 2e kamer. - Voo?·
zitte?·, de H. D elahaye, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, de 
H. N aulaerts. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Paul Mahaux, eerste advocaat
generaal. 

2e KAMER. - 27 juni 1972. 

HOF VAN ASSISEN. - AKTE VAN BE-
SCHULDIGING. 0NREGELlVIATIGHE-
DEN.- GEEN NIETIGHEID. 

De alcte van beschuldiging is slechts een 
ontleding doo?' het openbaa1· ministe1·ie 

van de f eiten en omstandigheden van de 
zaalc; eventttele om·egelmatigheden van 
deze alcte hebben geenszins de nietigheid 
van cle ?'echtspleging tot gevolg (1). (Sv., 
art. 241 .) 

(FABECK EN lVIISTIAEN.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op d e bestreden 
arresten, op 8 april 1972 gevvezen door 
het Hof van assisen van d e provincie 
·west-Vlaanderen ; 

I. In zoverre de voorzieningen gerichf, 
zijn tegen de beslissingen gewezen over do 
strafvordering : 

Over het middel door eerste eiser voor
gesteld en afgeleid uit de schending van 
artikel 241 van het Wetboek van straf
vordering en van de rechten van de ver
dediging, 

doo1·dctt de akte van beschuldiging niet 
op objectieve wijze werd opgesteld, als 
een rekwisitorimn voorkomt, door h andig 
gebruik van klem·rijke adjectieven, over
clrijvingen, suggesties en insinuerende 
zinswendingen een sfeer schept waardoor 
de jm·y niet meer onbevooroordeeld van 
de zaak kan kennis nemen en reeds een 
interpretatie en stellingname tegenover 
de feiten inhoudt : 

Overwegende dai;; de alde van beschul
diging, luidens artikel 241 van het vVet
boek van strafvordering, slechts een ont
leding van d e feiten en omstandigh ed en 
van de zaak is door het openbaar ministe
rie gemaakt; dat een onvolledige of on
juiste uiteenzetting van die feiten gedu
rende d e debatten steeds kan verbeterd 
worden en geen grand tot nietigheid van 
de rechtspleging kan opleveren; 

Overwegende dat de akte van be
schuldiging daarenboven aan eiser regel
matig is betekend geweest en d at uit de 
stukken van de rec.htspleging niet blijkt 
dat eiser ze voor het hof van assisen zou 
betwist hebben; dat hij ze eerst voor het 
Hof b ek.ritiseert; · 

D at h et middel n.iet kan aangenomen 
worden· 

En o~erwegende, wat de voorzieningen 
van beide eisers betreft, dat de substan
tiele of op straffe van nietigheid voorge
schreven rechtsvormen werden nageleefd 

(1) Cass., 22 januari en 21 mei 1962 (Bull. 
en PASIC., 1962, I, 595 en 1073). 
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en dat de beslissing overeenkomstig de 
wet is; 

II. In zoverre de voorzieningen gericht 
zijn tegen de beslissingen over de bm·ger· 
lijke rechtsvorderingen : 

Overwe gende dat tweede eiser geen 
middel en eerste eiser geen bijzonder mid
del doet gelden ; 

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

27 jtmi 1972. - 2e kamer. - Voo1·
zitter en Ve1·slaggeve1·, de H. Delahaye, 
raadshee r waarnemend voorzitter. 
Gelijklttidende conclusie, de H. Paul 
Mahaux, eerste advocaat -generaal. -
Pleite1·, de H. De Zegher (van de balie te 
Kortrijk). 

3e KAMER. - 28 juni 1972. 

1° ONDERNEMINGSRAAD. - VER· 
KIEZING . - BETWISTING INZAKE HET 
OPlliAKEN VAN DE KIEZERSLIJSTEN VOOR 
DE VERKIEZING VAN PERSONEELS· 
AFGEVAARDIGDEN. VERENIGING 
ZONDER WINSTOOGMERKVANWERKNE· 
MERS VAN DE ONDERNEMING. - VER· 
ENIGING NIET BEVOEGD OM VOOR DE 
ARBEIDSRECRTBANK BEROEP IN TE 
STELLEN. - VRIJWILLIGE EN CONSER· 
V ATOIRE TUSSENKOMST VAN DEZE VER· 
ENIGING. - TUSSENKOMST ONTV AN· 
KELIJK. 

2o ARBEIDSBESCHERMING.- COlln
TE VOOR VEILIGREID, GEZONDREID EN 
VERFRAAIING VAN DE WERKPLAATSEN. 
- VERKIEZING. - BETWISTING IN· 
ZAKE RET OPMAKEN VAN DE KIEZERS· 
LIJSTEN VOOR DE VERKIEZING VAN 
PERSONEELSAFGEV AARDIGDEN. - VER· 
ENIGING ZONDER WINSTOOGMERK VAN 
WERKNEMERS VAN DE ONDERNEMING. 
- VERENIGING NIET BEVOEGD OM VOOR 
DE ARBEIDSRECRTBANK BEROEP IN TE 
STELLEN. - VRIJWILLIGE EN CONSER
VATOIRE TUSSENKOMST VAN DEZE VER· 
ENIGING. - TUSSENKOMST ONTV AN· 
KELIJK. 

3° TUSSENKOMST. - BETWISTING 
INZAKE RET OPMAKEN VAN DE KIEZERS· 
LIJSTEN VOOR DE VERKIEZI;NG IN DE 
ONDERNEMINGSRAAD EN IN HET COMI· 
TE VOOR VEILIGREID, GEZONJ;>HEID EN 
VERFRAAIING VAN DE WERKPLAATSEN. 
- PROCEDURE GEREGELD DOOR 
RECRTSBEGINSELEN WAARVAN DE TOE
PASSING NIET ONVERENIGBAAJ:!. IS MET 

DE BEPALINGEN VAN RET GERECRTE· 
LIJK VVETBOEK. - VRIJWILLIGE EN 
CONSERYATOIRE TUSSENKOlliST VAN EEN 
VERENIGING ZONDER WINSTOOGlliERK 
VAN WERKNElliERS VAN DE ONDERNE 
MING.- '£USSENKOMST ONTVANKELIJK. 

4° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. - BURGERLIJKE 
ZAKEN. - CONCLUSIE. -ElSER DIE, 
IN ROOFDORDE, DE DEFINITIE VAN EEN 
RECRTSBEGRIP VOORSTELT EN, SUBSI· 
DIAIR, EEN ANDERE DEFINITIE VOOR
STELT. - RECRTER DIE VERZUil\iT DE 
REDENEN OP TE GEVEN WAAROlli RIJ DE 
EERSTE DEFINITIE VERWERPT.- NIET 
MET REDENEN OMKLEDE BESLISSING. 

1° H oewel een ve~·eniging zonde1· winst
oogmerlc van we1·lcneme1·s van een onde~·
neming niet bevoegd is om bij de ar
beids?·echtbanlc be1·oep in te stellen te1· 
betwisting van de kieze1·slijsten die doo1· 
de onden~emingsmad of de we1·kgeve1· 
zijn opgemaalct voo1· de ve1·lciezing van 
de personeelsajgevam·digden in de on
den~emingsraad, kan deze ve~·eniging 
vrijwillig voo1· deze 1·echtbank tttssen
lcomen, indien haar tttSsenkomst con
se~·vatoi1· is. (G.W., art., 2, 15, 16 en 
812; wet van 20 september 1948, 
art. 20, gewijzigd bij de wet van 
17 februari 1971; K.B. van 18 februari 
1971, art. 6, 10 en 18.) 

2° Hoewel een ve~·eniging zonde1· winst
oogme1·k van we1·kneme~·s van een onde~· 
neming niet bevoegd is om bij de m·
beids1·echtbank be~·oep in te stellen te1· 
betwisting van de lcieze1·slijsten die doo1· 
het comite voo1· veiligheid; gezondheid 
en ve1jmaiing van de we1·kplaatsen zijn 
opgemaalct, voo1· de ve1·kiezing van de 
pe1·soneelsajgevaa1·digden in dit comite, 
kan deze ve1·eniging v1·ijwillig voo1· deze 
1·echtbanlc tussenlcomen, indien ham· 
tussenkomst conse~·vatoi1· is. (G.W., 
art. 2, 15, 16 en 812; wet van 10 jun 
1952, art. 1, § 4, b; K.B. van 18 febru
ari 1971, art. 6 en 10.) 

3° De p1·ocedu1·e in geval van betwisting 
inzake het opmaken van kieze1·slijsten 
voo1· de ve1·kiezing van pe1·soneelsajge
vaa1·digden in de onde1·nemingsmad en 
in het comite voo1· veiligheid, gezond
heid en ve1j1·aaiing van de we~·kplaatsen 
w01·dt niet ge1·egeld doo1· 1·echtsbeginselen 
waa1·van de toepassing niet ve1·enigbaa1· 
is met a1·tikel 812 van het Ge1·echtelijlc 
W etboek, en een ve1·eniging zonde1· 
winstoogme1·k van we1·lcneme1·s van de 
ondememing lean vi·ijwillig voo1· de 
a1·beids1·echtbank tussenkomen, indien 
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ham· tttssenkomst conse?·vatoi?' is. (G. W., 
art. 2, I5, I6 en 8I2; wet van 20 sep
tember I948, art. 20, gewijzigd bij de 
wet van I7 februari I971 en K. B. 
van I8 februari I971, art. 6 en IO; 
wet van IO juni I952, art . I, § 4, b 
en K. B. van 18 februari I971, art. 6 
en 10.) 

4° Niet ?'egelmatig met 1·edenen omlcleed is 
de beslissing, die de dejinitie van een 
?'echtsbeg?·ip welke in hoojclo?·de doo?' 
een pa1·tij is voo?'gesteld, ve?·we?·pt, en 
de doo?' dezeljde pa1·tij subsidiai1· voo·r
gestelde dejinitie aanneemt, wannee?· de 
?'echte?' ve?'Zuimt de 1·edenen op te geven 
op g1·oncl waa1·van hij clie ee?·ste dejinitie 
heeft ajgewezen (I). (Grondwet, art. 97.) 

(ALGEJ\'[EEN CHRISTELIJK VAKVERBOND, 
T. NAAlVILOZE VENNOOTSCHAP « FABRI
QUE NATIONALE D'ARJ\'[ES DE GUERRE ll 

EN VERENIGING ZONDER WINSTOOG
lVIERK, « ASSOCIATION DES CHEFS DE 
GROUPE F.N. ll.) 

ARREST (ve?·taling). 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op I3 april 1971 in laatste 
aanleg gewezen door de arbeidsrecht
bank te Luik ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 20, in
zonderheid lid 3, 24, inzonderheid lid 3, 
van de wet van 20 september I948 hou
dende organisatie van het bedrijfsleven, 
genoemd artikel 24, zoals gewijzigd en 
aangevuld bij artikel 8 van de wet van 
28 januari I963 , bij artikel 3 van de -wet 
van I6 januari 1967, bij artikel 68 vervat 
in artikel 3 van de wet van 10 oktober 
1967 houdende het Gerechtelijk Wetboek 
ei1 bij artikel 6 van de wet van I7 februari 
1971, tot wijziging van de wet van 

· 20 september 1948 . houdende organisa
tie van het bedrijfsleven en van de wet 
van IO j1.mi 1952 betreffende de gezond
heid en de veiligheid van de werknemers, 
alsmede de salubriteit van het werk en 
van de werkplaatsen, I, § 4, b, inzonder
heid lid -4, en h, inzonderheid lid 3, van 
de wet van 10 juni 1952 betreffende de 
gezondheid en de veiligheid van de werk
nemers, alsmede de salubriteit van het 
werk en van de werkplaatsen, genoemd 
artikel I, § 4, b, zoals aangevuld en ge
wijzigd bij artikel 9 van de wet van 

(1) Men:: raadplege cass., 26 oktober 1962 
(Bull. en PAsrc., 1963, I, 263) en 9 oktober 
1964 (ibid., 1965, I, 133). 

28 januari 1963, bij artikel 4, § I, van de 
wet van 16 januari 1967 en bij artikel 9, 
§ 1, van de wet van 17 februari 1971 en 
genoemd artikel1, § 4, h, zoals gewijzigd 
en aangevuld bij artikelll-2° van de wet 
van 28 januari 1963, bij artikel 6, §§ 1 
en 2, van de wet van 16 januari I967, 
bij artikel 70 van artikel 3 van de wet van 
IO oktober 1967 houdende het Gerechte
lijk \Vetboek en bij artikel 9, § 3, van de 
wet van 17 februari 1971, 8ll tot 813 van 
het Gerechtelijk vVetboek, 10, ll, 18 van 
het koninklijk besluit van 18 februari 
1971 betreffende de aanwijzing van de 
personeelsafgevaardigden in de comites 
en arronclissementscomites voor veilig
heid, gezondheid en verfraaiing van de 
werkplaatsen en 97 van de Grondwet, 

doonlat dp het bij haar aanhangige 
beroep , dat eiser als betrokken repre
sentatieve organisatie had ingesteld ten 
einde een betwisting te doen beslechten 
omtrent het opmaken van de kiezers
lijsten voor de verkiezing van de perso
neelsafgevaardigden in de comites en 
arrondissementscomites voor veiligheid, 
gezondheid en verfraaiing van de werk 
plaatsen, de arbeidsrechtbank de vorde
ring tot tussenkomst van de tweede 
verweerster, vereniging zonder winst
oognlerk, die niet de hoedanigheid van 
representatieve organisatie of van betrok· 
ken werlmemer heeft, ontvankelijk en 
gegrond verklaart op grand dat « niet 
kan worden aangenomen dat ondel:havig 

· verzoekschrift tot tussenkomst wordt 
gelijkgesteld met een gedinginleidend 
beroep zoals bepaald bij artikel I 0 van 
het koninklijk besluit van 18 februari 
1971; dat dit verzoekschrift trouwens 
geen betwisting inleidt in de zin van 
artikel 24 van de wet van 20 september 
1948; dat de bijzondere proced1.ue die 
terzake werd ingesteld weliswaar geen 
gewag maakt van vrijwillige tussen
komst, maar dat zulks geenszins betekent 
dat zij niet zou zijn toegelaten; dat daar
entegen iedere persoon (natuurlijke of 
rechtspersoon) die bij een geding belang 
heeft altijd vrijwillig kan tussenkomen; 
... dat bij ontstentenis van een bijzondere 
tekst artikel 8ll en volgende van het 
Gerechtelijk Wetboek hierop van toe-
passing zijn "• · 

te1·wijl alleen de betrokken werlmemers 
en representatieve organisaties voor het 
arbeidsgerecht een betwisting betreffende 
het opmaken van de kiezerslijsten kun
nen brengen en dit uitsluitend recht ener
zijds insluit dat een natuurlijke of rechts
persoon die niet de hoedanigheid van 
betrokken werknemer of representatieve 
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organisatie heeft, niet vrij willig in het 
geding kan tussenkomen, welk ook het 
belang zij dat die betwisting voor hem 
oplevert, en anderzijds afbreuk doet aan 
de toepassing van de gewone regels 
inzake tussenkomst : 

Overwegende dat de tusserigekomen 
partij niet de bevoegcll1eid had om de 
beroepen in te stellen die bepaald zijn 
bij artikel 10 van het koninklijk besluit 
van 18 februari 1971 tot regaling van de 
ondernemingsraden en bij artikel 1 0 van 
het koninklijk besluit van 18 februari 
1971 betreffende de aanwijzing van de 
personeelsafgevaardigden in de comites 
en arrondissementscomites voor veilig
heid, gezondheid en verfraaiing van de 
werkplaatsen; 

Overwegende dat weliswaar genoemde 
koninklijke besluiten afwijken van het 
Gerechtelijk vVetboek, maar dat die af
wijkingen strikt moeten worden ge1nter
preteerd en dat artikel 813 van genoemd 
wetboek, waarin de vrijwillige tussen
komst wordt behandeld, niet strijdig is 
met enig rechtsbeginsel dat uit de regels 
die terzake van toepassing zijn, zou voort
vloeien, wanneer zoals in onderhavig 
~eval de tussenkomst louter conservatoir 
18 ; 

Dat het middel naar recht faalt; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 19 van de 
wet van 20 september 1948 houdende 
organisatie van het bedrijfsleven, gewij
zigd bij de wetten van 28 januari 1963 en 
van 16 januari 1967 en vervangen bij 
artikel 2 van de wet van 17 februari 
1971 tot wijziging van de wet van 20 sep
tember 1948 houdende organisatie van 
het bedrijfsleven en van de wet van 
10 juni 1952 betreffende de gezondheid 
en de veiligheid van de werlrnemers, als
mede de salubriteit van het werk en van 
de werkplaatsen, 1, § 4, bbis, inzonderheid 
derde en laatste lid, van de wet van 
10 juni 1952 betreffende de gezondheid 
en de veiligheid van de werknemers, 
alsmede de salubriteit van het werk en 
van de werkplaatsen, zoals genoemd 
artikel 1, § 4, bbis, gewijzigd werd bij de 
wet van 16 januari 1967 en vervangen 
werd bij artikel 9, § 2, van de wet van 
17 februari 1971, 1, inzonderheid lid 1, 
6, 8 van het koninklijk besluit van 
18 februari 1971 tot regeling van de on
dernemingsraden, 1, inzonderheid lid 1, 6, 
8 van het koninklijk besluit van 18 febru
ari 1971 be~reffende de aanwijzing van 
de personeelsafgevaardigden in de comi
tes en arrondissementscomites voor vei-

ligheid, gezondheid en verfraaiing van 
de werkplaatsen en 97 van de Grondwet, 

doordat op het bij haar aanhangige be
roe!> ?-oor eiseres ingesteld tegen de 
beshssmgen van de ondernemingsraad 
en van het comite voor veiligheid, gezond
heid en verfraaiing van de werkplaatsen, 
die UJtspraak hadden gedaan over de 
ldachten van eerstgenoemde tegen het 
niet-inschrijven op de kiezerslijsten van 
de personeelsleden, die door eerste ver-· 
weerster werden aangeduid als deel uit-, 
makende van haar leidinggevend per
soneel, ten overstaan van de conclusie 
van eiser die, nate hebben beweerd dat de.· 
hoedanigheid van leidinggevend perso-. 
neelshd verkeerd en wederrechtelijk door 
de eerste verweerster aan alle door haar 
aangeduide personen werd verleend, in 
hoofdorde had aangevoerd dat genoemde 
kwalificatie slechts mag worden toege
kend aan « werknemers van het hoger 
bedrijfskader, die belast zijn met het· 
dagelijks beheer van de onderneming of 
die in een ondernemingsafdeling of een 
bedrijfse~nheid een beheersverantwoor
delijkheid dragen die kan worden ver-· 
geleken met deze die wordt opgenomen. 
op het niveau van de gehele onder
naming », de arbeidsrechtbank bij de 
beslissing, die hier wordt betwist, het 
beroep van eiser gedeeltelijk gegrond,' 
en het verzoek tot tussenkomst van de 
tweede verweerster ontvankelijk en ge~ · 
grond verklaart en beslist dat de namen· 
van de onderbureauchefs op de kiezers~ 
lijsten zullen worden opgeno~en, maa{· 
de andere !eden van het leidinggevend 
personeel, zoals zij voorkomen op de 
personeelsformatie van de eerste ver
weerster, zullen worden weggelaten, en, 
om aldus te beslissen, de beslissing 
hierop stetmt dat de arbeidsrechtbank 
elk haar overgelegd feitelijk gegeven 
moet nagaan, zoals voor het begrip van 
leidinggevend personeel, dat wordt ve~;
meld bij de wet en " dat bij artikel 6 
van het koninklijk besluit van 17 februari 
1971 nader wordt . omschreven »; dat 
volgens de personeelsformatie van de 
eerste verweerster de 449 !eden van haar 
personeel, wier hoedanigheid van leiding
gevend personeelslid betwist werd, in 
drie wei onderscheiden categorieen kun
nen worden verdeeld, te weten " de 
directie », " het tussenpersoneel » en de 
" groepschefs » ; dat met betrekking tot 
de eerste kategorie het duidelijk blijkt 
dat de algemene directie, de directeurs, 
de onderdirecteurs, de ingenieurs met 
academische titel en de dienstchefs het 
personeel van het hoger kader vormen, 
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dat onmiddellijk onder de directie 
staat ... » ; dat met betrekking tot het 
tussenpersoneel volgens de huidige orga
nisatievorm van de vennootschap van 
de verweerster, de functies van bureau
chef behoren tot het hager kader, dat 
onrniddellijk onder de directie staat ; dat 
de groepschefs niet rneer rnogen gelijk
gesteld worden rnet ploegbazen, zoals 
dit vroeger het geval was in twee 
beslissingen van de werlu-echtersraden, 
vermits hun toestand in de huidige 
organisatie van de vennootschap, eerste 
verweerster, gewijzigd is, nu « 10 ver
schillende tussenpersonen zoals technici, 
rnonteurs, brigadiers en regelaars werden 
ingeschakeld tussen de groepschefs en 
de arbeiders; 2° de arnbtsbevoegd
heden en het autonoorn optreden van 
de groepschefs - een rnerkelijke evo
lutie hebben ondergaan (beheer van 
eigen begroting, vaststelling van de prij
zen, indienstnerning, vaststelling van de 
bezoldigingen, enz.) - ·; dat duidelijk 
blijkt uit de personeelsfo11.natie volgens 
de huidige organisatie dat die groeps
chefs een deel van de bestuursbevoegd
heid waarnernen », 

te1·wijl, eeTste onde1·deel, de arbeids
rechtbank geen antwoord geeft op het 
rniddel dat eiseres hieruit afleidt dat de 
kwalificatie van leidinggevend perso
neelslid slechts kan worden toegekend 
aan de personeelsleden die belast zijn 
rnet het dagelijks beheer van de onder
nerning of van een belangrijke afdeling 
hiervan (schending van artikel 97 van 
de Grondwet); 

en . te1·wijl., tweede onde1·deel, verrnits 
genoemde kwalificatie slechts aan de 
personeelsleden kan worden toegekend 
die belast zijn rnet het. dagelijks beheer 
van de onderneming of van een afdeling 
hiervan, deze hoedanigheid niet kan 
worden toegekend aan het personeel van 
het hager kader, al staat het onmiddel
lijk_ onder de directie, en evenmin aan de 
werknerners die slechts een deel van de 
bestuw·sbevoegdheid waarnernen (schen
ding van aile in .het rniddel aangegeven 
wetsbepalingen); 

Wat het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat eiser in hoofdorde 
vo.or de arbeidsrechtbank aangevoerd 
h\"left dat onder leidinggevend personeel 
moet worden verstaan het personeel 
dat belast is rnet « het dagelijks bestuw· » 
ofwel van de gehele ondernerning, ofwel 
van een belangrijke afdeling of van een 
bedrijfseenheid ervan, en subsidiair dat 
het leidinggevend personeel slechts het 

hager kader kan ornvatten, dat « recht
streeks verbonden » is aan de algernene 
clirectie van de onclerneming ; 

Overwegende dat het vonnis impliciet 
doch zeker de definitie van leiclinggevend 
personeel verwerpt die in hoofclorde door 
eiser werd voorgesteld, zonder de redenen 
op te geven, op grand waarvan de 
clefinitie werd afgewezen; 

Overwegende clat het vonnis clus n.iet 
met redenen is omkleed naar de eis van 
artikel 97 van de Grondwet ; 

Dat het eerste onderdeel van het rnid
del gegrond is ; 

Om. die redenen, en zonder dat er 
grand bestaat om het tweede onderdeel 
van het tweede middel of het dercle en 
vierde middel te onclerzoeken, die geen 
ruirnere cassatie zouden kunnen mee
brengen, vernietigt het bestreden von
nis, behalve in zoverre de rechtbank 
zich bevoegd verklaart en het verzoek
schrift tot tussenkomst van de vereniging 
zonder winstoogrnerk « Association des 
chefs de groupe F.N. » ontvankelijk ver
klaart; beveelt dat van dit arrest mel
ding zal worden gemaakt op de kant van 
de gecleeltelijk vernietigcle beslissing; 
houdt de kosten aan en zegt clat hierover 
door de feitenrechter uitspraak zal wor
den gedaan ; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar de Arbeidsrechtbank te Hoei. 

28 jtmi 1972. - 3e kamer. - Voo7·
zitte7', de H. Polet, raadsheer waarnernend 
voorzitter.- Ve1·slaggeve1·, de H. Versee. 
-Ande1·sluidende conclusie (1), de H. Du
chatelet, advocaat-generaal. - Pleitm·s, 
de HR. Faures, Simont en Van Ryn. 

1 e KAMER. - 29 juni 1972. 

1 o SEKWESTER VAN DE GOEDE
REN DER PERSONEN AAN WIE 
MISDRIJVEN TEGEN DE UIT
WENDIGE VEILIGHEID VAN DE 
STAAT WORDEN TEN LASTE GE-

(1) Het openbaar ministerie was van oor
deel dat de arbeidsrechtbank, die de door de 
eiseres in hoofdorde voorgestelde definitie zon
der enige b ewijsvoering stelt tegenover de 
door diezelfde partij subsidiair gegeven defi
nitie, haar beslissing niet ruimer met redenen 
diende te omkleden, · 
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LEGD. - BESLUITWET V.A,N 17 JANU
ARI 1945. - KENMERKEN VAN HET 
SEKWESTER. 

zo SEKWESTER VAN DE GOEDE 
REN DER PERSONEN AAN WIE 
MISDRIJVEN TEGEN DE UIT
WENDIGE VEILIGHEID VAN DE 
STAAT WORDEN TEN LASTE GE
LEGD. - BESLISSING WA.A,RBIJ EEN 
BE SLAG OP DE GOEDEREN VAN EEN 
QESEKWESTREERDE EN VAN ZIJN VROUW 
GELDIG IS VERKLAARD . - VROUW VAN 
DE GESEKWESTREERDE OF ZIJN RECHT
HEBBENDEN DIE DE REGELli'I:ATIGHEID 
EN DE WETTELIJKHEID VAN DEZE BE
SLISSING SLECHTS BETWISTEN IN ZOVER 
ZIJ BETREKKING HEEFT OP DE GESE
KWESTREERDE. - GEEN SCHULDVOR
DERING TE HUNNEN VOORDELE TEGEN 
DE GESEKWESTREERDE. - BETWIS
TING NIET ONTVANKELIJK. 

3o INKOMSTENBELASTINGEN. 
SPECIALE BELASTING OP DE WINSTEN 
VOORTVLOEIEND UIT LEVERINGEN EN 
PRESTATIES AAN DE VIJAND. - INVOR
DERING. - EcHTGENOOT.- A.A.NsLAG 
REGELMATIG INGEKOHIERD TEN N.A,ME 
VAN DE MAN. - TITEL WAARDOOR DE . 

INVORDERING OP DE GOEDEREN V.A,N" 
DE VROUW KAN WORDEN VERRICHT. 

4o INKOMSTENBELASTINGEN. 
BEDRIJFSBELASTING . - ECHTGENOOT. 
- AANSLAG GEVESTIGD TEN NAME VAN 
DE MAN.- INVORDERING OP DE GOE 
DEREN VAN DE VROUW. - INVORDE 
RING NIET ONDERWORPEN AAN DE 
VOORWAARDE DAT DE VROUW OOK BE
DRIJFSINKOMSTEN HEEFT. 

1° De bij de besluitwet van 17 janua1'i 
1945 gengelde stelling onde1· sekweste1· 
is een maat1·egel die alleen tot voo1·we1·p 
hee,ft de 1·echten van de Staat en van de 
ande1·e schuldeise1·s van de gesekwes
t1·ee1·de te beschennen ( 1) ; deze maat1·egel 
'is in beginsel niet van openba1·e o1·de (2) . 

2° De echtgenote van een pe1·soon, wiens 
goede1·en met toepassing van de besluit
wet van 17 janua1·i 1945 onde1· sekwes
te1' zijn geplaatst of zijn 1·echthebben-

(1) Cass., 8 april 1948 en de conclusie van 
Procureur-generaal Hayoit de Termicourt, 
toen eerste advocaat-generaal (Bull. en PAsrc., 
1948, I 233); men raadplege cass., 29 maart 
1955 (ibid., 1955, I, 844) . 

(2) en (3) Men raadplege cass., 5 mei 1955 
(Bull. en PAsrc., 1955, I, 967). 

(4) Cass., 2 september 1971, supra, blz. 1). 
(5) Cass. 23 oktober 1952 (Bull. en PAsrc., 

den zijn niet bevoegd om de 1'egelmatig
heid en de wettelijkheid te betwisten van 
een beslissing, waa1·bij een beslag op de 
goede1·en van de gesekwest1·ee1·de en van 
zijn v1·ouw geldig is ve1·klaa1·d, wanneer 
zij slechts het beslag ten nadele van de 
[}f-sekwest1·ee1·de betwisten en tegen hem 
geen schuldv01·de1·ing bezitten (3). 

3° Een aanslag in de speciale belasting 
op de winsten voo1'tvloeiend ttit leve1'in
gen en p1·estaties aan de vijand, die 
1·egelmatig ten name van de man is 
gevestigd en op een uitvoe1·baa1· ve1·
klaa1·d kohie1· is gebmcht, leve1·t de titel 
op wam·doo1· de administ1·atie de beta
ling van deze aanslag kan eisen en de 
gedwongen inv01·de1·ing e1·van op de 
goederen van de V1'0ttw geldig kan ve1'-
1'ichten (4). (Gecoordineerde belas
tingwetten van 15 januari 1948, art. 35, 
§ 2, en wet van 15 oktober 1945, art. 7, 
§ 1 en 13.) 

4° Kmchtens a1·tikel 35, § 2, lid 6, van de 
gecoih·dinee1·de wetten bet1·efjende de in
kornstenbelastingen rnag de ten name 
van de rnan gevestigde bed1·ijjsbelasting 
wo1·den ingev01·de1·d op de goedm·en van 
de v1·ouw, die bij deze bepaling niet zijn 
uitgesloten, zeljs indien de aanslag in 
jeite alleen de inkornsten van de man 
t1·ejt, omdat de v1·ouw geen bed1·ijjsin
komsten heeft (5). 

(BEULENS, T. ONTV.A,NGER DER DIRECTE 
BELASTINGEN 'IE UKKEL, BELGISCHE 
STAAT, MINISTER VAN FINANCIEN,' EN 
PETRO.) 

ARREST (ve1·taling). 

RET HOF ; - Gelet op de bestreden 
arresten, op 17 maart 1971 en 28 mei 
1971 door het Hof van beroep te Brussel 
gewezen; 

A. In zover de voorziening gericht is 
tegen het arrest van 17 maart 1971 : 

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

doo1'dat het bestreden arrest de rechts
vordering tot nietigverklaring van het 

1953, I, 90) en de conclusie van Procureur
generaal H ayoit de Termicourt, toen eer
ste advocaat-generaal (Revue jiscale 1953, 
biz. 365). 

Artikel 35 § 2, lid 6, van de gecoordineerde 
wetten betreffende de inkomstenbelasting~n 
is thans vervangen door artikel 494 van het 
W etboek der inkomstenbelastingen. 
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dwangbevel v66r beslag op onroerende 
goederen niet ontvankelijk verklaart in 
zover ze door de verweerder Petro is in
gesteld, op grond dat deze laatste ten 
voordele van de Dienst van hat Sekwes
ter het beheer van zijn goederen, rechten 
en belangen ontnomen was ; dat het, 
wanneer het vervolgens uitspraak doet 
op de rechtsvordering tot gelcligverkla
ring van het beslag op om·oerend goed 
ingesteld door verweerder, ontvanger der 
directe belastingen, daze rechtsvordering 
als ontvankelijk beschouwt hoewel ze 
tegen de verweerder Petro was gericht, 
op grond dat de Belgische Staat, die in 
de plaats is getreden van de Dienst van 
het Sekwester, voor het hof van beroep 
in de zaak is tussengekomen, 

tenvijl deze opeenvolgende gronden 
niet verenigbaar zijn; zo de verweerder 
Petro wegens de ontneming van zijn 
goederen niet geldig een vordering tot 
nietigverklaring van het dwangbevel 
kon instellen, een tegen hem gerichte 
vordering eveneens niet ontvankelijk is, 
zonder dat de tussenkomst van de Staat, 
die alleen in hoger beroep heeft plaats
gehad, de aldus geschapen toestand kan 
wijzigen, en het arrest door deze tegen
strijdigheid in de gronden niet naar de 
eis van de wet met redenen is omkleed : 

Overwegende clat het middel het ar
rest verwijt dat het op tegenstrijdige 
gronden is gestew1d wanneer het beslist, 
enerzijds, dat de rechtsvordering tot 
nietigverklaring van het dwangbevel v66r 
beslag op onroerende goederen niet ont
vankelijk is in zover ze door Alberto 
Petro, derde verweerder, is ingesteld, op 
grond dat het beheer van zijn goederen 
hem ontnomen was ten voordele van de 
Dienst van het Sekwester en, anderzijds, 
dat de rechtsvordering tot geldigver
ldaring van het beslag op onroerend goed 
door de on tv anger der directe belastingen, 
eerste verweerder, ingesteld tegen Petro 
ontvankelijk was, hoewel ze tegen deze 
verweerder werd gericht zonder dat de 
Dienst van het Sekwester in de zaak werd 
betrokken; 

Overwegende dat het middel het ar
rest niet bekritiseert in zover het eiseres 
haar vordering tot nietigverklaring van 
het dwangbevel v66r beslag op onroeren
de goederen heeft ontzegd; dat de be
kritiseerde gronden geen betrekking heb
ben op dit beslag op onroerend goed in 
zover het tegen eiseres gericht is ; 

Overwegende dat de bij de besluitwet 
van 17 j anuari 1945 geregelde stelling 
onder sequester een maatregel is die 
alleen tot voorwerp heeft de rechten van 

de Staat en van de ande1·e schuldeisers 
van de gesekwestreerde te beschermen ; 
dat ze, in beginsel, niet van openbare 
orde is; 

Overwegende dat niet 1vordt aange
voerd en dat uit geen enkel processtuk 
waarop het Hof vermag acht te slaan, 
blijkt dat eiseres schuldeiseres is van 
verweerder Petro w iens goecleren ter 
uitvoering van die besluitwet onder 
sequester werden geplaatst; dat zij, cler
halve, niet bevoegd is om de wettelijk
heid en de regelmatigheid te betwisten 
van een afzonderlijk beschikkend gedeel
te van het arrest ten aanzien van de 
gesekwestreerde Petro en van de Dienst 
van het Sekwester ; 

Dat het midclel niet ontvankelijk is; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schencling van de artikelen 35, § 2, 
60 van de wetten betreffende de inkom
stenbelastingen, gecoordineerd bij het 
besluit van de Regent van 15 januari 
1948 (welk artikel 35, § 2, gewijzigd is 
bij de wet van 30 maart 1956, artikel 2, 
1° en 2o, en bij de wet van 14 februari 
1961 , artikel 130, 1°, 2° en 3°), 41, 55, 
59, 61 en 69 van het koninklijk besluit 
van 12 september 1937 tot uitvoering 
van de gecoorclineerde wetten op de 
inkomstenbelastingen (welk artikel 59 
gewijzigd is bij het koninklijk besluit 
van 4 november 1957, artikel 4), en, 
voor zoveel als noclig, 35, § 2, en 60 van 
de wetten betreffende de inkomstenbe
lastingen, gecoordineerd bij het beslu:it 
van de secretarissen-generaal van 31 juli 
1943, 

doonlat, nu het vaststaat, enerzijds, 
dat de litigieuze koh:ieren ten laste van 
de heer Petro uitvoerbaar werden ver
klaard en, anderzijds, dat de in beslag ge
nomen onroerende goederen eigendom 
waren van zijn echtgenote, wijlen me
vrouw Clais, het bestreden arrest het 
beslag op onroerend goed deugdelijk en 
geldig verklaart, op grond dat krachtens 

· artikel 35, § 2, van de gecoordineerde 
wetten betreffende d e inkomstenbelas
tingen, dat van toepassing is op de 
speciale belasting, de door de man ver
schuldigde belastingen op de roerende 
en onroerende goederen van de echtge
note mogen worden ingevorderd (buiten 
de vastgestelde uitzonderingsgevallen, 
waarvan het bestaan niet bewezen is), 
dat de uitvoerbare titel, ten deze, bestaat· 
in de uitvoerbaarverkJa.ring van de lm
hieren waarop de litigieuze aanslagen 
voorkomen, en dat de administratie 
krachtens deze uitvoerbare titel heeft 
gebruik gemaakt van de waarborg die 
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voornoemd a.rtikel 35, § 2, haar, bij een 
van het gemeen recht afwijkende bepa
ling, verleent, 

te1·wijl deza gronden de eventuele ver
plichting tot betaling va.n de schuld ver
warren met de voor elke uitvoering nood
zakelijke titel; de dadelijke uitwinning 
op de goederen van een schuldenaar een 
uitvoerbaar verldaarde titel onderstelt 
welke ten laste van die schuldenaar is 
opgemaakt; artikel 35, § 2, van de 
gecoordineerdA wAtten geen enkele af
wijking van dit beginsel impliceert en, 
zo de ten laste van de man gevestigde 
belasting, in de vastgestelde gevallen, 
op de goederen van de vrouw mag worden 

· ingevorderd, een dergelijke uitvoering 
noodzakelijk vereist dat genoemde be
lasting op naam van deze laatste ten ko
hiere worclt gebracht en uitvoerbaar 
verklaard ; bij ontstentenis van enige 
uitvoerbare titel ten laste van mevrouw 
Clais het beslag op om·oerend goed niet 
als gelclig kan worden beschouwd : 

Overwegende dat krachtens artikel 35, 
§ 2, van de wetten betreffende de inkom
stenbelastingen, gecoordineerd bij het 
besluit van de Regent van 15 janu
ari 1948, de ten name van de man ge 
vestigde beclrijfsbelasting mag worden 
ingevordercl op de goederen van de vrouw 
die bij deze bepaling niet worden uit
gesloten; 

Overwegende dat krachtens de arti
kelen 7, § 1, en 13 van de wet van 15 okto
ber 1945 tot invoering van een speciale 
belasting op de winsten voortvloeiend 
uit leveringen en prestaties aan de vijand, 
de bepalingen van voormeld artikel 35, 
§ 2, van toepassing zijn, zoals het arrest 
erop wijst, op de .vestiging en op de in
vordering van deze belasting ; · 

Overwegende dat uit deze wettelijke 
bepalingen volgt dat de aanslag, die 
regelmatig ten name van de man is 
gevestigd en op een uitvoerbaar ver
ldaard kohier is gebracht, de titel 
oplevert waardoor de administratis, onder 
de bij voornoemd a.rtikel 35, § 2, gestelde 
voorwaarden, betaling van deze aanslag 
kan eisen en de gedwongen invordering 
ervan op de goederen van de vrouw kan 
verrichten ; 

Dat bij ontstentenis van elke andere 
wettelijke bepaling die daarop betrekking 
heeft de geldigheid van de ten laste van 
de vrouw uitgevoerde vervolging tot 
invordering niet onderworpen is aan een 
uitvoerbaar verklaarde inkohiering ten 
name van deze ·laatste ; 

Dat het middel naar recht faalt; 

Over het derde middel, afgeleid uit 
de schending van artikel 35, § 2, inzon
derheid lid 6, van de wetten betreffende 
de inkomstenbelastingen, gecoordineerd 
bij het besluit van de Regent van 
15 januari 1948 (dat gewijzigd is bij de 
wet van 30 maart 1056, artikel2, 1° en 2o, 
en bij de wet van 14 februari 1961, arti
kel 130, 1°, 2° en 3°), en, voor zoveel als 
nodig, van artikel 35, § 2, van de wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen, ge
coordineerd bij het be~luit van de secre
tarissen-generaal van 31 juli 1943, 

cloo?·clat, nu het vaststaat, enerzijds, 
dat de litigieuze kohieren slechts betrek
king hebben op inkomsten van de heer 
Petro en, anderzijds, dat de in beslag 
genomen onroerende goederen eigendom 
·waren van zijn echtgenote, wijlen me
vrouw Clais, het bestreden arrest het 
beslag op onroerend goed deugdelijk en 
geldig verklaart, op grond dat krachtens 
artikel 35, § 2, van de gecoordineerde 
wetten betreffende de inkomstenbelas
tingen dat van toepassing is op de spe
cials belasting, de door de man verschul
cligde belastingen op de roerende en on
roerende goederen van de echtgenote 
mogen worden ingevorderd (buiten de 
vastgestelde uitzonderingsgevallen, waar
van het bestaan niet is bewezen), 

tenvijl genoemde bepaling de moge
lijld1eid tot uitvoering op de goederen 
van de vrouw beperkt tot de invordering 
van de belasting gevestigd ten laste van 
de echtgenoot « overeenkomstig voren
staande leden », dat wil zeggen in het 
geval dat, als man en vrouw beiden 
bedrijfsinkomsten hebben, de aanslag 
ten name van het gezinshoofd is geves
tigd, hetzij met toepassing van de aan
slagvoeten welke verband houden met 
htm onderscheiden inkomsten, hetzij op 
grond van htm samengevoegde bedrijfs
inkomsten ; de litigieuze aanslagen uit
sluitend betrekking hadden op de in
komsten van de heer Petro en ze dus niet 
ten laste van wijlen mevrouw Clais, zijn 
echtgenote, mochten worden ingevor
derd : 

Overwegende dat artikel 35, § 2, van 
de gecoordineerde wetten betreffende 
de inkomstenbelastingen, krachtens het
welk de ten name van de man gevestigde 
bedrijfsbelasting mag worden ingevor
derd op de goederen van de vrouw die 
bij deze bepaling niet zijn uitgesloten, 
hoewel het bepaalt dat voor de vaststel
ling van genoemde bedrijfsbelasting de 
bedrijfsinkomsten van de vrouw bij die 
van de man worden gevoegd, niet ver
eist dat ze werkelijk werden samenge-
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voegd opdat de Staat, schuldeiser van de 
belasting, de roerende en om·oerende 
goederen van de echtgenote van de be
lastingplichtige, die b ij deze bepaling 
niet zijn uitgesloten, als waarborg zou 
hebben; 

Dat deze waarborg bestaat, onver
schillig of de echtgenote al dan niet 
beclrijfsinkomsten heeft ; 

Dat de bewoordingen « overeenkom
stig vorenstaande !eden », die voorko
men in genoemd artikel 35, § 2, en waar
op het middel stetmt, betekenen dat de 
Staat zich op de waarborg kan beroepen 
voor de invordering van de aanslag ten 
name van het gezinshoofd gevestigd, 
rekening houdencl, in voorkomend geval, 
met de inkomsten van de vrouw ; 

Overwegende dat het arrest, derhalvt;~, 
het onroerend beslag op de in beslag ge
nomen onroerende goederen, eigendom 
van eiseres, op wettelijke wijze deugde
lijk en gelclig heeft verklaard ; 

Dat het middel naar recht faalt; 

B. In zover de voorziening gericht is 
tegen het arrest van 24 mei 1971 : 

Overwegende dat eiseres geen enkel 
midclel doet gelden ; 

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

29 juni 1972. - 18 kamer. - Voor
zitte?' en Ve1·slaggeve1·, de H. de Waer
segger, raadsheer waarnemend voor
zitter. - Gelijlclttidende conclttsie, de 
H. Paul Mahaux, eerste avocaat-gene
raal.- Pleite1·s, de HH. Philips en Fally. 

Op dezelfde datum werd een gelijk
aardig arrest gewezen (tweede en derde 
middel) inzake dezelfde partijen op 
voorziening tegen een arrest door het 
hof van beroep van Brussel op dezelfde 
datum uitgesproken . 

(1) Cass., 3 september 1968, twee arresten 
(A1-r. cass., 1969, biz. 4) en de conciusie van 
het openbaar ministerie verschenen in Bull. 
en PASIC., 1969, I, 4 en 12; 30 april 1970 
(An·. cass., 1970, biz. 805); "Het rechterlijk 
gewijsde en het Gerechtelijk Wetboek "' piech-

1e KAMER. - 29 juni 1972. 

1 o RECHTERLIJK GEWIJSDE. 
DIRECTE BELASTINGEN. - GEZAG VAN 
GEWIJSDE . - VVETTELIJKE GROND 
SLAG. 

2° RECHTERLIJK GEWIJSDE . 
DmECTE BELASTINGEN. - GEZAG VAN 
GEWIJSDE. - 0MVANG. 

3° RECHTERLIJK GEWIJSDE. 
DIRECTE BELASTINGEN. - EINDBE

. SLISSING VAN DE DIRECTEUR DER BE

LASTINGEN DIE AAN EEN WERKEND 
VENNOOT VAN EEN PERSONENVEN
NOOTSCHAP ONTLASTING VERLEENT 
VOOR EEN AANSLAG IN DE BEDRIJFS
BELASTING. 0NTLASTING HIEROP 
GEGROND DAT DE MATERIE IN DE 
1\'lOBILrENBELASTING BELASTBAAR IS 
TEN LASTE VAN DE VENNOOTSCHAP.
NIEUWE AANSLAG IN DEZE LAATSTE 
BELASTING GEVESTIGD TEN NAlVIE VAN 
DE VENNOOTSCHAP. -ARREST VAN RET 
HOF VAN BEROEP DAT, OP RET BEROEP 
VAN DE VENNOOTSCHAP, DEZE AANSLAG 
NIETIG VERKLAART EN BESLIST DAT DE 
MATERIE IN DE BEDRIJFSBELASTING 
TEN NAJ\iE VAN DE VENNOOT BELAST
BAAR IS . - NIEUV>'E AANSLAG GEVES
TIGD OVEREENKOMSTIG DEZE BESLIS
SING. - EERSTE BESLISSING VAN DE 
DIRECTEUR IS GEEN BELETSEL VOOR DE 
VESTIGING VAN DEZE AANSLAG. 

1 o Het gezag van het 1·echte?·lijlc gewijsde 
inzalce cli1·ecte belastingen vindt zijn 
wettelijlce g1·ondslag in cle algemene 
?'echtsbeginselen van deze belastingen en 
in 'de m·tilcelen 65 en 66 van deze gecoih·
clinee?·de wetten bet1·efjende de inlcom
stenbelastingen (1). 

2° Om te oo1·delen hoeve?· het ?'echte?'lijlc 
gewijsde van een beslissing inzalce di?·ec
te belastingen 1·eilct, moet niet alleen 
1·elcening worden gehattden met het be
schilclcende gedeelte van de beslissing, 
maa1· oolc met de g1·onden die de nood
zalcelijlce steun zijn van dit beschilclcende 

tige openingsrede van 1 september 1971, 
biz. 4 7 en voigende. 

De artikeien 65 en 66 van de gecoordineerde 
,wetten betreffende de inkomstenbelastingen 
zijn thans vervangen bij cle artikelen 276 
en 278 van het Wetboek der inkomsten
belastingen. 
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gedeelte (1). (Beginsel van het gezag 
van het rechterlijk gewijsde inzake 
directe belastingen ; gecoi:irdin.eerde 
wetten betreffende de inkomstenbe
lastingen, art. 65 en 66.) 

3o W annee?' een eindbeslissing van de 
di?·ecteu?· de?' belastingen aan een we?·
kend vennoot van een pe?·sonenvennoot
schap ontlasting ve?'leent voo1· een aan
slag in de bed1·ijjsbelasting, op gmnd 
dat de mate1·ie in de mobilienbelasting 
belastbaa?' is ten name van de vennoot
schap, en, op het be1·oep van cle ven
nootschap, het hof van be·roep de nieuwe 
aanslag in deze laatste belasting, die ten 
laste van de vennootschap is gevestigd, 
nietig heeft . ve1·klaa1·d omdat de mate1·ie 
ten name van de vennoot in de bed?·ijjs
belasting belastbaa?' is, is het gezag van 
gewijsde van de ee?·ste beslissing van de 
di1·ectetw geen beletsel voo1· de vestiging 
van een nieuwe aanslag ten name van 
de vennoot, ove1·eenkomstig de beslissing 
van het hof van be1·oep (2). (Beginsel van 
het gezag van het rechterlijk gewijsde 
inzake directe belastingen; gecoi:irdi
neerde wetten betreffende d e inkom
stenbelastingen, art. 65, 66 en 74bis.) 

(BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN 
FINANCIEN, T . J. A. EN 0 . VAN DEN 

BERGH.) 

ARREST (Ve?·taling) . 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 3 september 1968 (3) door h et 
Hof gewezen ; 

Gelet op het bestreden arrest, op 1 sep
t ember 1971 gewezen door het Hof van 
beroep te Luik, dat uitspraak doet als 
rechtscollege waarnaar de zaak is verwe
zen; 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 65, 66 en 74bis 
van de wetten betreffende de inkomsten
belastingen, gecoi:irdineerd bij het besluit 
van de Regent van 15 januari 1948, 

(1) en (2) Cass., 17 januari 1976 (A1·r cass., 
1967, biz. 604) en de noten 1 en 2 op biz. 606; 
men raadpiege cass., 24' januari, 7 maart en 
20 juni 1967 (Arr . cass., 1967, biz. 634, 860 en 
1280), aismede de noot get. W . G. onder dit 
Iaatste arrest. 

do01·clat het bestreden arrest de nieuwe 
aanslagen in de bedrijfsbelasting en in de 
nationale crisisbelasting nietig verklaart 
die, overeenkomstig artikel 74bis van 
genoemde gecoi:irdineerde wetten, ten 
name van de erfgenamen van wijlen Leo 
Van den Bergh werden gevestigd, op 
grond van het belastbaar gedeelte van 
het bedrag dat aan deze laatste werd uit
gekeerd bij de overdracht van zijn aan
deel van werkend vennoot in de coi:ipera
tieve vennootschap « Valkeniersnatie "• 
ter vervanging van de aanslagen in de 
mobilienbelasting en in de nationale 
crisisbelasting, d ie op grond van dezelfde 
belastingelementen ten laste van ge 
noemde vennootschap ten kohiere waren 
gebracht doch bij arrest van het Hof van 
beroep te Brussel van 5 november 1959 
nietig waren verklaard, op grond dat die 
nieuwe aanslagen werden gevestigd in 
weerwil van het gezag van gewijsde van 
de beslissing van 29 augustus 1955 waar
bij de clirectem der belastingen te Ant
werpen, 2e directie, outlasting had ver
leend voor de aanslagen in de bedrijfsbe
lasting en in de nationale crisisbelasting 
betreffende dezelfde belastbare materie, 
die oorspronkelijk ten name van wijlen 
Leo Van den Bergh ten kohiere waren 
gebracht, 

te1·wijl voormelde beslissing van 
29 augustus 1955 niet heeft vastgesteld 
dat de oorspronkelijke aanslagen in de be
ch·ijfsbelasting en in de n ationale crisis
belasting ten name van wijlen L eo Van 
den Bergh vervallen waren, of dat de 
belasting niet verschuldigd was, doch, 
integendeel, stellig het bestaan van een 
belastingsschuld h eeft aangenomen waar
van ze enkel de inningstitel heeft nietig 
verklaard die ze meende 'te moeten ver
vangen door een inkohiering in de 
mobilienbelasting en in de nationale 
crisisbelasting ten laste van de coi:ipera
tieve vennootschap « Valkeniersnatie "• 
en terwijl het arrest van het Hof van 
beroep te Brussel van 5 november 1959, 
door deze inkohieringen in de mobilien
belasting en in de nationale crisisbelasting 
nietig te verklaren op grond dat de mate
rie ten name van wijlen Leo Van den 
Bergh in de bedrijfsbelasting en in de 
nationale crisisbelasting had moeten wor-

Artikei 74bis van de gecoordineerde wetten 
betreffende de inkomstenbeiastingen is thans 
vervangen bij de artikeien 260 en 261 van 
het Wetboek van de Inkomstenbeiastingen. 

(3) A1·r. ca.ss., 1069, biz. 4 en 6 . . 
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den aangeslagen, aan de beslissing van 
29 augustus 1955 de noodzakelijke steun 
heeft ontnomen zonder welke ze niet kan 
blijven bestaan en die de juiste draag
wijdte ervan bepaalt, zodat het rechter
lijk gewijsde van deze beslissing geen 
beletsel kan zijn voor de vestiging, met 
toepassing van voormeld artikel 74bis, 
vannieuwe aanslagen in de bedrijfsbelas
ting en in de nationale crisisbelasting, op 
grond van dezelfde belastingelementen, 
ten laste van de erfgenamen van wijlen 
Leo Van den Bergh : 

Overwegende dat uit het bestreden 
arrest a lsmede uit de gedingstukken 
blijkt dat de directeur der belastingen, 
bij beslissing van 29 augustus 1955, aan 
de verweersters, erfgenamen van wijlen 
Leo Van den Bergh, outlasting verleende 
voor de aanslagen in de bedrijfsbelasting, 
de nationale crisisbelasting en de aan 
vullende personele belasting die ten laste 
van hun rechtsvoorganger waren geves
tigd, op grond dat de belastbare materia, 
namelijk het belastbaar gedeelte van het 
bedrag dat aan deze laatste is toegekend 
bij de « overdracht » van zijn aandeel 
van werkend vennoot in de coi:iperatieve 
vennootschap " Valkeniersnatie », ten 
onrechte te hunnen laste was aangeslagen, 
daar de aanslagen ten name van ge
noemde vennootschap hadden moeten 
gevestigd zijn; dat de beslissing, dienten
gevolge, de bevoegde controlem· der be

Jastingen opdroeg nieuwe aanslagen ten 
laste van de cooperatieve vennootschap 
" Valkeniersnatie '' te vestigen ; 

Dat tegen deze beslissing geen beroep 
werd ingesteld ; 

Overwegende dat tegen de nieuwe aan
slagen in de mobilienbelasting en in de 
nationale crisisbelasting die door de con
trolem· ten laste van de coi:iperatieve 
vennootschap « Valkeniersnatie » werden 
gevestigd een reclamatie werd ingediend 
die bij beslissing van de directem· der 
belastingen van 7 juli 1958 werd ver
worpen; 

Dat, op beroep van genoemde ven
nootschap, het Hof van beroep te Brussel 
bij arrest van 5 november 1959 deze aan
slagen nietig verklaarde en besliste dat 
de administratie ten onrechte de mobi
lienbelasting en de nationale crisisbelas
ting had toegepast op de bedragen die de 
vem1ootschap aan de rechtsvoorganger 
van de verweerster, in zijn hoedanigheid 
van gewezen werkend vennoot, had 
uitgekeerd ; 

(1) Arr. cass., 1969, biz. 4 en 6. 

Overwegende dat de administratie, die 
wederom toepassing maakte van arti
kel 74bis van de gecoi:irdineerde wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen, op
nieuw ten laste van de verweersters aan
slagen in de bedrijfsbelasting, in de 
nationale crisisbelasting en in de aan 
vullende personele belasting vestigde ter 
vervanging van de bij het arrest van 
5 november 1959 vernietigde aanslagen ; 

Dat tegen deze laatste aanslagen een 
reclamatie werd ingediend die, behalve 
wat de aanvullende personele belasting 
betreft, wercl verworpen bij de beslissing 
van de directem· der belastingen van 
28 jm1i 1962; dat de verweersters tegen 
deze beslissing beroep instelden maar 
dat het Hof van beroep te Brussel, bij 
arrest van 24 februari 1965, het beroep 
niet gegrond verldaarde ; dat dit arrest 
op 3 september 1968 (1) door het Hof 
werd vernietigcl en de zaak werd ver
wezen naar het Hof van beroep te Luik 
dat, a ls rechtscollege van verwijzing, het 
bestreden arrest wees ; 

Overwegencle dat dit laatste arrest het 
beroep ontvangt en, rechtdoende op de 
conclusies van de verweersters, beslist 
dat de exceptie van gewijsde die daarin 
wordt afgeleid uit de beslissing van de 
clirecteur der belastingen van 29 augus
tus 1955 gegrond is en de litigieuze aan
slagen nietig verklaart ; 

Overwegencle dat het gezag van het 
rechterlijk gewijsde inzake directe belas
tingen zijn wettelijke grondslag vindt in 
de algemene beginselen die de vestiging 
van deze belastingen beheersen en vol
gens welke een aanslag slechts gedurende 
een bepaalde termijn en, behoudens de 
bij de wet bepaalde uitzondering, slechts 
een enkele keer kan worden gevestigd ; 
dat een dergelijke uitzondering met name 
voortvloeit uit artikel 74bis van de ge
coi:irdineercle wetten op de inkomsten
belastingen; dat dit gezag ook een groncl
slag vindt en de artikelen 65 en 66 van 
genoemde gecoi:irdineerde wetten ; dat 
het, dientengevolge, wezenlijk verbonden 
is met de gronden van de beslissing die 
er de onontbeerlijke ste1.m · van zijn en 
die er nauw mee verbonden zijn ; 

Overwegende dat, hoewel de beslissing 
van de directeur der belastingen van 29 
augustus 1955 zegt dat de door de coi:ipe
ratieve vennootschap " Valkeniersnatie » 
aan de rechtsvoorganger van de verweer
sters betaalde bedragen niet belastbaar 
waren ten aanzien van de verweersters, 
erfgenamen van wijlen Leo Van den 
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Bergh, ze zich ertoe beperkt de titel tot 
inning van de belasting nietig te ver
klaren, doch stellig aanneemt dat er een 
belastingsschuld bestaat en de adminis
tratie het recht heeft er betaling van te 
eisen, en beslist dat de aanslagen ten 
laste van de cooperatieve vennootschap 
« Valkeniersnatie" hadden moeten ge
vestigd zijn; 

Dat deze grand de noodzakelijke steun 
is van het beschikkende gedeelte van 
genoemde beslissing waarmee hij een 
geheel vormt ; 

Overwegende dat het arrest van het 
Hof van beroep te Brussel van 5 novem
ber 1959, door de aanslagen in de mobi
lienbelasting en in de nationale crisis
belasting ten laste van de cooperatieve 
vennootschap « Valkeniersnatie " nietig 
te verklaren op grand dat de adminis
tratie met schending van de artikelen 14, 
§ 1, 3°, en 35, § 4, van de gecoiirdineerde 
wetten die mobilienbelasting en die cri
sisbelasting heeft toegepast op de bedra
gen die deze vennootschap aan de rechts
voorganger van de verweersters, gewezen 
werkend vennoot, heeft betaald, aan de 
beslissing van de directeur der belastingen 
van 29 augustus 1955 de noodzakelijke 
steun heeft ontnomen zonder welke ze 
niet kan blijven bestaan en die de juiste 
draagwijdte ervan bepaalt ; 

Overwegende dat het arrest, derhalve, 
niet wettelijk heeft kunnen beslissen 
dat het gezag van gewijsde van genoemde 
beslissing een beletsel was voor de toe
passing van artikel 74bis van de gecoiir
dineerde wetten en dat de litigieuze 
aanslagen in weerwil van deze beslissing 
werden gevestigd ; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest in zover het de exceptie van 
gewijsde gegrond verklaart, de liti
gieuze aanslagen nietig verklaart en over 
de kosten uitspraak doet; beveelt dat van 
dit arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing ; veroordeelt de verweersters 
in de kosten ; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar het Hof van beroep te Gent. 

29 jtmi 1972. - 1e kamer. - Voo1·
zitte1· en Ve1·slaggeve1·, de H. de Waer
segger, raadsheer waarnemend voorzitter. 
- Gelijkluidende conclusie, de H. Paul 
Mahaux, eerste advocaat-generaal 
Pleite1·, de H. Fally. 

ALGEMENE VERGADERING VAN RET HoF. 

29 juni 1972. 

RECHTERLIJKE TUCHT.- RECHTER 
VAN DE RECHTBANK VAN EERSTE AAN. 
LEG. - RECHTER DIE ZIJN AMBTS
PLICHTEN HEEFT VERZUIMD EN ERNSTIG 
AFBREUK HEEFT GEDAA,N AAN DE WAAR· 
DIGHEID VAN ZIJN AMBT. - 0NTZET· 
TING UIT RET Al\iBT. 

Het Hoj van cassatie, 1·echtdoende in alge
mene ve1·gade1·ing, ontzet uit zijn ambt 
de 1·echte1· van de 1·echtbank van ee1·ste 
aanleg, die zijn ambtsplichten heejt ve?·
zttimd en doo1· zijn gedmg en1stig aj
b1·euk heeft gedaan aan de wam·digheid 
van zijn ambt. (G.W ., art., 404, 405, 
409, 418, 419, 425 en 426.) 

(A .•.. , T . PROCUREUR-GENERAAL 
BIJ RET HOF VAN CASSATIE.) 

ARREST . 

RET HOF ; - Gelet op het arrest bij 
verstek door het Hof op 24 november 
1971 gewezen, waarbij opposant uit zijn 
ambt van rechter in de rechtbank van 
eerste aanleg te Veurne werd ontzet ; 

Gelet op het arrest op tegenspraak door 
het H<;>f gewezen op 12 januari 1972, 
waarblJ het verzet van eiser ontvanke
lijk werd verklaard en het Hof vooraleer 
over de zaak zelf te beslissen, drie des
kundigen gelast heeft verslag uit te bren
gen over de gezondheids- en geestestoe
stand van opposant en hun advies te ge
ven over de oorzaak van de trombose 
waaraan opposant in 1966 zou geleden 
hebbefl: en over de gevolgen ervan op zijn 
gedrag~gen, meer bepa~ld over de vraag 
of d1e z1ekte het drankm1sbruik van oppo
sant heeft veroorzaakt of begunstigd ; 

Overwegende dat opposant tot rechter 
in de rechtbank van eerste aanleg te V ... 
werd benoemd bij koninklijk besluit van 
.. .. en ter open bare terechtzitting van de 
eerste kamer van het Hof van beroep 
te .... op 29 januari 1959 de door het 
decreet van 20 juli 1831, artikel 2, voor
geschreven eed heeft afgelegd ; 
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Gelet op de door de opposant in 1970 
opgelopen tuchtstraf van censuur met 
berisping wegens zijn onverantwoorde 
afwezigheden of te late aankomsten op 
de terechtzittingen van de rechtbank 
en wegens zijn « ongewone herbergbe
zoeken en verdachte omgang »; 

Overwegende dat uit het eensluidend 
verklaarde afschrift van het in kracht 
van gewijsde gegane arrest, op 23 sep
tember 1971 gewezen door het Hof van 
beroep te .... , blijkt dat opposant veroor
deeld werd : 1° tot een gevangenisstraf 
van een maand en een geldboete van 100 
frank om te .... , zijnde rechter buiten de 
uitoefening van zijn ambt, op 18 j1.mi 1971 
een motorvoertuig op de openbare weg 
bestumd te hebben terwijl hij in staat 
van dronkenschap verkeerde en om clit
zelfde voertuig te hebben bestuurd na 
alcoholische dranken in zodanige hoe
veelheid te hebben gebruikt dat het 
alcoholgehalte in zijn bloed op het 
ogenblik dat hij stuurde ten minste 1,5 gr 
per liter bech·oeg, de misdrijven aan het 
persoonlijk toedoen van de dader te wij
ten zijnde, vervallen verklaard werd van 
het recht een motorvoertuig te bestm·en 
gedurende een termijn van zes maanden 
en uitstel bekwam van de tenuitvoer
legging van de hoofdgevangenisstraf voor 
een termijn van vijf jaar; 2° tot een 
geldboete van 100 frank om, op zelfde 
plaats en datum, zijn personenwagen op 
de openbare weg in het verkeer te hebben 
gebracht zonder dat hij voldaan had aan 
de wettelijke verplichting de civielrech
telijke aansprakelijkheid, waartoe dit 
motorrijtuig aanleiding kan geven, door 
een geldige verzekering te dekken ; 

Overwegende dat uit het voor het 
Hof gedane onderzoek is gebleken dat 
opposant te .... ,in de nacht van 13 op 14 
september 1971, in dronken toestand op 
de .... baan door een derde persoon werd 
aangetroffen en per auto naar zijn woonst 
moest worden gebracht; 

Overwegende dat uit de verklaringen 
van de deslnmdigen ter terechtzitting 
is gebleken dat de -trombose waardoor 
opposant in 1966 werd getroffen geen 
oorzakelijk verband vertoont met zijn 
etylisme; 

Dat indien luidens diezelfde verkla
ringen een trombose mogelijk het weer
standsvermogen onder meer tegen ety
lisme enigzins kan verzwakken dit noch
tans, ten deze, weinig of goen invloed op 
de gedragingen van opposant heeft ge
had; 

Overwegende dat ondanks de opge
lopen tuchtstraf opposant in zijn on
waardige gedragingen heeft volhard ; 

Overwegende dat uit de gepleegde 
feiten en opgelopen veroordelingen blijkt 
dat opposant zijn ambtsplichten heeft 
verzuimd en door zijn gedrag zwaar af
breuk heeft gedaan aan de waardigheid 
van zijn ambt; dat hij dienvolgens on
waardig is om aan de uitoefening van de 
rechterlijke macht verder deel te nemen; 

Om die redenen, uitspraak doende in 
openbare terechtzitting, na onderzoek 
in raadkamer, gelet op de artikelen 348, 
418, 419, 420, 422 tot 426 van het Gerech
telijk Wetboek en 100, lid 2, van de 
Grondwet, verklaart het verzet onge
grond en ontzet opposant uit zijn ambt 
van rechter in de rechtbank van eerste 
aanleg te .... ; veroordeelt hem in de kos
ten, hierin begrepen de kosten van bet 
verzet en van het deskm1digenonderzoek. 

29 j1.mi 1972.- Algemene vergadering. 
- Voo1·zitte1·, de H. Belpaire, eerste voor
zitter. - Ve1·slaggeve1·, de H. Louveaux, 
voorzitter. - Gelijlcluiclende conclusie, 
de H. Ganshof van der Meersch, pro
cm·eur-generaal. - Pleite?·s, de HH. 
Philips en P. Rouse (deze laatste van de 
balie te Brussel). 

1 e KAMER. - 30 juni 1972. 

1° VERZEKERINGEN. - LANDVER
ZEKERINGEN. - BRANDVERZEKERING. 
-WET VAN 11 JUNI 1874, ARTIKEL 38. 
- BRAND VAN EEN ONROEREND GOED. 
- VERZEKERING VOOR HUURRISICO. 
- SCHAnELOOSSTELLING V ALT AAN DE 
EIGENAAR TE BEURT. 

20 VERZEKERINGEN. - LANDVER
ZEKERINGEN. - BRANDVERZEKERING. 
-WET VAN 11 JUNI 1874, ARTIKEL 38. 
- BRAND VAN EEN ONROEREND GOED. 
- YERZEKERING VOOR HUURRISICO. -
ErGENAAR VAN RET ONROEREND GOED 
NIET SCHADELOOS GESTELD. - ARREST 
WAARBIJ DE VERZEKERAAR WORDT VER- . 
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OORDEELD OM DE KRACHTENS DEZE 
VERZEKERING VERSCHULDIGDE SCHADE· 
LOOSSTELLING TE BETALEN AAN DE 
FAILLIETE MASSA VAN DE HUURDER. -
0NWETTELIJKHEID. 

3° CASSATIEMIDDELEN.- BuRGER 
LIJKE ZAKEN. - MID DEL DAT ENKEL 
KRITIEK OEFENT OP ZEKERE REDENEN 
VAN DE BESLISSING. - BESCHIKKENDE 
GEDEELTE ·wETTELIJK GERECHTVAAR
DIGD DOOR EEN , ANDERE REDEN. 
NIET-ONTVANKELIJK MIDDEL. 

1 o In geval van b1·and van een mwoe1·end 
goed, valt de schadeloosstelling, ve1·schul-

1) en (2) De betekenis en de strekking van 
de wettelijke bepaling die artikel 38 is gewor
den van de wet van 11 juni 1874 werd in h et 
verslag van d e Kamerco=issie als volgt ver
duidelijkt L'article (actuellement 
!edit article 38) decide que dans ! 'assu
rance du risque locatif, si un sinistre donne 
ou verture a la r esponsabilite de I' assure 
l'indemnite est clestinee au bailleur, sans que 
les creancier s du preneur puissent y pre
tendre droit. Cette solution etait contestee 
clans le silence de la loi ; l'indemnite, disait-on, 
est nne Cl'ea.nce du preneur, stu· laquelie la loi 
n'attribue au b a illeur aucun droit de prefe
rence. On oubliait, en raisonnant ainsi, que 
le contrat cl'assu rance ne pent jamais etre une 
cause de benefice pour l'assm·e; or l' espece 
cl'assm·ance clout il s'agit a pour but de le 
cleclo=ager de la perte qu'il subit, en cles
interessant son bailleur ; de cette maniere 
le montant du risque locatif n'est jamais 
appele a augmenter l'actif de l' assm·e, ... 
L'assm·ance ayant pour but de couvrir le 
locataire en clesinteressant le proprietaire, on 
ue con<;:oit pas que l ' iuclemnite soit payee 
p ar l'assureur, le proprietaire d emem·ant 
creancier. Cela parait cl'autant plus saisissaut, 
que si le proprietaire n'agissait pas le locataire 
n'aurait point cl'inclemnite ,1, recevoir , (Gedr. 
St., Kamer, zitt. 1869-1870, nr 57, biz. 126 
en 136). 

R. MusSCHART schrijft op bladzijde 196 en 
199 van zijn commentaar op de wet van 11 juni 
1874 : "Si cette reparation n'est pas nklamee 
l'assureur ue cloit rien ... ! 'article 38 ... vise 
un but determine : empecher que l'inclemnite 
n e tombe clans le p·atrimoine clu locataire 
assure )l. 

Daar artikel 38 bepaalt clat de schadeloos
steliing « aan de eigenaar van het onroerencl 
goed te beurt valt "• moet hieruit worden 
afgeleicl clat deze eigenaar over een rechtstreek
se vordering beschikt (men raadplege de con
clusie van Procureur-generaal H ayoit de 

digd aan de hutt1·de1· die het huu1Tisico 
liet ve?·zeke1·en, te beu1·t aan de eigenaa1· 
van het onme1·end goed, met uitslttiting 
van de schuldeise1·s van de verzelce1·de ( 1). 
(Wet van 11 juni 1874, art. 38). 

2° A1·tikel 38 van de wet van 11 jttni 187 4 
wm·dt geschonden doo1· het a?Test dat, 
na te hebben vastgesteld dat de eigenaar 
niet volledig is schadeloos gesteld voo1· de 
schade ten gevolge van bmnd van zijn 
om·oerend goed, nietternin de verzeke-
1'aa1' vemm·deelt orn aan de jailliete rnassa 
van de httU?'de?· de schadeloosstelling te 
betalen, die is ve1·schuldigd kmchtens de 
ove?·eenkornst waardoo1· het httU1Tisico 
we1·d ve1·zeke1·d (2). 

Termicourt, toen eerste advocaat-generaal, 
v66r cass., 18 oktober 1945, Bull. en PASIC., 

· 1945, I, 240, inz. biz. 242). . 
Professor vValeffe verklaart in Technique et 

legislation des assu1·ances, biz. 148 : « ..• nne 
action clirecte est conferee au proprietaire 
d'i=euble contre l 'assm·eur clu risque loca
tif et ce dernier est oblige de se liberer direc
tement entre les mains clu proprietaire, en 
cas d'incendie, sans passer par l'entremise 
cle !'assure. II va de soi que l'assm·eur pom·ra 
n eanmoins opposer au proprietair e, qui lui 
intenterait cette action directe, toutes les 
clecheances encom·ues par !'assure avant le 
sinistre n. 

Het bestreden arrest had ten onrechte ge
meend de stelsels vastgelegd in cle bepalingen 
van artikel 22 van cle wet van 11 jnni 1874 
b etreffende cle samenloop tussen twee schuld
eisers van een schacleloossteliing te mogen 
gelijkstellen met da t van artikel 38 van clezelf
cl e wet volgens welke samenloop is uitgesloten 
wanneer cle eigeuaar niet schadeloos gestelcl is. 
Artikel 22 h eeft betrekking op cle eventu ele 
samenloop tussen cle verzekeraar, die in de 
plaats gesteld is van de verzekercle, en cle ver
zekerde, ten aanzien van de rechtsvorclering 
waarover beiden beschikken tegen cle voor 
cle schacle aansprakelijke dercle ; cle incle
plaatsstelling van de verzekeraar « mag geen 
nadeel b erokken en aan de verzekercle clie 
slechts ten dele (door de verzekeraar) wercl 
schadeloos gestelcl "· 

Aileen de eigenaar van h et door brand b e
sch a digcle onroerencl goed heeft h et recht om 
van cle verzekeraar van bet huurrisico beta
ling te vorderen van de schadeloosstelling die 
ingevolge de verzekeringsovereenkomst is 
verschuldigcl ; krachtens artikel 38 van de 
wet van 11 juni 1874 « valt deze schadeloos
stelling aan de eigenaar van h et onroerencl 
goed te beurt , en is dus niet verschulcligd aan 
de huurder die overigens geen schade heeft 
geleclen. 
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3o Niet ontvankelijlc, wegens gemis aan 
belang, is het middel dat slechts op zelce1·e 
1·edenen van de best1·eden beslissing 
k?'itiek oejent, te1·wijl het beschikkende 
gedeelte dam· een ande1·e 1·eden wettelijk 
ge?·echtvaa1·digd is (1). 

(SAMENWERKENDE MAATSCHAPPIJ « FEDE
RALE VAN BELGIE », T. MR. W. CORNELIS, 
CURATOR IN RET FAILLISSEllfENT VAN 
VAN CAUWENBERGHE DANIEL.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op h et bestreden 
arrest, op 30 juni 1g70 door het Hof van 
beroep te Gent gewezen; 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 1134 van 
h et Burgerlijk Wetboek, 20, go, inzonder
heid lid 2, van de hypotbeekwet van 
16 december 1851 en 38 van de wet van 
ll jmli 1874 op de verzekeringen, 

doo1·dat bet arrest, bij bevestiging van 
bet beroepen vonnis, eiseres veroordeelt 
om aan verweerder" 66.748 frank wegens 
buurgevaar en onbruikbaarheid » te beta
len, op de grond dat " er geen reke1ling 
kan worden gehouden met bet potentieel 
maar niet cutgeoefend voorrecht van de 
eigenares », en bet arrest, na te bebben 
vastgesteld dat de litigieuze verzekering 
de buurverantwoordelijkheid van ver
weerder dekte, er de gevolgen van een 
verzekering van zaken aan toekent, 

te1·wijl, ee1·ste ondeTdeel, daar de tussen 
eiseres en de gefailleerde Van Cauwen
berghe gesloten verzekeringsovereen
komst bet buurgevaar tot voorwerp had, 
wegens Van Cauwenberghe's hoedanig
heid van lmurder, eiseres ertoe gehouden 
was de aansprakelijkheid van Van Cau
wenberghe ter oorzake van dat risico te 
dekken bim1.en de grenzen van het ver
zekerde bedrag, doch niet hem wegens 
de brand van het gebouw een vergoecling 
uit te keren ; 

Deze huurder Joopt slechts schade op wan
neer hij de eigenaar schadeloos stelt wegens 
brand van het onroerend goed ; in dat geval 
heeft hij weliswaar het r echt om te zijnen 
voordele betaling te eisen van de schadeloos
stelling die ingevolge de verzekeringsover
eenkomst is verschuldigd, maar elke samen
loop met een schuldvordering van de eigenaar 
wordt vanzelfsprekend uitgesloten. Er bestaat 
evenwel samenloop, indien de huurder die 

en terwijl voorts de aansprakelijkheid 
van de gefailleerde in de zaak niet was 
opgeworpen, vermits de eigenares, zoals 
het arrest vaststelt, geen vordering uit
oefent ; zoals eiseres in conclusie deed 
gelden, " ingevolge artikel 38 van de wet 
van ll juni 1874 ... het door appellante 
(thans eiseres) te betalen bedrag buiten 
de failliete boedel valt en .. . moet be
taald worden aan de eigenares van het 
gebouw ... »; 

tweede onde1·deel, in de onderstelling 
dat ... (de hmu·der) jegens de verzekeraar 
van het huurrisico een vergoedingsvor
dering heeft, quod non, in dit geval, zoals 
eiseres in conclusie deed gelden, de arti
kelen 38 van de wet van ll juni 1874 en 
20, go, van de hypotheekwet in ieder 
geval aan de eigenaar een eigen recht 
toekennen op de bedragen welke de ver
zekeraar aan de huurder zou zijn ver
schuldigd wegens cliens aansprakelijk
heid ten opzichte van de eigenaar, nu 
deze laatste het recht heeft jegens voor
melde verzekeraar, op de sommen die 
llij aan zijn verzekerde verschuldigd is, 
de voldoening te vorderen van zijn eigen 
schuldvordering op de hum·der, en nu, 
correlatief, d e verzekeraar ertoe gehou
den is zich tot deze voldoening te lenen, 
daar de door hem aan de verzekerde ver
schulcligde sommen krachtens de wet in 
zijn handen worden in beslag genomen : 

Overwegende dat verweerder, hande
delend als curator in het faillissement van 
Van Cauwenberghe Daniel, een vordering 
tegen eiseres heeft ingesteld, op grond 
van de tussen de gefailleerde en eiseres 
gesloten verzekeringspolis tegen brand 
en wegens de vernieling door brand van 
het door de gefailleerde gehuurde huis, 
mn betaling te bekomen van de overeen
gekomen vergoecling wegens huurgevaar ; 

Overwegende dat, luidens de clagvaar
cling, bedoelcle vergoecling door de cura
tor gevorderd was" om deel uit te maken 
van de massa van de faling » ; 

Overwegende clat het arrest, bij be
vestiging van het beroepen vonnis, eise
res veroordeelt tot het betalen aan de 

zelf, doch enkel ten dele, de eigenaar heeft 
vergoed, aan zijn verzekeraar de terugbe
taling vraagt van het bedrag clat hij alzo 
heeft betaalcl, terwijl die eigenaar zich bij 
dezelfcle verzekeraar beroept op zijn recht om 
een vergoeding te bekomen voor het deel van 
zijn schade waarvoor hij nog niet is schade
loos gesteld. Dit was ten deze niet het geval. 

(1) Cass., 19 februari 1971 (.Arr. cass., 1972, 
biz. 596); 2 december 1971, supm, biz. 323. 
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curator van een som van 66.748 frank, 
met de gerechtelijke interesten, wegens 
huurgevaar en schade aan de woning ; 

Overwegende dat artikel 38, lid 1, van 
de wet van ll juni 1874 op de verzekerin
gen bepaalt dat in geval van brand van 
een onroerend goed, de schadeloosstel
ling, verschuldigd aan de huurder die 
het huurrisico liet verzekeren, te beurt 
valt aan Cle eigenaar van het onroerend 
goed, met uitsluiting van de schuldeisers 
van de verzekerde ; 

Overwegende dat uit deze wetsbepaling 
volgt, en door de voorbereidende werken 
van voormelde wet wordt bevestigd, dat 
de vergoeding wegens huurgevaar niet 
kan dienen om de activa van de verze
kerde huurder te verhogen ten voordele 
van zijn schuldeisers, terwijl de eigenaar, 
zoals de rechter ten deze vaststelt, niet 
volledig is vergoed ; 

Overwegende derhalve dat door eise
res te veroordelen een som te betalen die 
door verweerder gevorderd werd « om 
deel uit te ma~:en van de massa van de 
faling », het arrest bovenvermelde wets
bepaling schendt; 

Dat het middel gegrond is ; 
Over het tweecle middel, afgeleid uit 

de schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1319 en 1322 van het Burger
lijk Wetboek, 

doo1·dat het arrest, bij bevestiging van 
het beroepen vonnis, de eis van verweer
der betreffende de « vergoeding voor huis
raad, kledingsstukken, machines en elec
triciteitsinstallatie " in zijn beginsel in
w:illigt, en het micldel afwijst dat bij con
clusie was afgeleid uit het in artikel 27 
van de polis bepaalde verval, daar de 
verzekerde de verbintenis niet nageko
lnen is, omschreven in artikel 14, 3°, 
van de algemene voorwaarden, gewijzigd 
door artikel 14-b van de bijzondere voor
waarden, binnen de t ermijn aan de maat
schappij een voor ju:ist gewaarmerkte 
staat van verliezen te doen toekomen, 
zulks op de gronclen dat : « artikel 27 van 
de polis h et verval v oorziet voor zeer 
diverse maar niet nader bepaalde tekort
komingen ( (( :ingeval de verzekerde een der 
in onderha.vige polis voorziene verplich
tingen niet nakomt ») ; de verzekerings
maatschappij van dit bedongen recht al 
of niet gebruik kan maken, maar indien 
zij wenst dit te doen zij aan baar ver
zekerde ook duidelijk ter kennis moet 
brengen dat hij aan een b epaalde ver
plichting is t ekortgekomen en dat zij 
dienvolgens het verval wenst toe te pas
sen ; dit blijkbaar ook de becloeling is van 
van de aangetekende brief voorzien in ar-

tikel 27; zij, hoe dan ook, de verzekerde 
niet in de onzekerheid mag laten en nog 
minder in de waan brengen dat ze van het 
beding geen gebruik zal maken ; daar bet 
verval niet te gepasten tijde, al ofniet per 
aangetekende brief, werd opgeworpen, 
en er zelfs geen voorbehoud werd ge
maakt, de verzekerde uit de houding van 
de maatschappij terecht mocht besluiten 
dat zij stilzwijgend van haar recht had 
afgezien », 

te1·wijl artikel 27 enerzijds het verval 
voorziet van rechtswege en zonder inge
brekestelling wanneer de verzekerde een 
van de door de polis bepaalde verplichtin
gen niet nakomt en, anderzijds, in dit 
geval, het recht de polis op te zeggen 
door een aangetekende brief; 

terwijl de kennisgeving bij ~angeteken
de brief dus niet het voorwerp heeft dat 
het arrest eraan toeschrijft ; 

en terwijl de tekst van artikel 27 aan 
de maatschappij geen verplichting oplegt 
bet verval te betekenen; zodat het arrest 
de bewijskracht miskent van de verzeke
ringspolis, gesloten tussen de maatschap
pij, eiseres, en haar verzekerde, de ge
failleerde Van Cauwenberghe Daniel : 

Overwegende dat, zo het arrest het 
aangevochten dispositief steunt op de 
redenen die door het middel worden in
geroepen en die op de bepalingen van de 
verzekeringspolis betrekking hebben, het 
deze beslissing ook rechtvaardigt door 
te overwegen dat uit de houding van 
eiseres client afgeleid te worden dat zij 
haar recht verzaakt had het verval door 
bedoeld contract bepaald in te roep en ; 

D at het arrest immers enerzijds oor
deelt dat « ook hier de motivering van de 
eerste rechter volledig kan beaamd wor
den » ; dat de eerste rechter had over
wogen dat, nadat de deskundige van eise
res verschillende malen Van Cauwen
bergh e had aangespoord een staat van 
schatting van d e verliezen op te stellen, 
zij ingestemd had met de uiteindelijke 
overhandiging door de cm·ator van een 
dergelijke staat ; dat eiseres op dat ogen
blik geen enkel voorbehoud blijkt ge
maakt te hebben en geen verval uit dezen 
hoofde heeft ingeroepen ofschoon deze 
staat klaarblijkelijk laattijdig werd inge
diend; dat, wat meer is, de deskm~dige 
van eiseres, op grond van zijn opmerkin
gen aangaande d eze staat, op 20 december 
1966 voorstelde een gerechtelijke desktm
dige te doen aanstellen om de bedragen 
vast te stellen die door haar zouden 
moeten betaald worden ; dat het arrest 
anderzijds beschouwt dat « daar het 
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verval niet te gepasten tijde, a l dan niet 
per aangetekende brief werd opgeworpen, 
en er zelfs geen voorbehoud werd ge
maakt, de verzekerde uit de houding van 
de maatschappij terecht mocht besluiten 
dat zij stilzwijgend van haar recht had 
afgezien "; 

Overwegende dat het dispositief alclus 
wettelijk gerechtvaardigd is en het nlid
del niet gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest, in zover het eiseres veroordeelt 
een som van 66.748 frank, met de 
gerechtelijke interesten, aan verweerder 
te betalen en haar in de kosten veroor
deelt; 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 zou worden beslist ; ver
wijst de aldus beperkte zaak naar het 
Hof van beroep te Brussel. 

30 jl.mi 1972. - 1° kamer. - Voo?'
zitte?·, Ridder Rutsaert, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Ve?·slaggeve?', de 
H. Mee1':ts. - Gelijkltticlencle conclttsie, de 
H. Dmnon, advocaat-generaal. - Plei
te?·s, de HH. Ansiaux en Bayart. 

VACANTIEKAJ\'IER. - 20 juli 1972. 

HOF VAN ASSISEN. - SCHORSING VAN 
DE DEBATTEN. - MIDDEL WAARIN 
FElTEN EN RECHT VERMENGD ZIJN. 
NIET ONTV .ANKELIJK. 

De stelling van een besclndcligcle volgens 
welke een assesso?" bij het hoj van assisen, 
clie als ?'echte?' in een kame?' van cle 
?'echtbank vcm ee?·ste aanleg vonnissen 
heeft ttitgesp?·oken tijclens ?'egelmatig 
cloO?· de voo?·zitte?· van het hoj van assisen 
bevolen scho1·singen van zittingen van 
dit hoj, hanclelingen heejt ve?T?'icht 1.vacw
cloo?· cle clebatten zijn gescho?·st, is een 
miclclel waa1·in jeiten en ?'echt ve1·mengcl 
zijn en clat cle?·halve niet ontvanlcelijk 

(1) Men raaclpiege cass., 30 oktober 1882, 
inzonclerheicl de overwegingen m.b.t. het zescle 
midclei (Btdl. en PAsrc., 1881, I, 373) en 
18 mei 1920 (ibid., 1920, I, 156); FAUSTIN

HELIE, T1·aite de l'instnwtion c?·iminelle, 
d. III, Ill'S. 4924 en 4925 ; Pand. belges, 

is, daa1· het onde?·zoek ~?,?'Van het Hoj zou 
ve1·plichten na te gaan of het ttitsp?·eken 
van cleze vonnissen in jeite van zttllce 
aa?·cl was clat het cle cloo?· m·tilcel 353 
van het Wetboek vcm st?·ajvo?·de?·ing ve?'
boclen onde?'b?·eking ttitmaakte (1). 

(LANGMANS.) 

ARREST (vm·taling). 

RET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest, op 21 april1972 door het Hof van 
assisen van de Provincie Antwerpen ge
wezen; 

Overwegende dat de voorziening enkel 
gericht is tegen de beslissing op de straf
vordering tegen eiser ingesteld ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
cling van artikel 353 van het Wetboek 
van strafvordering, 

cloonlat clit artikel bepaalt dat, wanneer 
het onderzoek en de debatten eenmaal 
begom1en zijn, zij moeten worden voort
gezet zonder onderbreki:ng en zonder 
enigerlei verbincling met de buiteiJ.wereld, 
tot na de verldaring van de jm·y, en dat 
de voorzitter ze aileen mag schorsen voor 
de nodige rustpozen ten behoeve van de 
rechters, gezworenen,. de getuigen en de 
beschulcligden, 

tenvijl de Heer Yvan Verschueren, 
rechter in de rechtbank van eerste aanleg 
te Antwerpen, en tevens assessor in het 
Hof van Assisen van de Provincie Ant
werpen dat van 17 april tot 21 april 1972 
zitting had, tijdens deze periode en meer 
bepaald op 17, 18 en 21 april 1972 tien 
vonnissen als lid van de derde kamer van 
voormelde rechtbank van eerste aanleg 
heeft uitgesproken zoals blijkt uit de door 
eiser voorgelegde uittreksels van de pro
cessen-verbaal van voormelde terecht
zittingen: 

Overwegende dat het middel, dat het 
proces-verbaal van de terechtzittingen 
van het Hof van Assisen niet van valsheid 
beticht, zich beperkt tot de stelling dat 
de in het n1.iddel vermelde uitspraken een 
schendi:ng van artikel 353 · van het 
"\Vetboek van strafvordering uitmaken; 

v° Cotm• d'assises, nr. 882; BELTJENS, Encyclo-
1Jedie dt~ d?·oit m·iminel belge, d. I, biz. 750, 
nr. 2, en Rep. 1n·at. d?·. belge, v° Cott?' d'assi.,es, 
nrs. 457 en 458 ; cont?·a J. SIMON, StmjvO?·de
?'ing, d. II, biz. 597. 
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Overwegende dat uit de vaststelling 
van het proces-verbaa.l v an d e terecht
zitting van het Hof van Assisen blijkt 
dat het onderzoek en de debatten van en 
over de zaak, eenmaal b egonnen, zonder 
onderbreking van 17 april tot 21 april 
1972 werden voortgezet en aileen ge
schorst werden voor de nodige rustpozen 
ten behoeve van de rech ters, de gezwore
n en, de getuige en de beschuldigde ; 

Overwegende dat uit de door eiser 
voorgelegde uittreksels niet kan worden 
afgeleid dat de erin vermelde vonnissen 
door voornoemde as~essor in zijn hoeda
nigheid van rechter, lid van d e derde 
kamer van de Rechtbank van eerste aan
leg te Antwerpen, werden uitgesproken 
buiten d e door de voorzitter van het Hof 
van Assisen regelmatig bevolen schor
singen; dat ze dienvolgens het bewijs 
niet leveren dat de uitspraken de voort
zetting zonder onderbreking van de reeds 
voOl' dat Hof begonnen d e batten onmoge
lijk hebben gemaakt; 

Overwegende derhalve dat, in zover 
het middel stelt dat de voormelde uit
spraken een onderbreking van h et onder
zoek en de debatten uitgemaakt hebben, 
het feitelijke grondslag mist ; 

Overwegende dat in ·zover h et middel 
stelt dat het uitsprek en van voormelde 
vonnissen door gezegde assessor van het 
Hof van Assisen tijdens de door de 
voorzitter van dit Hof regelmatig uitge
sproken schorsingen op een onderbreking 
van d e debatten neerkomt, het de feiten 
en het recht vermengt, daar h et onder
zoek ervan het Hof zou verplichten na 
te gaan of de tijdens de schorsing van 
d e debatten gedane uitspraken in feite 
van zulke aard waren dat zij de door 
artikel 353 van het W etboek van straf
vordering verboden onderbreking uit
maakten; 

D at het middel niet ontvankelijk is ; 
En overwegende dat d e substantiele of 

op straffe van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en da.t 
de beslissing overeenkomstig de wet is ; 

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

20 juli 1972. - Vacantiekamer. 
Voo1·zitte1· , Ridder Rutsaert, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, 
de H . Chatel. - Gelijkhtidende conclusie, 
de H. Charles, advocaat-generaal. 
Pleite1· , d e H. Lens (van de balie te 
Brussel ). 

VACANTIEK.AMER. - 20 juli 1972. 

VOORZIENING IN CASSATIE. 
BESLISSINGEN WAARTEGEN EEN CAS
SATIEBEROEP K.AN WORDEN I NGESTELD. 
- STRAFZAKEN. - BESCHIKKING VAN 
DE RAADK.AMER '1-'0T I NTERNERING VAN 
DE BEKLAAGDE. - NIET ONTVANKE 
LIJKE VOORZIENING. 

Niet ontvanlcelijk is de voo1·ziening tegen 
een beschikking van de ?'aadkame?· tot 
inte?'?te?·ing van de beklaagde, dam· een 
de1·gelijke beschilcking nict in lacbtste 
aanleg is gewezen (1) . (G.W ., arti
kel 609-1°; wet van 9 april 1930, 
art. 8.) 

(THIRION. ) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op de bestreden 
beschikking, op 25 mei 1964 door de 
raadkamer van de Rechtbank van eerste 
aanleg te Antwerpen gewezen ; 

Overwegende d at deze beschikking, 
waarbij de internering van eiser gelast 
werd, voor hager beroep vatbaar was 
overeenkomstig artikel 8 van de wet van 
9 april 1930, waarvan de bepalingen door 
de wet van 1 juli 1964 vervangen werden, 
en dienvolgens niet in laatste aanleg 
gewezen was ; 

Dat de voorziening derhalve niet ont
vankelijk is ; 

Om die redenen, en zonder acht te 
slaan op de m emorie die minder dan 
acht dagen voor de terechtzitting aan het 
openbaar ministerie werd m edegedeeld, 
verwerpt d e voorziening. 

20 juli 1972. - Vacantiekamer. -
Voo1·zitte1·, Ridder Rutsaert, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - V m·slaggeve1·, 
d e H. Sury. - Gelijkluidende concl~tsie, 
de H. Charles, advocaat-generaal. 

(1) Cass., 24 februari 1969 (An·. cass., 196lJ, 
biz. 594). Men raadplege cass., 9 november 
1970 (ibid., 1971, biz. 230). 
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VACANTIEKAMER.- 20 juli 1972, VACANTIEKAlliER. - 20 juli 1972, 

1° VOORZIENING IN CAS SA TIE. - VOORZIENING IN CASSATIE. 
BESLISSINGEN WAARTEGEN EEN CAS
SATIEBEROEP KAN WORDEN INGESTELD. 
- BESLISSING VAN DE COMMISSIE TOT 
BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ 
DAT EEN GEINTERNEERDE NIET IN 
VRIJHEID MOET WORDEN GESTELD. -
BESLISSING VATBAAR VOOR CASSATIE 
BEROEP. 

2° VOORZIENING IN CASSATIE. 
BESLISSINGEN WAARTEGEN EEN CAS
SATIEBEROEP KAN WORDEN INGESTELD. 
- BESLISSING VAN DE COMMISSIE TOT 
BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ 
DIE DE INRICHTING AANWIJST WAARIN 
DE INTERNERING ZAL PLAATSVINDEN. 
- CASSATIEBEROEP NIET ONTVANKE
LIJK. 

1 o De beslissing van de commissie tot 
besche1·ming van de maatschappij, clat 
e1· geen g1·ond bestaat om een ge'inte1·
nee1·de in v1·ijheid te stellen, is vatbaa1· 
voo1· cassatiebe1·oep (1) . (G.W., art. 608; 
wet van 9 april 1930, vervangen bij 
die van 1 juli 1964, art. 18.) 

2o De beslissing van cle commissie tot 
besche1·ming van cle maatschappij, clie 
te1· ttitvoe1·ing van een 1·echte1'lijke beslis
sing tot inte1'1w1·ing de in1·ichting aan
wijst waa1·in cleze inte1·ne1·ing zctlplaats
vinclen, is niet vatbaa1· voo1· cussatiebe-
1'oep (2) . (G.W., art. 608; wet van 
9 april 1930, vervangen bij die van 
1 juli 1964, art. 14.) 

(VERHEGE. ) 

Met de notitie overeenstenm1end 
arrest. 

20 juli 1972. - Vacantiekamer. 
Voo1·zitte1·, Ridder Rutsaert, raadsheer 
·waarne1nencl voorzitter. - VeTslctggeve1·, 
de H. Janssens. - Gelijlcltticlencle concht
sie, de H. Charles, advocaat-generaal. 

(1) Cass., 20 december 1971, sup1·a, blz. 401. 
(2) Cass., 12 juni 1972, S1tpm, blz. 953. 
(3) Cass., 26 juni 1972, supm, blz. 1027; 

STRAFZAKEN. - VEROORDELEND AR
REST. - BEVEL TOT ONMIDDELLIJKE 
AANHOUDING. - VOORZIENING TEGEN 
DE VEROORDELENDE BESCHIKKING VER
WORPEN. - VOORZIENING TEGEN HET 
BEVEL TOT ONMIDDELLIJKE AANHOU
DING ZONDER BELANG. 

W annee1· de ve1·oonleelde zich in cassatie 
heeft voo1·zien tegen een ve1·oo1·clelend 
an·est, wam·bij zijn onmidclellijke aan
houding wonlt bevolen, en ten gevolge 
van de ve1·we1·ping van de voo1·ziening 
tegen de ve1·oo1·delende beschikking, deze 
in k1·acht van gewijsde is gegam~, leve1·t 
cle voo1·ziening tegen het bevel tot onmid
clellijke aanhottding geen belang mee1· 
op (3). 

(DISLINS.) 

ARREST. 

RET HOF;- Gelet op het b estreden 
arrest, op 9 mei 1972 door het Hof van 
beroep te Gent gewezen ; 

I. In zover de voorziening gericht is 
tegen de veroordelende beslissing : 

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

II. In zover de voorziening gericht is 
tegen h et bevel tot omniddellijke aan
houding: 

Overwegende dat, nu de voorziening 
tegen de veroordelende beslissing ver
worpen werd, deze in kracht van gewijsde 
is gegaan; dat d erhalve de voorziening 
tegen het bevel tot onmiddellijke aan
houding geen belang meer oplevsr t ; 

01n die redenen, verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt eiser in de kosten. 

20 juli 1972. - Vacantiekamer. 
Voo1·zittm·, Ridder Rutsaert, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, 
de H. Meeus . - Gelijkhticlencle conclusie, 
de H. Charles, advocaat.generaal. 

men r aadplege cass., 3 janu ari 1972, s1tpra, 
biz. 422. 
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VACANTIEKAMER. - 17 augustUS 1972. 

1° BEWIJS.- STRAFZAKEN . - GEVAL 
WAARIN DE WET GEEN BIJZONDER BE
WIJSMIDDEL OPLEGT. - SOEVEREINE 
BEOORDELING DOOR DE FEITENRECH
TER. 

2° CASSATIEMIDDELEN. - STRAF
ZAKEN.- MIDDEL WAARBIJ AAN HET 
ARREST VAN HET HOF VAN ASSISEN 
WORDT VERWETEN AAN DE BESCHUL
DIGDE GEEN AKTE TE HEBBEN VER
LEEND VAN DE VERKLARINGEN VAN 
EEN GEZWORENE TIJDENS DE DEBAT
TEN. -ARREST WAARIN DE VERKLA
RINGEN VAN DE GEZWORENE VOOR
KOl\iEN EN GEEN AKTE WORDT VER
LEEND VAN DE BEWOORDINGEN WAARIN 
DE BESCHULDIGDE DE VERKLARINGEN 
AAN DE GEZWORENE TOESCHREEF. -
MrDDEL DAT FEITELIJKE GRONDSLAG 
MIST. 

3° CASSATIEMIDDELEN. - STRAF
ZAKEN. - MIDDEL VREEl\ID AAN DE 
BESTREDEN BESLISSING. - NIET-ONT
V ANKELIJKHEID . 

4° VONNISSEN EN ARRESTEN. -
STRAFZAKEN. PLAATSOPNEMING 
DOOR HET HOF VAN ASSISEN. 
VERSCHIJNING VAN DE BESCHULDIGDE 
TIJDENS DEZE PLAATSOPNEl\UNG. -
J\'[AATREGELEN O!VI ZIJN ONTVLUCHTING 
TE BELETTEN OF ZIJN PERSOONLIJKE 
VEILIGHEID TE VERZEKEREN. - GEEN 
AANTASTING VAN DE RECHTEN VAN DE 
VERDEDIGING.- WETTELIJKHEID. 

5° HOF VAN ASSISEN. - PLAATSOP
NEJ\fiNG DOOR HET HOF VAN ASSISEN. 
VERSCHIJNING VAN DE BESCHULDIGDE 
TIJDENS DEZE PLAATSOPNEMING. -
MAATREGELEN OM ZIJN ONTVLUCHTING 
TE BELETTEN OF ZIJN PERSOONLIJKE 
VEILIGHEID TE VERZEKEREN. - GEEN 
AANTASTING VAN DE RECHTEN VAN DE 
VERDEDIGING. - VVETTELIJKHEID. 

1° lV an nee?" in st1·ajzaken de wet geen bij
zonde1· bewijsmiddel voo?·sch?-ijjt, beoo1'
deelt de ?'echte?' soeve1·ein in jeite de 
bewijskmcht van de gegevens op g1·ond 
waa1·van hij tot zijn ove1·tuiging komt 
en clie doo1· de pa1·tijen v1·ij konden 
besp1'oken woTden (1). 

(1) Cass., 6 september 1971, sttp?·a, biz. 13. 
(2) Cass., 3 mei 1971 (A1-r. cass., 1971, 

biz. 859). 
{3) FAUSTIN-HELIE, d . III. nr. 5301. 

2° Feitelijke g1·ondslag mist het middel dat 
aan het an·est van het hoj van assisen 
ve1·wijt aan de beschuldigde geen akte 
te hebben ve1·leend van de ve1·kla1·ingen 
die een gezwm·ene tijdens de debatten zou 
hebben ajgelegd, teTwijl de bewom·dingen 
van deze ve1·kla1·ingen in het a?'?'est vo01'
komen en dit a?'?'est beslist dat aan de 
eise1· geen akte moet wo1·den ve1·leend van 
de ve1·kla1·ingen zoals hij ze aan de 
gezworene toesch1·eej. 

3° Niet ontvankelijk is het middel dat 
v1·eemd is aan de best1·eden beslissing (2). 

4° en 5° A1·tikel .'310 van het Wetboek van 
st?·ajvm·de?·ing waarin woTdt bepaald dat 
de besclmldigde ongeboeid en slechts 
ve1·gezeld wordt door bewake1·s om te 
beletten dat hij ontvlucht, ve1·hinde1·t niet 
dat tijdens een plaatsopneming doo?' het 
hoj van assisen, maat?"egelen wm·den 
genomen om de ontvluchting van de 
beschttldigde te beletten en zijn pe?·soon
lijke veiligheid te ve?·zeke1·en, in zove1'1'e 
de 1·echten van de vm·dediging niet W01'
den aangetast (3). 

(SAINTE.) 

ARREST (ve1·taling). 

RET HOF ; - Gelet op de bestreden 
arresten, op 18, 19 en 20 april 1972 
gewezen door het Hof van assisen van 
de provincie N amen ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schencling van het algemeen beginsel van 
de rechten van de verdediging, 

doo1·dat, op eisers in conclusie vervat 
verzoek tot aanwijzing van een college 
van deslnmdigen ten einde zijn geestes
to~stand na te gaan zowel op het ogen
bhk van de hem ten laste gelegde feiten 
als tijdens zijn verscbijning voor bet hof 
van assisen, bet arrest van 18 april 1972 
beslist dat er geen grond bestaat tot die 
aanwijzing, 

tenvijl die onderzoeksmaatregel gebo
den was ten gevolge van de van mekaar 
afwijkende adviezen die werden verstrekt 
door de gerechtelijke desk1.mclige en door 
de geneesbeer, die door de verdecliging 
werd aangesteld, vermits eerstgenoemde, 
om tot zijn overtuiging te komen dat 
eiser niet verantwoordelijk voor zijn han
delingen was, heeft gesteund op geschre
ven tests, die volgens eisers bewering 
door medegedetineerden werden opge
maakt, wat elke waarde ontnam aan de 
conclusie die op dergelijke tests gegrond 
was, a lsmede dat de gerechtelijke exper-
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tise het advies van de geneesheer is ' 
voorafgegaan die door de verdecliging 
werd aangesteld, zodat eiser ondertussen 
een zodanige evolutie heeft kunnen onde
gaan dat hij terug bij zijn verstand zou 
zijn gekomen : 

Overwegende dat het tot de bevoegd
heden van de rechter behoort soeverein 
in feite te oordelen of gelet op de bijge
brachte bewijsmiddelen de aanvullende 
onderzoeksmaatregelen waarom de be
schulcligcle heeft verzocht, moeten worden 
bevolen; 

Overwegende dat het arrest erop wijst 
dat « d e door de verdediging aangewezen 
deslnmdige het niet geheel eens is met het 
advies van de gerechtelijke deskundige, 
dat noch de kritieken die tegen de ge
rechtelijke deslnmdige werden gericht, 
noch de uiteenlopende zienswijzen van 
de geneesheren ten deze de benoeming 
van een college van cleskundigen recht
vaardigen » en « dat h et in ieder geval tot 
de bevoegdheid van de feitenrechter be
hoort om de draagwijdte van de bewijs
elementen clie h em worden voorgedragen, 
te beoorclelen » ; 

Dat het arrest door deze over>vegingen 
enerzijds zijn beslissing om afwijzend te 
beschikken op eisers verzoek, regelmatig 
met redenen omldeedt en anderzijds de 
rechten van de verdediging niet miskent, 
vermits eiser tijdens de debatten h et 
a dv ies van de gerechtelijke deslnmdige 
alsmede de vaststellingen waarop deze 
steunde, h eeft lnmnen betwisten ; 

Dat het midclel niet kan worden aan
genomen; 

Over h et tweede en het vierde middel 
smn en, 

het tweede hieruit afgeleid dat, nadat 
eiser op 18 april 1972 een conclusie had 
neergelegd , waarin hij h et hof van assisen 
erom verzocht h em akte te verlenen van 
de verklaringen van de vierde ge21worene, 
die volgens hem een persoonlijke lTlen:ing 
had te kennen gegeven waardoor h ij zijn 
uitspraak liet voorzien, het hof bij inci
denteel arrest van clezelfcle clatmn weigert 
hem van clie verklaringen akte te verle
nen, 

tenvijl het zodoencle elke controle 
op het aangevoerde feit en op de te ken
nen gegeven mening, a lsmecle het oncler
zoek van het aangevoerd tussengeschil 
onrnogelijk maakt, waarcloor eiser alclus 
verh inclercl wordt om zijn rechten voor 
het Hof van cassatie te doen gelden en 
clat dientengevolge op de weigering om 
akte van die verklar:ingen te verlenen, de 
ver1lietiging van h et arrest moet worden 
uitgesproken ; 

het vim·cle hieruit ~:~.fgeleid clat, naclat 
eiser op 19 april 1972 een conclusie neer
legcle, waarbij hij h et hof voor de tweeds 
m aal verzocht akte t e verlenen van de 
verldaringen van de vierde gezworene, 
het hof opnieuw weigert erop in te gaan 
en, bij inciclent eel arrest van 19 april 
1972, oordeelt dat er geen grand bestaat 
tot intrekk:ing van het vroeger gewezen 
arrest, aanvoerende dat het hof trouwens 
niet bevoegd is om zijn eigen beslissingen 
te wijzigen, 

tenvijl, afgezien van de vraag of h et 
hof van beroep al clan niet het recht heeft 
zijn eigen arrest te wijzigen, eiser tot op 
het ogenblik waarop de debatten worden 
gesloten, het recht heeft om te vorderen 
clat akte zou worden verleencl van d e 
feiten die zich op de terechtzitting hebben 
voorgeclaan, ten einde een voorziening 
voor het Hof van cassatie mogelijk te 
1naken : 

Overwegencle clat uit eisers conclusie 
b lijkt clat deze h et hof van assisen hierom 
zou hebben verzocht dat akte ervan zou 
worden verleend, dat een gezworene n>et 
betrekking tot het verzoek tot aanstelling 
van een college van cleskuncligen oiJen
baar zijn mening had te kBlm.en gegeven, 
door te zeggen clat in iecler geval beicle 
cleskcmcligen h et eens waren om te erken
nen clat eiser gevaarlijk was ; 

Overwegencle clat h et inciclenteel arrest 
van 18 april 1972 erop wijst « dat, door 
te laten opmerken dat volgens h em kon 
worden aangenomen dat de beide des
lnmcligen clie zopas werclen gehoord, h et 
m et 1nekaar ongeveer eens waren, de 
gezworene zijn mening niet heeft te ken
n en gegeven en evenmin verklaard heeft 
dat de beschuldigde in iecler geval ge
vaarlijk was » ; 

Overwegencle clat het inciclenteel arrest 
van 19 april 1972 in dat opzicht preciseert 
dat wat de viercle gezworene heeft ge
zegd « niet van clien aarcl is dat hij a lclus 
zijn mening heeft te kennen gegeven 
over de vraag, of d e beschuldigcle a l clan 
niet schuldig was » ; 

Overwegencle enerzijcls clat voor zover 
de micldelen aan het arrest verwij ten aan 
eiser geen akte te h ebben verleencl van 
de verklaringen van de viercle gezworene, 
ze feitelijke gronclslag missen, vermits 
h et hof van assisen clie verklaringen in 
werkelijld1eicl preciseert ; 

Overwegende anderzijcls clat voor zover 
aan h et arrest verweten wordt de 
bewoordingen waarin eiser de verklar:in
gen Vall de viercle gezworene h eeft h er
lmalcl, 1liet te hebben aangenomen, de 
middelen indruisen tegen d e vaststellin -
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gen van de feitenrechter die soeverein 
zijn; · 

Dat de middelen in dit laatste verband 
niet ontvankelijk zijn ; 

Over het derde middel, hieruit afgeleid 
dat, toen eiser op de terechtzitting van 
18 april1972 aan het openbaar ministerie 
een afschrift had gegeven van de conclu
sie die hij overwoog te nemen op het 
gepaste ogenblik en « in de vereiste vor
men n, om aan de gezworenen uitleg te 
geven over de verwijten die hij maakte, 
het openbaar ministerie, niettegenstaande 
eisers protest, onmiddellijk het woord 
heeft genomen, 

te1·wijl genoemde conclusie uitsluitend 
« eigendom " bleef van eiser, « die aileen 
het recht had om over de neerlegging 
ervan te beslissen en de gelegenheid er
voor te kiezen n, en terwijl aldus eiser niet 
verder kon worden verdedigd met de 
« vereiste sereniteit " : 

Overwegende dat het middel vreemd 
is aan het bestreden arrest en ·derhalve 
niet ontvankelijk is ; 

Over het vijfde middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 310 van het Straf
wetboek, 

doordat, in strijd met die wetsbepaling, 
eiset' op de plaatsopneming van 19 april 
1972 niet ongeboeid, maar wel « met de 
handen geboeid " is verschenen : 

Overwegende clat artikel 310 van het 
\Vetboek van strafvordering - en niet 
artikel 310 van het Strafwetboek dat in 
het middel werd aangehaald - voor
schrijft dat de beschuldigde ongeboeid 
zal verschijnen en slechts vergezeld door 
bewaker8 om te beletten dat bij ont
vlucht; 

Overwegende dat voormelde wetsbe
paling niet verbiedt dat tijclens een 
plaatsopneming maatregelen zouden wor
den genomen om de vlucht van de 
beschuldigde te beletten of om zijn per
soonlijke veiligheid te verzekeren, op 
voorwaarde evenwel dat zijn recht op 
verdediging aldus niet in gevaar wordt 
gebracht; dat eiser in onderbavig geval 
niet beweert dat dit het geval zou zijn 
geweest; 

Dat bet middel niet kan worden aan
genomen; 

Over het zesde middel, hieruit afgeleid 
dat bet hof van assisen geweigercl heeft 
bepaalde personen te boren, die inlicbtin
gen zouden hebben kunnen verstrekken 
over de staat van dronkenschap van 
eiser op het ogenblik van de hem ten 1 

laste gelegde feiten, over zijn gedragingen 
tijdens zijn jeugd en over zijn werk; 

Overwegende dat uit geen enkel pro
cesstuk waarop bet Hof vermag acbt te 
slaan, blijkt dat eiser voor het hof van 
assisen om die onder-zoeksmaatregelen 
heeft verzocht ; 

Dat het middel derbalve niet ontvan
kelijk is; 

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

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

17 augustus 1972. - Vacantiekamer. 
- Voo?·zitte?', de H. Louveaux, voorzitter. 
- Ve?·slaggeve?', de H. Closon. - Gelijk-
luidende conclt;sie, de H. Krings, advo
caat-generaal. - Pleite1·, de :a;. Ch. Bou
vier (van de balie te Namen). 

VACANTIEKAl\IER.- 17 augustUS 1972, 

1° RECHTERLIJKE ORGANISATIE. 
- SA~IENSTELLING VAN DE RECHT· 
BANK.- STRAFZAKEN.- ARTIKEL 779 
VAN RET GERECHTELIJK WETBOEK. -
VAN TOEPASSING IN STRAFZAKEN. 

2° RECHTERLIJKE ORGANISATIE. 
- SAMENSTELLING VAN DE RECHT
BANK. - STRAFZAKEN. - CoRREC· 
TIONELE RECHTBANK. - RECHTERS 
NIET AANWEZIG BIJ HELE BEHANDELING 
VAN DE ZAAK.- NIETIGEEID VAN RET 
VONNIS. 

l 0 A1·tikel 779 van het Genchtelijk Wetboek 
is van toepassing in st?·ajzaken, aange
zien deze, met bet1·ekking tot het in dit 
artilcel vennelde beginsel, niet ge1·egeld 
w01·den doo1· niet uitd?·ulclcelijlc opgeheven · 
wetsbepalingen of doo?' ?'echtsbeginselen 
waa1·van de toepassing niet ve1·enigbam· 
is met die van genoemd a?·tilcel ( l). 
(G. W., art. 2 en 779.) (Impliciete 
oplossing.) 

2° Nietig is het vonnis van de co?'?'ectionele 
?'echtbank dat gewezen is do01· ?'echte?'S 
die niet alle zittingen hebben bijgewoond 
waa1·op de zaalc is behandeld (2). (G.W., 
art. 779, lid 1.) 

(1) en (2) Cass., 7 september 1971, supm, 
biz. 17. 
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(LEGAIT.) 

ARREST (ve1·taling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 29 juli 1972 door het hof van 
beroep te Brussel gewezen ; 

Overwegende dat het arrest het beroe
pen vonnis bevestigt, dat op 25 april 1972 
door de Correctionele Recht bank te Brus
sel werd gewezen en waarbij eiser ener
zijds veroordeeld werd wegens de telast
legging A en anderzijds vrijgesproken 
werd van de telastlegging D ; 

Overwegende dat, in zoverre de voor
ziening gericht is t egen de vrijspraak, 
deze niet ontvankelijk is wegens hat ont
breken van belang ; 

Over het middel ambtshalve afgeleid 
nit de schending van artikel 779 van het 
Gerechtelijk Wetboek : 

Overwegende dat het proces-verbaal 
van de terechtzitting van 12 april 1972 
van de correctionele rechtbank vaststelt 
dat de rechtbank bestond nit de heren 
Dautricom·t, ondervoorzitter, Piers de 
Nieuwbm·gh, rechter, en Mevrouw Ro
desch-Sneijers, rechter; dat de zaak op 
deze terechtzitting werd onderzocht en 
dat het vonnis uitgesproken zal worden 
op .25 april 197.2; 

Overwegende dat, enerzijds, de uitgifte 
van genoemd vonnis vermeldt dat cleze 
drie magistraten aanwezig waren bij de 
uitspraak van die beslissing op 25 april 
1972, maar, anderzijds, het proces-ver
baal van deze zitting de aanwezigheid 
van de heer Carly, rechter, als derde 
magistraat vaststelt ; 

Overwegende dat wegens de tegen
strijdige vermeldingen van het beroepen 
vonnis en van het proces-verbaal van de 
terechtzitting waarop dit vonnis werd 
gewozen, het Hof in de omnogelijkheid 
verkeert om de regelmatigheid van de 
samenstelling van de rechtbank na te 
gaan en m et name of artikel 779 van het 
Gerechtelijk Wetboek in acht word geno
n1en; 

Overwegende dat de regels inzake 
samenstelling der rechtbanken bij voor
noemcl artikel op straffe van nietigheid 
worden voorgeschreven ; 

O verwegende dat het arrest, in plaats 
van te wijzen op de nietigbeid waarmee 
de beslissing van de eerste rechter is aan
getast, overweegt dat " ze een jniste en 
volkomen toepassing van de strafwet 
maakt " en op grond van dit element 
overgenomen nit bet beroepen vonnis, 
het beschikkend gedeelte ervan bevos
tigt ; dat hiernit volgt dat het arrest de 
nietigheid van genoemd vonnis heeft 
overgenomen ; 

Om die redenen, vernietigt b et bestro
den arrest, in zoverre het tegen eisor 
veroordelingen nitspreekt; beveelt dat 
van dit arrest melding zal worden ge
maakt op de kant van de gedeeltelijk 
vernietigde beslissing; laat de kosten ten 
laste van de Staat ; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar het Hof van beroep 
te Luik. 

17 augustus 1972. - Vacantiekruner. 
- Voo1·zitte1·, de H. Louveau.'<:, voorzitter. 
- Ve1·slaggeve1·, de H. Capelle. - Gelijk-
htidende conclusie, de H . Krings, advo
caat-generaal. 

ETABLISSEMBNTS EMILE BRUYLANT, naamloze vennootschap, Brussel 

Een dir.-gen.: Ang~le Van Sprengel, V. Rousseaulaan 256, 1190 Brussel 
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PUBLIEK RECHli 

ALF ABETISCHE INHOUDSOPGA VE 
VAN DE ARRESTEN 

OPGENOMEN IN DE VERZAMELING 

ARRESTEN VAN HET HOF VAN CASSATIE 

JAARGANG 1972 

Alfabetische lijst van de titelwoorden waaronder de Iwrte 

inhoudsopgaven gerangschikt zijn (l). 

A 

Aanhangig geding. 
Aanplakbiljetten. 
Aanranding van de eer-

baarheicl en verkrach
ting. 

Aansprakelijkheid (buiten 
overeenkomst). 

Administratieve geldboe
ten . 

Afstand. 
Algemene rechtsbeginse-

len. 
Arbeidsbescherming. 
Ar beidsongeval . 
Arbitrage. 
Architect (tucht en be

scherming van de t itel). 
Auteursrecht. 

Bankbreuk. 
Belasting . 

B 

· Belasting op de automa
t isch e ontspanningstoe-
stellen . · 

Belasting op spelen en 
wecldenschappen. 

B elecliging en smaad. 
Beroepsgeheim. 
Berusting. 
Bescherming van de maat-

sch appij (Wet tot). 
B etaling. 
Betekening van exploten. 
Betichting van valsheid. 
Bevoegdheid en aanleg. 
Bewijs. 
Bezit. 
Bloedmonster. 
B orgtocht. 
Burgerlijke r ech tsvorde

ring . 

c 
Cassatie. 
Cassatiemiddelen. 
Cheque. 

D 
Dagvaarding. 
D eelneming aan misclrij-

ven . 
Desertie. 
Deskundigenonderzoek. 
Diefstal. 
Dienstplicht. 
Dieren. 
Douanen en accijnzen, 
Dronkenschap. 
Drukpersmisdrijf. 

E 
E chtscheiding en scheiding 

van tafel en bed. 
E ed. 
Eigendom. 
Erfenissen. 

F 
Faillissement, gerechte-

lijk: akkoord en faillis- . 
sementaldword. 

Flessentrekkeri j. 

(1) N. B. Onder elke korte inhoudsopgave W•:orden de datum van het arrest en de bladiijde, 
waar het in de verzam eling gedrukt sta:J..t, verm eld. 

CASSATIE, 1972. - 34 
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G 

Gemeentelijke en provin
. ciale belastingen. 
Gemeenteverordening. 
Geneeskunst. 
Gerechtskosten. 
Grondwet. 

H 

Handelsregister. 
Handelszaak. 
Her haling. 
Herziening. 
Hof van assisen. 
Hoger beroep. 
Huur van goederen. 
Huur van werlc 

I 

Indeplaatsstelling. 
In het baitenland bedre-

ven misdrijf. 
Inkomstenbelastingen. 
In teres ten. 
Internationale verdragen. 

J 

Jacht. 
.1 eugdbeschermu1.g. 

K 

Koop. 
Koophandel. 
Kort geding. 

Landloperij. 
Lastgevu1.g. 
Lening. 
Lijfsdwang. 

L 

M 

Misbruik van vertrouwen. 
Misdrijf. 

N 

Nieuwe eis. 

0 
Onbekwaamverklaring en 

gerechtelijk raadsman. 
Ondernemingsraad. 
Onderwijs. 
Onderzoek (in strafzaken). 
On(ierzoeksgerechten. 
Onopzettelijk toebrengen 

van verwondingen en 
onopzettelijk doden. 

Onrechtmatige mededin
gil1g. 

Onteigening ten algeme-
nen nutte. 

Ontucht en prostitutie. 
Ontvoering van een kind. 
Openbaar ministerie. 
Openbare orde. 
Openbare schennis van de 

goede zeden. 
Oplichtillg. 
Overeenkon1st. 

p 

Pan d. 
Paritair comite. 
Pensioenen. 
Politiek misdrijf. 

R 

Raacl van State. 
Rechtbanken . 
Rechten van de verdedi-

ging. 
Rechterlijk gewijsde. 
Rechterlijke organisatie. 
Rechterlijke tucht. 
Rechtsbeginselen (AlgtJ-

mene). 
Rechtsbijstand. 
Rechtspersoonlijkheid. 
Rech tsvorclering. 
Redenen van de vonnissen 

en arresten. 
Regeling van rechtsgebied. 

s 
Samenloop van misdrij

ven. 
Schuldvernieuwing. 
Sekwester van de goederen 

van personen aan wie 
misdrijven tegen de uit
wendige veiligheid van 
de Staat worden ten 
laste gelegd. 

Sociale zekerheid. 
Soevereine beoordeling 

door de feitenrechter. 
Sportwedstrijden. 
Steclebouw. 
Straf. 
Strafvorderulg. 

T 

Taal (Gebruik van de Ne-
derlandse en Franse). 

Telegraaf en telefoon. 
Terugvordering. 
Terugvordering van het 

onverschuldigd betaal
de. 

Tussenkomst. 

u 
Uitlevering. 
Uitvinclingsoctrooi. 

v 
Valsheid en gebruik van 

valse stukken. 
Vennootschappen. 
Verbintenis. 
V ereniging zonder winst-

oogmerk. 
Verhaal op de rechter. 
V erj arulg. 
Veroordeling met uitstel 

en opschorting van de 
veroorcleling. 

Verwijzulg na cassatie. 
Verwijzing van een recht-

bank naar een andere. 
Verzekeru1gen. 
Verzet. 
Visserij. 
Voedingswaren. 
V olkstellin g. 
Vonnissen en arresten. 
Voorlopige hechtenis. 
Voorrechten en hypothe-

ken. 
Voorziening in cassatie . 
Vreemclelingen. 

w 
Wapens. 
Waren en goederen (Mis

bruik in de handel van) . 
Wegverkeer. 
Wetten en besluiten. 



AANHANGIG GEDING. 

Betekenis van het wo01·d " litispenden
tie " in § 1 van artilcel 15 van titel IV van 
de Belgisch-Duitse ove_1·eenkomst van 
30 juni 1958, goedgekeu1·d bij de hande
ling van de wetgevende macht van 10 au
gusttts 1960. - Wanneer wederkerige 
rechtsvorderingen tot echtscheiding door 
een van de echtgenoten voor de Belgi
sche rechter en door de andere partij 
voor de r echter van de Bondsrepubliek 
Duitslancl gebracht worden, bestaat er 
geen litispendentie in de betekenis van 
§ 1 van artikel 15 van titel IV van d e 
Belgisch-Duitse overeenkomst van 30 juni 
1958, goedgekeurd bij handeling van de 
wetgevende macht van 10 augustus 1960. 

4 mei 19n. 824 

AANPLAKBILJETTEN. 

Besluitwet van 29 decembm· 1945 hmt
dende ve1·bod tot het aanbrengen van 
opsch1·iften op de openba1·e weg. - Gevolg 
ten actnzien van de bevoegdheden van de 
gemeentebesttwen. - De besluitwet van 
29 december 1945 houdende verbod tot 
het aanbrengen van opschriften op de 
openbare weg heeft de bevoegdheid van 
het gemeentebestuur tot regeling van het 
aanplakken van de openbare weg niet 
opgeheven en evenmin beperkt. 

20 september 1971 65 

AANRANDING VAN DE EER
BAARHEID EN VERKRACH
TING. 

1. - Aanmnding van de ee1·bam·heid 
zonde1· geweld of bed1·eiging, gepleegd op 
de persoon of met belmlp van de pe1·soon 
van een lcind beneden de valle leeftijd van 
zestien jam·. - Stmfwetboelc, a1·tikel 372, 
lid 1. - Toestemming van het slachtoffe1'. 
- Niet-bestaan van het ve1·moeden van 

A 

toestemming. - Aruikel 372, lid 1, van 
het Strafwetboek is gegrond op het 
vermoeden dat een kind van beneden de 
volle leeftijd van zestien jaar niet vrij~ 
willig kan toestemmen in de onzedelijke 
handelingen welke het ondergaat of 
welke van dit kind worden geeist; de 
toestemming van het slachtoffer kan 
derhalve door de dader van het misdrijf 
niet als verschoningsgrond worden aan
gevoerd. 

14 december 1971. 372 

2. - Aam·anding van de ee1·baad1eid 
zonde1· geweld of bed1·eiging, gepleegd op 
de pe1·soon of met behttlp van de pe1·soon 
van een kind beneclen de valle lee:ftijd van 
zestien jaa1·. - Stmfwetboelc, artilcel 372, 
lid 1. - Toestemming van het slachtoffe1., 
- Toestemming clie geen Ve?'schonings
gmnd is. - Artikel 372, lid 1, van het 
Strafwetboek is gegrond op bet vermoe
den dat een kind van beneden de volle 
leeftijd van zestien jaar niet vrijwillig 
kan toestemmen in de onzedelijke han
delingen welke bet ondergaat of welke 
van dit kind worden geeist; de toestem
ming van het slachtoffer kan derhalve 
door de dader van het misdrijf niet als 
verschoningsgrond worden aangevoerd. 

14 december 1971. 372 

AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST) 

1.- Doping.- Weduwe van de get?·of
fene die 1·echt heeft op een ove1•levings
pensioen. - Pensioen dat geen ve1·goeding 
is van de do01· een onrechtmatige . daad 
ve1·oo1·zaakte schade. - Pensioen zonder 
invloed op cle ve1'Plichting van . de dacle1· 
van het misd1'ijf om de schade te ve1·goe
den. - W anneer een misdrijf de dood 
van de getroffene veroorzaakt en dit 
overlijden aanleiding geeft tot de beta
ling aan de weduwe van een overlevings
pensioen, dat krachtens de overeenkomst, 
waardoor de getroffene en de werkgever 
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gebonden waren, en de wetgeving betref
fende het rust- en overlevingspensioen 
is verschuldigd, heeft dit p ensioen niet 
tot doel de door een onrechtmatige daad 
veroorzaakte schade t e vergoeden en mag 
niet worden afgetrokken van de door de 
dader van het misdrijf verschnldigde 
vergoeding. (B.W., art,. 1382.) 

6 september 1971. 10 

2 . - Omvang van de schacle. - Con
clus·ie van de beklctagde wam·bij het bedmg 
van de do01· de get?·offene geleden schade 
betwist woTdt. - Beslissing ve1·we1·pt dit 
ve1·weenniddel doo1· een ovm·weging met 
bet?·elclcing tot de .venleling va.n de aan
spTalcelijlcheid van de paTti.ien. - Geen 
passend antwooTd. - Niet gemotivee1·de 
beslissing. - Niet p assend gemotiveerd 
is de beslissing die de conclusie van de 
be1daagde waarbij hij h et bech·ag van de 
aan de getroffene verschuldigde hospi
talisatiekosten betwist, verwerpt op grond 
van een overweging met betrekking tot 
de verdeling van de aansprakelijkheid 
Van d e partijen. (Grondwet, art . 97 , 
en B .W. , art. 1382.) 

7 september 1971. 18 

3 . - Uitoejening van een Techt op een 
w1j ze die de g1·enzen te bttiten gaat van de 
nonnale uitoefening van dit ·recht rloo1· een 
'voo?·zichtig en beclachtzaam mens . 
Rechtsmisb1·uilc. - Ret rechtsm.isbruik 
kan niet aileen ontstaan door de uit
oefening van eon recht met de enlmle 
bedoeling om te sch aden , maar ook door 
de uitoefening van clit rocht op een wijze 
die de gronzen te buiten gaat van de 
normale uitoefening van clit recht door 
·een voorzichtig en beclachtzaam mens . 
(Algemeen rechtsbeginsel dat onder meer 
gehuldigd wordt in de artikelen 1382 
en 1383 v an het Burgerl ijk "\Vetboek.) 

10 september 1971. 31 

4 . - Om·echtmatige toei!.igening van een 
aan een n abtwige eigenaar toebeho1·end 
stTOolcje g·rond. - Toeeigening die niet in 
natttra lean w01·den he1·steld . - V e?'OO?'
deling tot schadeve1·goecZing. - W ettelijlc
heid. - Wa1meer de onrechtmatige 
toeeigening van een aan een n aburige 
eigenaar toebehorend strookje grond niet 
in natura kan worden h ersteld, kan dit 
geschieden door de toekenning van 
schadevergoeding. (B.W., art. 1382 en 
1383. ) 

10 september 1971. 31 

5. - W egve?·lcee?·songeva.l. Voetgan-
ge?· die plot8eling de 1·ijbacm ove1·steelct. -

Niet te voo1·ziene hindentis. - B estutwdeT 
van een vom·tuig die niet zo dicht mogelijlc 
bij de 1·echten·and van de 1·ijbaan blijjt. -
Fottt van de besttttt1'de1· staat in ve?" band 
met het ongeval. - Ve1·deling van cle 
aanspmlcelijlcheid. - W ettelijlcheid. -
Hoewel de rechter vaststelt d at een voeu
ganger, die de rijbaan oversteekt, voor 
de bestuurder van een voertuig een niet 
te voorziene hindernis h eeft opgelevord, 
mag hij wettelijk besli ssen dat de d oor 
doze besuuurcler begano fout door niet zo 
dicht mogelijk bij de rechterrand van de 
rijbaan te blijven, in verband staat met 
het ongeval. (B.W., art. 1382 en 1383.) 

20 september 1971. 73 

6. - Geb1·elc van de zaalc. - Beg?'iJJ. -
Voor de toepassing van l1E't eorste lid van 
artikel 1384 van het Burgerlijk Wetboek 
k an een abnormaal kenmerk van de zaak 
een gebrek van de zaak zijn. 

23 september 1971. 88 

7 . - MisrlTijj. - Doding. - Weduwe 
van de getrojjene die 1·echt heejt op een 
ove1·levingspensioen. - Pensioen · dat geen 
ve1·goeding is voo1· de schade clie doo1· een 
on-rechtmcttige daad wonlt ve?·oo?·zaakt. -
P ensioen zoncle1· invloed op_ de ve?plich
t-ing van de dacle1· van het miscl?'?~jj om cle 
schade te ve1·goeclen. - vVanneEl' een 
misclrijf de dood van de getroff'ene 
veroorzaakt en clit overlijclen aan.leicling 
geeL tot de hetaling van een overlevings
pensioon aan de wecluwe, clan is deze 
betaling, die geen vergoecling is voor de 
sch ade die door een onrechtmatige daad 
worclt veroorzaakt, zonder invloecl op het 
bedrag v an de door de dacler van het 
misdrijfirerschuldigcle vergoeding. (B.W:, 
art. 1382.) 

28 september 1971. 103 

8. - Beel1·ag vctn de schade.- Kapitctal 
dat een 1·ente opleve1·t. - Kapitalisatie
?'ente. - Rechte1· weige1·t 1·elcening te 
hottclen met de ve1·hoging van cte 1·entevoet 
op g1·ond dat z~j 1·ecent is en slechts even
tueel gevolgen he ft . W ettelijlcheid. -
W ettelijk is de beslissing die, om het 
rente opleverend kapitaal vast te stellen, 
een kapitalisatierente van 4,5 pet in aan
merking neemt en geen rekening houdt 
n:tet de ren tevoet van 6,5 pet, op grond 
clat de verhoging van de r entevoet recent 
is en d at d e gevolgen ervan slechts 
eventueel zijn. (B.W., art. 1382.) 

11 oktober 1971. 162 

9. - Aanspmkeli.flcheicl vcm cle vade1· 
en cle moecle1· voo1· cle schade vm·oo?·zctalct 
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doo1· hun rninde1-jm·ig kind dat bij hen 
inwoont. - TT e1·moeden dat zij zowel in de 
opvoeding van als in het toezicht op het 
kind een fout hebben begctan. - De 
aansprakelijkheicl waarvan sprake in 
artikel 1384, lid 2, van het Burgerlijk 
W etboek is gegrond op het vermoeden 
dat de vader en, na het overlijden van 
de man, de moeder in het toezicht op of 
de opvoeding van het minderjarig kind 
dat bij hen inwoont een fout heeft be
gaan. 

28 oktober 1971. 219 

10 . - Aanspmkelijkheid van de vade1· 
en de rnoede1· voo1· de schade ve?·oo1·zaakt 
doo1· hun rninde1-ja1·ig kind dat bij hen 
inwoon~. - Aansp1·alcelijkheid bestaat van 
zod1·a de schade wenl ve1"001"Zaalct doo1· een 
objectiej om-echtmatige daad van dit 
minde1-jm·ig kind, zelfs zondm· onderschei
dingsve?·rnogen. - De aansprakelijld1eid 
waarvan sprake in artikel 1384, lid 2, van 
het Burgerlijk Wetboek bestaat van zodra 
de sch ade werd veroorzaakt door een 
objectief onrechtmatige daad van clit . 
minclerjarig kind, zelfs zonder onder
scheiclirigsvermogen. 

28 oktober 1971. 219 

11. - Get1·o,fjene van een ongeval met 
blijvende m·beic.songe8chilctheid. - TTe1"
mincleTing van zijn econornische waa1·de 
op de m·beidsnw1·kt Ram~ing. -
Beslissing wam·bij wo1·dt aangenornen 
eensdeels dat de get1·ojjene m·beidsonge
schikt is als becloeld in a1·tikel 56, § 1, van 
de wet van 9 augttsttts 1963 en wo1·dt 
beslist dat zijn economische waa1·de op de 
m·beidsmm·kt volleclig is teniet gegaan. -
Qeen tegenstrijdigheid of dubbelzi1mig
heid. - Het is noch tegenstrijdig noch 
dubbelzinnig eensdeels te stellen clat de 
getroffene van een ongeval met een 
blijvende arbeidsongeschiktheid onbe
kwaam is te werken in de ,zin van arti
kel 56, § 1, van de wet van 9 augustus 
1963 en derhalve dat zijn vermogen tot 
verdienen verminderd is tot een derde of 
minder dan een derde van hetgeen een 
fysisch niet gehandicapte kan verdienen 
en andercleels te beslissen dat zijn econo
mische waarde op de arbeidsmarkt in 
feite volledig is teniet gegaan. (Grand
wet, art. 97; B.W., art. 1382 en 1383.) 

9 november 1971. 252 

12 . - Aanspmkelijkheid van de vade1· 
wegens de schade VC1'001'Zaalct doo1· zijn niet 
ontvoogd minde1-jm·ig kind dat bij hem 
inwoont. - TT emweden dat een fout is 
begaan zowel in de opvoeding als in het 

to~;zicht. - De burgerrechtelijke aanspra
kelijld1eid van de vader wegens de schade 
veroorzaakt door een onrechtmatige 
daad van zijn niet ontvoogd minderj arig 
kind dat bij hem inwoont, berust op een 
vermoeden dat zowel in de opvoeding 
als in het toezicht ovEr dit kind een fout 
is begaan. (B.W., art. 1384, lid 2 en 5.) 

23 november 1971. 304 

13. - TTerkee?'songeval. - Beklaagde 
v1·ijgesp1·oken van het te zijnen laste gelegde 
rnisa1·ijj. - Belclaagde die niettemin een 
ande1· jeit hee,ft gepleegd wam·voor hij niet 
is ve1·volgd. - Feit leve1·t een ander 
rnisd1·ijj op waa1·doo1· de dade1· aanspm
kelijk is voo1· de schadelijke gevolgen van 
het ongeval. - TT m·deling van de aanspm
kelijlcheid. - Wettelijkheid.- D e rechter 
die vaststelt dat een beklaagde het feit 
niet heeft gepleegd dat wordt omschreven 
als het misdrijf dat h em ten laste is 
gelegd, maar dat hij een ander feit heeft 
gepleegd, dat een fout oplevert waardoor 
hij aansprakelijk is voor de schadelijke 
gevolgen van het ongeval, kan wettelijk 
beslissen dat hij, aangezien het ten laste 
van de beklaagde gelegcle misdrijf niet 
bewezen is, niet bevoegd is om kennis 
te nemen van de burgerlijke rechtsvor
dering van een burgerlijke partij tegen 
deze beldaagde, maar dat, gelet op de 
door deze begane fout, de bm·gerrechte
lijk aansprakelijke partij, eigenares van 
het door hem bestuurde voertuig als 
burgerlijke partij slechts een dee] van de 
door haar geleden schade mag vorderen. 

6 december 1971. 335 

14. - Schade veT001'Zaakt doo1· de 
samenlopende jottten van de beklctagde en 
van degene waa1·voo1· de bu1·ge1·lijke pa1·tij 
btwge1'1·echtelijlc aanspmlcelijk is. - Be
klaagde bu1·ge1'1·echtelijlc aanspmkelijk 
jegens deze bu1·ge1·lijke pa1·tij. - Gedeel
telijke aanspmkelijkheid. - Wanneer de 
door de burgerlijke partij geleden schacle 
terzelfdertijd veroorzaakt is door de fout 
van de beklaagde en door de fout van 
degene waarvoor de burgerlijke partij 
burgerrechtelijk aansprakelijk is, is de 
beldaagde jegens deze laatste slechts 
gedeeltelijk aansprakelijk. 

6 december 1971. 335 

15. Stmfzalcen. Bu1·gerlijlce 
1'echtsvo1·de1·ingen. - Earning van de 
schade naa1· billijkheid. - W ettelijkheid. 
- TToorwaa1·den.- Wanneer het slacht
offer van een onrechtmatige daad een 
ramingsbaflis voor de door hem geleden 
schade voorstelt, kan de rechter deze 
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schade enkel naar billijkheid ramen, als 
hij d e redenen opgeeft waarom, enerzijds, 
d e voorgestelde ramingsgegevens worden 
verworpen en, anderzi jds, d e raming 
enkel naar billijkheid kan geschieden. 
(Grondwet, art. 97; B.W. , art. 1382.) 

11 januari 1972. 458 

16 . - Schade be1·olckend doo1· de jout 
van de dade1· van het ongeval. - Samen
lopende fottt van een denle. - Dade1· die 
desniettemin tot de volledige ve1·goeding 
.fegens de get1·ojjene is gehottden. -
Wanneer een fout de schade h eeft berok
k end, welke de getroffene van een onge
val heeft geleden, is de dader ervan 
jegens hem gehouden tot de volledige 
vergoeding van de schade, ook al is deze 
veroorzaakt 'door de samenlopend e fout 
van een derde . 

25 janua ri 1972. 510 

17. - Doding. - Wedttwe van · de 
get1·ojjene clie 1·echt heejt op een ove1·levings
p ensioen . - Beslissing die de aansp1·a
lcelijlce dade1· van de doding veroo1·deelt 

· om de weclttwc schadeloos te stellen, zonde1· 
ajtnk van het pensioen. - Beslissing die 
cle dade1· .ook ve1'001'Cleelt om het becl1·ag van 
het penswen tentg te betalen aan degene 
die het pensioen betaalt. - Tegenst1·ijdig
heid. - Door tegenstrijdigheid aangetast 
is het arrest, dat de aansprakelijke d ader 
van een doding veroordeelt om d e 
weduwe van d e getroffene schadeloos te 
stellen, zonder aftrek van het overlevings
pensioen dat zij geniet, op grand dat dit 
pensioen niet d e vergoeding is voor de 
door een onrechtmatige daad veroor
zaakte schade en dat hein nochthans 
veroordeelt om het bedrag van dit pen
sioen terug te b etalen aan degene die het 
betaalt, op grand dat dit pensioen slechts 
een voorschot is op de aan d e weduwe 
verschuldigde schadevergoeding, m et in
d eplaatsstelling in de rechten van deze 
laatste. 

13 maart 1972. 655 

18. - Aanspmlcelijkheid op gmncl van 
a·rtikel 1384·, lid 2, van het Btt1·ge1·lijk 
Wetboelc. - Tloo1·waanle. - De aanspra
kelijkheid op grond van artikel 1384, 
lid 3, van het Bm·gerlijk Wetboek onder
stelt met name, dat hij die d e schade 
heeft veroorzaakt op h et ogenblik van 
ltet door hem gepleegde feit zich tegen
over de aansteller in een staat van onder
geschiktheid bevond; uit het feit aileen 
dat de eigenaar van een voertuig hierin 
heeft p laats genomen, terwijl hij het 
door een derde heeft doen bestm·en, volgt 
niet dat d e bestumder zich noodzakelijk 

onder het gezag en het toezicht van deze 
eigenaar bevindt, dit wil zeggen in de 
staat van ondergeschiktheid, die het 
begrip van aangestelde onderstelt. 

20 maart 1972 . 686 

19. - Aangestelde. - Beg1·ip. 
B esturen van een voe1·tuig dat aan een 
de1·de toebehoo1·t. - Aanwezigheid van de 
eigenaa1· in dit voe1·tttig. - Hienloo1· 
komt de bestutwde1' niet noodzakelijk onde1· 
het gezag en het toezicht van de eigenaa1· te 
staan. - De aansprakelijkheid op grond 
van artikel 1384, lid 3, van het Burgerlijk 
W etboek onderstelt met name, dat hij 
die de schacle heeft veroorzaakt op het 
ogenblik van h et door hem gepleegde feit 
zich t egenover de aansteller in een staat 
van ondergeschiktheicl bevond; u it het 
feit aileen da-u d e eigenaar van een voer
tuig hierin h eeft plaats genomen, t.erwijl 
hij het door een derde heeft doen bestu
ren, volgt niet dat de b estum·der zich 
noodzakelijk onder h et gezag en het 
toezicht van deze eigenaar bevindt, dit 
wil zeggen in de staat van ondergeschikt
h eid, die het begrip van aangestelde 
onclerstel t. 

20 maart 1972. 686 

20. - Aanspmkelijkheid van de aan
stelle1', - Aanspmkelijkheid alleen ten 
gunste van de1·den, slachtojje1·s van de 
doo1· de aangestelde in zijn junctie ve1'001'
zctakte schade. - Aanstelle1· die het 
slachto.fje1· heejt ve1·goed. - Rechtsvorde1 ing 
lcmchtens incleplcmtsstelling tege,n de aan
gestelde. Tl e1·haalsvonle1·ing van de 
acmgestelde tegen de aanstelle1· · enkel ge
gmnd op de hoedanigheicl van deze laatste. 
- Aangezien de aansprakelijkheid van 
artikel 1384, lid 3, van het Bmgerlijk 
W etboek slechts bestaat ten gunste van 
derden die het slachtoffer zijn van de 
schade, die door de aangestelde is veroor
zaakt in de functie waarvoor de aansteller 
hem h eeft gebruikt, is de aansteller, die 
een d ergelijke schade heeft vergoed, in 
beginsel ertoe gerech tigd een rechtsvorcle
ring krachtens indeplaatsstelling tegen 
zijn aangestelde, dader van de schade, in 
te stellen ; d eze mag zich integendeel van 
d e op hem ru~tende aansprakelijkheid 
niet ontlasten door een verh aal uit te 
oefenen op de aansteller, om de enkele 
reden clat deze civielrechtelijk aansprake 
lijk is jegens de1·den. 

21 maart 1972. 69 1 

21 . - Sclwde die voo1·tvloeit tdt de 
aantasting van de m·beidsgeschilctheid vctn 
het slachtojje1· van een ongeval. - Acm-
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tasting die de economische waanle van het 
slachtojje?' venninde1·t. - Schade die op 
zichzelj een materieel ve1·goedbaa1· nadeel 
is. - De door een onrechtmatige daad 
veroorzaakte aantasting van de arbeids
geschiktheid, die de economische waarde 
v an het slachtoffer van een ongeval ver
mindert, is op zichzelf een vergoedbaar 
m aterieel nadeel. (B.W., art. 1382.) 

10 april 1972. 736 

22. - Vergoeding van de mate1iele 
schade die voo1·tvloeit uit de doo1· een 
ongeval veJ'001'Zaalct m·beidsongeschilct
heid. - Betaling aan het slachtojje1· van 
het ongeval van zijn cont?·actuele of stat~£
tai?·e bezoldiging ged~wende de tijd van zijn 
a1·beidsongeschilctheid. - Omstandigheid 
zonde1· gevolg op ae ve1·goeding die ve?'
sch~tldigd is doo1· de dade1· van het schade
lijlce jeit. - De vergoeding die door de 
d ader van h et schadelijke feit aan het · 
slachtoffer van een ongeval verschuldigd 
is voor het materieel nadeel dat voort
vloeit uit de aantasting van zijn arbeids
ongeschildheid, wordt niet uitgesloten 
of beperkt door het feit dat het slacht
offer gedurende de tijd van zijn arbeids
ongeschiktheid verder zijn contractuele 
of statutaire bezoldiging heeft ontvangen. 
(B.W., art. 1382.) 

10 april 1972. 736 

23.- Schade van het slachtojje1' van een 
ongeval die voortvloeit ~£it de aantasting 
van zijn m·beidsgeschilctheicl. - Bedmg 
van de ve1·goeaing doo1· de 1·echte?· vastge
steld op basis van de b1·uto-weclde van het 
slachtojje1· op de dat~£m van de consoli
datie. - We~telijlcheid. - De rechter die 
voor de schatting volgens de regels van 
h et gemene recht van d e schade, die h et 
slachtoffer wegens zijn economische waar
devermindering op d e arbeidsmarkt ten 
gevolge van het ongeval heeft geledi'm, 
de bruto-wedde van het slachtoffer op de 
datum van de consolidatie als schattings
basis in aanmerking neemt, schendt geen 
wettelijke bepaling. (B.W., art. 1382.) 

10 april 1972. 736 

24.- Schade van het slachtojje?' van een 
ongeval die voortvloeit ~£it de aantasting 
van zijn a1·beidsgeschilctheid. - Bere
lcening van deze schade. - JJtiiddel dat 
lc1·itielc oejent op de beoo1·deling van de 
jeitelijlce gegevens wam·op het a?'?'est de 
be1·elcening g?"Ondt . - Niet-ontvanketijlc 
lwid. - Niet ontvankelijk is het middel 
dat kritiek oefent op de beoordeling van 
de feitelijke gegevens waarop het arrest 
de berekening grondt van de schade, die 

voortvloeit nit de aantasting van de 
arbeidsgeschiktheid van het slachtoffer 
van het ongeval. 

10 april 1972. 736 

25. - Oo1·zalcelijlc ve1·band t~tssen de 
Jo~tt en de schade . - Ve1·plichting voo1· een 
gemeente de gemeentesec1·eta1 is te bezol
digen, zeljs tijdens een pe1·iode van a?·beids
ongeschilctheicl ten gevolge van ben ongeval. 
- Ve1·plichting die voo1·tvloeit uit het 
statuut van die sec1·etm·is . - Rechtsvo?·
de?'ing van de ve1·zelceram· va.n de gemeente 
tegen de voo1· het ongeval aanspmlcelijlce 
d~1·de tot te1·ugbetaling van de bed1·agen, 
d~e aan het slachtojje1· we1·den betaald. -
Rechte1· die vaststelt dat de ve1·plichting van 
de gemeente doo1· ham· oo1·zaalc en voo?'
we?'P ve1·schilt van de schadeve?·goedings
plicht waa1·toe de dade?' van het ongeval 
gehouclen is.- Ve1·we1·ping van de ?echts
vorde1'ing. - Wettelijlcheid . -De rechter 
die vaststelt, dat de verplichting van Een 
gemeente de gemeentesecretaris te b ezol 
digen, zelfs t.ijdens een periode van 
arbeidsongeschiktheid, voortvloeit uit 
diens wettelijk statuut, zonder dat dit 
statuut bepaalt dat de gemeente in de 
rechten treedt van haar beambte, en dat 
dientengevolge de verplichting van de 
gemeente door haar oorzaak en v oor
werp verschilt van de schadevergoedings
plicht waartoe de d ader van het ongeval 
gehouden is, verwerpt wettelijk de rech ts
vordering van de verzek eraar van de 
gemeente om op grond van artikel 1382 
van het Burgerlijk W etboek en van 
artikel 22 van de wet van 11 jw1i 1874 
d e veroordeling t e bekomen van de dader 
van het ongeval tot terugbetaling aan 
deze verzekeraar van de door hem ter 
outlasting van de gemeente betaalde be
dragen. (B.W., art. 1382. ) 

17 april1972. 768 

26. - A1·tilcel 1384 lid 1, van het 
Bu1·ge1'lijlc Wetboelc. - Zaalc die men 
onrle1· zijn bewa1·ing heejt . - E en geheel 
van goederen dat niet alleen bestaat uit 
roerende en onroerende materiele ele
m enten, maar dat ook de inrichting en 
het functioneren van diensten omvat, 
met de menselijke tussenkomst die zulks 
veronderstelt, is geen zaak die men onder 
zijn bewaring heeft, in de zin van arti
kel 1384, lid 1, van het Burgerlijk 
Wetboek. · 

21 april 1972. 789 

27. - Ve1·lcoop van een gepacht land
eigendom. - Uitwinning van de kope1· 
wegens het gebn£ik dat de pachte1· maalct 
van zijn 1·echt van voo1·koop. - Pachte1· 

_[ 
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die het goed aan een de1·de heejt ve1·lcocht 
niettegenstaande het wettelijlc ve1·bod het 
goed te ve?'V?'eernden gedu1·ende een pe1·iode 
van vijj jaa1· . - Fout die aanleiding lean 
geven tot ve?'(!Oecling van de schacle geleden 
doo1· de ttitgewonnen lcope1·. - De pachter 
van een landeigendom die, nadat hij 
gebruik heeft gemaakt van zijn recht van 
voorkoop, het aldus verkregen goed aan 
een derde verkoopt, niettegenstaande het 
wettelijk verbod het goed te vervreem
den gedurende een periode van vijf jaar, 
begaat een fout die aanleiding kan geven 
tot vergoeding van de schade, die de 
uitgewonnen koper heeft geleden. (B.W., 
arti 1382 en 1383; wet van 4 november 
1969 tot wijziging van de wetgeving op 
de landpacht, art. 54.) 

28 april 1972. 815 

28. - Ovm·lijden een van doo1· een 
a1·beidsongeval get1·ojjene. Gemeen
?'echtelijlce ve?·goeding toegelcend aan de 
wedttwe voo1· de cloo?' haa1· geleclen rnatm·iele 
schacle . - A1·beiclsongevallem·ente toege
lcend aan cle lcinde1·en. - Geen he1·stel van 
de schacle. - De gemeenrechtelijke ver
goeding aan de weduwe van een door een 
arbeidsongeval getroffene toegekend voor 
de materiele schade die zij ingevolge diens 
overlijden heeft geleden, herstelt niet de
zelfde schade als de arbeidsongevallen
rente d ie aan de kinderen wordt toege
kend, ook al werd bij de vaststelling van 
het bedrag van de gemeenrechtelijke 
vergoeding rekening gehouden met de 
samenstelling van het gezin van de 
getroffene. · 

10 mei 1972. 842 

29. - Onopzettelijlc toeb1·engen van 
ve1·wonclingen. - Rechte1· clie vaststelt clat 
de theo1·etische a?·beiclsongeschilctheicl van 
het slachtojje?' " in conc1·eto " een (J?'Ote?e 
econornische wctanlevm·rnincle?'ing op cle 
arbeidsmm·lct met zich b1·engt. - W ettelijlc
heicl. - De rechter kan wettelijk vast
stellen dat de arbeidsongeschiktheid van 
het slachtoffer van een ongeval die 
theoretisch op een bepaald percentage 
wordt geschat in conc1·eto een grotere 
economisch6 waardevermindering op de 
arbeidsmarkt met zich brengt . (B.W., 
art. 1382 en 1383.) 

30 mei 1972. 920 

30. - Ve1·lcee1'songeval. Besttttwcle?' 
clie een voe?'tttig inhaalt dat gestationee1·d is 
op een p laats wcta?' zullcs ve1·boden is. -
Bestutwcle?' die een ve?·lcee?·songevctl ve?'001'
zaalct tenvijl hij onde1· de invloecl vcm 

dmnlc ve1·lcem·t. - A1"rest dat vaststelt dat 
de bestuu1·de1· van het statione1·end vom·tttig 
de m·tilcelen 32, 33 of 34-2, 1° van het 
wegverlcee?'81'eglement heeft ove1·treden. -
Vaststelling van het a1"/·est die niet nood
zalcelij 7c inslttit dat e1· geen ooTzalcelij 7c 
ve1·band bestctat tussen de ove1·treding vctn 
de besttttwdm· van het statione1•end voe?·tttig 
en de schade, zoals deze zich heejt voo?'
gedaan. - De vaststelling van de rechter 
dat de bestuurder die een onregelmatig 
op de rijbaan stationerend voertuig inge
haald heeft, zodanig onder de invloed van 
drank verkeerde dat h ij zijn handelin
gen niet meer voortdurend meester b leef, 
sluit niet noodzakelijk in dat er geen 
oorzakelijk verband bestaat tussen de 
overtrading van de bestutll'der van het 
stationerend voertu ig en de schade, zoals 
zij zichheeftvoorgedaan. (B.W., art. 1382 
en 1383.) 

6 juni 1972. 942 

31. - Oo1·zalcelijlc vm·band tttssen fout 
en schade. - Beg1·ip. - De feitenrechter 
die erop wijst dat, zonder de fout, de 
schade, zoals zij zich h eeft voorgedaan, 
niet zou ontstaan zijn , stelt wettelijk het 
oorzakelijk verband vast waardoor de 
blU'gerrechtelijke aansprakelijkheid van 
de dader van deze font wordt gerecht
vaardigd. (B.W., artikel 1382 en 1383.") 

9 juni 1972. 951 

32. - Ongeval op een onbewaalcte 
ovenveg. - Beslissing die een deel vctn de 
aansp1·alcelijlcheid ten laste legt vm~ de 
exploitant van de spoonveg. - Beslissing 
hie1·op geg1'0nd dat deze ovenveg een 
abno1·mactl gevaa1' voo1· het ve1·lcee1' ople
ve?·t. - Wettelijlcheicl. - Wettelijk is de 
beslissing die de aansprakelijkheid voor 
een ongeval op een onbewaakte overweg, 
ten laste legt van de exploitant van een 
spoorweg, op grond dat deze overweg 
een abnormaal gevaar voor het verkeer 
oplevert, aangezien er geen passende 
maatregelen zijn genomen om het ui-t 
zicht. op de spoorweg op een behoorlijke 
afstand vrij te maken. (B.W., art. 1382 
en 1384.) 

23 juni 1972. 1013 

ADMINISTRA TIEVE 
TEN. 

GELDBOE-

Administ1·atieve geldboeten vctn toepas
sing in geval van ove1·t?·eding van sornmige 
sociale wetten. - Wet van 30 j uni 1971, 
a1·tilcel 3. - Bepaling niet van toepassing 
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in geva.l van ve1·volging voo1· de stmf
ge1·echten. - Artikel 3 van de wet van 
30 juni 1971 betreffende de administra
tieve geldboeten van toepassing in geval 
van overtrading van sommige sociale 
wetten, naar lnid waarvan de geldboete 
slechts toepasselijk is op de werkgever, 
zelfs indien de overtrading door een 
aangestelde of lasthebber werd begaan, 
is niet van toepassing in geval van ver
volging wegens een overtrading van deze 
wet voor de strafgerechten . 

28 m aart 1972. 725 

AFSTAND 

1. - Bu1·ge1·lijke zalcen. - Ajstand van 
het 1·echt zich op de nietigheicl van een 
ve1·bintenis te be1·oepen. - Ajstand lean 
stilzwijgend zijn, maa1· onde1·stelt een vast
staande wilsttiting. - De bevestiging van 
een nietige verbintenis kan stilzwijgend 
zijn en niet alleen blijken uit d e vrijwil
lige uitvoering ervan, doch ook uit elk 
feit dat, bij degene die ze heeft aange
gaan, m et zekerheid wijst op de bedoelin g 
ze te bevestigen of afstand te doen van 
h et recht zich op d e nietigheid ervan te 
b eroep en. 

21 oktober 1971. 188 

2. - Ajstand vcm een 1·echt. - Beg1·ip . 
- Doet 'een partij afstand van een recht, 
dan moet d eze afstand strikt worden 
uitgelegd en kan slechts worden afgeleid 
uit feiten die voor geen andere uitlegging 
vatbaar zijn. 

9 december 1971. 356 

3. - Btwge1·lijke zaken . - Ajstand van 
geding zonde1· voo1·behoud gedec1·eteenl. -
Gevolg. - D e beslissing di e zonder voor
behoud d e afstand van geding decreteert 
en zodoende inhoudt dat de zaken over 
en weder in dezelfde staat worden terug
gebracht alsof er geen geding geweest 
w as, sluit niet in dat er geen proceshan
delingen bestonden v an het geding waar
van door de afstand werd afgezien . (G.vV., 
art. 826.) 

17 maart 1972. 675 

ALGEMENE RECHTSBEGIN
SELEN. 

1. - R echtsmisb1·uik. - Algemeen 
1·echtsbeginsel.- R et rechtsmisbruik kan 
niet alleen ontstaan door de u itoefening 

van een recht m et de enkele bedoeling 
om te schaden, maar ook door de uit
oefening van dit recht op een wijze die de 
grenzen t e buiten gaat van de normale 
uitocfening van dit recht door een voor
zichtig en bedachtzaam m ens. (Algemeen 
rechtsbeginsel dat onder meer gehuldigd 
wordt in de artikelen 1382 en 1383 van 
h et Burgerlijk W etboek.) 

10 september 1971. 31 

2. - Rechtsrnisb1·uik. Omstandi g-
heden waa1·in de ajbmak van het gedeelte 
van een gebouw op het goed van de nabu-
1'ige eigenaa1· de g1·enzen zou te buiten gaan 
van de uitoejening van dit 1·echt en een 
misbntik van dit 1·echt zou opleve1·en . -
D e rechter beslist wettelijk d at de afbraak 
eisen van het gedeelte van een gebouw, 
23 jaar geleden z6 opgetr okken dat, 
wellicht ondoordacht doch te. goeder 
trouw, h et goed van d e n aburige eigen aar 
over een lengte van ongeveer zes 1neter en 
een breedte van 20 ~t 21 centimeter werd 
in bezit genomen, aan die eigenaar een 
n adeel zou ber okkenen dat onevenredig is 
m et h et v oordeel dat de afbraak voor de 
eiser zou opleveren en derhalve de 
grenzen v an de normale uitoefening van 
diens recht zou te buiten gaan. (B.W., 
aru. 544 ; a lgemeon rechtsbeginsel dat 
onder meer gehuldigd wordt in de 
artikelen 1382 en 1383 van het Bur
gerlijk Wetboek.) 

10 september 1971. 31 

ARBEIDSBESCHERMING. 

1. - Dtttw van de m·beid. - Onde1·
g1·ondse mijnwe1·ke1·s. - A1·beids1·eglement 
dat hun oplegt tien mimtten voo1· het ajda
len in de pttt zich voo1· de mijnlift te bevin
den. - A1·beidsdtttw. - Beg1·ip. - De 
rechter die vaststelt dat het arbeids
reglement van een mijn aan de onder
grondse mijnwerkers oplegt zich tien 
minuten v66r het afdalen in de put voor 
de mijnlift te b evinden, ter beschikking 
v an de werkgever, kan beslissen dat d eze 
wachttijd moet gerekend worden tot de 
arbeidsduur en aanleiding geeft tot 
bezoldiging . (Wet van 15 juli 1964 
betreffende de arbeidsduur in de open
bare en particuliere sector van 's L ands 
bedrijfsleven, art. l id 2, en 5 ; wet van 
8 april 1965 tot installing van d e arbeids
reglementen, art. 6, 1°, lid 3.) 

22 september 1971. 80 

2. - Gomite voo1· veiligheid, gezondheid 
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en ve1jmaiing van de wedcplaatsen. -
Ve1·lciezing van de pe1'801~eelsajgevam·dig
den. - Klacht tegen de lijst van lcandi
daten voo1·gecl1-agen doo1· een 1·ep1·esen
tcttieve we1·lcneme1'B01'gcmisatie. - Rep1'e
sentatieve o1·ganisatie die de lijst van haa1· 
lcandidaten handhaaft. - Be1'0ep staat 
open voo1· cle betrolclcen we1·lcneme1'8 en de 
betrolclcen 1·ep1·esentatieve o1·gcmisa.ties, als 
dusdanig. - Ingeval van ldacht is inge
diend tegen de lijst van kandidaten voor
de verkiezing van de personeelsafgevaar
digden in het comite voor veiligheid, 
gezondheid en verfraaiing van de ·werk
p laatsen, die zijn voorgedragen door een 
representatieve werlrnem ersorganisatie, 
en deze organisatie de lijst van !mar kan
clidaten handhaafb, kmmen de betrokken 
werknemers en de betrold~en representa
tieve werknem ersorganisaties, a ls dus
danig, beroep instellen door aan de 
arbeidsrechtbank een verzoekschrift te 
richton . (Wet van 10 j1-mi 1952 betref
fende de gezondheid en de vei ligheid 
van de werkne1ners, a ls1nede de salu
briteit van h et 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 etreffend e de 
aanwijzing van de personeelsafgevaar
cligden in de comites en arrondissem ents
comites voor veiligheid , gezoncli'leid en 
verfraaiing van de werkp laatsen, arti
k el 25 .) 

15 m aart 1972. 665 

3. - Comite voo1· veiligheid, gezondheid 
en ve1j1·aaiing van de wedcplacttsen. -
liVer lcneme1'8 die effectief met een leidende 
functie zijn belast. - H oedanigheicl die 
niet afhangt van het alckoo1·d, bij de 
V1'oege1·e ve1·lciezingen, tussen het oncle1'
neminqshoojd, cle rechtst1·eelcs bij deze 
lcwali ficatie bet1·olclcen we1·lcneme1's en de 
1·ep-resentatieve 01·ganisaties. - D e hoe
danigheid van werknemers die werkelijk 
met een leidende f1-mctie zijn belast en 
niet zijn opgenomen op de kiezerslij sten 
voor de verkiezing van d e p ersoneelsaf
gevaardi gdc:.n in h et comite voor veilig
h eid, gezoncli'leid en verfraaiing van de 
werkplaatsen, h angt niet af van het 
akkoord tussen h et ondernemingshoofd 
en de betroldmn werkne1ners en evenmin 
van. het feit, dat bij de vroegere ver
kiezingen, de representatieve organisaties 
hie1·over geen enkele betwisting hebben 
opgeworpen. (Wet van 10 jLmi 1952, 
art. 1, § 4, b, lid 5; K.B. van 18 februari 
1971, art. 1 en 6.) 

14 juni 1972. , 960 

4. - Comite vooT veiligheicl, gezondheid 
en ve1j1·aaiing van de we1·lcplaatsen . -
Ve1·lciezing.- Betwisting inzalce het opma
lcen van de lcieze1'slijsten voo1· de vm·lciezing 
van pe1·soneelsajgevctw·digden. Ve1'
eniging zonde1· winstoogme1·lc van we1·lc
neme1'8 van cle onde1"1wming. - Ve1·eniging 
niet bevoegd om voo1· cle a1·beids1·echtbanlc 
be1·oep in te stellen. - V1·ijwillige en 
conse1·vatoi1·e t~tssenlcomst van deze ver
eniging. - T~tssenlcomst ontvanlcclijlc. -
Hoewel een vereniging zonder winst
oogmerk van werknenlCrs van een onder
naming niet bevoegd is om bij de ar
beidsrechtbank beroep in te stollen ter 
betwisting van de kiezerslijsten die door 
h et comite voor veiligheid, gezondheid 
en verfraaii:ng van de werkplaatsen zijn 
opgemaakt, voor de verkiezing van de 
personeelsafgevaarcligden in clit comite, 
kan deze vereniging vrijwillig voor deze 
rechtbank tussenkomen, inclien haar 
tussenkomst conservatoir is. (G.vV., art. 2, 
15, 16 en 812; wet van 10 j1-mi 1952, 
art. 1, § 4, b; K.B . van 18 februari 1971 , 
art. 6 en 10.) 

28 juni 1972. 1039 

ARBEIDSONGEVAL. 

1. - A1·beidsongeschilctheid van de 
getrofjene. - VToege1·e zielcelijlce toestctnd. 
- -Recht op de vctste ve1·goedingen. -
GTenzen. - Bij een arbeidsongeval moet, 
wegens het vast karakter van de wett.e
lijke regaling inzake vergoeclingen, de 
arbeidsongeschiktheid van de getroffene 
in h aar geheel worden beoordeeld, zonder 
rekening te houden met zijn vroegere 
ziekelijke toestand, nu h et ongeval ten 
minste voor een dee! de oorzaak is van 
deze. ongeschiktheid. 

8 september 1971. 23 

2. - Actnspmlcelijlcheid van het niet 
ve1·zelce1'Cle onden~emingshoo.fd. Het 
niet verzekerde ondernemingshoofd blijft 
tegenover de getroffene en zijn recht
hebbenden aansprakelijk voor de b etaling 
van de arbeidsongevallenvergoeclingen. 
(Gecoordineerde wetten van 28 septem
ber 1931, art .. 9.) 

27 oktober 1971. 217 

3. - Ongevctl op de weg naa1· of vctn het 
wm·lc . - Rechte1· lctat in het onzelce1·e of hij 
beslist hee.ft dctt het bezoelc vcm cle we1·lc
neme1· aan zijn beicle zuste1·s met on ·m·
b1·elcing van de tentgweg niet was toe te 
sclwijven aan 1·edenen va.n pe1·soonlijlce 
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aa1·d, dan wel of de1·gelijlce 1·edenen een 
wettige oo?'zaalc voor· de onde?'b?·elcing van 
de weg van het we1·k lcunnen uitmalcen. -
Niet met 1·edenen omlclede beslissing. -
Door dubbelzinnigheid aangetast en dar
halve niet regelmatig met redenen om
ldeed is het vonnis dat in het onzekere 
laat of de rechter in feite heeft willen 
b eslissen dat het bezoek van een werk
nemer aan zijn beide zusters niet was toe 
te schrijven aan redenen van persoonlijke 
aard, dan wel of hij in rechte heeft gesteld 
d at een reden van persoonlijke aard een 
wettige oorzaak voor de onderbreking 
van de weg van het werk kan uitmaken. 
(Grondwet, art. 97 ; besluitweu van 
13 december 1945, art. l.) 

3 november 1971. 231 

4. - Beg1·ip. - Ret arbeidsongeval, in 
de zin van de gecoordineerde wetten 
b etreffende de vergoeding der schade 
voortspruitende uit arbeidsongevallen, is 
een schielijke gebeuttenis, die een liclla
melijk letsel teweegbrengt en waarvan 
de oorzaak of een van de oorzaken buiten 
het organisme van de getroffene ligt. 

10 november 1971. 256 

5. - 001·zaalc die bttiten het o1·ganisme 
van de get?·offene ligt. - Bew~is ?'ttst op de 
get?·offene of zijn ?'echthebbenden. - Geen 
wettelijlc vennoeden. - Ret vermoeden 
gestEld door artikel 1, lid 6, van de 
gecoordineerde wetten betreffende de 
vergoeding der schade voortspruitende 
uit arbeidsongevallen, volgens hetwelk 
het ongeval, in de loop van de uitvoering 
van de arbeidsovereenkomst overkomen, 
wordt verondersteld te zijn veroorzaakt 
ingevolge die uitvoering zolang het tegen
deel niet is bewezen, strekt zich niet uit 
tot het bewijs van het bestaan van een 
ongeval in de zin van lid 1 van hetzolfde 
artikel en ontslaat de getroffene of zijn 
rechthebbenden er dus niet van te 
bewijzen dat de oorzaak of een van de 
oorzaken van het letsel of het overlijden 
buiten het organisme van de getroffene 
ligt. 

10 november 1971. 256 

6. - Scheids?·echte?·lijlce commissie. -
Rechtsingang. - Doo1· dagvaa1·ding of 
v1·ijwillige ve1·schijning, niet doo1· ve?·
zoelcsch?·ift. - Voor een scheidsrechter
lijke commissie, opgericht bij een ge 
m eenschappelijke verzekeringskas inzake 
arbeidsongevallen, wordt de . vordering 
ingeleid bij dagvaarding of door vrij
willige verschijning en niet door het 
verzoekschrift waarbij partijen vragen 

om voor de commissie te mogen verschij
nen. (Impliciete oplossing). (Gecoordi
neerde wetten van 28 september 1931, 
art. 24; koninklijk besluit van 7 decflm
ber 1931, art. 36.) 

8 december 1971. 348 

7. - Ongeval op de weg naa1· en van het 
we1·lc.- Beg1·ip.- Inspanning om tijdig 
op het we1·lc aan te lcomen is een OO?'zaak die 
bttiten het 01·ganisme van de get?'Offene ligt. 
- W anneer een werknemer op de weg 
naar het werk overlijdt ingevolge een 
hartaandoening die veroorzaakt is door 
een inspanning welke hij moest leveren 
om tijdig op zijn work aan te komen, is 
cleze inspanning een oorzaa.k die buiten 
het organisme van de getroffene ligt. 

12 januari 1972. 466 

8.- Ongeval op de weg naa1· of van het 
we1·lc.- TVeg van het werk.- Beg1·ip.
De rechter die vaststelt dat eon arbeider 
werd getroffen door een ongeval op de 
weg van de plaats waar hij zijn werk 
had verricht naar zijn verblijf na, in de 
loop van de nacht, deze weg te hebben 
onderbroken om naar een cafe te gaan 
waar hij twee um· was gebleven aileen 
om er met werkmakkers glazen bier te 
drinken en er op toestellen te spelen, kan 
hieruit wettelijk afleiclen dat dit ongeval 
zich niet op de weg van het werk heeft 
voorgedaan in de zin van de besluitwet 
van 13 december 1945. 

26 april 1972. 809 

9. - Ongeval op de weg naa1· en van het 
we1·lc.- Ongeval ove1·lcomen op de weg van 
een ?'estatwant waa1· geen eetmaal we1·d 
genomen, nam· de plaats van het we1·lc. -· 
Geen ongeval op de weg naa1· en van het 
we1·lc. - Geen ongeval op de weg naar en 
van het werk is het ongeval dat de werk
nemer overkomt op de weg van een 
restaurant naar het werk, wanneer hij 
in dit restaurant zijn eetmaal niet heeft 
genomen. (Besluitwet van 13 december 
1945, art. 1, !eden 1 en 2.) 

8 maart 1972. 645 

10. - Beg?'ip. -Ret arbeidsongeval, 
in de zin van de gecoordineerde wetten 
betreffende de vergoeding der schade 
voortspruitende uit arbeidsongevallen, is 
een schielijke gebeurtenis, die een licha
melijk letsel teweegbrengt en vvaarvan de 
oorzaak of een van de oorzaken buiten 
h ot organisme van de getroffene ligt. 

22 m aart 1972. 700 
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11. - Basisloon. - W e1·lcnemer die het 
ganse jam· v661· het ongeval ononde?'b?·olcen 
m·beid heeft ve1'1'icht.- Geen ve1·hoging van 
het we?·lcelijlce loon met een hypothetisch 
loon. - V oor de vaststelling van h et 
b asisloon mag het werkelijke loon, vast
gesteld overeenkomstig lid 1 van artikel 6 
van de geco6rdineerde wetten betreffende 
de vergoeding der schade voortspruitende 
uit arbeidsongevallen niet worden ver
m eerderd m et een hypothetisch loon met 
toepassing van lid 8 van hetzelfde artikel, 
wa1m eer de getroffene in d e onderneming 
waar het ongeval zich heeft voorgedaan, 
ononderbroken arbeid heeft verricht ge
durende het gause jaar dat h et ongeval 
voorafging. 

10 mei 1972. 847 

12. - Ove1·lijden van de get?·offene. -
A1·beiclsongevallen1·ente toegelcencl aan de 
lcinclenn. - Gemee1wechtelijlce ve1·goecling 
toegelcend aan de weclt~we voo1· de cloo1· haa1· 
geleden mc~te1·iele schade. - Geen he·rstel 
van de schade. - D e gemeenrechtelijke 
vergoeding aan de weduwe van een door 
een arbeidsongeval getroffene toegekend 
voor de materiele schade die zij ingevolge 
diens overlijden h eeft geleden, herstelt 
niet dezelfde schade als de arbeidsonge
vallenrente die aan de kinderen wordt 
toegekend, ook al werd bij de vaststelling 
van h et bedrag van de gemeenrechtelijke 
vergoeding rekening gehouden m et de 
samenstelling van het gezin van de 
getroffene. 

10 mei 1972. 842 

13. - Rechtsvorde1·ing tot incleplaats
stelling van de ve?·zelcema?'-a?!beidsongeval
len tegen de aanspmkelijlce de1:cle. - Voo?'
waanlen. Uit de omstandigheid 
dat,, bij overlijden ingevolge een arbeids
ongeval, van de aansprakelijke derde geen 
vergoeding van d e materiels schade voor 
de kinderen wordt gevorderd, volgt niet 
dat de verzekeraar-arboidsongevallen, 
die ertoe veroord eeld wordt om aan deze 
kinderen de arbeidsongevallenvergoedin
gen te betalen, niet gerechtigd is om 
tegen de clerde d e vordering tot inde
plaatsstelling in te stollen, welke is vast
gesteld bij de artikelen 22 van de wet 
van ll juni 1874 op de verzekeringen en 
19 van de wetten betreffende de vergoe
di:ng der schade voortspruitende uit 
arbeidsongevallen, geco6rclineercl op 
28 september 1931. 

10 m ei 1972. 842 

14. - Ongeval OJJ de weg naar· en van 
het wer·lc. - Onite1·b? eking of omweg 

ge1·echtvaa1'digd doo1' een wettige oo?·zaalc. 
- W eg die niet noodzalcelijk JW?'maal is . -
De weg is niet noodzakelijk normaal, in 
de zin van artikel 1 van de besluitwet 
v an 13 december 1945 betreffende de 
vergoeding der schade voortspruitende 
uit ongevallen die zich op de weg naar 
of van het werk voordoen, wa1meer de 
onclerbreking of de omweg door een wet
tige reden gerechtvaardigd zijn. 

17 m ei 1972. 865 

15. - Ongeval op de weg naa1· en van 
het we1·lc . - Onde?'b?·eking of omweg 
gm·echtvaanligd doo1· een wettige 1·eclen. -
Omstandigheid volstond niet opdat de weg 
1W1'maal zot~ zijn. - Belang1·ijke omweg 
zonde1· ge1·echtvaanligcl te zijn doo1· ove?·
macht. - W eg die ophottdt nonnaal te zijn 
wannee1· deze omweg niet ge?·echtvaaTdigd 
is cloo1· ove1·macht. - Het feit dat de 
onderbreki:ng of d e omweg door een 
wettige oorzaak gerechtvaardi:gd zi:jn, 
volstaat niet opdat de door h et slacht
offer afgelegde weg normaal zou zijn, in 
de zin van artikel 1 van de besluitwet van 
13 december 1945 betreffende de vergoe
di:ng der schade voortsprui:tencle uit onge
vallen die zich op de weg naar of van het 
work voordoen : wanneer een belangrijke 
omweg niet door overmacht is gerecht
vaardigd, houdt de weg op normaal te 
zijn. 

17 mei 1972. 865 

16. - Ongeval op de weg naa1· en van 
het werk. - Belang1·ijlce omweg. - Weg 
die ophottdt 1W1'maal te ·zijn wannee1· deze 
omweg niet ge1·echtvam·digd is doo1· ove?'
macht. - Ove1·macht. - Beg1·ip. - Indian 
de weg van het slachtoffer van een onge
val niet ophoudt normaal te zijn, in de 
zin van artikel 1 van de besluitwet van 
13 december 1945 betreffende de vergoe 
ding der schade voortspruitende ui:t 
ongevallen die zi:ch op de weg naar of van 
het werk voordoen, in het geval v an een 
belangrijke omweg wanneer deze gerecht
vaardigd is door overmacht, kan deze 
overmacht slechts het gevolg zijn van 
een gebeurtenis die buiten 's mensen wil 
niet kon worden voorzien of vermeden. 

17 mei 1972. 865 

17. - T1·aject. - Handelsve?·tegenwoo?'
dige?'. - Plaats wam· de m·beicl wor·dt ve?' -
1'icht. - B eg1·ip . - D e rechter die erop 
wijst, dat een h andelsvertegenwoordiger 
krachtens zijn arbeidsovereenkomst ge
heel zijn activiteit aan de verkoop van 
voertuigen moet besteden, m et het gevolg 
da t de zaken op het kantoor of elders 
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konden worden afgesloten, daar aileen 
het aanvangsuur van de arbeid door deze 
overeenkomst was vastgeste-ld, kan wet
telijk beslissen dat , wegens het specifiek 
k arakter van dit beroep en reken ing 
houdende met de n auwkeurig opgegeven 
feiten, de aanwezigheid van deze werk
n em er in een cafe tot drieentwintig u1.rr 
geboden was door d e uitoefening van zijn 
b eroep en dat hij gedurende deze tijd
spanne als ondergeschikte arbeidde. 
(Wetten betreffend e de arbeidsovereen
komst voor bedienden, gecoordineerd 
20 juli 1955, art. 1 en 2; besluitwet van 
13 december 1945, art. l.) 

31 mei 1972. 922 

18 . - Verbod om de schadeve1·goeding 
en de jo1jaitai1'e ve1·goedingen te cumttle~·en. 
- Draagwijdte van dit ve~·bod. - Arti
k el 19, lid 4, van de gecoordineerde 
wetten betreffende de vergoeding van de 
schade voortspruitende u it arbeidsonge
v allen , dat vervangen is bij artikel 10, 
1°, van de wet van 10 juli 1951, verbiedt 
d e cmnulatie van de gemeenrechtelijke 
schadevergoeding en van d e forfaitaire 
vergoedingen slechts wanneer beide toe
gek end worden voor eenzelfde schade of 
een zelfde deel v an de schade. (Gecoordi
n eerde wetten betreffende de vergoeding 
van de schadf· voortspruitende uit ar
b eidsongevallen, art . 19, lid 4 en 6; wet 
v an 10 juli 1951, art. 10, 1o.) 

13 jtmi 1972 . 954 

19. - Gedeeltelijlce aanspmlcelijlclw~d 
van een cle1·de. - Ve1·goeding waa1·op het 
slachtofje1' ?'echt hecft wegens a?·beidsonge
schilctheid. - Get1·ojjene die van het onde?'
nemingshoofd of van de ve?·zelcemm· jo?'
jaitai?·e ve1·goedingen heeeft ontvangen. -
Recht van de get?'O.ffene tegen de de1·de. -
G1·ens. - In geval van gedeeltelijke aan
sprakelijkheid van een derde wegens een 
a rbeidsongeval , heefb de getroffene we
gens arbeidsongeschiktheid recht op een 
b edrag dat gelijk is aan het totaal van 
de schadevergoeding, d ie de derde ver
schuldigd is voor h et door hem te vergoe
den deel van de sch ade, en van het deel 
van de forfaitaire vergoedingen tot clek
king van het deel van de schacle waarvan 
de vergoeding niet ten laste valt van d e 
derde en die ten laste blijft van het 
ondern~nningshoofd of van cliens ver:r,e
k eraar ; incli en het slachtoffer reeds alle 
forfaitaire vergoedingen heEft ontvangen, 
kan het. van d eze d erde enkel het verschil 
eisen tussen h et bedrag v an de gemeen
schappelijke sch adevergoeding die over
eenstemt met h et deel in de aansprake -

lijkheid dat ten laste valt van dc2;e qerde 
en h et deel van de forfaitaire vergoedin, 
gen dat gelijk is aan dit deel in de aan
sprakelijkheid. (Gecoordineerde wetten 
betreffende d e vergoeding van de schady 
voortspruitende uit arbeidsongevallen,, 
art. 19, lid 4 en 6; wet van 10 juli 195.1, 
art. 10, 1o.) 

13 jtmi 1972. 954 

ARBITRAGE. 

Scheids?·echte1·lijlce sententie. - Nietig
heid van een beschilclcing op grand van een 
oo1·zaalc ve?'?neld in a1·tilcel 1028 van het 
W etboek van bu?·ge1·lijlce ?'echisvo?·de?·ing . 
- Nietigheid st1·elct zich niet uit tot de 
ande1·e beschiklcingen van de sententie die 
niet v~n de ee1·ste ajhangen. - De nietig
heid van een beschildcing van d e scheids
rechterlijke sent&ntie op groncl van een 
oorzaak vermeld in artikel 1028 van het 
W etboek van burgerlijke rechtsvordering, 
strekt zich niet u it tot de andere beschik~ 
kingen van de sententie die niet van de 
eerste afhangen. 

2 september 1971. 3 

ARCHITECT (TUCHT EN BE
SCHERMING VAN 'DE TITEL). 

1. - Ve1·volgd wegens indiening van een 
aanV?·aag om bottwve1·gunning tijdens een 
tijdp31'lc gedttTende hetwellc hij bij tucht
maatregel gescho1·st is. - Raad van be1·oep 
van de 01·de die een st1·aj uitspreelct om 
tijdens dit tijdpe1·lc een plan te hebben 
opgemaalct. - W ettelijlcheid. ----;- D e in~ 
diening van een aanvraag om bou;vVer• 
gtmning kan impliciet omvatten d e daar
Inee verbonden, voorafgaande feiten, 
onder meer h eo opmaken van bet erbij 
gevoegde plan. D erh alve wettelijk is de 
beslissing van d e nationale raad van de 
Orde die een t uchtstraf uitspreekt tegen 
een a rchitect, die een plan b eeft opge
maakt tijdens een tijdperk gedmende 
h etwelk hij bij tuchtmaatregel gescborst 
is, ter" ·ijl hij zich diende te verdedigen 
uit hoofde van d e indiening tijclens dit 
tijdperk v an een aanvraag om bouwver
gu nning waarbij b et p lan was gevoegd. 
(Wet van 26 juni 1963, a rt. 21, § l , lid 3; 
23, 24, § 1, 26 en 32.) 

18 januari 1972. 493 

2. - A1·chitect tegen tvie als ttwhtstmf 
scho1·sing is ttitgesp1·olcen. - Ve1·volgd 
tvegens indiening van een aanV?·aag om 
bouwve1·gtmning tijdens het tijdpe?'lc dat hij 
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gescho1·st is. - Indiening van een aan
vTaag om bouwve?'gtmning. - Beg1·ip. -
De indiening van een aanvraag om bouw
vergunning kan impliciet ornvatten de 
daarmee verbonden, voorafgaande feiten, 
onder meer h et opmaken van het erbij 
gevoegde plan. Derhalve wettelijk is de 
beslissing van de nationale raad van de 
Orde die een tuchtstraf uitspreekt tegen 
een architect, die een plan heeft opge
m aakt tijdens een tijdperk gedurende 
hetwelk hij bij tuchtmaatregel geschorst 
is , terwijl hij zich diende te verdedigen 
uit hoofde van de indiening tijdens dit 
tijdperk van een aanvraag om bonwver
gunning waarbij het plan was gevoegd. 
(Wet van 26 juni 1963, art. 21, § 1, lid 3, 
23, 24, § 1, 26 en 32.) 

19 januar.i 1972. 493 

3 . - Raad van de 01·de van -m·chitecten. 
Bevoegdheden. - De raad van de Orde 
van architecten is niet aileen bevoegd om 
de bij artikel 21 van de wet van 26 jnni 
1963 bepaalde tuchtstraffen nit te spre
k en, wa1meer een lid van de Orde schnlclig 
b evonden wordt aan een tekortkoming 
in zijn p lichten, maar ook om individuele 
m aatregelen te bevelen die niet het 
k arakter vertonen van een tuchtstraf, 
ten einde een inbreuk op de voorschriften 
van de plichtenleer te voorkomen of 
daaraan een einde te maken. (Wet van 
26 juni 1963, art. 19, 20, 21 en 31.) 

19 januari, 21 januari en 29 maart 1972. 
495, 496 en 728 

4. - Raad van de 01·de van aTchitec
ten. - Individuele maat1·egel die geen 
tuchtstmf is, bevolen om een inb1·euk op de 
vooTsch?·iften van de plichtenlee1· te voo?'
komen of daa1·aan een einde te maken . -
Beg1·ip. - Geen individuele m aatregel , 
die door de raad van de Orde van archi
tecten wettelijk kan worden bevolen ten 
einde een inbreuk op de voorschriften 
van de plichtenleer te voorkomen of 
d aaraan een einde te m aken, is d e beslis
sing, waarbij een architect, die op de tabel 
van de Orde als zelfstandig architect is 
ingeschreven, verplicht wordt zijn clien
sten slech ts aan sommige b epaalde p erso
nen te verlenen voor d e uitvoering van 
bepaalde werken, een verzekering af te 
sluiten bij eei! door de raad van de Orde 
erkende verzekeringsmaatschappij en, 
voor elke opdracht de voorafgaande 
machtiging van de raad te vragen. (Wet 
van 26 juni 1963, art. 4, 5 en 17.) 

19 januari 1972. 495 

5. - Raad van cle 01·de van an;hitecten. 

- Individuele maat1·egel die geen tucht
stTaf is ten einde een ove?'tTeding van de 
voo?·sch?-iften van de plichtenlee?' te voo?·ko
men of daa1·aan een einde te maken. -
Beg1·ip. - De verplicht.ing door de raad 
van de Orde aan een architect opgelegd 
om alle opclrachten die aan de architect 
als dusdanig worden toevertrouwd, aan 
een voorafgaande toelating en aan een 
preventief toezicht te onderwerpen, is 
onverenigbaar met de vrijheid van uit
oefening van het beroep van architect, 
zoals die door de wetten v an 20 febrnari 
1939 en 26 juni 1963 wordt beoogd, en 
kan derhalve niet de individuele maat
regel zijn, die niet. het karakter heeft van 
een tnchtstraf, welke de · Raad van de 
Orde wettelijk kan bevelen ten einde een 
overtrading van de voorschriften van de 
plichtenleer te voorkomen of daaraan een 
&inde te maken. (Wet van 20 febrnari 
1939 en wet van 26 j1.mi 1963.) 

21 januari 1972. 496 

6. - Raad van de Onle vcm m·chitecten. 
~ Indiviclttele maat1·egel die geen tttcht
st?·af is, bevolen om een inb1·ettk op de voo7' 
schriften van de plichtenlee1· te voo1'7comen 
of daaman een eincle te malcen. - Bea1·ip. 
- Geen inclividuele maatregel, die door 
d e raad van de Orde van architecten wet
t elijk kan worden bevolen ten einde een 
inbreuk op de voorschriften van de plich
tenleer te voorkomen of daaraan een 
einde te maken, is d e beslissing waarbij 
een architect, die op de tabel van de Orde 
als zelfstandige is ingeschreven , verplicht 
wordt zijn diensten slechts aan smmnige 
bepaalde personen te verlenen voor de 
uitvoering van bepaalde werken, een 
verzekering af te sluiten bij een door de 
raad van de Orde erkende verzekerings
maatschappij en voor elke opclracht de 
voorafgaande machtiging van de raad te 
vragen. (Wet van 26 juni 1963, art. 2, 4, 
5 en 17.) 

29 maart 1972. 728 

AUTEURSRECHT. 

1. - Openba1·e uitvoe1·ing van een 
muzielcwe?·k. - Uitzencling van een plaat
opname van een mttzielcwe1·k. - Kan een 
middel zijn om dit we1·k in het openbaa1· uit 
te voe7·e11. - De uitzending van een op 
plaat opgenomen muziekwerk kan een 
middel zijn orn dit work in het openbaar 
nit te voeren. (Wet van 22 maart 1886 op 
het anteursrecht, art. 16.) 

25 mei 1972. 899 
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2. - Openba1·e uitvoe1·ing van een 
muziekwe1·k. - Beg·rip. - Het al dan niet 
openbaar karakter van de uitvoering van 
een muziekwerk hangt af van de toe
gangsvoorwaarden tot bet lokaal waar 
zij heeft plaatsgehad ; de vergadering 
van een prive kring waar, buiten de aan
gesloten !eden, steunende !eden en ere-

BANKBREUK. 

1.- Gejailleenle vennootschap . - Ve1'
oo1·deling van het 01'gaan van de vennoot
schap wegens bankb1·ettkjeiten doo1· dat 
01'gaan in het behee1· van de vennootschap 
gepleegd. - Wettelijlcheid. - Het voor 
een gefailleerde vennootschap aansprake
lijk orgaan wordt wettelijk aan bank
brenk schuldig verklaard, wanneer het de 
bankbreukfeiten als orgaan van de ven
nootschap heeft gepleegd in verband met 
het beheer van deze vennootschap.-(S.W., 
art. 489; Wetb. van koophandel, art. 573 
tot 575.) 

11 oktober 1971. 155 

2. - Ve1'001'deling van de belclaagde 
wegens bankb1·ettkjeiten doo1· hem als zaak
voenle1' van een handelsvennootschap ge
pleegd.- Ve1·oonleling hie1·op geg1·ond dat 
de .feiten doo1· de beklaagde « als gejaillee1·de 
lcoopman n we1·den gepleegd. - Beslissing 
geg1·ond op tegenst1·ijdige 1·eclenen. - Op 
tegenstrijdige redenen gegrond is de 
veroordeling ten laste van een beklaagde 
uiGgesproken wegens bankbreukfeiten die 
hij als zaakvoerder van een handclsven
nootschap heeft gepleegd in het beheer 
van deze vennootschap, op grond hiervan 
dat de feiten door de beklaagde als ge
failleerde koopman werden gepleegd 
(Grondwet, art. 97 ; S.W., art. 489, en 
Wetb. van koophandel, art. 573 tot 575.) 

11 oktober 1971. 155 

3.- Naamloze vennootschap.- St1·af-
1'echtelijlce aanspmlcelijlcheicl van de zaak
voe?·deT. -De feitelijke zaakvoerder van 
de vennootschap kan strafrechtelijk aan
sprakelijk ?ijn voor de bankbreuk van 
een naamloze vennootschap. Om deze 
zaakvoerder uit dien hoofde te lnmnen 
veroordelen, is het nieu vereist, dat ter
zelfdertijd ook de strafrechuelijke aan
sprakelijkheid van de vennootschapsor
ganen zou bewezen zijn of dat het ont
breken van organen of de volstrekte 

B 

!eden, hun echtgenoten en minderjarige 
kinderen, vreemde personen toegelaten 
zijn, welke ook de formaliteiten voor hun 
toelating zijn, wordt in beginsel een open
bare vergadering. (Wet van 22 maart 
1868, op h et auteursrecht, art. 16.) 

25 mei 1972. 899 

onmogelijkheid voor deze om hun functie 
uit te oefenen zou vastgesteld zijn. 

29 november 1971. 311 

4.- Gejaillee1·de vennootschap . - Ve1'
oo1·deling van het 01'gaan van de vennoo
schap wegens banlcbTettkjeiten doo1' dat 
01'gaan in het behee1· van de vennootschap 
gepleegd. - W ettelijlcheid. - Het voor 
een gefailleerde vennootschap aanspra
kelijk orgaan wordt wetuelijk aan bank
brenk schuldig verklaard, van het ogen
blik dat het de bankbreukfeiten als 
orgaan van de vennootschap en in ver
band met het beheer van deze vennoot
schap heeft gepleegd. (S.W., art. 489; 
W.K., art. 573 tot 575.) 

28 februari 1972. 590 

5. - Eenvoudige bankb1·eulc. - Feiten 
omsclweven bij de m·tilcelen 573-3°, 574-4° 
en 574. .. 6° van het Wetboelc van koophandel. 
- Toepasselijke stmj. - Onwettelijk is 
de beslissing die wegens feiten van een
voudige pankbrnili:, omschreven bij de 
artikelen 573-3o, 574-4 of 574-6° van het 
Wetboek van koophandel (wet van 
18 april1851) , buiten een gevangenisstraf 
van een maand tot twee jaar, nog een 
geldboete uitspreekt. (S.W., art. 489.) 

9 mei 1972. 835 

BELASTING. 

1. - Gelijlcheid van allen voo1· de belas
ting. - Beg1·ip. - Ret beginsel van de 
gelijkheid voor de belasting verbiedt niet 
sommige categorieen van burgers in de 
belasting aan te slaan, in zover al diege
nen die in dezelfde feitelijke omstandig
heden verkeren, gelijkelijk worden aan
geslagen (Grondwet, art. 6 en 112.) 

14 oktober 1971. 167 

2. - G1·ondwet, m·tikel 111 . - Beginsel 
van de annttaliteit van de belasting vastge-



1076 BELASTING OP DE ONTSPANNINGSTOESTELLEN. - BERUSTING. 

legd bij a?·tilcel 111 van de Gm1idwet. -
Dmagwijdte. - Artikel Ill van de 
Grondwet legt het beginsel van de 
annualiteit vau· d e belasting vast, lu·ach
tens hetwelk de Staat jaarlijks door de 
wet van financit'n moet gemachtigd wor
den om de bij de wet bepaalde belastin
gen te heffen. 

29 oktober 1971. 227 

BELASTING OP DE AUTOMA
TISCHE ONTSP ANNINGSTOE
STELLEN. 

W etboelc van het met de inlcomstenbelas
tingen gelijlcgestelde belastingen, m·ti,r.el 91. 
- Ve?·bod voo1· de pmvincies en de gemeen
ten om, onde1· wellce vonn oolc, belastingen 
te hefjen op de automatische ontspannings
toestellen op gesteld in de voo1· het ptt blielc 
toeganlcelijlce plaatsen. - Zijn onwettelijk 
de · bepalingen van een gemeentelijk 
belaE>tingsreglement tot heffing van be
lasting op de toestellcn, dienend als 
automatische platenspelers, d:e zich in 
de voor het publiek toegankelijke plaat
sen bevinden of er muziek verspreiden. 
(Wetboek van de met de inkomsten
belastingen gelijkgestelde belastingen, 
a,rt. 76, 79, 80 en 91.) 

28 april 1972. 817 

BELASTING OP SPELEN EN WED
DENSCHAPPEN. 

1. W etboelc van de met de inlcomstenbe
lastingen gelijlcgestelde belastingen, a?·ti
lcel 4.3. - Bij spelen en weddenschappen 
ingezette bedmgen. - Begrip. - Uit de 
omstandigheid dat inschrijvings- of deel
nemingsrechten bij een spel of een wed
denschap besteed worden aan de betaling 
van prijzen of aan de normale inrichtings
kosten volgt niet, dat deze rechtcn geen 
bij dit spel of deze wedden schap ingezette 
bedragen zijn, in de zin van artikel 43 van 
het Wetboek van de met de inkomsten
belastingen gelijkgestelde belastingen. 

5 januari 1972. 435 

2.- Winst bij spel of wedclenschap. -
Beg1·ip. · - Elk voordeel in geld of in 
natura, hoe gering dan ook, dat aan de 
winnende speler of wedder wordt uitge
reikt is een winst voor de deelnemers van 
een spel of een weddenschap. (Impliciete 
oplossing.) 

5 januari 1972. 435 

BELEDIGING EN SMAAD. 

Ande1·e beledigingen dan in hoofd
stttlc V van titel VIII van boelc II van het 
St1·ajwetboelc zijn omsclweven. - St?aj
wetboelc, m·tilcel 561-7°. - Toepa.sselijlce 
geldboete. - De geldboete die van toe
passing is in geval van overtrading van 
aruikel 561-7° van het Strafwetboek -
andere beledigingen dat in hoofdstuk V 
van titel VIII van boek II van dit wet
hoek zijn omschreven- bedraagt 10 tot 
20 frank. 

9 mei 1972. 839 

BEROEPSGEHEIM. 

Inlcomstenbelastingen . - Doctmumtatie 
doo1· cle administ1·atie cle1· belastingen ve?·
zameld voo1· cle vaststelling en de invonle
?'ing van de belasting. - Geb?·ttilc uitsltti
tend bestemd voo1· de heffing van de belas
ting. - Daar krachtens artikel 244, lid I, 
van het W etboek van de Inkomstenbe 
lastingen de openbare ambtenaren en 
beambten, en alle hoe ook genaamde 
personen die optreden voor de toepassing 
van de fiscale wetten gehouden zijn, 
buiten bet uitoefenen van hun ambt, het 
volstrekte gehei:m te bewaren aangaande 
de winston der belastingsplichtigen, wan
near zij daarvan kennis hebben gehad 
ten gevolge van de uitvoering van de 
belastingwetten, :mag de rechter geen 
overlegging bevelen van fiscale beschei
den in een burgerlijk rechtsgeding dat 
niet tot voorwerp heeft de invordering 
van de belasting zelf of het opsporen van 
een krachtens de belastingwetten ver
schuldigde som. (Wetb. van de inkom
stenbel., art. 223, 242 en 243.) 

18 mei 1972. 870 

BERUSTING. 

B entsting door de appellant in een 
beschilclcencle gecleelte van het ber oepen 
vonnis. - Beg1·ip. - De rechter die, zon
der miskenning van de bewijsluacht van 
de alden, vaststelt clat een huurder, die 
hoger beroep had ingesteld tegen een 
vonnis in zover dit vonnis, eensdeels, hem 
veroordeeld had onder meer om aan zijn 
onclerhuurcler een vergoeding te betalen 
en, anderdeels, uitspraak h ad gedaan op 
de vordering door hem tegen de eigenaar 
van het onroerend goed ingesteld om 
hem te vrij"'aren tegen deze veroorde
ling, zich voor de rechtor in hoger beroep 
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ertoe beperkt heeft bij conclusie te vra
gen dat de beslissing m.b.t. deze v.<?rde
ring tot vrijwaring zou worden geWIJzrgd 
zonder een grief te uiten over de beslissing 
op de rechtsvorclering van de onder
huuurder, terwijl de rechter bovendien 
vaststelt dat deze beslissing niet meer 
bestreden was, ·kan daar wettelijk uit 
afieiden clat deze hunrder in de beslissing 
van de eerste rechter had berust, in zover 
deze op de hoofdvordering uitspraak had 
gedaan. 

20 april 1972. 785 

BESCHERMING VAN DE MAAT
SCHAPPIJ (WET TOT). 

1. - Inte?·ne?·ing van een vemm·deelde. 
- Inte1·nering niet mem· nodig wegens de 
vm·betering van de geestestoestancl van de 
ve1·oordeelde . - Vaststelling dom· de com
missie tot besche1·ming van de maatschap
pij.- Te1·ugkee?' van de ve1·oo?·deelde nam· 
de stmjim·ichtin g gelast do01 de M iniste1· 
van Jttstitie. - Wanneer de commissie 
tot bescherming van de maatschappij 
vaststelt dat -de geestestoestand van een 
wegens misdaad of wanbedrijf veroor
deelcle persoon, die tijdens zijn hechtenis 
krachtens een beslissing van de 1Ylinister 
v an J ustitie was ge'interneerd, voldoende 
is verbeterd zoclat zijn internering niet 
meer nodig is, gelast de minister de 
terugkeer van de veroordeelde naar de 
strafinrichting waar hij voordien in 
hechtenis was. (Wet van 9 april 1930, 
:vervangen bij die van 1 juli 1964, art . .21.) 

21 december 1971. 406 

2. - Oommissie tot beschenning van de 
maatschappij die vaststelt dat de geestes
toestand van een ve?'OOTdeelcle voldoencle is 
ve1·bete1·d zodat zijn inte?·ne?·ing niet mee?' 
noriig is. - Voo1·ziening in cassatie. -
Niet-ontvanlcelijkheicl. - De vaststelling 
door de commissie tot bescherming van 
de maatschappij overeenkomstig arti
kel .21 van de wet van 9 april 1930, ver
vangen bij die van 1 juli 1964, dat de 
geestestoestand van een wegens misdaa.d 
of wanbedrijf veroordeelde persoon, d1e 
tijdens zijn hechtenis krachtens een 
beslissing van de Minister van Justitie 
ge'intern~erd was, voldoende is verbeterd 
zodat zijn internering niet meer nodig is, 
is geen beslissing waartegen een cassatie
beroep kan worden ingesteld. (G.W., 
art. 608; wet van 9 april 1930, vervangen 
bij die van 1 juli 1964, art.. 21.) 

21 december 1971. 406 

BETALING. 

Sclmld riie in een geldsom bestaat. -
Betaling pe1· cheque. - Betaling wannee?' 
het bedmg van de sclmlilvo1·de1·ing te?' 
beschikking van de schuldeise1· woTdt 
gesteld en niet wannee1· hem de cheque wo1·dt 
ove1·handigd. - Indien de schuldenaar 
zijn schuld per chequ e wenst te betalen, 
gaat deze niet teniet door het overhandi
gen van dit effect aan de schuldeiser, 
maar door het ter beschikking stellen van 
de schuldeiser van het bedrag van zijn 
schuldvordering. 

6 januari 1972. 441 

BETEKENING VAN EXPLOTEN. 

1. - St1·ajzalcen. - Beslissing van ve1'
oo?·deling bij ve1·stek van een in het bttiten
lancl wonende belclaagde. - Betekening.
Ge1·echtelijlc W etboelc, a1·tilcel 4·0. - De 
betekening van een beslissing van ver
oordeling bij verstek ten laste van een 
beklaagde die in het buitenland een ge
kende woonplaats of verblijfplaats heeft, 
moet aan deze woon- of verblijfplaats 
worde.n gedaan, wanneer de veroor
deelde in Belgie noch een gekencle woon
plaats of verblijfplaats noch gekozen 
woonplaats heeft en de betekening niet 
aan de persoon werd geclaan. (G.W., 
art. 40.) 

6 september 1971. 8 

2.- Betelcening van een exploot aan een 
pa?·tij die in het buitenland ve1·blijjt en in 
Belgic een woonplaats heejt gelcozen. -
Ge1·echtelijlc Wetboelc, m·tikel 40. - Toe
pa.ssingsvoonvaa?·den . - Artikel 40, laat
ste lid, van het Gerechtelijk W etboek 
legt op straffe van nietigheid de ver
plichting op de woonstkeuze te eerbre
digen, die in B elgie 1s gedaan door en m 
het belang van een in het buitenland 
wonende partij, ongeacht of de tegen
partij al clan niet met deze woonstkeuze 
heeft ingestemd ; het is noclig maar het 
volstaat dat deze partij de gekozen woon
plaats kent. 

10 december 1971. 361 

3. - St1·ajzalcen . - Hoge1· be1·oep van 
het openbaa1· ministe1·ie bij de 1·echtbanlc 
of het hof wam·bij het hoge?' be1·oep aan
hangig moet worden gemaalct. - Belclaagde 
wonende in een aang1·enzend land. -
Betelcening van het hoge1· bemep . -
Ge1·echtelijlc Wetboek, a?·tilcel4·0, lid 1 en 3. 
- Wanneer een beklaagde niet in Belgie 
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kon worden gevonden en er geen gekende 
woon-, verblijfplaats of gekozen woon
plaats bestaat, is de betekening van het 
hoger beroep van het openbaar ministerie 
bij de rechtbank of het hof waarbij dit 
hoger beroep aanhangig moet worden 
gemaakt, regelmatig als deze beklaagde 
een gekende woon- of verblijfplaats heeft 
in een aangrenzend land en de copie van 
de akte door de gerechtsdeurwaarder bij 
aangetekende brief aan die woon- of ver
blijfplaats >f erd gericht . (Sv., art. 202-5° 
en 205; G.W., art. 40, lid 1 en 3.) 

26 jcmi 1972. 1026 

BETICHTING VAN V ALSHEID. 

1. - S t1 ajwken. - Verzoelcsclwijt tot 
nietigve1·klm·ing, wegens valsheid, van een 
beslissing wcta·rtegen geen cctssatieberoep 
is ingesteld. - Niet ontvankelijk is het 
verzoekschrift tot betichting van valsheid 
strekkende tot nietigverklaring van een 
beslissing waartegen geen cassatieberoep 
is ingesteld. 

15 februari 1972 . 557 

2. - Stmjzalcen. - Tttssenvonle1·ing bij 
een voo1·ziening in cassatie. - Vonle1·ing 
niet onde1'tvo1·pen aan de toelating van het 
Hoj. - De tussen-v ordering wegens vals
heid bij een voorziening in strafzaken is 
niet onderworpen aan de toelating van 
h et Hof van cassatie . (Art. 14, 2° en 4o, 
van de opheffende b epalingen vervat in 
artikel 2 van de wet van 10 oktober 1967 
houdende het Gerechtelijk Wetboek. ) 

19 juni 1972. 985 

3.- Stmfzalcen.- Tttssenvonlm·ing bij 
een voo1·ziening in cassatie. - Ontvanlce
li.flcheidsvoonvam·den. - In strafzaken is 
niet ontvankelijk d e tussenvordering 
wegens valsheicl bij een voorziening in 
cassatie, wanneer zij niet nauwkeurig het 
van valsh eid b etichte stuk aangeeft of 
niet aanduidt waarin de valsheid bestaat. 

19 jcmi 1972. 985 

BEVOEGDHEID EN AANLEG. 

1. - Bevoegdheid. - Stm:fzaken. 
Venvijzende beschiklcing. - Onde1·zoelc 
aangevmagd v66r de imverlcingt1·ecling van 
de a1·tilcelen 1, § 145, en 4-14 van het 
bijvoegsel bij het Ge·rechtelijlc W etboek. -
Misd1ijj gepleegd in een gemeente die sinds 
deze inwe1·lcingt1·eding ve1·bonden is m et 
een !canton van een ande1· ge1·echtel~jlc 

a1'1'ondissement. - V e1·dachte zonde1· woon
plaats in het ee1·ste a?'1'ondissement en daar 
niet gevonden. - Onbevoegdheid van de 
1'aadlcan~e1· van dit a1'1'ondissement om over 
de bezwa1·en te beslissen. - W anneer een 
onderzoek wordt aangevraagd v66r de 
inwerkingtreding van de artikelen 1, 
§ 145, en 4-14 van h et bijvoegsel bij het 
Gerechtelijk Wetboek, maar de gemeente 
waarin het misdrijf zou gepleegd zijn, 
sinds d eze inwerkingtreding en lu·ach tens 
deze teksten, verbonden is met een 
kanton dat deel uitmaakt van een ander 
gerechtelijk arronclissement, en de v er
dachte zijn woonplaats niet in het eerste 
arrondissement heeft en daar niet is 
gevonden, is de raadkamer v an de recht
bank van eerste aan leg van dit arron
clissement niet meer bevoegd om over de 
bezwaren te beslissen. 

14 september 1971. 54-

2. - Aanleg . - Btwge1'lijlce zalcen. -
Eis tot gelcligve1·lclm·ing van een opzegging 
van een pachtove1·eenlcomst v661· het ve1'
st?·ijlcen van de htttt'l'te1·mijn. - Is een 
geschil ove1· de ontbinding van de httU1'
ove1·eenlcomst. - TV aanle bepaald door de 
wet . - Een eis tot gelcligverklaring van 
een opzegging van een pachtovereen
komst v66r het verstrijken van d e hum·
termijn, is een geschil over d e ontbinding 
van de huurovereenk01nst, waarvan de· 
waarde wordt bepaald overeenkomstig 
artikel 26 van d e wet van 25 maart 1876. 

17 september 1971. 62 

3. - Aanleg. - Btwge1'lijlce zalcen . 
Geschil over de ontbinding van een huU1'
ove1·eenlcomst. - Opgave van de elementen 
waa1·doo1· de toepctssing van cle wettelijlce 
beg1·otingsgrondslagen van het geschil 
mogelijlc wonlt. - Aandttiding die lean 
worden gegeven in een p1·ocesstttlc voo1· de 
ee1·ste 1·echter, ze~fs ingediend na de ee1·ste 
conr-lttsies van cle pm·tijen, of clie lcctn 
blijlcen ttit de vaststellingen van de beslis
sing van deze 1·echte1'. - Inzake geschillen 
over de ontbinding van een huurovereen
komst moeten de elementen die de toe
passing van de wettelijke begrotings
grondslagen van h et geschil mogelijk 
maken, ten opzichte van de vaststelling 
van de aanleg, noch in h et inleidend 
exploot noch in de eerste conclusie van 
de partijen worden opgegeven ; het is 
voldoende dat deze elementen aangeduid 
zi jn in een processtuk voor d e eerste 
rechter of vastgesteld worden in zijn 
beslissing. (Wet van 25 maart 1876, 
art. 26. ) 

17 september 1971. 62 
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4.- Bevoegdheid ratione materiae.
Bu1·ge7·lijke zaken . - Rechtsvo1·de1·ing tot 
betaling van de uitke1·ing tot ondm·houd 
wam·van spmke in a1·tilcel 301 van het 
Bu1·ge?"lijk Wetboek , - Rechtsvo1·de1·ing 
ingesteld nadat het vonnis, waa?"bij de 
echtscheiding wo1·dt toegestaan, in kmcht 
van gewijsde is gegaan. - Bevoegdheid 
van de v1·ede1·echter.- De vrederechter is 
bevoegd om keunis te nemen van de 
rechtsvordering tot betaling van de uit
kering uot onderhoud waarvan sprake in 
artikel 301 van het Burgerlijk Wetboek, 
die is ingesteld nadat het vonnis, waarbij 
de echtscheiding wordt toegestaan, in 
kracht. van gewijsde is gegaan. (G.W., 
art. 591, 7o.) 

23 september 1971. 89 

5. - Bevoegdheid. - BtwgeTlijke za. 
ken. - Hoge1· be1·oep tegen een sententie 
van de werk?"echte?"smad bij de we?"k?"ech
te?"S?"aacl van be?"Oep. - Hoge1• be?·oep 
1·egelmatig betekend v661· de 1e novembe1· 
1970. - A1·beidshoj bevoegd na cleze 
datttm. - W anneer het hoger beroep 
tegen een sententie van een werkrechters
raad bij de werkrechtersraad van beroep 
regelmatig betekend is v66r de 1 e novem
ber 1970, a l was het met dagvaarding 
om te verschijnen de 3e november 1970, 
wordt de zaak ambtshalve voor het 
arbeidshof gebracht. (Wet van 10 juni 
1967 houdende het Gerechtelijk Wet
hoek, art . 1, 3° en art. 6 van de in arti
kel 4 voorkomende overgangsbepalingen. 

3 november 1971. 233 

6. - Bevoegdheid. Stmjzaken. -
Btwge?"lijlce ?"echtsvo?·de?·ing. - Rechtsvo?"· 
de?·ing die voo1· het stmjge1·echt is gebmcht 
na de einclbeslissing op de stmjvo1·de?·ing. 
- Onbevoegclheid. - Ret strafgerecht is 
onbevoegd om kennis te nemen van een 
vordering tot vergoeding van de door 
een rnisdrijf veroorzaakte schade, indien 
er op het ogen blik dat deze rechtsvor
dering voor dit gerecht is gebracht, r eeds 
een eindbeslissing was ten aanzien van 
de strafvordering wegens dit misdrijf. 
(Wet van 17 april 1878, art. 4.) 

30 november 1971. 314 

7. - A1·beidsge1·echt. A?·beidS?·egle-
mente?·ing voo1· de v1·eemdelingen in B elgie. 
- Koninlclijlc besltdt m·. 34·, van 20 juli 
1967. - Be.slttit bet1·ejjende de a?·beids
?"eglemente?·ing in de zin van m·tikel 578, 7o 
van het Ge1·echtelijlc W etboek. - Ret 
koninklijk besluit nr. 34 van 20 juli 1967 
waarbij de voorwaarden worden vastge
.steld van de tewerkstelling in Belgie van 

werknemers van vreemde nationaliteit 
valt ond€r de wetten en besluiten betref
fende de arbeidsreglementering, in de 
zin van artikel 578, 7°, van het Gerech
telijk Wetboek. (G.W., art. 155 en 578, 
70.) 

6 december 1971. 333 

8. - Bevoegclheid. Strajzaken. -
Rechtbanlc wam·bij enkel aanhangig is een 
betichting van openbm·e schennis van de 
goecle zeden dam· p1·enten. - P1·enten die op 
zichzelf de bestandclelen van cle schennis 
opleve1·en. - B evoegdheid van de co?Tec
tionele 1·echtbanlc . - Geen drukpersmis
drijf is de open bare sch ennis van de goede 
zeden ten gevolge van het t entoonstellen, 
verkopen of verspreiden van m et de 
goede zeden strijclige preuten, die op 
zich zelf de bestanddelen van het wanbe
drijf van open bare schennis v an de goede 
zeden opleveren, daar deze afbeeldingen 
geen geschrift zijn waarin een mening 
wordt geuit; de correctionele rechtbank 
is derhalve ?"Cttione ma.te1·iae bevoegd om 
kennis t e n em en van dit wanbedrijf. 

7 december 1971. 345 

9. - Bevoegdheicl. Strajzalcen. -
Raaclkame?" die een beklaagde wegens een 
wanbecl1·ijj, met aanneming van ve?·zach
tencle omstandigheden, ve1·wijst naar de 
bevoegcle politie1·echtbank. - W anbed1·ijj 
gepleegcl buiten het a?Tondissement. -
B eklaagcle clie geen ve1·blijjplaats heejt in 
het a?Tonclissement en daa?' niet is gevon
den. - Onbevoegdheid vctn de madlcame1· 
van dit a?Tondissement. - De raadkamer 
van een rechubank van eerste aanleg is 
niet bevoegd om een wanbedrijf te con
traventionaliseren dat buiten haar arron
dissement is gepleegd en dat toegeschre
ven wordt aan een beldaagde die daar 
geen verblijfplaats h6eft en er niet is 
gevonden. (Sv., art. 23, 29 en 63.) 

20 december 1971. 398 

10. - Bevoegdheid. - Stmfzaken. -
Beschilclcing van venvijzing. - Onde?·
zoelc aangev?"aagd v661· de imve?·lcingt?·ecling 
van de m·tilcelen 1, § 106, en 4.-10 van het 
bijvoegsel bij het Ge?"echtelijk W etboelc. -
JJ!Iisd?·ijj gepleegd in een gemeente die 
sinds deze inwe1·lcingt?"eding ingedeeld is 
bij een ande1· ge1·echtelijk a?"?"ondissement 
wam·van deze gemeente v1·oege?· deel uit
maalcte. - Onbevoegdheicl van de ?"aadlca
me?" van de ?"echtbank van dit a?"?"ondisse
ment om ove1· de bezwm·en te beslissen. -
W anneer een onderzoek is aangevraagd 
v66r de inwerkingtreding van de artike
len 1, § 106, en 4-10 van het bijvoegsel 
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bij het Gerechtelijk Wetboek, maar de 
gemeente waarin he~ misdrijf zou ge
pleegd zijn, sinds deze inwerkingtreding 
en krachtens deze teksten, ingedeeld is 
bij een kauton dat deel uitmaakt van 
een ander gerechtelijk arrondissement, 
en de verdachte zijn verblijfplaats niet 
h eeft in het eerste arrondissement waar
van die gemeente vroeger cleel uitmaakte 
en claar niet is gevonden, is de raadka
mer van de rechtbank van eerste aanleg 
van dit arrondissement niet meer bevoegd 
om over de bezwaren te beslissen. 

21 december 1971. 402 

11.- Aanleg.- Bu1·ge1·lijlce zaken . 
Wet van 25 maa1·t 1876, a1·tilcel30, lid 1. 
Toepassingsgebiecl. - Ret eerste lid van 
artikel 30 van de wet van 25 maart 1876 
op de bevoegdheid, naar luid waarvan, 
bij betwistingen tussen schuldeisers en 
schuldenaren betreffende voorrechten en 
hypotheken, de bevoegdheid en de aanleg 
bepaald worden door het beclrag van de 
gewaarborgde schuldvorclering, is niet 
van toepassing op de betwistingen tussen 
de schulcleiser en de clerde die de hypo
theek heeft gevestigcl. 

24 december 1971. 420 

12. - Aanleg. - Btwge1·lijlce zaken.
A1·beiclsongeval. - Vonle1·ing tot nietig
ve1·klaring van een gehomologee1·de ove1'
eenkomst tot toekenning van een lijj1·ente. -
Elementen nodig voo1· cle toeJJassing van 
de wettelijke beg1'0tingsg1·ondslagen van 
het geschil aan cle 1·echtm· in hoge1· be1·oep 
voo1·gelegd. - Ve1·plichting om de aanleg 
te bepalen met inachtneming van cleze 
elementen . - Wanneer de vordering 
strekt tot nietigverklaring van een geho
mologeerde overeenkomst waarbij een 
lijfrente wordt toegekend, moet de rech
t er in hager beroep de aanleg bepalen 
met inachtneming van de hem voorge
legde elementen die nodig zijn voor de 
toepassing van de wettelijke begrotings
gronclslag~m van het geschil, ook al zijn 
deze elementen niet opgegeven in oen 
processtuk voor de eerste rechter, noch 
in diens beslissing vastgesteld. 

12 januari 1972. 463 

13. - Btwge1·lijlce zaken. - Ko1·t ge
ding. - Rechte1· in lcort geding clie geen 
t~itspraak lean cloen ove1· cle g·roncl van het 
geschil . - Openba1'e o1·cle . - De onbe
voegdheid van de rechtor in kart geding 
om het geschil zelf te behandelen is 
absoluut en raakt de openbare orde. 

13 januari 1972 . 470 

14.- Aanleg.- Btwge1'lijke zaken. 
Kleine nalatenschappen. - Ove1·nemings-
1'echt. - · Beslissing van oven~ame. - · 
Beslissing van cle v1·ede1·echte1·. - Kada
st1·aal inkomen van cle gezamelijlce om·oe-
1'ende goecle1·en niet g1·ote1· clan 8.000 jmnk. 
- Beslissing in laatste aanleg. - De 
beslissing van de vreclerechter op een 
vorclering tot overneming van bepaaldtt 
goecleren, ingesteld krach1;ens de wet van 
16 m ei 1900 betreffende de erfregeling 
van de kleine nalatenschappen, is in 
laatste aanleg gewezen wanneer het 
kadastraal inkomen van de gezamelijktt 
onroerende goederen op de dag van de 
overnam.e nie t grater is clan 8.000 frank. 
(Wet van 16 mei 1900, art. 10.) (Impli
ciete oplossing.) 

14 janu~ari 1972. 475 

15. - Bevoegclheicl. - Bu1·ge1·lijlce za
lcen . - ATbeiclsongevallen. - V1·ede1·ech
te1· clie beslist na cle inwm·kingt1·eding van 
het Ge1·echtelijlc Wetboelc . - Hoge1· be1·oep. 
- Bevoegclheid van het ·m·beiclshoj. -
W anneer i:nzake arbeidsongevallen een 
vrederechter v66£ de inwerkingtreding 
van het Gerechtelijk Wetboek op geldige 
wijze van de zaak kennis heeft genomen 
en na deze datum beslist heeft, wordt het 
hager beroep tegen deze beslissing voor 
het arbeidshof gebracht. (G.W., art. 3, 
579, 1°, en 607.) 

3 februari 1972. 526 

16. - Aanleg. - Btwge1·lijke zalcen. -
Samengevoegde vonlm·ing tot schadeve1·goe
cling cloo1· ve1scheiclene justitiabelen tegen 
dezeljcle venvee1·cle1· ingestelcl tot he1·stel van 
cle schade, die ctan ellce eise1· we1·d toege
b1·acht doo1· de fot~t van de venveenle1·. -
Geen ve1·melcling van het aancleel in de 
schacleve1·goecling van elk van cle eise1·s. -
V 01·de1·ingen moeten beg1·oot tv01·clen om de 
aanleg te be1Jalen. - Wanneer verschi l
lende justitiabelen gezamelijk het herstel 
vorderen van de schade die lnm door de 
fout van een anclor werd toegebracht, 
vormt de vordering van elk van hen, 
hoewel ze bij hetzelfde exploot is inge
steld, een rechtsvordering die op een 
afzonderlijke titel berust ; wanneer het 
exploot niet vermeldt welk aancleel in de 
schadevergoeding aan elk van de eisers 
toekomt, n1oeten de respectieve vorde
ringen begroot worden, zoniet is het 
vonnis in laatste aanleg gewezen. (Wet 
van '25 maart 1876, art. 25 en 33.) 

10 februari 1972. 536 

17.- Aanleg.- Btt1·ge1·lijlc0 zaken. -
Vonnis in laatste aanleg gewezen; op g1·ond 
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van de wet van 25 maa1·t 1876. - Vonnis 
vatbaa1· voo1· hoge1· be1·oep sinds de inwer
kingt?·eding van het Ge1·echtelijk liVetboek. 
- Hoge1· beroep niettemin niet ontvanke
lijlc. - Niet ontvankelijk is het hager 
beroep tegen een vonnis, dat in laatste 
aanleg is gewezen volgens de wet van 
25 maart 1876, die van toepassing was op 
het . ogenblik dat het vonnis werd gewe
zen, zelfs indien het vonnis vatbaar is 
voor hager beroep sinds de inwerkingtre
ding van het Gerechtelijk Wetboek. 
(B.vV., art. 2; regel neergelegd in arti
kel 3 van het Gerechtelijk Wetboek; wet 
van 10 oktober 1967 houdende dit wet
hoek, overgangsbepalingen, art. 4, lid 3 
en 6.) 

10 februari 1972. 536 

18. - Stmfzalcen. - A1·r·est dat beslist 
dat het Belgisch stmfge?·echt niet bevoegd is 
om kennis te nemen van een van de aan de 
beklaagde ten laste gelegde misd1·ijven, 
omdat dit misd1·ijf doo1· een m·eemdeling 
tegen een v1·eemdeling in het buitenland zou 
gepleegd zijn . - A1·tilcel 226 en 227 van 
het W etboek van st?"afv01·de1·ing niet van 
toepassing. - Het arrest dat beslist dat 
het Belgisch strafgerecht niet bevoegd is 
om kennis te nemen van een van de aan 
de beklaagde ten laste gelegde misdrijven 
omdat dit misdrijf door een vreemdeling 
tegen een vreemdeling in het buitenland 
zou gepleegd zijn, doet uitspraak over de 
rechtsmacht van het Belgisch gerecht en 
daarmee over. de ontvankelijkheid van de 
strafvordering. De artikelen 226 en 227 
van het W etboek van strafvordering zijn 
in een dergelijk geval niet van toepassing. 

14 maart 1972. 663 

BEWIJS. 

HooFDSTUK I. - Algemene beg1·ippen. 

HooFDSTUK II. - Bewijs doo1· gesch?-ift. 

HooFDSTUK III. - Bew1js doo1· getuigen. 

HooFDSTUK IV. - Vermoedens. 

HOOFDSTUK V.- Belcentenis. 

HoOFDSTUK VI. - Eed. 

HOOFDSTUK I. 

ALGEnmNE BEGRIPPEN 

1. - St?·afzaken. - Geval wam·in de 
wet geen bijzonder· bewijsmiddel oplegt. -

Soeve1·eine beoonleling doo1· de .feitenrech
ter. - 1Vanneer in strafzaken de wet geen 
bijzonder bewijsmiddel voorschrijft, be
oordeelt de rechter soeverein in feite df:} 
bewijskracht van de gegevens op grand 
waarvan hij tot zijn overtuiging komt 
en die door de partijen vrij konden 
besproken worden. 

6 september 1971 en 17 augustus 1972. 
13 en 1057 

2. - Stmfzaken. - Bewijsg1·onden. -
Soevereine beoo1·deling doo1· de feitem·ech
ter. - Geen onve1·enigbam·heid met de
regel volgens welke de bewijslast op het 
openbaa1· ministe1·ie ?"·ust of met cwtilcel 6 
van het Ve1·dmg tot beschenning van de 
1·echten van de mens en de fundamentele 
vrijheden. - De soevereine beoordeling 
in feite door de rechter van de bewijs
kracht van de gegevens op grand waarvan 
hij tot zijn overtuiging komt en die door· 
de partijen regelmatig en vrij zijn bespro
ken, is niet onv'lrenigbaar met de regel 
volgens welke de bewijslast op het open
baar ministerie rust of met de waarborgen 
die aan de rechtzoekende worden ver
strekt door artikel 6 van het Verclrag tot
bescherming van de rechten van de mens. 
en de fundamentele vrijheden. 

6 september 1971. 13 

3.- BuTge?"lijke zalcen.- Eis tot beta
ling van een schuldvo?"de1·ing. - Bewijs
last. - Hij die de uitvoering van een 
verbintenis vordert, moet het bestaan 
daarvan bewijzen. (B.W., art. 1315; 
Congolees Burgerlijk vVet,boek [decreet 
van 30 juli 1888], art. 197.) 

30 september 1971. 113: 

4.- Bu1·geTlijke zaken.- Ve1·we1·ping· 
van het aanbocl van bewijs bet?·e:ffende het· 
bestaan van een fout die doo1· de get?·offene 
van een ongeval zou zijn gepleegd. - Wet
telijke beslissing van de 1"echte1· dat het 
ongeval slechts te ~1.1ijten is aan de fout van
ande?·e pe1·sonen. - vVettelijlcheid van de 
ve1·we1·ping van het bewijsaanbod. - Een 
aanbod van bewijs betreffende het be
staan van een fout die door de getroffene· 
van eon ongeval zou zijn gepleegd, wordt 
wettelijk verworpen door de rechter die
wettelijk beslist dat dit ongeval slechts 
te wijten is aan de fout aileen van andere· 
per:;:onen. 

27 januari 1972. 517 

5. - B~wge1lijlce zalcen. - Vaststellin(J 
van de ve1·geldingen of schadeve1·goedingen 
die een belastingsplichtige vo?"de1·t van dec 
Staat of van Belgische openbm·e instellin-
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.gen. -De aangijten in cle inlcomstenbelas

.tingen van de eise?· lcunnen tegen hem 
"'.VO?'den inge1·oepen. - Voonvam·den. -
De aangiften van de belastingplichtigen 
betreffende hun belastbare inkomsten 
ln1l.1l1en tegen hen worden ingeroepen 
voor de vaststelling van vergeldingen of 
schadevergoeclingen die zij vorderen van 
de Staat of van Belgische open bare inst.el-
1ingen, wanneer het b6drag van deze ver
geldingen of schadevergoedingen recht
streeks of onrechtstreeks afhangt van 
het bedrag van h1.m winsten of inkom
stan, zonder dat zij ontvankelijk zijn om 
aan te tonen dat h1.m inkomsten boger 
zijn geweest dan de aangegeven ii;tkom
sten. (Wetb . van de inkomst ., art. 239.) 

13 april 1972. 761 

6 . - St1·ajzalcen . - St1·qfvo1·de1·ing . -
Ge1·echtelijlc Wetboelc, m·tilcel 921. - Be
paling VTeemcl aan de bewijs1·egeling in 
stmfzalcen.- AJ:tikel 921 van het Gerech
telijk Wetboek, luidens hetwelk t.egen
bewijs van rechtswege vri jstaat, is eigen 
aan het getcugenverhoor in een bm'ger-
1ijke rechtspleging en is vreemd aan de 
bewijsregeling in strafzaken. 

13 j1.mi 1972. 958 

HOOFDSTUK II 

BEWI.TS DOOR GESCHRIFT. 

7 . - Bewijs doo?' gesclwift . - Bew~js
.lc1·acht van de alcten. - B~wge1'lijlce zalcen . 
- Oonchtsie.- Venoee1· cloo1· een becliencle 
geg1·ond op de cloo1' hem gegeven opzegging 
·wegens d1·ingende 1·edenen. - Beslissing 
d~e dit ve1·wee1· te1· zi,icle laat op g1·ond hie1·
van dat cle becliende na . de opzegging zijn 
.ambt ve1·de1· heeft ~titgeo~fencl. - Geen 
mislcenning van de bewijslcmcht van de 
·akten. - De bewijskracht van de conclu 
sie van de bediende ten betoge dat hij de 
overeenkomst wegens dringende redenen 
had verbroken wordt n iet miskend d oor 
·de recht.er die beslist dat de bediende, 
·door zijn ambt na de door hem gegeven 
·opzegging uit te oefenen, aanvaard had 
dat de voortzetting van de contractuele 
'betrekkingen niet onmogelijk was. 

8 september 1971. 26 

8. - Bewijs doo1· gesclwift. - Bewijs
lc?'acht van cle alcten. - B~wgrwlijlce zalcen. 
- B1·i~f. - Uitlegging st1'Dolct met de 
·bewoo1·dingen van cle b1 ief. - Geen mis
. lcenning van de be1&ijslc1·acht van deze alcte. 
- De bewijskracht van een brief wordt 

niet miskend door de rechter die hiervan 
een 1.utlegging geeft die met de bewoor
dingen ervan strookt. 

8 september 1971. 26 

9. - Bewijs doo1· gesch1·ijt. - Bewijs
lc?·acht van de alcten. - St1·ajzalcen. -
P?·oces-ve1·baal van het ve1'lwo1· van een 
get~tige. - Beslissing die aan de getuige 
geen ande1·e ve1·lclm·ingen toesch1·ijj t dan 
die wellce in het p1·oces-ve1'baal wenlen 
opgetelcend. - Geen mislcenning van de 
bewijslc?·acht van de bewoordingen e1·van. -
De bewijskracht van een proces-verbaal 
van verhoor van een getuige wor dt niet 
miskend door de beslissing die aan deze 
get1.uge geen andere verklaringen toe
schrijft dan die welke in het proces-ver
baal werden opgetekend. (B .W., art. 1319 
en 1320.) 

13 september 1971. 45 

10 . - Bewijs doo?' gesclwift. - Bewijs
lc?·acht van de alcten. - Bu1·ge1'lijlce zalcen. 
- Deslc~mcligenve1·slag . Uitlegging 
st?·oolct niet met de bewoonlingen van het 
ve1·slag. - Mislcenning van de bew~js
lcmcht van dit st~dc . - De bewijskrach t 
van een deslnmdigenverslag vvordt mis
kend door de beslissing die een uitlegging 
ervan geeft die niet strookt met de 
bewoorclingen ervan . (B.W. , art. 1319, 
1320 en 1322 .) 

24 september 1971. 93 

11 . - Bewijs doo1· gesclwijt. - Bewijs
lcmcht van de alcten. - Onjttiste 1titlegging 
van een wettelijlce bepaling. - Geen schen
ding van de m·tilcelen 1319, 132() en 1322 
van het B~t1'ge1·lijlc Wetboelc. - De on
juiste tutlegging van een wettelijke bepa
ling levert geen schending op van de 
artikelen 1319, 1320 en 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek. 

27 september 1971. 95 

12.- Be1djs cloO?' gesclwift. - Bewijs
lc1·acht van de alcten. - Stmfzalcen. -
JJ!Iiddel ten betoge dat de best1·eclen beslis
sing de bewijslcmcht mislcent van een be
pcwlde alcte die zeke1·e ve1·lclm·ingen van een 
getttige inho~tdt. - Beslissing niet geg1·ond 
op du~e alcte. - M iddel clat feitelijlce g? 'O?~a 
slctg mist. - Feitelijke grondslag rmst 
het middel ten betoge clat de bestreden 
beslissing de bewijskracht misken t van 
een akte die zekere verklaringen van een 
gettuge inhoudt, wanneer de besl issing 
niet op deze akte steunt. 

27 september 1971 en 27 maart 1972 . 
101 en 71 2 
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13. - Bewijs doo1· gesch?-ijt.- Bewijs
k?·acht van de akten. - Stmjzaken. -
Desktmdigenve1·slag. - Uitlegging doo?" de 
jeitem·echteT. - Uitlegging st1·ookt niet 
met de bewom·dingen van het ve1·slag. -
1J1 islc~nning van de b~wijslcmcht van dit 
ve1·slag. - De beWJJskracht van een 
deskundigenverslag wordt miskend door 
de rech,ter die van dit verslag een uitleg
ging geeft die niet strookt met de bewoor
dingen ervan. (B.W., art. 1319 en 1322. ) 

28 sep tember 1971. ll2 

14. - Bewijs dam· gesclwijt. - Bewijs
kracht van de alcten. - B u?'ge?·lijke zalcen. 
- Ve?·zeke?·ingsove?·eenlcomst. - Uitleg
ging doo1· de rechte1· van een bepaling van 
de ove?'ee?tlcomst die stetmt op een venva?·
?'ing tu.ssen , het ve;-schuldigd-zijn van de 
p1·emie en de opeisbaa1·heid e1·van. -
Mislcenning van cle bewijslcracht van clit 
sttdc. - De bewijskracht van een verze
keringsovereenkomst wordt miskend door 
de u it legging die de rechter geeft van een 
bepaling van deze overeenkom~t die 
ste1.mt op een verwarring tussen het ver
schuldigd-zijn van de premie en de opeis
baarheid ervan. (B.W., art. 1319, 1320 
en 1322 .) 

30 september 1971. ll9 

15 . - Bewijs doo1· gesch?-ijt.- Btwger
lijke zaken. - Bewijslcmcht van de alcten. 
- Uitlegging van een bepaling van een 
alcte dam· de 1·echte1· in het licht van ande1·e 
bepalingen van dezelfde alcte . - Nagaan 
van het gemeenschappelijlce opzet van de 
pa1·t~jen. - Uitlegging st1·oolct met de 
gezamenlijlce bepalingen. - Geen mislcen
ning van de bewijslcmcht. - De bewijs
kracht van een aide wordt niet miskend 
door de rechter die een bepaling van deze 
alde uitlegt in het licht van andere 
bepalingen en d oor het opsporen van het 
gemeenschappelijk opzet van de p arti jen, 
van het ogenblik dat cleze uitlegging 
strookt met de gezamenlijke bewoordin
gen van deze bepalingen. (B.W., art. ll56, 
ll61, 1319, 1320 en 1322.) 

1 oktober 1971 en 18 m ei 1972. 
125 en 872 

16.- Bewijs doo1· gesch?-ijt.- B~wge?·
lijlce zcdcen . - Bewijslc?·acht va.n de alcten. 
- Ve1·zekeringspolis waa1·bij de te1·mijn 
van het gemeen 1·echt om de eis tot betaling 
van ae ve1·goecling in te stellen wm·dt inge
ko?·t. - Uitlegging met redenen omlcleed en 
niet O?We?·enig.baa?' met de bewoo1·dingen 
e1·van . - Geen mislcenning van de bewijs
lc?·acht van deze a.kte . - De bevvijskracht 
van de bepaling van een ve~zekerings-

polis die om de eis tou betaling van de 
vergoeding in te stollen een kortere ter
mijn vaststelt dan die van het gemeen 
recht, zonder te verm elden dat de verja 
ring kan worden geschorst, wordt niet 
miskend door de rechter die, op grond dat 
een bepaling die de verjaringstermijn 
schorst, op beperkende wijze moet wor
den uitgelegd , beslist dat in het orider
havige geval de verjaring geschorst is. 
geweest gedurende de onderhandelingen 
tussen de partijen. 

15 oktober 1971. 169 

17. - Bewijs doo1· gesch1·ijt.- Bewijs
lcmcht van de akten. - B~wge1·lijke zalcen . 
- Ve1·zeke?·ingsovereenlcomst . - Bepaling 
waa1·bij de personen wo1·den bedoeld die 
cleel ~titmaken van de h~tislc?--ing vctn de 
ve1·zeke1·de. - Beslissing die deze bepaling 
toepast op de pe1·sonen die, hoewel zij niet 
met de ve?·zelce?·de smnenwonen, m·ije toe
gang hebben tot zijn waning. - Geen 
mislcenning van de bewijslc?·acht van de ve?·
zelce?·ingsove?·eenlcomst.- De bewijskracht 
van een bep aling van een vorzekerings
overeenkomst waarbi j de personen wor
den bedoelcl die deel uitmaken van de. 
huiskring van de verzekerde wordt niet 
miskend door de beslissing die deze 
bepaling toepast op d e personen die, 
hoewel zij niet 1net de verzekerde samen
wonen, vrije toegang hebben tot zijn. 
woning. (B.ViT., art. 1319, 1320 en 1322.)· 

22 oktober 1971. 192 

18 . - Bewijs doo1· gesch?-ijt. - Bu?·ge?·
lijlce zalcen. - Bewijskmcht van de alcten .. 
- Middel ten betoge dat de best1·eden be
slissing die bewijslcmcht mislcent van ee?t 
akte waa1·in zelcere ve?·lcla?·ingen voo?·lcomen. 
- Beslissing die geg1·ond is op deze alcte. -
Middel zonde1· jeitelijke grondslag. -
Feitelijke grondslag mist het middel ten 
betoge dat de bestreden beslissing de 
bewijskracht miskent van een alde waar
in zekere verklaringen van de getroffene 
van een ongeval voorkomen, terwijl de 
beslissing niet op daze akte is gegrond. 
(B.W., art. 1319, 1320 en 1322.) 

1 december 1971. 321 

19.- Bewijs dam· gesch?"ijt. - Bewijs
lcmcht van de alcten . - Stmjzaken. -
B~wgMl·ijlce ?·echtsvo?·de?·ing.- Bedmg van. 
cle eis vastgesteld in de concl~tsie van de 
pa1·tijen. - Bed1·ag dat g1·ote1· is dan het 
bedmg dat wo1·dt gevo1·de1 cl in de akte van. 
Bw·gedijke-pa1·tij-stelling en dat niet is
betwist gewonlen. - Rechte1· die slechts 
het bed1·ag toelcent gevo1·de?·d in de alcte van. 
bU?·gedijlce-panij-stelling. - Miskenning· 
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van de bewijskmcht van de conclusie. -
De bewijskracht van de conclusie wordt 
=iskend door de rechter die, hoewel hij 
vaststelt dat de door de burgerlijke par·
tijen gevorderde bedragen niet worden 
betwist, toch een kleiner bedrag toekent 
.clan het bedrag dat zij in deze conclusie 
vroegen, op grond dat dit b edrag werd 
,gevorderd in de akte van burgerlijke
partij-stellin.g. (B.W., art. 1319, 1320 en 
1322.) 

6 december 1971. 339 

20. - Bewijs cloor· gesch?-ijt. - Dir·ecte 
belastingen. - Bewijskmcht van de akten. 
- Over·eenkomst. - Rechter· die een bepa
.ling van een over·eenlcomst ~titlegt op gr·oncl 
van de context van de akte, zonder· zich te 
houden aan de lette1'lijlce betelcenis van deze 
bepaling. - Uitlegging stmokt met de 
bewoonlingen van de volledige akte. -
Geen miskenning vcm de bewijskmcht van 

·de alcte. - De rechter die , zonder zich 
te houclen aan de letterlijke betekenis van 
-de bewoordingen van een bepaling van 
de in een akte vervatte overeenkomst, 
·deze bepaling uitlegt op grond van de 
·Context van de aide, miskent de bewijs
kraoht van d eze akte niet, van het ogen
blik clat die uitleg strookt met de bete-
1mnis van de volledige aide. (B.W., 
~rt . 1156,' 1161, 1•319, 1320 en 1322.) 

9 december 1971. 354 

21. - Bewijskmcht van de akten. -
.B~wger·lijke zaken. - Oonclttsie. - Alc
.koor·d van de par·tijen over· het instellen vcm 
.een desbmcligenonder·zoelc " muler· voor·
beho~td van al h~m r·echten en zoncler· nacle
.lige er·kenning ». - Rechter· die vaststelt 
dat een pm·t~j zodoencle het bestactn en de 
.aanl van het door· cle ancler·e _pm·tij aange
voer·de contr·act hee,ft bekend. - M islcen
·ning van de bewijsb·acht van de akten . -
'De bewijskracht van de conclusie waarin 
·de overeenkomst van de partijen, worclt 
·vastgesteld over h et instellen van een 
·deslnmdigenonderzoek « onder voorbe
houd van al h1.m rechten en zonder nade-
1ige erkenning » wordt miskencl door de 
Techter, die dat beschouwt als de impli
·ciete bekentenis door een d er p artijen 
van het bestaan en van de aard van het 
·door de andere partij aangevoerde con
-tract. (B.W., art. 1319 en 1320.) 

16 december 1971. 377 

22. - Bewijs clam· gesch?-ijt. - Stm:f
-zaken. - JJ1.edisch attest. - Uitlegying 
-cloor· de jeitem·echter·. - Uitlegging ver·e-
nigbaar· met de bewoonlingen van het 
·attest. - Geen mislnnning van de bewijs-

k?·acht er·van. - De bewijskracht van de 
akten wordt niet miskend door de rechter 
die aan een medisch attest een uitlegging 
geeft die verenigbaar is met de bewoor
dingen ervan. (B.W., art. 1319, 1320 en 
1322.) 

3 januari 1972 . 426 

23.- Bewijs dam· gesch?-ijt. - Bewijs
lcmcht van de alcten. - B~wgeTlijlce zaken. 
- Schr·ijtelijlce attesten. - Bewijslcmcht. 
- Beoor·deling dam· de jeitem·echter·. -
De feitenrechter beoordeelt soeverein de 
bewijskracht van de hem voorgelegde 
sclll'iftelijke attesten, van het ogenblik 
dat. hij er geen met de bewoorclingen 
ervan onverenigbare betekenis aan toe
kent. 

6 januari 1972. 440 

24. - Bewijs clam· gesclM·ijt. - Bewijs. 
lcntcht van de akten . - Stmfzaken. -
Oonclusie. - Beslissing wam·bij deze con
clttsie wor·dt ver·wo1·pen. - Geen mislcen
ning van de bewiJsb·acht van de conclusie. 
- De bewijskracht van een conclusie 
wordt niet miskend door de rechter die 
de in deze conclusie aangevoerde rniclde
len verwerpt, door ze tegen te spreken. 
(B.W., art. 1319, 1320 en 1322.) 

10 januari 1972. 454 

25. - Bewijs door gesch1'i:ft. - Bewijs
kmcht van de akten. - Bur·ge1'lijlce zctlcen. 
- Zittingsblad waa1'in woTdt vastgesteld . 
dat degene die r·echt heeft op de over·neming 
van een orwoerencl goed, dat ondenuor·pen is 
aan de erjr·egeling van de kleine nalaten
schappen, door· cle meer·der·heid van de 
belangen is aangewezen. - Vonnis dat 
ve? lclaar·t dat de meenler·heid een anclen 
e1jgenaam heejt aangewezen. - Mislcen
ning van cle bewijsk?·acht van het zittings
blacl. -De bewijskracht van het zittings
blacl, waarin worclt vastgesteld dat 
degene die recht heeft op de overneming 
van een onroerencl goed, dat onderwor
pen is aan de erfregeling van de kle1ne 
nalatenschappen, door de meerderheid 
van de belangen is aangewezen, wordt 
miskend door het vonnis dat verklaart 
dat de meerderheid een andere erfgenaam 
heeft aangewezen. (B.W., art. 1319 en 
1320.) 

14 januari 1972. 475 

26.- Bewijs door· gesclwijt.- Bur·ger·
lijlce zaken. - Betcijskmcht van de alcten. 
- Eerste vonnis aat de dmagwijdte van 
een lm~wover·eenlcomst omsch?-ijjt. - Later· 
vonnis dat aan deze h~t~tr·ovm·eenlcomst een 
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ruimen dmagwijdte toesc.Jwijjt. - .Mis
kenning van de bewijslcmcht van het ee1·ste 
vonnis. - De bewijskracht van een eerste 
vonnis, dat de draagwijdte van een 
huurovereenkomst omschrijft, wordt mis
kend door het later vonnis, dat aan die
zelfde huurovereenkomst een ruimere 
draagwijdte toekent. (B.W., art 1319 en 
13!::0.) 

14 janu<Lri 1972. 477 

27. - Bewijs do01· gesch1 ijt. - Bewijs
lc?·acht van de alcten. - Stmjzalcen. -
Onjuiste uitlegging van de aanhef van een 
besluit. - Geen mislcenning van de 
bewijs,lcmcht van de alcten. - D e onjuiste 
uitlegging van de aanhef van een besluit 
levert geen miskenning op van de bewijs
kracht van de alden. (B.W., art. 1319 en 
1320.) 

21 februari 1972. 570 

28. - Bewijs doo1· gesch1·ijt. - Bu1·ge1·
lijlce zalcen. - Bewijslcmcht van de alcten. 
- Rechter die beslist dat een ve7·zoelcsch?-ijt 
niet is ingediend doo1· Pen 1'ep1·esentatieve 
we?·lcneme?'SO?'ffanisatie, maar wel do01· een 
ve7·antwoo1·delijlce van de valcvereniging, 
die opt1·eedt in zijn pe1·soonlijlce naam of in 
naam van een gewestelijlce ajdeling . -
Ve7·zoelcsch1·ijt doo1· de 1·ep1·esentatieve we?·lc
neme?·so?'ffanisatie ingediend in naam van 
een ajdeling, doo1· tttssenlcomst van een 
vm·antwoo1·delijlce van de valcve1·eniging.-
1]1[ is kenning van de bewijslcmcht van de 
alcten, - D e bewijskracht van het ver
zoekschrift dat door een representatieve 
werlmemersorganisatie in naam van de 
gewestelijke afdeling is ingediend door 
tussenkomst van een verantwoorclelijke 
van de vakvereniging, wordt miskend 
door de rechter die beslist, dat dit ver
zoekschrift niet is ingediend door d eze 
representatieve werknemersorganisatie, 
maar wel door de verantwoordelijke van 
de vakvereniging, die handelt in zijn 
persoonlijke naam of in naam van de 
gewestelijke afdeling. (B.W., art. 1319, 
1320 en 1322.) 

15 maart 1972 . 665 

29.- Bewijs doo1· gesch1·ijt . - Bu1·ge1·
lijlce zalcen . - Alcte van ve1·zet tegen een 
ve1·stelcvonnis. - Alcte van ve1·zet wam·in 
middelen van ve1·zet voorlcomen. - Beslis
sing op ve1·zet die ande1·e middelen van 
ve1·zet ontvanlcelijlc ve?·lclaa1·t, wellce door de 
ve1·zetdoende pa1·tij bij conclusie wo1·den 
aangevoe1·d. - Geen mislcenning van de 
bewijslcmcht van de ve1·zetalcte. - De 
partij die verzet heeft gedaan tegen een 
verstekvonnis is ontvankelijk om bij 

conclusie verweermiddelen aan te voeren 
die niet voorkomen in haar alde van 
verzet, wanneer de verwerende partij 
op verzet kennis ervan gehad heeft ; de 
beslissing waarbij deze middelen ont
vankelijk worden verldaard, schendt de 
wettelijke bepalingen tot regeling van de 
verzetprocedure niet en miskent evenmin 
de bewij sluacht van de akte van verzet. 
(Rv., art. 161 en 437; B.W., art. 1319, 
1320 en 1322.) 

17 maart 1972. 675 

30.- Beuijs doo1· gesch1·ijt.- Bewijs
lcmcht van de alcten. - Bu1·ge1"lijlce zalcen. 
- Oonclttsie. - Uitlegging ve1·enigbaa1· 
met de bewoordingen van de conclusie. -
Geen mislcenning van de bewijslcmcht va.n 
de akten. -De bewijsluacht van de alden 
wordt niet miskend door de rechter die 
van de conclusie van een partij een uit
leggin.g geeft, die met de bewoordingen 
ervan verenigbaar is. (B.W., art. 1319, 
1320 en 1322.) 

10 april 1972 en 17 m ei 1972. 
738 en 867 

31.- Bewijs doo1· gesch?-ijt.- Biwge?·
lijlce zaken. - Bewijslcmcht van de alcten. 
- M iddel dat aanvoe1·t dat de best?·eden 
beslissing de bewijskmcht mislcent van een 
alcte wam·in zelcm·e ve1·lclm·ingen vo·o1·lcomen. 
- Beslissing niet gegrond op deze alcte. -
Middel zonde1· feitelijlce g1·ondslag. -
Feitelijke grondslag mist het middel dat 
aanvoert dat de bestreden beslissing de 
bewijskracht miskent van een akte waar
in zekere verklaringen van een getuige 
voorkomen, terwijl de beslissing niet op 
deze akte is gegrond. (Burg. Wetb., 
art . 1319, 1320 en 1322.) 

14 april 1972. 765 

32. - Bewijs doo1· gesclwijt. - Bewijs
lcmcht van de alcten. - St1·ajzalcen. -
Btwge1·lijke 1·echtsvo?·dedng. An·est 
waa1·in de aa1·d en de d1·aagwijdte van een 
ve?·zelce?·ingscont?·act wo1·den vastgesteld. -
A1Test dat aan dit cont1·act een inte?'p7·e
tatie geeft die met zijn bewoonlingen niet 
onve1·enigbaa1· is.- Geen rnislcenning van 
de bewijslcmcht van de alcten.- De bewijs
kracht van een verzekeringscontract 
wordt niet miskend door de rechter, die 
de aard en de draagwijdte van het con
tract omschrijft, zonder er een interpre
tatia aan te geven die onverenigbaar is 
m et de bewoordingen ervan. (B.W., 
art . 1319, 1320 en 1322.) 

17 april1972. 768 

33 . - Bewijs doo1· ge.sch1·ijt.- B ewijs-
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kmcht van de akten. - Burgm·lijke zaken. 
- Wet van 30 ap1·il 1951 op de handels
huu?·ove?·eenlcomsten, a1·tikel 6. - Aan
V?'aag tot he1•ziening van de httU1' geg1·ond 
op niettwe omstandighecle1~ . - Bewe1·ing 
van de 1'echte1· dat cle eise1·s geen niettwe 
ornstandigheden aanvoe1·en, te1·wijl in de 
aanvullende conchtsie nieuwe omstanclig
heden vm·meld w01·den.- Miskenning van 
de bewijsk?·acht van deze conclusie. - D e 
bewijsluacht van de akten wordt rniskend 
door de rechter die verklaart dat een 
partij tot staving van haar aanvraag tot 
herzieuing van de huur van een onroerend 
goecl, ingevolge artikel 6 van de wet van 
30 april 1951 op de handelshuurovereen
komsten, de aard van de ni:euwe om
standigheden d ie zij heeft aangevoerd, 
niet nader heeft bepaald, terwijl zij deze 
omstandigheden in de aanvullende con
clusie heeft vermeld . 

4 mei 1972. 828 

34. - Bewijs doo1· gesch?-ijt . - Bw·ge?'
lijlce zalcen. - Rechtsvonle1·ing geg1·ond 
op een jottt die aan de venverende pa1·tij 
wonlt ten laste gelegd. - A1'1'est dat de 
1'echtsvonle1·ing ontvankelijk ve1·klctm·t op 
g1·ond van een ande1·e jottt. - Miskenning 
van de bewijslcmcht van de dagvaa1·ding en 
van de conclttsie. - De bewijskracht van 
het inleiclend exploot en van de conclusie 
van de oorspronkelijke eiser wordt mis
kend door het arrest clat de veroordeling 
van de oorspronkelijke verweercler stetmt 
op een andere fout clan die welke in deze 
akten is aangevoercl. (B.vV., art. 1319 
tot 1322.) 

12 mei 1972. 850 

35 . - Bewijs doo1· geschrijt. - Bewijs
lc?·acht van de alcten. - Btwge1·lijlce zaken . 
- P1·oces-ve1·baal van getttigenve1·hoo1· . -
Uitlegging ve1·enigbaa1· met de bewoo?·din
gen van de in dit proces-ve1·baal opgeno
men getttigenissen. - Geen mislcenning 
van de bewijskmcht van de akten. - De 
bewijsluacht van een proces-verbaal van 
een getuigenverhoor wordt niet miskend 
door de rechter die aan de i:n een proces
verbaal opgetekende getuigenissen een 
i:nterpretatie geeft, die onverenigbaar is 
met de bewoordingen ervan. (B.W., 
art. 1319, 1320 en 1322.) 

31 mei 1972. 922 

36 . - Bewijs doo1· gesch?-ijt . - Bewijs
lcmcht van de alcten. - St1·ajzaken. -
Beg1·ip . - Bestaat er van een overeen
komst noch authentieke noch onder
hanclse akte, dan kan er geen sprake zijn 
van rniskenning van de bewijskracht van 

een aide, in de zi:n van de artikelen 1319, 
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wet
hoek. 

20 juni 1972. 997 

37. - Bewijs doo1· gesclwijt. - Bewijs
k?·acht van de alcten. - St1·ajzaken . -
Oonclu.sie. - Rechtm· die aan de conclusie 
een ande1·e inhoud toesch?-ijjt dctn hetgeen 
e1·in voo1·komt. - Mislcenning van de 
bewijslcmcht van de conclttsie. - De 
bewijskracht van d e conclusie van een 
par t ij wordt rniskend door de rechter d ie 
er een andere i:nhoud aan toesch r ijft dan 
hetgeen eri:n voorkomt . (B.W., art. 1319, 
1320 en 1322.) 

27 juni 1972. 1029 

HOOFDSTUK III. 

BEWIJS DOOR GETUIGEN. 

38. - Bewij.s doo1· getuigen. - Stmf
zalcen. - Geval waa1·in de wet geen bijzon
de?' bewijsmiddel oplegt. - Getuigen·is . -
Soevereine beoo1•deling doo1· de jeitem·ech
te?'. - G?·enzen. - W anneer de wet i:n 
strafzaken geen bijzoncler bewijsmiclclel 
oplegt, oordrelt de feitenrechter soeverein 
over de waarcle van de getuigenissen, 
rnits hi j de bewoordingen ervan n iet 
miskent. 

13 september 1971 en 21 februari 1972. 
45 en 577 

39. - Bewijs doo1· getuigen.- Aanbod 
van een pm·tij het bewijs van · nauwlcetwige 
en te1· zake die.nende j eiten te leve1·en bij 
wege van een onde1·zoek . - Nauwkeu1·ige 
en te1' zalce clienende jeiten ; tegenbewijs 
e1·van. - Soever·eine beoo1·deling doo1· de 
j eiten1·echte1 . - W anneer de rechter toe
staat dat een partij aanbiedt het· bewijs 
van feiten te leveren door een of meer 
getuigen, beslist hij door soevereine 
feitelijke beoordeling of deze feiten nauw
keurig genoeg, ter zake dienend en voor 
tegenbewijs vatbaar zijn . 

3 december 1971. 329 

H OOF.DSTUK IV. 

VERMOEDENS. 

40. - Btwger·lijke zalcen.- Bewijs door 
ve1·moedens. - Testament . - Zinsver·
bijstm·ing van de er:flater·. - K mnlczinnig
heid voor· en na de dag van het testament . -
Omstandigheden waar·uit de zinsve?·bijste
r·ing ten tijde van het testament lean wo1·den 
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ajgeleid. - Het bewijs van de zinsver
bijstering van de erflater op het ogenblik 
dat hij een uestament heeft gemaakt, 
kan.voortvloeien hetzij uit het bewijs van 
de voortdurende staat van krankzinnig
heid van de erflater, hetzij uit h et bewijs 
van een gewone staat van krankzinnig
heid zowel op een tijdstip v66r als op 
een tijdstip na de dag van h et testam ent 
en die beiden dichtbij die dag gelegen 
zijn. 

24 februari 1972. 587 

HOOFDSTUK V . 

BEKENTENIS. 

41. - Bewijs dooT get~~igen. - B~~~·ge?'
lijke zaken. - Ge1·echtelijke bekentenis. -
Stilzwij gen van een pa1·tij ove1· een dooT de 
tegenpa1·tij in ?'echte aangevoe1·d jeit. -
V oonvaa1·de opclat het een bekentenis lean 
opleve1·en . -In burgerlijke zaken kan h et 
stilzwijgen van een partij over een door 
de tegenpartij in rech te aangevoerd feit, 
behoudens bijzonclere wettelijke bepa 
ling, enkel een bekent enis opleveren 
wanneer het gepaard gaat met omstan
digheden die er dit k arakter aan toeken 
nen. (B .W. , art. 1356.) (Impliciet e 
oplossing. ) 

2 december 1971. 326 

HOOFDSTUK VI. 

EED. 

BEZIT. 

1. - Bestaan van jeiten waa1·op het 
bezit is geg?'Oncl. - Soeve1·eine vaststelling 
doo1· de j eitem ·echte1·. - Ajleiden in 1·echte 
van het bestaan van het bezit. - Toezicht 
van het Hoj. - D e feitenrechter stelt 
soeverein het bestaan vast van feiten 
waarop een beweerd bezit is gegrond en 
h et Hof gaat na of het bezit er in rechte 
kan worden uit afgeleid. (B .W., art. 2279, 
en G.W., ar t . 608.) 

9 sep tember 1971. 29 

2. - Detentie. - Beg1·ip. - Detentie 
vereist niet dat hij die een zaak onder 
zich houdt, d e wil bezit om deze zaak 
voor zich te houden. (B.W. , art. 2228 en 
2229.) 

4 mei 1972. 830 

BLOEDMONSTER. 

Wet bet1·ejjende de politie ove1· het weg
ve?·lcee?' (coi:h·dinatie van 16 maa1·t 1968}, 
a1·tikel 63. - Geneeshee1· opgevo1·de?·d doo1· 
een van de magist1·aten, ambtena1·en of 
beambten bedoeld bij a1·tilcel 59, § 1. -
Geneeshee1· die geen eed moet ajleggen. -
In geval van artikel 63 van de wet 
b etreffende d e politie over het wegver
keer (coi:irdinatie van 16 maart 1968}, 
moet de geneesh eer, die door een van de 
m agistraten, ambtenaren of beambten 
bedoeld bij artikel 59, § 1, van deze wet 
is opgevorderd om een bloedmonst er te 
n em en, geen eed afleggen. (Wet betref
fende de politie over het wegverkeer 
[coi:irdinatie van 16 m aart 1968], art. 64; 
Sv., art. 44bis, §§ 3 en 4). 

5 juni 1972. 934 

BORGTOCHT. 

1. - Am·d van deze ove1·eenkomst. 
Accessoi1·e ove1·eenlcomst. - De borgtocht 
is uiteraard een accessoire overeenkomst. 
(B.W., art. 2011.) 

7 januari 1972. 445 

2. - Uitlegging met inachtneming van 
de hoojdove1·eenlcomst. - W ettelijlcheid. -
De rechter m ag, zonder d e bewijskracht 
van de borgstellingsakte te miskennen, 
een overeenkomst van borgtocht uitleg
gen met inachtneming van de hoofdover
eenkomst. 

7 januari 1972. 445 

3.- Omvang.- J~tiste vaststelling van 
de gewaa1·bo1·gde ve?'jilichting. - Om de 
omvang van de borgtocht vast te stellen, 
moet juist worden b ep aald welke ver
bintenis wordt gewaarborgcl en hoever 
deze zich uitstrekt. (B.W., art. 2013.) 

7 januari 1972. 445 

BURGERLIJKE RECHTSVORDE
RING. 

1. -- Rechtsvonle1·ing die vooT het stm.f
ge?·echt is gebmcht na de eindbeslissing op 
de stmjvo1·de?·ing. - Onbevoegdh~c,id. -
Het strafgerecht is onbevoegd om kennis 
te nemen van een vordering tot vergoe
ding van de door een misdrijf veroor
zaakte schacle, indien er op het ogenblik 
dat deze rechtsvordering voor dit gerecht 
is gebracht, r eeds e.en eindbeslissing was 
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ten aanzien van de strafvordering wegens 
dit misdrijf. (Wet van 17 april 1878, 
art. 4.) 

30 november 1971. 314 

2. - Rechtsvorde1·ing voo1· het stmfge
?·echt gebmcht. - Bevoegdheid. - Voo?·
waa?·den. - Het strafgerecht is slechts 
bevoegd om kennis te nemen van een 
rechtsvordering tot schadevergoeding, 
wan.neer deze vordering gegrond is op 
het vervolgde misdrijf en dit de oorzaak 
is van de schade. 

11 januari 1972. 460 

3. - Stmjvordm·ing en bu?·ge1·lijke 
?'echtsvo?·de?·ing ajzonde?'lijk ingesteld. -

CASSATIE. 

INLEIDING. - Taak en bestaans1·eden van 
het Hof van cassatie. - Aa1·d van 
het cassatiegeding. 

HooFDSTUK I. - Bevoegdheia van het 
Hoj van cassatie. 

1. - Bevoegdheid in het a lgemeen. 

§ 2 . - Beslissingen in r echte en beslissin
gen in feite. (Zie Voo1•ziening in cassatie. ) 

3. - Ambtshalve op te werpen middelen 
en gronclen van niet-ontvankelijkheid. 

4. - Respectieve bevoegclheid van de 
algemene vergaclering, de verenigde ka
mers, de eerste, tweecle en dercle kamer 
en, de voltallige terechtzittingen. 
5. - Soevereine beoorcleling door de fei
tenrechter. (Zie dit trefwoord.) 

HooFDSTUK II. - V01·de1·ing tot nietig
ve1·kla1·ing en cassatievoorzieningen in 
het belang van de wet. 

HoOFDSTUK III. Voo1·ziening in 
cassatie. - Memo1·ie tot staving van 
cle voo1·ziening ; memo1·ie van ant
woord en van wede?·antwoo?·d (Zie 
VooRZIENING IN CASSATIE). 

HoOFDSTUK IV. - Oassatiemiddelen (Zie 
CASSATIEJ\UDDELEN). 

HooFDSTUK V. - Rechtspleging in het 
algemeen. - Vo1·m, gevolgen van de 
a?Testen van het Hof van cassatie. 

1. - Rechtspleging in belastingzaken. -
Omvang van de vernietiging. 

c 

Schorsing van de bu?·ge1·lijke ?'echtsvo?·de
?'ing. - Wet van 17 ap1·il 1878, a1·tikel 4. 
- Bu1·ge?·lijke ?'echtsvO?·de?·ing. - Beg1·ip. 
- De burgerlijke rechtsvordering waar-
over de rechter, bij wie zij afzonderlijk 
aanhangig is gemaakt, overeenkomstig 
artikel 4 van de wet van 17 april 18 7 8 
houdende de voorafgaande titel v an h et 
W etboek van strafvordering zijn beslis
sing moet uitstellen, is de burgerlijke 
rechtsvordering die betrekl{ing heeft op 
punten welke zij gemeen heeft met een 
strafvordering die v66r of gedurencle de 
uitoefening van d eze burgerlijke rechts
vordering. 

26 m ei 1972. 907 

§ 2. - R echtspleging in burgerlijke zaken 
(zaken van koophandel en sociale zaken 
inbegrepen). - Omva,;g van de vernie
tiging. 

3. - Recbtspleging in strafzaken (Doua
nen en accijnzen inbegrepen). - Omvang 
van de vernietiging. 

HooFDSTUK VI. - Ve1·wijzing na cassatie 
(Zie VOORZIENING IN CASSATIE). 

HooFDSTUK VII. - Ajstand (Zie VooR
ZIENING IN CASSATIE) . 

HooFDSTUK VIII. - Kosten (Zie GE 
RECIITSKOSTEN). 

H oOFDSTUK IX. - Registmtie. - Zegel 
(Zie VOORZIENING IN CASSATIE ). 

INLEIDING. 

TAAK EN BESTAANSREDEN VAN IIET HOF 
VAN CASSATIE. - AARD VAN IIET 
CASSATIEGEDING. 

1.- Taak van het Hof.- Bu?·ge?·lijke 
zaken. - Best1·eden beslissing die haa1· 
beschilckende gedeelte g1·ondt op een do01· de 
voorziening gek?·itisee1·de 1·eden. - Be
voegdheid van het Hof om deze te ve1·vangen 
door een ?'echtsg?·ond die het beschikkende 
gedeelte ?'echtvaa?·digt. - Indien de be
streden beslissing haar beschikkende ge
deelte grondt op een door de voorziening 
gekritiseerde reden, mag het Hof deze 
vervangen door een rechtsgrond die het 
beschikkende gedeelte rechtvaardigt·. 

15 september 1971. 56 

2. - Taalc van het Hof. - Btwge?'lijke 
zaken. - Best1·eden beslissing die lwa1· 
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'b.eschikkende gedeelte stetmt op een doo1· de 
'IJ001'Ziening gec1·itisee1'de ?'echtsgTOnd. -
Recht van het H of om een 1'echtsg1·ond te 
-vm·va1~gen wam·doo1· het beschiklcende ge
deelte wo1·dt ge1·echtvaa1·digd. - 'Vanneer 
·de bestreden beslissing haar beschikkende 
.gedeelte steunt op een door de voor
ziening gecritiseerde rechtsgrond, mag 
het Hof deze vervangen door een rechts
,grond die het beschikkende gedeelte 
r echtvaardigt. 

16 november 1971. 265 

3. - Taalc van het Hof. - Di1·ecte 
belastingen.- Vennootschapsbelasting.
P1·ovisie bedoeld bij a1·tikel 2 3-1° van het 
Wetboek van de inkomstenbelastingen. -
Gevolgt?·elcking van de 1'echte1· ttit de aoo1· 
hem gedane vaststellingen. - Toezicht doo1· 
het Hof. - Het Hof van cassatie is 
bevoegd om na te gaan of het hof van 
beroep uit zijn feitelijke vaststellingen 
wettelijk heeft kunnen afleiden dat de 
door de belastingplichtige aangevoerde 
verliezen of lasten, in de zin van arti
kel 23-1° van het Wetboek van de inkom
stenbelastingen, " scherp omschreven 
lasten zijn welke volgens de aan de gang 
zijnde gebeurtenissen waarschijnlijk 
zijn ». 

23 december 1971. 415 

4. - Taak van het Hof. Gemeente-
lijlce en p1'ovinciale belastingen. - Be
.st?·eden beslissing die haa1· beschilclcencle 
gedeelte g1·onclt op een cloo1· de voo1·zienin g 
gelc?·itisee?'de 1 eden. - Recht van het H of 
om een ?'echtsg1·oncl aan te vullen wam·doo?' 
het beschiklcende gedeelte wo1·dt ge?·echt
vaa?·digcl. - W am1eer de bestreden beslis
sing haar beschikkende gedeelte steunt 
op een door de voorzien:ing gekritiseerde 
reden, mag het Hof een rEchtsgrond 
aanvullen waardoor het beschikkende 
gedeelte wordt gerechtvaardigd. 

28aprill972. 817 

HOOFDSTUK I. 

BEVOEGDHEID VAN RET HOF 
VAN CASSATIE . 

§ 1. - Bevoegdheid in het algemeen. 

5. - Bevoegdheicl. - Stmfzaken. 
Middel ten betoge dat de 1·echte1' de gegevens 
van de zaalc ve1·kee1·d in feite heeft beoo?'
deeld.- Hof niet bevoegd om lcennis e1·van 
te nemen. - Het Hof is niet bevoegd om 
na te gaan of de rechter de hem voor-

gelegde bewijsmiddelen van de zaak juist 
of verkeerd in feite heeft beoordeeld. 

6 september 1971, 5 oktober 1971 , 
8 november 1971 en 13 december 1971. 

9, 139, 244 en 369 

6. - Bevoegdheid. - Stmfzaken. -
Ve1·sch1-ijving in de best?'eden beslissing.
Bevoegdheicl van het Hof om ze te ve1·be
te1·en. - Het Hof is, bij da beoordel:ing 
van een cassatievoorziening, bevoegd om 
een verschrijving in de bestreden beslis
s:ing te verbeteren, wanneer deze duide
lijk uit de processtukken blijkt. (Impli
ciete oplossing.) 

14 september 1971. 51 

7. - Bevoegdheid. - Stmfzaken. 
Incidentele aangifte bij een cassatiebeTOep. 
- Misa1·ijven in de uitoefening van hun 
ambt gepleegd doo1· leden van een hof van 
beTOep. - Bevoegdheid van het Hof. -
Het Hof van cassatie neemt kennis van 
de incidentele aangifte b ij een cassatie

. beroep van wanbedrijven, ook al bestaat 
er geen samenhang met misdaden, die 
in de uitoefening van hun ambt zouden 
gepleegd zijn door leden van een hof van 
beroep. (Sv., art. 485, 486 en 494.) 

19 okt.ober 1971. 179 

8. - Bevoegclheid. - Stmfzalcen. -
Incidentele aangifte bij een cassatiebe1·oep 
van misd1'ijven die in de ttitoefening van 
hun ambt gepleegd zijn, doo1· leden van 
een hof van be1·oep. - Geen aanw·ijzing 
van misd·rijf. - Ve1·we1·p ing van de aan
gifte. - Het Hof van cassatie is bevoegd 
om te beslissen dat bij gebreke van aan
wijz:ing van misdrijf niet moet worden 
ingegaan op de bij een cassatieberoep 
:incidenteel gedane aangifte tegen leden 
van een hof van beroep, wegens wanbe
drijven die zij in de uitoefening van h1-m 
ambt zouden gepleegd hebben. (Sv., 
art. 485, 486 en 494.) 

19 oktober 1971. 179 

9. - Bevoegdheid. - Bu1·ge1·lijke zaken. 
- V e1·sch1-ijving in de best1·eden beslissing. 
- Bevoegdheid van het Hof om ze te 
ve1·bete1·en. - Het Hof is, bij de beoor
del:ing van een cassatievoorziening, be
voegd om een materiele vergissing in de 
bestreden beslissing te verbeteren, wan
near deze duidelijk blijkt uit de context 
ervan. 

22 · oktober 1971 en 28 januari 1972. 
193 en 518 

10. - Bevoegdheid. Di1·ecte belas-
tingen. - Ve1·sclwijving in de bestnden 
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beslissing.- Bevoegdheid van het Hof om 
ze te ve1·bete1·en. - Het Hof is, bij de 
beoordeling van een middel, bevoegd om 
een materiele vergissing in de bestreden 
beslissing te verbeteren, wmmeer deze 
duidelijk blijkt uit de context ervan. 

29 oktober 1971. 225 

11. - Bevoegdheid. Stmfzaken. -
Landlope1·ij. - Voo1·ziening in cassatie 
tegen een beslissing waa1·bij de inten&e?·ing 
van een landlope1· wm·dt bevolen. - Toe
zioht vcm het Ho.f. - Wanneer het Hof 
kennis neemt van een ont.vankelijke 
voorziening tegen een beslissing van de 
correctionele rech tbank waarbij de inter
nering van een landloper wordt bevolen, 
toetsb het Hof, zoa:Is in strafzaken, de 
regelmatigheid van de rechtspleging en 
de wettelijkheid van de beslissing. (Wet 
van 27 november 1891, gewijzigd de 
6e augustus 1971 , art. 16bis.) 

16 november 1971 en 8 mei 1972. 
268 en 833 

12. - Bevoegdheid. - Uitleve1·ingsve1'
d1·ag gesloten lc?·achtens de wet van 15 macwt 
187 4·. - Schencling van bepalingen van 
dit ve1·dmg. - Schending die aanleicling 
kan geven tot cassatie. - De uitleverings
verdragen die onder meer zijn gesloten 
krachtens de wet van 15 maart 1874 op 
de uitleveringen en die zijn geratificeerd, 
in werking getreden en bekendgemaakt 
in het Staatsblad, leveren, zonder dat zij 
na de sluiting van de Kamers de instem
ming, bepaald bij artikel 68 van de 
Grondwet, of de goeclkeuring van de 
wetgevende macht h ebben verkregen, 
<< wetten n op in de zin van de artikelen 612 
en 1080 van het Gerechtelijk Wetboek, 
namelijk << wetten » waarvan de schending 
aanleicling kan geven tot een cassatie
beroep. (Impliciete oplossing.) 

30 november 1971. 319 

13. - Bevoegdheid. - Stm.fzalcen. -
Aangifte van misdaclen en wanbed1·ijven in 
de t~itoefening van htm ambt gepleegd doo?' 
leden van een hof van be1·oep, dam· leden 
vcm een ?'echtbanlc van ee1·ste ctctnleg en dom· 
een o f!icier en een agent van ge1·echtelijlce 
politie. - Samenhang tt~ssen de aange
geven .feiten. - Bevoegdheicl van het Ho.f. 
- Ret Hof van cassatie dat regelmatig 
kennis heeft genomen van de aangifte 
van misdaden en wanbedrijven, die in 
de uitoefening van hem ambt zouden 
gepleegd zijn door leden va11 een hof van 
beroep, kan ook ke1mis nemen van mis
daden en wanbeclrijven die in de uitoe
fening van hun ambt zouden gepleegd 

zijn door leden van de rechtbank van 
eerste aanleg_ en door een officier en eeli 
agent van gerechtelijke politie, van het 
ogenblik dat de aangegeven f9iten samen
hangend zijn. (Sv., art. 485, 486 en 226.) 

20 december 1971. 393 

14. - Bevoegdheid. Stmjzaken. -
RechtstTeekse aangifte van · misdaden en 
wanbed1·ijven in de uitoe.fening van hun 
ambt gepleegd doo?' leden van een hof van 
be?'Oep, doo1· leden van een ?'echtbanlc vctn 
ee?'ste aanleg en doo1· een officie?' en een 
agent vctn ge1·echtelijke politie. - Inci
dentele acmgijte in een voo1·ziening. -
Beg1·ip. - Het Hof van cassatie kan geen 
kennis ne~en van de rechtstreekse aan
gifte van misdaden en wanbedrijven, die 
in de uitoefening van hem ambt zouden 
gepleegd zijn door leden van een hof van 
beroep en, in sanlenhang, door leden van 
een rechtbank van eerste aanleg alsmede 
door een officier en een agent-van gerech
telijke politie, dan wanneer deze aangifte 
incidenteel wordt gedaan in een zaak die 
voor het Hof aanhangig is, dit wil zeggen 
wanneer zij de in de hangende zaak te 
nemen beslissing kan bei:nvloeden. (Sv., 
art. 485, 486.) 

20 december 1971. 393 

15. - Bevoegdheid. Stmjzctlcen . -
Rechtst?·eelcse aangifte van een misdaad of 
een wanbed1·ijj in de t~itoe.fening van zijn 
ambt gepleegcl doo?' de rnctgistmat van de 
?'aadkame?' van de ?'echtbank van ee1·ste aan·
leg, die oveT de zaalc vctn de eise1· t~itspmalc 
heeft gectaan. - G1 ie.f die de wettelijkhe~~d 
van de beschikking niet kan aantasten. -
Aangifte die niet incidenteel wo1·dt gedaan 
in de voo1·ziening tege1~ het m·1·est van de 
kame?' van inbesclmldigingstelling wam·b~f 
deze beschiklcing we1·d bevestigd. - ·· Niet 
incide11teel in de voorziening tegen het 
arrest van de kamer van inbeschuldi
gingstelling, waarbij de internering van 
de eiser wordt bevolen, is de rechtstreekse 
aangifte van een misdaad of van wan
beclrijf die in de uitoefening van zijn 
ambt zouden gepleegd zijn door de magi
straat van d e raadlmmer van de recht
bank van E>erste aanleg, die de door het 
arrest bevestigde beschikking h eeft ge
wezen, daar de grief de wettelijkheid 
van deze beschikking niet kan aantasten 
en de voorziening niet tegen deze be
schikking was gericht. (Sv., art . 485 en 
486.) 

20 december 1971. 393 

16. - Bevoegdheid. Stmfzalcen. -
Stm.fvonle?·ing. -li!Jiddel doo?' de beklaag-
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de voo1·gedragen tot staving van de voor
.ziening. -De beklaagde ziet van dit middel 
aj.- Hoj niet verplicht hie1·op te antwoo1·
. den. - W anneer de beldaagde afziet van 
·een middel dat hij tot staving van zijn 
voorzienin,g had voorgedragan, is het Hof 
niet verp!icht hierop te antwoorden, 
zelfs indien het gericht was tegen de 
beshssmg op de strafvordering. 

20 december 1971. 395 

17. - Bevoegdheid. Stmjzaken. -
Beslissing van de commi88ie tnt besche1·
·ming van de maatschappij bet1 ejjende de 
hanclhaving van de inten1e1'ing. - Middel 
·waa1·in wo1·dt aangevoe1·d dat de geestes
:toestand van de geintm·nee1·de in feite deze 
.handhaving niet 1'echtvaaTdigr!e. - Hoj 
niet bevoegd om kennis e1·van te nemen. -
R et Hof is niet bevoegd om in feite te 
beoordelen of de geestestoestand van een 
gelnterneerde al dan niet de handhaving 
rechtvaardigt van de internering, welke 
door de commissie tot bescherming van 
de maatschappij is beslist. (Grondwet, 
art. 95 .) 

20 december 1971. 401 

18.- Bevoegdheid.- Bu1·ge1'lijke alcte. 
- T..Jitlegging van de best1·eden beslissing. 
- Bevoegdheicl van het H of. - Het Hof 
van cassatie heeft, bij de beoordeling 
van een cassatiemiddel, het recht de 
bestreden beshssing uit te leggen en te 
beshssen dat een uitdrukking in deze 
beslissing de gedachte van de rechtsr 
slecht weergeeft, maar dat deze niettemin 
duidelijk genoeg blijft. (G.W., art. 698.) 

7 januari 1972. 450 

19. - Bevoegdheid. - Stmjzaken. -
M iddel waa1·in het H of wo1'Clt uitgenodigd 
n~ te gaan of de ve1slagen van de cleslctm
dvge of de maatschappelijke enquete ten 
gunste van de beklaagde ttitvallen. - Hof 
niet bevoegd om kennis e1·van te nemen. -
H et Hof is niet bevoegd tot het beoor
delen van het voor de beklaagde al dan 
niet gunstige karakter van de gegevens 
die voorkomen in de verslagen van de 
deskundige of in de maatschappelijke 
enquete. (Grondwet, art. 95, lid 2.) 

17 januari 1972. 482 

20. - Bevoegdheid. - Stmfzalcen. -
Ve1ja1·ing. - Bevoegdheid van het H of van 
cassatie om na te gaan of een 1'egelrnatig 
voo1·gelegde p1·ocesakte de ve1ja1·ing van de 
stmfv01·de1·ing heeft gestttit. - Het Hof 
van cassatie is bevoegd om te onderzoe
ken of er onder de regelmatig voorge
legde procesakten een akte voorkomt 

waardoor de verjaring van de strafvor
dering werd gestuit. 

18 januari 1972 en 2 mei 1972 . 
490 en 821 

21. - Bevoegdheid. - Tttchtzaken. -
VeTsclwijving in het cassatieve1'zoeksch1-ift. 
- Bevoegdheid orn ze te vm·bete1·en. -
Bij de beoordeling van een voorziening 
in tucht~aken is het Hof bevoegd om een 
verschl'lJVIng m het cassatieverzoek
schrift te verbeteren, wanneer deze duide
lijk blijkt uit de context ervan. 

19 januari 1972. 495 

22. - Bevoegdheid. - Stmfzalcen. -
Ve1·sch1·ijving in de alcte tot vaststelling van 
de ve1·kla1·ing van cassatiebe1·oep. - Be
voegclheid van het Hof orn ze te ve1·bete1·en. 
- H et Hof is bevoegd om een verschrij
ving met betrekking tot de datum van de 
bestreden beslissing te verbeteren in de 
akte tot vaststelling van de verklaring 
van cassatieberoep, wanneer deze ver
schrijving duidelijk blijkt uit de context 
van deze alde. 

14 februari 1972. 546 

23. - Bevoegdheid. - Stmfzaken. -
Ve1·sclwijv~ng in de alcte tot vaststelling van 
cle ve1·lclm·tng van voo1·ziening in cassatie. 
- Bevoegdheicl van het Hof om ze te ve1·
bete1·en. - Het Hof is bevoegd om een 
verschrijving te verbeteren in de akte 
die de verklaring van voorziening in 
cassatw vaststelt en betrekking heeft op 
de datum van deze verklaring, wanneer 
de verschri jving duidelijk blijkt uit de 
context van deze alde. 

21 februari 1972. 580 

24. - Bevoegdheid. - Dienstplicht. -
Stulclcen waa1·op het Hof ve1·mag acht te 
slaan. - Het Hof waarbij een voorziening 
tegen een beslissing van een militiege
recht aanhangig is, mag voor de beoor
deling van een middel geen acht slaan op 
stukll:en die aan dit gerecht niet vverden 
overgelegd. 

8 maart 1972. 644 

25. - Bevoegclheid. - Stmfzaken. -
Feitelijke beschouwingen, waa1·in feiten en 
1·echt z#n vennengd en die v1·eemd zijn aan 
de zaak. - Hof niet bevoegd om kennis 
e1·van te nemen. - Het Hof kan geen 
kennis nemen van feitelijke beschou
"':'~ngen, :vaarin feitel!-. en recht vermengd 
ZIJn of d1e vreemd ZIJn aan de zaak, die 
door de eiser t egen de bestreden beslissing 
zijn aangevoerd. (Grondwet, art. 95.) 

19 jw1i 1972. 982 
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26. - Bevoegdheid. - Stmjzaken. -
Huu1· van m·beid. ~ A1·beidsove1·eenkomst 
voo? m·beide1·s en m·beidsove1·eenlcomst voo1· 
bedienden. - Ve1·band van onde?·geschikt
heid. - Toetsing doo1· het Hoj. - Ret 
Rof van cassatie is bevoegd o_m na te 
gaan of de rechter uit de door hem vast
gestelde feiten wettelijk · het bestaan 
heeft kuunen afleiden van een verband 
van ondergeschiktheid, kenmerk van de 
arbeidsovereenkomst voor arbeiders en 
van de arbeidsovereenkomst voor bedien
den. 

20 jtmi 1972. 997 

§ 2. - Beslissingen in r echte 
en beslissingen in feite. (Zie Vom·ziening 

in cxssottie.) 

§ 3 . - Ambtshalve op te werpen middelen 
en gronden van niet-ontvankelijkheid. 

4. - Respectieve bevoegdheid van de 
algemene vergaclering, cle verenigde ka
mers, de eerste, tweecle en clercle kamer en 
cle vol tallige terechtzittingen. 

27. - Bevoegdheid. - A mbtshalve op 
te tve?·pen micldel. - Di1·ecte p?·ovincictle 
belasting. - Besluit van de bestendige 
deputatie van de p1·ovinciemad. - Oassa
tiebe?·oep ontvankelijlc. - Bevoegdheid van 
het Hoj om een middel dctt de openbcwe 
01·de 1·aakt mnbtshalve op te we?'JJen. -
Ret Rof van cassatie, ·waarbij een ant. 
vankelijke voorziening tegen een besluit 
van de bestendige deputatie van do pro
vincieraad inzake directe provinciale 
belasting aanhangig is, kan een middel 
opwerpen afgeleid uit de schending van 
een wetsbepaling die de openbare orde 
raakt. 

14 oktober 1971. 167 

§ 5. - Soevereine beoordeling 
door cle feitenrechter. (Zie dit trefwoorcl.) 

ROOFDSTUK II. 

VORDERING TOT NIETIGVERKLARING EN 
CASSATIEVOORZIENINGEN . IN RET BE

LANG VAN DE WET. 

28. - Bevel van cle ministe1· van 
JttStitie. - Stnt:fzaken. - Oo?Tectionele 
?'echtbcmlc, in hoge1· beroep ttitsp?·aalc 
'a.oencle, ve?·zwaa?·t de doo1· de politie?·echt
bank uitgesJJroken stmf zonrler de eenstem
migheid van haa1· leden vast te stellen. 
Ve1·nietiging van het vonnis. - Op de 

voorziening van de procureur-generaal, 
ingesteld op bevel van de Minister van 
Justitie, V>!lrniet.igt het Rof het vonnis 
van de correctionele rechtbank, uitspraak 
doende in hoger beroep, dat de door de 
politierechtbank uitgesproken straf ver
zwaart zonder de eenstemmigheid van de 
!eden van de rechtbank vast te stellen. 

27 september 1971. 102 

29. - Bevel van de :Minister van 
Jttstitie. - St?·ajzalcen. - Vonnis tot 
ve?'oO?·deling wegens een misd1·ijj dat ve?·
jcwnl is. - Vemietiging. - Op de voor
ziening van de procureur-generaal, ing~
steld op bevel van de Minister van 
Justitie, vernietigt h et Rof het vonnis 
tot veroordeling wegens een misclrijf dat 
verjaard was. (Sv., art. 441.) 

21 maart 1972. 699 

30. - Bevel vcm de 111inister van 
Justitie.- Stmjzalcen. - Vonnis tvam·bij 
een aanstelle1· btwge?Techtelijlc aanspmke
lijlc wo·l'dt ve?"!clnm·d voo1· de betaling van 
de gelclboete ten laste van zijn ctangestelde 
uitgesp1·oken tvegens d?·onlcenschap op een 
openbcwe JJlaats. Ventietiging. 
Op de voorziening van de procureur
generaal, inges told op bevel van de 
Minister van .Justitie, vernietigt het Rof 
het beschikkende gedeelte van een vonnis, 
waarbij een aansteller voor zijn aange
stelde bm·gerrechtelijk aansprakelijk 
wordt verklaard voor de betaling van de 
geldboete die ten laste van de aangestelde 
is uitgesproken wegens een overtrading 
van artikel 1 van de besluitwet van 
14 november 1939 betreffende de beteuge
ling van de dronkenschap. (Sv., art. 441.) 

21 maart 1972. 699 

31. - Bevel van de Ministe1· van 
Justitie.- Vonnis van de politie?·echtbanlc 
wam·bij de belclaagde tvo?·dt ve?'OO?'aeeld tot 
een geldboete vcm 26 j?·cmlc wegens beledi
gingen in m·tilcel 561-7° bedoeld. 
Vemietiging en venvijzing. - Op de 
voorziening in cassat.ie van de procureur
generaal , ingesteld op bevel van de 
Minister van justitie, vernietigt het Rof 
het vonnis van de politierechtbank, 
waarbij de beklaagde tot een geldboete 
van 26 frank worclt veroordeeld wegens. 
andere belecligingen dan in hoofdstuk V 
van t itel VIII van boek II van het Straf
wetboek zijn omschreven, en verwijst de 
zaa.k naar een andere politierechtbank. 
(Sv., art. 441 en 427, en S.W., art. 561-7°.) 

9 mei 1972. 839 
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32.- Onwang.- Bevel van ae Minis
te?· van justitie. - St?·afzaken. - Ve1·val
lenve1·kla1'ing van het 1·echt een voe?"tttig of 
een luchtschip te bestu1·en of een 1·ijdie1' te 
geleiden. - Ven~ietiging van het vonnis 
wegens onwettelijlcheid van deze st?·aj. -
Gehele ve1·nietiging en ve?"wijzing. - De 
vernietiging van een vonnis, uitgesproken 
op de voorziening van de procureur· 
generaal die is ingesteld op bevel van de 
minister van justitie, wegens de onwet
telijkheid van de vervallenverklaring van 
het recht een voertuig of een luchtschip 
te besturen of een rijdier te geleiden is 
een gehele vernietiging m et verwijzi:ng. 
(Sv., art. 441.) 

20 juni 1972. 1002 

33. - Bevel van Ministe1· van jttstitie. 
- Stmjzalcen. - St1·afvo1·de?·ing ve1·vallen 
wegens betaling van een geldsom. - Ve1·
oo1·delend vonnis ,_:_ Ve1·nietiging zonde1· 
ve1·toijzing . - Op de voorziening van de 
procm·eur-generaal, ingesteld op bevel 
van de minister van justitie, vernietigt 
h et Hof zonder verwijzing het vonnis, 
dat een veroordeling uitspreekt wegens 
een feit ten aanzien van·hetwelk de straf
vordering vervallen was door betaling 
van een geldsom onder de voorwaarden 
omschreven bij artikel 166 van het Wet
boek van strafvordering. (Sv., art. 441.) 

20 juni 1972. 1000 

34. - Bevel van de Ministe1· van 
jttstitie. - Stmfzaken. - Vemonleling 
van de belclaagde ve1·nietigd. - Gevolg ten 
aanzien van de btwgen·echtelijlc aansp?·a
lcelijke pa1·tij. - Wanneer op d e voor
ziening van de procureur-generaal , inge
steld op bevel van . de minister van 
justitie, de veroordeling van de b eklaag
de vernietigd wordt, strekt deze vernie
tiging zich nit tot het beschild~ende 
gedeelte van het vonnis waarbij de bur
gerrechtelijk aansprakelijke partij werd 
veroordeeld. (Sv., art. 441.) 

20 juni 1972. 1000 

35. - Bevel van de Ministe1· van 
justitie. - Stn:l:fzalcen. - Vonnis tot 
Ve?'OO?'deling van een 1·eeds m·oege1·, wegens 
hetzelfde .feit ve?'oo,-deelde beklaagde. -
Ve1·nietiging. - Op de voorziening van 
de procureur-generaal, ingesteld op bevel 
van de minister van justitie, vernietigt 
het Hof het vonnis van de politierecht
bank dat een beldaagde veroordeelt 
wegens een feit waarvoor hij reeds was 
veroordeeld door een vroegere beslissing, 
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die in kracht van gewijscle is gegaan. 
(Sv., art. 441.) 

20 juni 1972 en 26 jm1i 1972. 
lOll en 10.25 

36. - B evel van de Ministe1· van 
jttstitie. - St?·afzaken. - Vonnis waa1·bij 
de ve?·vallenve?·lcla,-ing wonlt uitgespmlcen 
van het 1·echt een voe1·tuig of lu.chtschip te 
bestm·en of een 1·ijdie1' te geleiden. - Geen 
vaststelling van het bestaan van een van de 
omstandigheden bedoeld bij de wet bet?·ef
fende de politic ove1· het wegve1·kee1·," coo?·
dinatie van 16 mam·t 1968, m·tilcel 38. -
Vemietiging. - Op de voorziening van 
de procureur-generaal, ingesteld op bevel 
van de minister van justitie, vernietigt 
het Hof een vonnis tot vervallenverlda
ring van het recht een voertuig of een 
luchtschip t e besturen of een rijdier te 
geleiden, zonder h et bestaan vast te 
stellen van een van de omstandigheden 
bedoeld bij artikel 38 van de wet betref
fencle de politie over h et wegverkeer, 
coordinatie van 16 maart 1968. (Sv., 
art. 441.) 

20 juni 1972. 1002 

37. - Bevel van de Ministm· van 
j-ustitie. - Stm:fzalcen. - A1Test tot 
ve?·oo?·deling van de bekluagde wegens een 
feit waa1·van het hof van bc·roep geen ken
nis heejt genomen. - v e-rnietiging zondc?' 
ve1·wijzing. - Op d e voorziening van de 
procureur-generaal, ingestelcl op bevel 
van de minister van justitie, vernietigt 
het Hof zoncler verwij zing het a.rrest van 
een hof van beroep tot veroorcleling van 
de beklaagcle wegens een feit, waarvan 
bet hof van beroep geen ' kennis had 
genomen. (Sv ., art. 182 en 441.) 

26 juni 1972 . 1028 

HOOFDSTUK III. 

VOORZIENINGEN IN CASSATIE. - M:E;MOc 
RIE TOT STAVING VAN DE VOORZIENrNG; 
l\'!EMORIE VAN ANTWOORD EN VAN 
WEDERANTvVOORD. 

(Zie Voo1·ziening in cassatie) ._. 

HOOFDSTUK IV. 

CASSATIEMIDDELEN. 

(Zie Oassatiemiadelen.) 

HOOFDSTUK V. 

.. \ 

RECHTSPLEGING IN HET ALGEMEEN. ,____.. 
VORJ\1, GEVOLGEN VAN DE ARRESTEN 
VAN HET HOF VAN CASSATIE. 
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§ 1. - Rechtspleging in belastingzaken. 
- Omvang van de vernietiging. 

2. - Rechtspleging in burgerlijke zaken 
(zaken van koophandel en sociale zaken 
inbegrepen). - Omvang van de vernieti
ging. 

38. - Rechtspleging. - Btwge1·lijke 
zalcen. - Voo1·ziening van ve1·schillende 
pa1tijen tegen dezelfde beslissing. 
Ambtshalve samenvoeging. - Indien ver
schillende partijen zich tegen dezelfde 
beslissing in cassatie voorzien, voegt het 
Hof d eze voorzieningen samen. (G.W., 
art. 1083.) 

2 september 1971. 3 

39. - Omvang.- Bu1·ge?·lijlce wken.
Gassatie Va?'b een beslissing. - B1·engt cle 
cassatie mede van de beslissing die het 
gevolg is van de ee1·ste. - De cassatie van 
de beslissing op de hoofdvordering brengt 
de cassatie mede van de beslissing op de 
vordering tot vrijwaring die het gevolg 
ervan IS. 

24 september 1971. 93 

40. - Omvang.- Btwge1·lijlce zalcen.
Gassatie van een beslissing. - Gassatie 
die leidt tot de cassatie van de beslissing, 
die enlcel het gevolg is van de ee1·ste . - De 
cassatie van een beslissing leidt tot de 
oassatie van de beslissing, die enkel het 
gevolg is van de vernietigde beslissing. 

25 november 1971. 308 

41.- Omvang.- Bu1·ge1'lijlce zaken . 
Beslissing waa1·bij alle aanspmkelijlcheid 
voo1· een ongeval ten laste wo1·dt gelegd van 
de bestttu1·de1' van een voe1·tuig. - Rechte1· 
die om·egelrnatig heeft beslist dat de 
bestuu1·dm· van het ande1·e voe1'tuig geen 
jout heejt begaan. - Gassatie van de 
beslissing wam·bij de aanstelle1' van de 
bestu'tt?·de?' van het ee1·ste voe1·tuig ve?'OO?'
deeld w01·dt orn de aan het tweede voe?'t'ttig 
toegeb1·achte schade geheel te ve1·goeden en 
hem zijn rechtsvo1·de1·ing tegen de aanstel
le?' van de bestuu1·de1' van clit laatste voe?·
tuig en tegen zijn ve?·zelce?·aa?' 'tVO?'dt 
ontzegd. - Gassatie die zich niet 'ttitst1·elct 
tot de beslissing dat de bestuu1·dm· van het 
ee1·ste voe1·tuig een jout heejt begaan waa?·
voo?' zijn aanstelle1· aanspmlcelijlc is . -
Wordt de beslissing, waarbij alle aan
sprakelijkheid voor een ongeval ten laste 
wordt gelegd van de bestuurder van een 
voertuig, de aansteller van deze be
stuurder wordt veroordeeld tot de volle
dige vergoeding van de aan het and~:e 
voertuig toegebrachte schade en hem ZIJn 

rechtsvordering tegen de aansteller van 
de bestuurder van het tweede voertuig 
en tegen zijn verzekeraar wordt ontzegd, 
vernietigd omdat de rechter onregelmatig 
heeft beslist dat de bestuurder van dit 
laatste voertuig geen fou"t heeft begaan, 
dan strekt cassatie zich niet uit tot de 
beslissing dat de bestuurder van het 
eerste voertu.ig een fout heeft begaan 
waarvoor zijn aansteller aansprakelijk is. 

10 februari 1972. 539 

42.-Onwang.- Bu1·ge1'lijlce zaken. 
Gassatie van een beschikking van een in 
laatste aanleg gewezen vonnis van de 
m·beids?'echtbanlc. - Gassatie b1·engt de 
cassatie mede van de beschiklcing van het
zelfde vonnis die slechts het gevolg is van de 
ee1·ste . - De beschikking van een in 
laatste aanleg gewezen vonnis van de 
arbeidsrechtbank, die slechts het gevolg 
is van een vernietigde beschikking van 
hetzelfde vonnis, moet ook worden ver
nietigd. 

15 maart 1972. 665 

43.- Omvang. - Btwge?'lijlce zalcen. 
Gassatie van een m·1·est . - Gassatie die de 
cassatie meeb1·engt van het an·est dat maa?' 
het gevolg is van het ee1·ste cm·est. - De 
cassat.ie van het arrest dat een hoger 
beroep ontvankelijk verklaart en een 
desk1..mdige aanstelt, brengt cassatie mee 
van het later arrest dat de aldus aange
stelde deslnmdige vervangt, zelfs indien 
tegen dit laatste arrest geen voorzien.ing 
werd ingesteld. 

26 april 1972. 807 

44.-Omvang.- Btwge1·lijlce zalcen . 
Beschilckende gedeelte niet onde1·scheiden 
ten opzichte van de omvang van de ve?·nie
tiging. - Beg1·ip. -In burgerlijke zaken 
is, ten opzichte van de omvang van de 
vernietiging, geen beschikkende gedeelte 
dat onderscheiden is van het door het 
cassatieberoep bestreden beschikkende 
gedeelte, datgene waartegen door geen 
van de partijen in h et cassatiegeding een 
ontvankelijke voorziening kan worden 
ingesteld. 

12 mei 1972. 850 

3. - Rechtspleging in strafzaken (Doua
nen en accijnzen inbegrepen). - Omvang 
van de vernietiging. 

45.- Omvang.- Stmjzaken.- Voo?'
ziening in cassatie van de beklaagde. -
Gassatie van de beslissingen op de tegen 
hern ingestelde st?·ajvo?·de?·ing en btwge1·-
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lijke 1·echtsvorde1·ing. - Oassatie b1·engt de 
cassatie niet mede van de eindbeslissing op 
de doo1· hem ingestelde bu1·ge1·lijke ?·echts
vo1·de1·ing, waa1·tegen hij zich niet of zich 
om·egelmatig in cassatie heejt voorzien. -
De cassatie, op de voorziening in cassatie 
van de beklaagde, van de beslissingen 
op de tegen hem ingestelde strafvordering 
en burgerlijke rechtsvordering, brengt de 
cassatie niet mede van de eindbeslissing 
op de tegen hem ingestelde burgerlijke 
rechtsvordering waartegen hij zich niet 
of zich onregelmatig in cassatie heeft 
voorzien. 

7 september 1971 en 15 februari 1972. 
17 en 556 

46. - Omvang.- Stmfzaken.- Ve?·val
lenve1·kla1·ing van het 1·echt een voe1·tuig te 
bestu1·en. - Oassatie wegens de omvet
telijkheid waa1·doo1· deze stmj is aangetast. 
- Gehele cassatie met ve1·wijzing. - De 
cassatie wegens de onwettelijkheid waar
door de vervallenverklaring van het 
recht een voertuig te besturen is aange
tast, is een gehele cassatie en geschiedt 
met verwijzing. 

7 september 1971. 20 

47.- Omvang.- Stmjzaken. On-
wettelijke ve1·vangende gevangenisst1·aj. -
Oassatie en venvijzing bepe1·kt tot dit punt 
van het beschilckende gedeelte. - W anneer 
een veroordelend vonnis vernietigd wordt 
omclat de rechter een lagere vervangende 
gevangenisstraf heeft uitgesproken dan 
die welke hij wettelijk diende uit t e 
spreken, worden de cassatie en de ver
wijzin.g beperkt tot dit punt v2n het 
beschikkende gedeelte. 

20 september 1971. 69 

48. - Omvang. - · Stmfzalcen. 
Oassatie hie1·op geg1·ond dat een geldboete 
met geen decimes is vennee1·de1·d. - Oas
satie en ve1·wijzing bepe1·kt tot deze punten. 
- v'\T anneer het Hof, op het cassatie
beroep van de procureur des Konings, 
een vonnis van de correctionele recht
bank in hoger beroep vernietigt omdat de 
reclner onwettelijk nagelaten heeft vast 
te suellen dat de geldboete met. decimes 
werd vermeerderd, worden de cassatie en 
de verwijzing beperkt tot dit punt. 

20 september 1971. 69 

49.- Omvang.- Stmjzalcen.- Voo?·-
\ ziening van de p1'0CU?'eu1·-genemal op bevel 

van de Ministe1· van Justitie.- Ve?·nieti
ging van de ve?·oo?·delende beslissing op de 
stmjv01·de1·ing. - Geejt geen aanleiding 
tot de ve1·nietiging van de beslissing op de 
bu?·ge?'lijlce ?'echtsvo?·de?·ing. - De vernie-

tiging door het Hof, op de voorziening 
van de procureur-generaal, ingesteld op 
bevel van de Minister van J ustitie, van 
de veroordelende beslissing op de straf
vordering geeft geen aanleiding tot de 
vernietiging van de beslissing op de 
burgerlijke rechtsvordering. 

27 september 1971. 102 

50.- Omvang.- Stmjzalcen.- Voor
ziening in cassatie van het openbaar 
ministm·ie tegen de beklaagde en de pa1·tij 
die voo1· hem bu1·ge1'1'echtelijk aanspmke
lijk is ve1·klaa1·d. - Oassatie van de beslis
sing tot vm·oo1·deling van de belclaagde. -
Oassatie b1·engt de cassatie met zich van de 
beschikking bet1·ejjende de bu?·gm·?·echtelijk 
aanspmkelijlce pm·tij. - De cassatie, op 
de voorziening van het openbaar minis
terie tegen de beklaagde en de partij die 
voor hem burgerrechtelijk aansprakelijk 
is verldaard, van de beslissing tot ver
oordeling van de beldaagde brengt de 
cassatie met zich van de beslissing waar
bij deze partij burgerrechtelijk aanspra
kelijk wordt verldaard voor de beklaagde. 

4 oktober 1971, 13 december 1971, 
20 december 1971, 17 april 1972 en 
29 mei 1972. 132, 366, 399, 775 en 917 

51. - V e1·zet. - Stmjzaken. _.:_ Ve1·
we1-pencl a?Test. - Bepalingen van Mti
kel 4-20ter van het Wetboelc van stmjvO?': 
de1·ing inachtgenomen. - Verzet niet 
ontvankelijlc. - Niet ontvankelijk is het 
verzet tegen een arrest van h et Hof van 
cassatie waarbij het cassatieberoep van 
de verzetdoende partij tegen een arrest 
in strafzaken wordt verworpen, omdat 
de bepalingen van artilml 420te1' van het 
W etboek van strafvordering zijn inacht.
genomen. 

12 oktober 1971. 165 

52. - Omvang. - Stmjzaken. - Oas
satiebe1·oep van de belclaagde tegen de 
beslissingen op de stmjvo1·de1·ing en de 
bu1·gerlijlce ?'echtsvo1·de1·ingen wellce · tegen 
hem we1·den ingesteld. - Oassatie van de 
beslissing op de stmjv01·de?·ing. - Oassatie 
dientengevolge van de eindbeslissing op 
cleze bu1·ge1'lijlce 1'echtsv01·de1'ingen. ·._ In
dien de beldaagde zich in cassatie heeft 
voorzien tegen de beslissing op de straf
vordering en tegen de eindbeslissing op 
de bru·gerlijke rechtsvorderingen welke 
tegen h em werden ingesteld, dan leidt de 
cassatie van de eerste beslissing tot de 
cassatie van de tweede, die het gevolg 
ervan is. 

12 oktober 1971 en 8 november 1971. 
165 en 246 
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53. - Omvang.- Strajzalcen.- Voo?'
zi.ening in cassatie van de belclaagde tegen 
de . beslissingen op de stmfvm·de?·ing en 
op een tegen hem ingestelde bu?·ge?·lijlce 
?'echtsvm·de?·ing. - V e1·nietiging van de 
beslissing op de stmjvorde1·ing. - Ve?'
nietiging dientengevolge van de eindbe
slissing op de bu?·ge?.zijlce ?'echtsvonle?·ing. 
- W anneer de beklaagde zich in cassatie 
heeft voorzien tegen _de beslissing op de 
strafvordering en tegen d e eindbeslissing 
op de tegen hem ingestelde burgerlijke 
rechtsvordering, leidt de vernietiging van 
de ~erste beslissing tot de vernietiging van 
de tweede beslissing, die h et gevolg ervan 
is, zelfs indien de vernietiging van d e 
beslissing op de strafvordering van 
ambtswege wordt uitgesproken. 

8 november 1971, 28 februari 1972, 
20 m aart 1972, 15 mei 1972 en 16 mei 
1972. 247, 590, 684, 855 en 864 

54. - Omvang. - St?·afzalcen. - Bur
ge?·lijlce ?'echtsvorde?'i'lltg. - Voo1·ziening 
van de belclaagde. - Oassatie van de 
lieslissing op de stmfvm·de?·ing·. - B1·engt 
de cassatie mede van de niet dejinitieve 
beslissing op de bu?·ge?·lijlce ?'echtsvo?·de?·ing, 
niettegenstaande de niet-ontvanlcelijlcheid 
van de voo1·ziening tegen deze laatste beslis
sing. - D e cassatie, op de voorziening 
vim -d e beklaagde, van de beslissing op 
de-str11fvordering brengt de vernietiging 
mede van de niet d efinitieve beslissing 
op de burgerlijke rechtsvordering, niet
tegenstaande de niet-ontvankelijkheid 
van de voorziening tegen d eze beslissing. 

23 november 1971. 301 

55. - Omvang. - Stmfzalcen. -
A1·?·es-t wam·bij de opscho1·ting van de ttit
sp?·aalc van de ve?·oo?·deling wonlt gelast. -
Oa'ssatie wegens de onTegelmatigheid in de 
motive1·ing van dezg maat1·egel. - Oassa
tie van de besUssing bet1·ejjende cle sclml
digverlcla?'ing van de beslissing waa1·bij de 
opsclim·ting wm·dt gelast. - W anneer 
een arrest, waarbij de opschorting van 
de uitspraak van d e veroordeling wordt 
gelast, vernietigd wordt wegens de on
regelmatigheirl in de rnotivering van 
deze . maatregel, geldt de cassatie zowel 
voor de beslissing betreffende de schul
c;ligverklaring als voor de beslissing waar
bijde opschorting wordt gelast. 

30 november 1971. 316 

56. - Omvang. - Stmfzalcen . - Ve?·
nietiging van de beslissing die cle beklaag
de ve?·oo?·deelt. - Regelmatige voo1·ziening 
van de bu?·ge?'?'echtelijlc aanspmkelijlce 
pa1·tij. __:_ Ve1·nietiging b?'engt de vernie-

tiging mede van het beschilclcencle gedeelte 
met betrekking tot deze pa1·tij, zelfs al is zi_i 
op een ambtshalve aangevoe?'Cl middel 
ttitgesp1·oken. - vVanneer de burgerrech 
t elijk aansprakelijke partij r egelmatig 
een voorziening heeft ingesteld, brengt 
d e vernietiging van de beslissing die de 
beklaagde veroordeelt, zelfs al is zij op 
een ambtshalve aangevoerd middel uitge
sproken, de vernietiging mede van het 
beschikkende gedeelte met betrekl{ing 
tot deze partij. 

6 december 1971. 335 

57. - Omvang.- Stmjzalcen . - Btw
ge?·lijke ?'echtsvm·de?·ingen. - Ve?'Oo?·de
lende beslissing doo1· dezelfde onwettelijk
heicl aangetast . - Eindbeslissing op een 
van de ?'echtsvorde?·ingen en geen eind
beslissing op de ande1·e . - Oassatiebe?·oep 
van de ve?·zekema?' van de eigenam· van het 
voe?'tttig . - Ajstand van het cassatiebe1·oep 
tegen de eindbesl-issing, zonde1· bentsting. 
- Oassatie van de eindbeslissing. -
Oassatie leidt tot de ve1·nietiging van de 
tweede beslissing. - W anneer de rechter, 
op verschillende r echtsvorderingen t egen 
de beklaagde en t egen de verzekeraar 
van de eigenaar van bet voertuig, door 
onwettelijkheid aangetaste beslissingen 
heeft gewezen en een van deze beslissin
gen een eindbeslissing is en de andere 
niet, leidt de aanneming v an bet cassa

' tie beroep van d e verzekeraar tegen de 
eerste beslissing tot de vernietiging van 
de tweede, zelfs indien de verzekeraar 
van zijn beroep t egen deze laatste beslis
sing afstand heeft gedaan, zonder erin te 
berusten. 

6 december 1971. 342 

58. - Omvang. - Stmjzalcen. - Bu?'
ge?·lijlce ?'echtsvo?'Cle?·ingen tegen een be
klaagde en tegen een ve?·zelce?·aar en, sub
sidiai?', tegen het Gemeenschappelijk 
Moto?·wam·bo?·gfonds, die v1·ijwillig zijn 
tussengelcomen. - Rechtsvonle1·ingen tegen 
de belclaagde en tegen de ve?·zelcema?' aan
genomen. - Gemeenschappelijlc Moto?'
wam·bo?·gjonds wo1·dt bttiten de zaak ge
steld. - Beslissingen die de ve1·zelcema?' 
ve?'OO?'delen en het Gemeenschappelijk lJ!Io
to?·waa?·bo?·gfonds bttiten de zaalc stellen, 
zijn op dezelfde onwettelijlce ?'eclen geg1·ond. 
- V oo?·ziening in cassatie van de ve?·zeke
?'aa?' tegen de bu?·ge?'lijke pa1·tijen, tegen 
de belclaagde en tegen het Gemeenschappe
lijlc Motonvaa?'bO?'gfonds. - Oassatie van 
de beslissing die de venekema1· -Ve?'OO?'
deelt, leidt tot de ve1·nietiging van het 
beschikkende gedeelte waarbij het Gemeen 
schappelijk M otonvam·bo1·gjonds bttiten de 
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zaak w01·den gesteld. - Indien burger
lijke rechtsvorderingen werden ingesteld 
tegen een beklaagde en tegen de verze
keraar van de eigenaar van het voertuig 
en, subsidiair, ingeval beslist werd dat 
de beklaagde niet was verzekerd, tegen 
bet Gemeenschappelijk Motorwaarborg
fonds, die beide vrijwillig zijn tussenge
komen, en de burgerlijke rechtsvorderin
gen ·werden aangenomen tegen de be
klaagde en tegen de verzekeraar terwijl 
bet Gemeenschappelijk Motorwaarborg
fonds buiten de zaak werd gesteld, leidt 
de cassatie, op de voorziening van de 
verzekeraar tegen de burgerlijke partij 
en, tegen de beklaagde en tegen het 
Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds, 
va!J de veroordeling van de verzekeraar 
ten aanzien van de burgerlijke partijen 
tot de vernietiging van het beschikkende 
gedeelte, dat op dezelfde omvettelijke 
reden is gegrond, en het Gemeenschappe
lijk Motorwaarborgfonds buiten de zaak 
stelt. 

6 december 1971. 342 

59. - Omvang. Stmjzaken. -
Cassatie van het beschikkende gedeelte 
bet1·ejjende cle stmjvo?·cle?·ing. - Oassatie 
die zich niet ttitst1·ekt tot het beschilckende 
gedeelte wam·bij uitspmak woTdt gedaan 
ove?' de gegTondheid van de bu?·ge?'lijlce 
1'echtsvonleTing. - Wanneer, op de voor
ziening aileen van bet openbaar minis
terie, bet Hof het beschild{ende gedeelte 
van een vonnis betreffende de straf
vordering vernietigt, strekt deze vernie
tiging zich niet uit tot het beschikkende 
gedeelte waarin uitspraak wordt gedaan 
over de gegrondheid van de rechtsvorde
ring van de burgerlijke partij. 

13 december 1971 en 26 juni 1972. 

366 en 1026 

60.- Omvang.- Stmjzalcen.- Stmf
voTde?·ing. - V e?'OO?'deling we gens ve?'
schillende misd1·ijven tot onderscheiden 
st1·ajfen en in de g·ezamenlijke kosten van de 
strajvo1·dering. - Ve1·nietiging van de 
veroo1·deling wegens sommige van deze 
misd1·ijven. - V ernietiging van de ve?'
oo?·deling in de gezamenlijke kosten. -
Wanneer een beslissing waarbij de be
klaagde wegens verschillende misdrijven 
tot onderscheiden straffen wordt veroor
deeld, met betrekking tot sommige van 
deze misdrijven vernietigd wordt, brengt 
deze vernietiging de vernietiging mede 
van de veroordeling in de gezamenlijke 
kosten van de strafvordering. 

3 januari 1972 . 429 

61.- Omvang. - Stmfzaken.- A1·1·est 
ve1·nietigd wegens de onwettelijlcheid van 
de ve?'001'deling in de kosten van de stmj
vonlM·ing, en van de lijjsclwang voo1· de 
invo1·de1·ing van deze kosten. - Oassatie 
bepe1·kt tot deze beschilckencle gedeelten. -
W anneer een arrest aileen vernietigd 
wordt wegens de onwettelijkheid van de 
veroordeling in de kosten van de straf
vordering en van de lijfsdwang voor de 
invordering van deze kosten, is de ver
nietiging beperkt tot deze beschikkende 
gedeelten. 

17 januari 1972. 481 

62.- Omvang. - Stmjzaken.- Ovm·
tTeding van douane- en accijnswetten. -
Miscl1·ijj stmjbaa?' met hoojdgevangenis
stmj en geldboete. - V1·ijsp1·ekencl an·est. 
- Onwettelijlce beslissing. - VooTziening 
van het bestuuT van jinancien alleen. -
Oassatie en venvijzing zijn bepe1·lct tot de 
beschikking op de ?'echtsvoTde?·ing van het 
bestuw·. - Wanneer aileen het bestuur 
van financien cassatieberoep heeft inge
steld tegen een arrest waarbij zijn vrij
gesproken de beklaagden wegens een 
overtreding van de douane- en accijns
wetten, die strafbaar is met hoofdgevan
genisstraf en geldboete, doet het Hof, 
dat die beslissing vernietigt, zulks maar 
in zover deze uitspraak heeft gedaan op 
de rechtsvordering van het bestuur. 
(Wet van 26 augustus 1822, art. 24 7, 
laatste lid.) 

18 januari 1972. 483 

63 . - Omvang.- Strajzaken . - Bur
ge?·lijke ?'echtsvO?·cle?·ing. - Oassatie ge
steund op de tegenst1·ijdigheid tussen twee 
beslissingen van eenzelfde a?'?'est. - Oas
satie die bet?·ekking heejt op de beide 
beslissingen. - W anneer een arrest wordt 
vernietigd omdat twee beslissingen ervan 
in verband met de burgerlijke belangen 
tegenstrijdig zijn, heeft de cassatie be
trekking op de beide beslissingen. 

13 maart 1972. 655 

64. - Omvang. - St?·ajzaken. 
Oassatie van de bes lis sin waa1·bij de be
klaagde w01·dt ve?'o01·deeld. - Bu?'ge?·rech
telijk aanspmlcelijlce pa1·tij die zich niet 
of onregelmatig in cassatie heeft voo1·zien. 
- Gevolg van de cassatie ten aanzien van 
deze pa1·tij. - W anneer de beslissing tot 
veroordeling van de beklaagde worclt 
vernietigd op voorziening van deze 
laatste en de burgerrechtelijk aansprake
lijke partij zich niet of onregelmatig in 
cassatie heeft voorzien, verliest de beslis-
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sing waarbij deze partij voor de veroor
deling burgerrechtelijk aansprakelijk 
wordt verhlaard haar bestaansreden. 

13 maart 1972. 657 

65 . - Omvang.- Stmjzalcen.- Bu1·
ge1·lijke 1'echtsvo1·de1·ingen. - V oo1·ziening 
in cassatie van de belclaagde bepe1·lct tot 
de st?·ajvo1·de1·ing. - Gassatie van cle 
beslissing op de stmjvonle1·ing. - B1·engt 
de vm·nietiging mecle van de niet definitieve 
beslissingen op de 1·echtsvonlm·ingen van 
de bu1·gedijlce pa1·tijen. - De cassatie, op 
de voorziening van de behlaagde, van de 
beslissing op de strafvordering brengt de 
vernietiging mede van de niet definitieve 
beslissingen op de rechtsvorderingen van 
de burgerlijke partijen, zelfs indien de 
behlaagde zich tegen deze beslissingen 
niet in cassatie heeft voorzien. 

20 maart 1972. 684 

66. - Omvang. - Stmfzalcen . - S1·aj
vonle1·ing . - V oo1·ziening in cassatie van 
het open bam· ministe1·ie. - V onnis ve?'
nietigd omdat de g1·ond van de v1·ijspmalc 
ttit hoojcle van een telastlegging in st1·ijd 
is met de ve1·oo1·deling met bet1·elclcing tot 
een ancle1·e telastlegging. - Ve1·m'etiging 
slaat op beide beslissingen. - Wanneer , 
op de voorziening van het openbaar 
ministerie, de vrijspraak vernietigd 
wordt, omdat de reden waarop ze is 
gegrond in strijd is met de veroordeling 
op de strafvordering met betrehl,ing tot 
een andere telastlegging, slaat de vernie
tiging op beide beslissingen. (Grondwet, 
art. 97.) 

21 maart 1972. 694 

67. - Omvang. - Stmfzalcen. 
Gasscttie van de beslissing tot ve1·oo?"deling 
van de belclaagde in de kosten van de stmj
vonle?·ing. Geen cassatiebe?"oep of 
om·egelmatig cassatiebe1·oep van cle bu?'ge?'-
1'echtelijlc aanspmlcelijke paTtij. - Beslis
sing waa1·bij deze pm·tij bu1·gen·echtelijk 
aansp1·alcelijlc wonlt ve1·klaa1·d voo?' cle 
ve?'OO?'deling in de lcosten heejt geen be
stactns?·eden mee1·, zelfs indien de cassatie 
op een midclel van ambtswege wonlt ttitge
sp?·oken. - W anneer de beslissing tot 
veroordeling van de beklaagde in de 
kosten van de strafvordering vernietigd 
wordt op de voorziening van de beklaagde 
en de hurgerrechtelijk aansprakelijke 
partij zich niet of zich onregelmatig in 
cassatie heeft voorzien, verliest de beslis
sing waarbij deze partij bmgerrechtelijk 
aansprakelijk wordt verklaard voor deze 
veroordeling, h aar bestaansreden, zelfs 

indien de vernietiging op een middel van 
ambtswege wordt u.i.tgesproken. 

21 maart 1972. 695 

68 . - Omvang. - Stmfzalcen . - Bu1'
ge1·lijlce 1'echtsv01·dm·ing. - Regelmatige 
voo1·zieningen in cassatie van cle belclaagde 
en van de voo1· cleze btwgen·echtelijlc aan
spmlcelij lee pm·tij tegen cle beslissing, 
wam·bij zij wO?·den vemonleeld tot volleclige 
schadeve1·goecling van het slachtojje?' van 
een ongeval. - Gassatie, op cle voo1·ziening 
van de bu?·ge?'?'echtelijlc aanspmlcelijlce 
pm·tij, van de te hm·en opzichte gewezen 
beslissing. - Gassatie die zich ttitst1·ekt tot 
cle op dezeljcle onwettige 1·eden geg1·onde 
beslissing ten opzichte van cle belclaagcle. -
Wanneer de beslissing, waarbij de voor 
de behlaagde burgerrechtelijk aansprake
lijke partij samen met de. beklaagde 
wordt veroordeeld tot volledige schade
vergoeding van het slachtoffer van d e 
schade, die door de beldaagde werd ver
oorzaakt en waarvoor hij aileen aanspra
kelijk is verldaard, wordt vernietigd, op 
grand dat niet is geantwoord op de 
conclusie van de burgerrechtelijk aan
sprakelijke partij waarin deze aanvoer de 
dat het slachtoffer ook een fout had 
begaan, die in oorzaak verband stand 
met de schade, volgt hieruit de cassatie 
van de op dezelfde onwettelijkheid ge
gronde beslissing tot veroordeling van de 
behlaagde, die zich regelmatig in cassatie 
heeft voorzien, zelfs indien deze behlaag
de geen middel aanwendt. 

11 april 1972. 753 

69.- Omvang.- St?"ajzalcen. - A1·1·est 
vm·nietigd in zove1· het cle ve?'OO?'deling van 
cle belclaagcle do01• cle ee?"ste 1'echte1· in cle 
gezamenlijlce lcosten van cle stmjvonle1·ing 
onwettelij lc heeft bevestigcl. - Ven~ietiging 
bepe1·lct tot dit beschilclcencle gecleelte. -
W anneer een arrest vernietigcl wordt op 
grand aileen dat de strafrechter de ver
oordeling van de behlaagde d oor de 
eerste rechter in de gezamenlijke kosten 
van de strafvordering onwettelijk heeft 
bevestigd, is de vernietiging beperkt tot 
dit beschilffiende gedeelte. 

17 april 1972. 773 

70. - Onwang. - Stmfzalcen . - Ve1'
vallenvm·lclm·ing· van het 1·echt tot sttwen. -
Beslissing ve1·nietigcl omdat cle nchte1· on
wettelij lc beslist heejt dat geen ve1·vallen
ve?·lcla1·ing mocht tv01·den ttitgesp1·olcen. -
V olleclige ve1·nietiging. - W anneer een 
veroordelend vonnis wor dt vernietigd 
omdat de rechter heeft beslist dat een 
vervailenverldaring van het recht tot 
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sturen niet wettelijk kon worden uitge
sproken, sla at de vernietiging op de 
gehele veroordeling. 

17 april 1972. 775 

71. - Omvang. - Stmjzaken. 
Enige stmj ttitgesp1·oken wegens ve?·schei
dene misd1·ijven. - Onwettelijke stmj. -
Voo1·ziening in cassatie van de beklaagde 
bepe1·lct tot de ve1·oo?·delende beslissing in 
ZOVe?' zij alleen betTekJcing heejt op een 
deze1· misd1·ijven. - Oassatie van de volle
dige ve1'00?"deling. - vVanneer de bestre
den beslissing wegens verscheidene mis
drijven een enkele straf uitspreekt op 
grond van het enkel strafbaar opzet van 
de dader en deze straf onwettelijk is, 
vernietigt het Hof de veroordeling in 
·haar geheel, zelfs indien de beklaagde zijn 
voorziening beperkt heeft tot deze beslis
sing in zover zij aileen betrekking heeft 
op een dezer misdrijven, daar deze beper
king niet kan leiden tot de splitsing van 
een veroordelende beslissing, die op 
hetzelfde strafbaar feit is gegrond. 

9 mei 1972. 835 

72.- Rechtspleging. - Stmjzaken. 
Venve1ping. - Ajstand de dag v661· de 
uitspmak · van het ve1·we1·pingsmTest en 
vastgesteld doo1· een alcte opgesteld do01· de 
g1·ijfie1· van het 1·echtscollege dat de best1·eden 
beslissing heejt gewezen. - H of niet op de 
hoogte van de ajstand !!661· de uitspmak 
van het ve?·we?·pingsmTest. - Geen int?·ek
king van dit a?Test. - Hoewel in strafe 
zaken de afstand van een voorziening in 
cassatie aan geen formaliteit onderwor
pen is, moet de eiser, die afstand doet, 
niettemin de nodige maatregelen nemen 
om het Hof tijdig van zijn afstand op de 
hoogte te brengen ; het Hof trekt geen 
verwerpingsarrest in, wanneer de eiser 
slechts de dag v66r de uitspraak afstand 
heeft gedaan van zijn voorziening door 
een verklaring, die is opgenomen door de 
griffier van het rechtscollege dat de be
streden beslissing heeft gewezen en de 
akte tot vaststelling van deze afstand 
slechts na zijn beslissing op het Hof is 
toegekomen. 

23 mei 1972. 888 

73.- Omvang.- Stmjzalcen.- Voor
ziening van het openbaa1· ministe1·ie 
ge1·icht tegen de belclaagden en tegen de 
voo1· deze bu?·ge?Techtelijke aanspmlcelijke 
pa1·tij. - Best1·eden vonnis waa1·bij de 
stmjvo1·de1·ing onwettelijlc vmjaa1·d w01·dt 
ve1·klam·d. - Oassatie. - Omvang. -
De cassatie, op de voorziening van h et 
openbaar ministerie tegen de beklaagde 

en de voor deze burgerrechtelijke aanspra
kelijke partij, van de beslissing waarbij 
onwettelijk wordt verklaard dat de straf
vordering wegens een overtreding van 
het wegverkeersreglement tegen deze 
laatste partij verjaard is brengt de cassa
tie mede van het beschikkende gedeelte 
dat op dezelfde onwettige grond steunt 
en waarbij deze bm·gerrechtelijke aan
sprakelijke partij buiten de zaak wordt 
gesteld. 

29 mei 1972. 912 

74. - Omvang. - Stmjzaken. -BuT
gm·lijlce ?'echtsvO?·de?·ing. - An·est wam·in 
een fout van de btwge1·lijke pa1·tij w01·dt 
vastgesteld en alle aanspmlcelijkheid voo1· 
een ongeval ten laste w01·dt gelegd van de 
btt?·geTlijlce pa1·tij, met ttitsluiting van de 
ve?'oO?·deelde beklaagde. - A1Test alleen 
vemietigd wegens de onwettelijlce ve1·kla1·ing 
dat de ovm·t1·eding van de beklaagde niet in 
oo?·zalcelijlc ve1·band staat met het ongeval. 
- Oassatie van de beslissing waa1·bij alle 
aanspmlcelijkheid vooT de schade w01·dt 
ten laste gelegd van de btwge1lijlce pa1 tij. -
Ven~ietiging die zich niet uitst1·ekt tot de 
beslissing dat de bu1•gm·lijke pw·tij een 
jou.t heejt begaan waa1·voo1 zij aanspmlce
lijk is.- Ingeval een arrest, waarbij alle 
aansprakeli jkheid voor een ongeval ten 
laste wordt gelegd van de burgerlijke 
partij, we gens een fout die zij heeft 
begaan, met uitsluiting van de veroor
deelde beklaagde, aileen vernietigd wordt 
op grond van de onwettelijke verklaring 
dat de overtrading van de beklaagde niet 
in oorzakelijk verband staat met het on
geval, strekt de vernietiging van de 
beslissing, die alle aansprakelijld1eid voor 

- de schade ten laste legt van de burgP.r
lijke partij, zich niet uit. tot de beslissing 
dat deze een fout heeft begaan waarvoor 
zij aansprakelijk is. 

6 juni 1972. 942 

75.- Rechtspleging.- Stmjzalcen.
Ve1·we1·pend "a·1'1'est. - N ee1legging van een 
memo1·ie. - Te1·mijn. - Ve1·sch1·ijving in 
het be1·icht waa1·bij aan de eise1· kennis 
wonlt gegeven van de datum waaTop de 
zaak is ingesch1·even op de ?'ol van de 
terechtzitting.- Het Hoj, op vo1·de1·ing van 
de p1·ocu1·eu?·-gene1·aal, t1·elct het a?Te8t in 
en doet •.1.itspmak bij wege van een nieuwe 
beschikking. - Wanneer in strafzaken 
een voorziening is verworpen door een 
arrest van een vroegere datmn dan die 
welke wegens een verschrijving aan de 
eiser was opgegeven, en deze kon be
schouwen dat de termijn die door arti
kel 420bis, lid 1, van het Wetboek van 

c---

1 
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strafvordering is voorgeschreven om een 
memorie ter staving van zijn voorziening 
ter griffie van het Hof neer te leggen, nog 
niet was verstreken, trekt het Hof, op 
vordering van de procm·eur-generaal, het 
arrest dat werd uitgesproken in en doet 
op de voorziening uitspraak bij wege van 
een nieuwe beschikking. 

19 juni 19n. 982 

76.- Omvang.- St?;afzaken.- Vorw
ziening van de beklaagde. - Oassatie van 
de beslissing 01J cle stmfvm·de?·ing. -
B1·engt de cassatie mede van de niet defini
tieve beslissingen op de ?'echtsvontm·ingen 
van de bw·ge1·lijke pa1·tijen. - Niettegen
staande de niet-ontvankelijkheid van de 
voMziening tegen deze beslissingen en zelfs 
in geval van afstand van cleze voo1·ziening. 
- De cassatie, op de voorzieni.ng van de 
beklaagde, van de beslissing op de straf
vordering brengt de cassatie mede van 
de niet definitieve beslissingen op de 
rechtsvorderingen van de burgerlijke 
partijen, hoewel de voorziening tegen 
deze beslissingen vooralsnog niet ont
vankelijk is en zelfs indien de beklaagde 
van deze voorzioning afstand heeft ge
daan, zonder evenwel in de beslissing 
te berusten. 

27 juni 1972. 1029 

HOOFDSTUK VI. 

VERWIJZING NA CASSATIE. 

(Zie Voo1·ziening in cassatie. ) 

HOOFDSTUK VII. 

AFSTAND. 

(Zie Voo1·ziening in cassatie.) 

HOOFDSTUK VIII. 

KOSTEN. 

(Zie Ge7•echtskosten.) 

HOOFDSTUK IX. 

REGISTRATIE. - Z EGEL. 

(Zie Voo1·ziening 1:n cassatie). 

CASSATIEMIDDELEN. 

INLEIDING. - Aa1·d van het cassatie
middel. 

HOOFDSTUK I. - Midaelen die niet 
ontvankelijk zijn wegens onduidelijlc
heid. 

HooFDSTUK II.- Middelen die niet ont
vankelijlc zijn omctat niet aanged~tid 
wo1·dt waw·in de wet of wellce w"tsbe
pctling is geschonclen, of omclat de voor
ziening zelf niet ontvanlcelijlc is we
gens het ontb1·eken vwn lc7·achtens cle 
wet bij cte voorziening te voegen stulc
lcen of van bij de wet vereiste aanwij
zingen. 

HooFDSTUK III. - Miclclelen die feite
lijlce g7'Dnclslag missen. 

HooFDSTUK IV. - Nie~twe miclaelen. -
Lo~tte1· j~widische micldelen. 

HooFDSTUK V. - Miildelen die niet ont
vankelijlc zijn wegens gemis aan 
be lang vom· de dse1·. 

HooFDSTUK VI. - Jill idctelen die niet 
ontvanlcelijlc zijn orndat zij op cie 
best1·eden beslissing geen bet?·elclcing 
hebben. 

HoOFDSTUK VII. - Ambtshalve voo?·ge
dmgen micldel. (Zie CASSATIF.) 

INLEIDING. 

AARD VAN HET CASSATIEMIDDEL. 

1. - Stmfzaken. - Middel waa1·in 
f eiten en 1·echt ve1·mengcl zijn. - Niet-ont
vanlcelijkheid. - Niet ontvankelijk, we
gens vermenging van feiten en recht, is 
het middel dat het Hof ertoe zou ver
plichten feitelijke gegevens na te gaan. 
(Grondwet, art . 95 .) 

4 oktober 1971 , 5 oktober 1971 en 
26 oktober 1971.. 127, 141 en 214 

2. - Stmfzalcen . - Middel ge?'icht 
tegen Mn beslissing op venvijzing na cassa
tie. - Midclel dat enkel k1·itielc oefent op 
de 1'echtslee1· waa1·op de cassatie is geg1·oncl 
en die cloo7' het 7'echtscollege op verwijzing 
we1·d toegepast. - Niet-ontvanlcelijkheicl. 
- Niet ontvankelijk is het middel dat 
gericht is t egen een arrest op verwijzing 
na cassatie en dat enkel kritiek oefent op 
de rechtsleer waarop de cassatie is ge
grop.d en die door het rechtscollege op 
verwijzing werd toegepast. (G.W., 
art. 1119, lid 2.) 

4 oktober 1971. 134 

3. - Stmfzalcen. - Midael dat lc7'itielc 
oefent op een feitelijke beoonleling van de 
1·echte7·. - Niet-ontvankelijkheicl. - Niet 
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ontvankelijk is het middel dat kritiek 
oefent op eon feitelijke beoordeling van 
de rechter. (Grondwut, art. 95.) 

16 november 1971. 260 

4. - Stmfzaken. - Landlopen"j. -
ll!iddel geg1·ond op de bewee1·de valsheid 
van een vaststelling van het pToces-ve1·baal 
van de te1·echtzitting en van de best1·eilen 
beslissing.- Geen betichting van valsheicl. 
- Niet ontvankelijk micldel. - Niet 
ontvankelijk is hot middel ten betoge 
dat authentieke vaststollingen van hct 
proces-verbaal van de terochtzitting en 
van de bestreden beslissing niet met de 
werkelijkhoid overeenstenunen, wmmeer 
de eiser noch het proces-verbaal van de 
terechtzitting noch de bestreden beslis
sing van valsheid heeft beticht. 

16 noven1.ber 1971. 269 

5. - St?·ajzaken. - OassatiebeToep van 
de ve1·oo1·deelcle beklaagde. - Ambtshalve 
opgewo1·pen middel clat ldclt tot cassatie 
met ve1·wijzing. - Tot staving van de 
voo1·ziening voo1·gedmgen rnidclel clat geen 
cassatie zondm· venvijzing lean meebTengen. 
- jVJ iddel dat geen onde1·zoek van het H of 
behoejt.- Wanneer op het cassatieberoep 
van de veroordeelde beklaagde, een 
middel, dat leidb tot cassatie met ver
wijzing, ambtshalve wordt opgeworpen, 
behoeft hot Hof niet vooraf hot middel 
te onderzoeken dat de eiser tot staving 
van zijn voorziening heeft voorgedragen 
en dat geen cassatie zonder verwijzing 
kan meebrengen. 

22 november 1971 en 12 juni 1972. 
297 en 95~ 

6. - Stmjzalcen. - JJ!iddel geg1·onrl op 
de bewee1·de valsheid van de datum van de 
doo1· de g1·if!ie1· van het ge1·echt ontvangen 
akte. - Geen betichting van valsheid. -
Niet-ontvankelijlcheid. - Niet ontvanke
lijk, bij ·omstentenis van betichting we
gens valshoid, is het middel dat gegrond 
is op de beweerde valsheid van de 
a uthentieke vaststelling van de datum 
waarop de akte door de griffier is ont
vangen. 

22 november 1971. 298 

7. - B1wge1'lijke zalcen. - Middel 
wam·in jeiten en 1·echt z~jn vennengd. -
Niet ontvankelijlc middel. - Nieu ontvan
kelijk, wegens vermenging van feiten en 
recht, is hot middel dat het Hof ertoe 
zou verplichten gegevens van feitelijke 
aard na te gaan. 

3 december 1971, 28 januari 1972, 
17 mei 1972 en 24 mei 1972. 331, 518, 

867 en 891 

8. - DiTecte belastingen. - Middel 
waa1·in jeiten en 1·echt vennengd zijn. -
Niet-ontvankelijkheid. - Niet ontvanke
lijk, wegens vermenging van feiten en 
recht, is het middel dat hot Hof ertoe 
zou verplichten gegevens van feitelijke 
aard na te gaan. (Grondwet, art. 95.) 

23 december 1971. 415 

9. - Stmjzalcen. - JJ!fiddel dat nood
zaak als Techtvam·digingsg1·ond aanvoe1·t. 
- Middel waa1·injeiten en 1·echt ve1·mengd 
zijn. - Niet ontvankelijk rnicldel. -

' Wegens vermenging van feiten en recht, 
is niet ontvankelijk hot middel, waarbij 
noodzaak als rechtvaardigingsgrond 
wordt aangevoerd, wanneer dit middol 
hot Hof ertoe zou verplichten gegevens 
van feitelijke aard na te gaan. (Grand
wet, art. 95.) 

24 januari 1972. 503 

10. - D1:enstplichtzaken.- Middel dat 
kTitielc oejent op een jeitel1"jke beoonle
ling van de he1·keU1·ingsmad. - N iet 
ontvanke.lijk middel. - Niet ontvankelijk 
is hot middel rlat kritiek oefEnt op eon 
feitelijke beoordeling van de herkeurings
raad. 

16 februari 1972. 559 

11. - Stmjzalcen. - lllfiddel hie1·uit af
geleid dat de veTdachte, in voo?'lopige hech
tenis zijnde, niet binnen een redelijke 
tennijn wo1·dt be1·echt. - Middel waa1·in 
jeiten en 1·echt vennengrl zijn. - Niet ont
vankelijk -midd.,z. - Niet ontvankelijk, 
wegens vermenging van feiten en recht, 
is het middel hieruit afgeleid dat de 
verdachte, in voorlopige hechtenis zijnde, 
niet binnen een redelijke termijn is 
berecht, daar hot onderzoek van dit 
middel, dat niet aan de feitenrechuer 
word onderworpen, hot Hof zou verplich
ten feitelijke gegevens na te gaan. 

20 maart 1972. 687 

12. - Stmjzalcen. - Middel tot aan
voe?·ing van een ?"echtvaa?·digingsgTond 
afgeleid 1tit een onove1·lcomelijke dwaling. 
- Midd"l waa1·in feiten en 1"bcht ve1·mengd 
zijn. - Niet-ontvankelijkheid. - Beg?"ip. 
- Niet ontvankelijk, vvegens vermenging 
van feiten en recht, is het midclel hieruit 
afgeleid dat de bestreden beslissing de 
eiser had moeten vrijspreken wegens een 
onoverkomelijke dwaling, dat het Hof 
zou verplichten gegevens van feitelijke 
aard nate gaan en vast te stollen. (Grand
wet, art. 95.) 

21 maart 1972. 691 

I 
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13. - St1·ajzaken . Ve1'001'deling met 
ttitstel en opscho1·ting vcm de ve1'001'deling. 
- Uitstel ve1·leend doo1· de ee1·ste 1'echte1'.
Rechte1· in hoge1· be1·oep die in jeite oo1·deelt 
dat e1· geen g1·ond bestaat om het ttitstel te 
handhaven. - Beslissing dienaangaande 
speciaal gemotivee1·d. - Miclclel ajgeleid 
ttit de omvettelijkheid vcm die g1·onden. -
Ontvankelijk middel. - Ontvankelijk is 
het middel afgeleid uit de onwettelijkheid 
van de redenen, die door de rechter in 
boger beroep zijn aangevoerd tot staving 
van zijn beslissing dat. er geen grond 
bestaat om het door de eerste rech ter aan 
de beklaagde verleende uitstel te hand
haven. 

10 april 1971. 742 

14. - Bu1·ge1·lijke zaken.- Middel van 
de in hoge1· be1·oep tttssengekomen pa1·tij 
dat de 1'echte1· in hoye1· be1·oep venvijt het 
vonnis van de ee1·ste 1'echte1' wegens diens 
onbevoegdheid niet te hebben vemietigd. -
Hoge1· bm·oep niet tegen alle beschiklcingen 
van het vonnis ge1'icht. - Ontvankelijk 
midd6l. - Het middel van de in b oger 
beroep tussengekomen partij dat de 
rechter in boger beroep verwijt bet von
nis van de eerste rechter wegem; diens 
onbevoegdheid niet te hebben vernietigd, 
is ontvankelijk, wanneer het hoger beroep 
niet tegen aile beschikkingen van het 
vonnis was gericht. 

26 april 1972 . 812 

15.- Stmfzalcen. - Middel geg1·ond op 
de bewee1·de valsheid van een authentieke 
vaststelling van het dagvam·dingsexploot. 
- Geen betichting van valsheid. - Niet 
ontvankelijk middel. - Niet ontvankdijk 
is het middel ten betoge dat een authen
tieke vastste lling van het dagvaardin.gs
exploot niet met de werkelijkheid strookt, 
wanneer de eiser cut exploot niet van 
valsh eid heeft beticht. 

23 mei 1972 . 884 

16. - St1·ajzaken. - Voo1·ziening van 
de ve1·oorcleelde beklaagde. - Ambtshalve 
opgewo1·pen middel dat leiclt tot ve1·nietiging 
met venvijzing. - JJ1.idclel voorgedmgen 
tot stewing van de voo1·ziening clat tot 
ven~ietiging zoncle1· ve1·w~jzing kan leiclen. 
- JJ1.iddel dat geen onderzoek van het Hoj 
behoejt . - Wanneer, op de voorziening 
van de veroordeelde beklaagde, een 
middel dat leidt tot vernietiging met 
verwijzing ambtshalve wordt opgewor
pen, onderzoekt het Hof vooraf h et mid
del dat de eiser tot staving van zijn voor
ziening heeft voorgeru·agen, als dit mid
del, ind~en het gE>grond was, tot vernie-

tiging zonder verwijzing zou leiden. 
(Impliciete oplossing.) 

19 jnni 1972 (twee arresten). 
970 en 978 

HOOFDSTUK I. 

MIDDELEN DIE N I ET ONTVANKELIJK 
ZIJN WE GENS ONDillDELIJKHEID. 

17. - Btwgerlijke zaken. - Middel 
waw·bij de miskenning van de bewijskmcht 
van een akte wo1·dt aangevoe1·d. - Geen 
venlm·e p1·ecism·ing. - Niet-ontvankelijk. 
- N\et ontvankelijk, wegens gebrek aan 
precisering, is het middel waarbij de 
miskenning vah de bewijskracht van een 
aide wordt aangevoerd, zonder aan te 
duiden waarin de bewijskracht van deze 
akte zou miskend zijn . 

7 januari 1972 en 10 mei 1972. 
450 en 842 

18. - Di1·ecte belastingen. - Middel 
ajgeleid uit de mislcenning van de bewijs
k1·acht van de akten. - Geen nacle1·e bepa
ling. - Niet ontvankelijk middel. - Niet 
ontvankelijk, wegens het ontbreken van 
een nadere bepaling, is het middel afge
leid u it de miskenning van de bewijs
lu·acht van de akten, dat niet aanduidt 
van welke akten de bewijskracht zou 
miskend zi j1". 

2 februari 197.<:. 526 

19. - Stmjzaken. - Middel waarbij 
de miskenning van de alcten wo1·dt aan
gevoe1·d. - Geen ande1·e p1·ecise1·ing. -
Niet-ontvankelijlcheid. - Niet ontvanke
l ijk, bij gebrek aan nauwkemigheid, is 
het middel dat is afgeleid uit de misken
ning van de bewijslu·ach t van de alden, 
zonder vermelding van de stukken waar
van de bewijskracht zou miskend zijn . 

10 april 1972. 738 

20. - Stmfzaken. - Middel wacwin 
een geb1·ek cwn antwoonl op de conclusie 
w01·dt aangevoe1·d. - Geen nattwlcetl1'ig
heicl. - ll1idclel niet ontvanlcelijk. - N iet 
ontvankelijk is het micldel clat een gebrek 
aan antwoord op de conclusie aanvoert, 
zonder te yermelclen welke eis of exceptie 
of welk verweer onbeantwoord is gelaten. 

10 mei 1972 en 27 jcmi 1972. 
842 en 1035 

21. - Dienstplicht. - Middel clat een 
geb1·elc aan antwo01·d op de opwe1·pingen in 
de be1·oepsakte aangehaald ctanvoe1·t. -
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Geen nade1·e bepaling. - Niet ontvankelijk 
midclel. - Niet ontva nkelijk is het mid
del dat een gebrek aan antwoord op de 
opwerpingen in de beroepsakte aange
haald aanvoert, zonder de verweermid
delen waarop niet werd geantwoord 
nader te bepalen. 

10 m ei 1972. 846 

22 . - Stmjzaken. - Stmjvonle1·ing. 
Ve1·gissing bij de ve1·melding van een toe
gepaste wetsbepaling. - W ettelijlce ve?'001'
deling. - Geen aanleiding tot ven~ieti
ging. - Wanneer de door een strafge
recht uitgesproken veroordeling ·wett elijk 
is, dan is de vergissing bij de vermelding 
van een toegepaste wetsbepaling geen 
aanleiding tot vernietiging. (Sv., art. 411 
en 414.) 

5 juni 1972. 939 

HOOFDSTUK II. 

MIDDELEN DIE NIET ONTVANKELIJK ZIJN 
Oi\WAT N IET AANGEDUID WORDT WAAR 
IN DE WET OF WELKE WETSBEPALING 
IS GESCHONDEN, OF OMDAT DE VOOR
ZIENING ZELF NIET ONTV ANKELIJK IS 
WE GENS HET ONTBREKEN VAN KRAOIT 
TENS DE WET BIJ DE VOORZIENING TE 
VOEGEN STUKKEN OF VAN BIJ DE WET 
VEREISTE AANWIJZINGEN. 

23. - Stmjzalcen. - Jltliddel ajgeleid 
uit de schending van wettelijlce bepalingen. 
- Zonde1· nade1·e p1·ecise1·ing. - Niet 
ontvanlcelijlc middel . ...:__ W egens ondui
delijkheid, is niet ontvankelijk h et mid
del dat enkel aanvoert dat de bestreden 
beslissing de opgegeven wettelijke bepa
lingen heeft geschonden, zonder nader te 
preciseren waarin deze schending be
staat. 

19 oktober 1971. 180 

·24. - Di1·ecte belastingen. 1111ddel 
dat de schending van een wetsbepaling 
aanvoe1·t, zonde1· nauwlceu1·ig te bepalen 
waa?'in deze schending bestaat. - M iddel 
niet ontvanlcelijlc. - Niet ontvankelijk 
inzake directe belastingen is h et middel 
dat de schending van een wetsbepaling 
aanvoert, zonder nauwkeurig te bep alen 
waarin d eze schending bestaat. (Wetb. 
v an de inkomstenbel., art. 289 .) 

29 oktober 1971. 227 

25 . - Di1·ecte belastingen. - M iddel 
dat slechts wets bepalingen aanhaalt, die 
v1·eemd zijn aan de aangevoe1·de g1·iej. -
Middel niet ontvankelijlc. - Niet ontvan-

kelijk inzake directe belastingen is het 
middel dat als geschonden wetsbepalin
gen enkel wetsbepalingen aanhaalt, die 
vreemd zijn aan de aangevoerde grief. 
(Wetb. van de inkomstenbel. , ar~. 289.) 

29 oktober 1971. 227 

26. - Opgcwe van de geschonde-n wet
ten . - Btwgerlijlce zalcen. - lltfislcenning 
van de bewijslcmcht van de conclusie. -
G1·iej niet geg1·ond op de schending van 
w·tilcel1134 van het Btt?'gedijlc W etboelc.
Artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek 
heeft slechts betrekking op de gevolgen 
van de contracten ; deze bepa.Iing is geen 
wettelijke grondslag voor de grief waarbij 
aan de rechter wordt verweten de draag
wijdte van de conclusies van de partijen 
te hebben miskend. 

2 december 1971. 326 

27. - Dienstplichtzalcen. Voo?·zie-
ning ingesteld v661· de inwe?·lcingt?·eding 
van de wet van 22 juni 1972. - Middel 
dat de geschonden wettelijlce bepaling niet 
ve1·meldt. ---' Niet ontvanlcelijlc middel. -
Niet ontvankelijk is het middel tot sta
ving van een voorziening in dienst
plichtzaken, ingesteld v66r de inwerking
treding van de wet van 22 juni 1972, 
dat de wettelijke bepaling ni 'lt vermeldt 
die zou zijn geschonden. (Gecoordineerde 
dienstplichtwetten van 30 april 1962, 
art. 51, §§ l en 4.) 

16 februari 1972 en 12 april 1972. 

559 en 755 

28. - Btwge1·lijlce zalcen. - lltfiddel 
ajgeleid uit de mislcenning van de bewijs
lc1·acht van een b1·iej wam·in op twee 
b1·ieven w01·dt geantwo01·d. - B1·ieven niet 
alle ove1·gelegd. - T elcsten van deze 
b1·ieven blijlcen noch uit de bestnden beslis
sing noch uit een gerlingstulc . - Niet ont
vanlcelijlc middel. - Niet ontvankelijk is 
het middel afgeleid uit de miskenning 
van de bewijskracht van een brief waarin 
op twee brieven ~ordt geantwoord, a ls 
een van deze brieven niet bij de voor
ziening is gevoegd en noch de bestreden 
beslissing noch enig an der gedingstuk de 
bewoordingen ervan weergeven . 

17 februari 1972. 563 

29. - Vonn.- Stmjzalcen.- Opgave 
van de geschonden wetsbepalingen.- Niet 
ve1·eist. - D e beklaagde die een cassatie
middel opgeeft tot staving van zijn voor
ziening, moet de wetsbepalingen, die 
volgens hem zouden geschonden zijn, 
niet opgeven zelfs wanneer de voorzie-
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ni:ng gericht is tegen de b ::~slissing over 
d e burg::~r1ijke rechtsvordering; het vol 
staat dai; hij duiclelijk de gepleegde 
onwei;telijkheid aandnidt. 

ll april 1972. 751 

30. - 111iddel dat de schending van een 
w etsbepaling aanvoe·rt zoncle1· nade1· te 
bepalen waw·in die schending bestaat. -
Niet ontvankelijlc middel. - Niet ontvan
kelijk is het middel dat de schending van 
een wetsbepaling aanvoert zonder nader 
te bepalen waari:n d ie schending besi;aat. 
(G.W., art . 1080.) 

24 m ei 1972. 891 

31. - B 'lwge1·lijlce zalcen. - _)l!Jiddel 
ajgeleid 'ltit de mislcenning vcm de bewijs
lc?·acht van attesten. - Attesten niet ove?'
gelegd. - T elcst van deze niet ajge.leid ttit 
de best1·eden beslissing noch ttit een p1·oces
st'ltk. - Niet ontvanlcelijlc middel. - Niet 
ontvankelijk is het middel afgeleid uit 
d e miskenning van de bewijskracht van 
attesten, wanneer deze niet bij de voor
ziening zijn gevoegd en noch de best-re
den beslissing noch Enige ander proces
sl;u_k waarop het Hof acht mag slaan de 
bewoordingen ervan overne1nen. 

31 m ei 1972. 922 

HOOFDSTUK III. 

MIDDELEN 
DIE FEITELIJKE GRONDSLAG MISSEN. 

32. - Stmjzalcen. - 111iddel dat op 
.feitelijlce bewe1·ingen ge?''l.tst. - Bewe1·ingen 
die geen stettn vinden in de best1·eden 
beslissing en in de p1·ocesstulclcen. -
111iddel dat jeitelijlce g?·ondslag mist. -
Feitelijke grondslag mist het middel dat 
op feitelijke beweringen berust, die geen 
ste1.m vinden in de bestreden beslissing 
en in d e processtukken waarop het Hof 
vermag acht te slaan. 

6 september 1971. '12 

33. - B'lwge1·l~jke zaken. - 111iddel 
ajgeleid ttit het geb1·elc aan antwoonl op een 
conclusie waa1·in een jeit 1001 dt aangevoe1·d. 
- Beslissing waa1·in de 1·eclen wonlt 
opgegeven waa1·om clit jeit te1· zcdce niet 
dienend is. - Jl!lidclel dat jeitelijlce g?'Dncl
slag mist. - Feitelijke grondslag mist 
het middel waarbij aan de rechter wordt 
verweten niet te h ebben geantwoord op 
een conclusie waarin een feit wordt 
aangevoerd, wanneer de beslissing de 

reden opgeeft waarom dit feit ter zake 
nieu dienend is . 

23 september en 14 april 1972 . 
91 en 765 

34. - Btwge1·lijlce zalcen . - 111iddel 
bentst op een onj1.tiste ttitle g gin g van de 
best1·eden bcslissing. - ll!licld~l mist jeite
lijlce g1·onclslctg. - F eitelijke grondslag 
1nist he t middel dat op een onjuiste 
uitlegging v an de bestreden beslissing 
b erusl;. 

26 november 1971, 17 februari 1972 en 
23 februari 1972 . 308, 563 en 585 

35. - Btwge?'lijlce zalcen. - 111iddel 
zonde1· jeitelijlce g1·onclslag. - Jl!liddel ten 
betoge dat de best?"eden beslissing cle bewijs
lc?·acht mislcent van een alcte waa1·in zelcm·e 
ve?·lcla1·ingen voo1·lcomen. - Beslissing niet 
geg1·ond op cleze alcte. - 111iddel zonde1· 
j eitelijlce [J?'ondslag. - Feitelijke grand
slag mist het middel ten betoge dat de 
bestreden beslissing de bewijskracht 
miskent van een akte waarin zekere 
verklaringen van de getroffene van een 
ongeval voorkomen, terwijl de beslissing 
niet op deze alde is gegrond. (B.W., 
art. 1319, 1320 en 1322.) 

1 d ecember 1971. 321 

36. - Bu1·ge?·lijlce zalcen. - 111idclel ten 
betoge dat e1· op de concl'l.tsie geen antwoonl 
is gegeven. - Passencl en ondttbbelzinnig 
antwo01·d. - 111icldel mist jeitelijlce g?·ond
slag. - Feitelijke grondslag mist het 
middel ten betoge dat er op de conclusie 
geen antwoord is gegeven, wanneer 
hierop in de bestreden beslissing passend 
en ondubbelzinnig is geantwoord. (Grand
wet, art. 97 .) 

15 maart 1972 en 18 mei 1972. 
667 en 872 

37. - Stmjzalcen . - Jl!l iddel ten betoge 
dat niet is geantwoonl op een ve?·wee?·mid
del bet1·ejjende de stmjvo1·de1·ing. - V m·
weenniddel waa1·op passencl is geantwoonl 
in het cleel van de beslissing met bet1·elclcing 
tot de bu?·ge1·lijlce ?'echtsvo?·de?·ing. - 111icl
del clat jeitelijlce g?"Ondslag mist. - Feite
lijke grondslag mist h et middel dat een 
gebrek aan antwoord aanvoert op een 
verweermiddel betreffende de strafvorde
ring, dat regehnatig bij conclusie is 
voorgedragen, t erwijl dit verweermiddel 
passend is beantwoord in h et deel van 
de beslissing met betrekking tot d e bur
gerlijke rechtsvordering. 

28 maart 1972. 719 



CASSATIEMIDDELEN. 1105 

38.- Bu1·gm·lijke zaken. - Middel dat 
een tegenst1:ijdigheid in de 1·edenen aan
voe?·t. - Redenen niet tegenst?·ijdig. -
Jlti iddel dat jeitelijke g1·ondslag mist. -
Feitelijke grondslag mist het middel dat 
een tegenstrijdigheid in de redenen aan
voert, die de bestreden beslissing niet 
bevat. 

29 maart 1972. 730 

39. - Stmjzalcen.- Stmjv01·de1·ing . 
.Nliddel ten betoge dat een getttige ontzet 
was van het 1·echt te getuigen in 1·echte. -
Middel dat noch in het vonnis noch in 
enig ande1· p1·ocesstttlc steun vinclt. - Micl
clel dat feitelijke g1·onclslag mist. - Feite
lijke grondslag mist het middel ten betoge 
dat een getuige, die onder ede is ge
hoord, ontzet was van het recht te ge
tuigen in rechte, wanneer deze bewering 
noch in het aangevochten vonnis noch in 
enig ander processtuk, waarov het Hof 
a.cht kan slaan, stetm vindt. 

11 april 1972. 749 

40. - Stmjzalcen. - Middel wam·bij 
aan het an·est van het hoj van assisen wo1·dt 
ve1·weten aan de beschttldigde geen akte te 
hebben ve1·leend van de ve1·kla1·ingen van 
een gezwo1·ene tijdens de debatten. -
A1Test waa1·in de ve1·kla1·ingen van de 
gezw01·ene vo01·komen en geen akte u:01·dt 
ve?"leend van de bewo01·dingen 1caa1·in de 
beschuldigde de ve1·kla1·ingen aan de ge
zwo?·ene toesch1·eej. - Middel dat jeitelijke 
g1·ondslag mist. - Feitelijke grondslag 
mist het middel dat aan het arrest van 
het hof van assisen verwijt aan de be
schuldigde geen akte te hebben verleend 
van de verklaringen die een gezworene 
tijdens de debatten zou hebben afgelegd, 
terwijl de bewoordingen van deze ver
klaringen in het arrest voorkomen en dit 
arrest beslist dat aan de eiser geen akte 
moet worden verleend van de verklarin
gen zoals hij ze aan de gezworene toe
schreef. 

17 augustus 1972. 1057 

HOOFDSTUK IV. 

NIEUWE 1\'[[DDELEN.- LOUTER 

JURIDISCHE l\UDDELEN. 

41. - Stmjzalcen. - Landlope1·ij . 
M iddel dat slechts bet?·elclcing heeft op de 
1·echtspleging voo1· de ee1·ste 1"echte1·. -
M iddel V?"eemd aan de bevoegdheid. -
Niet-ontvanlcelijlcheid. - Niet ontvanke
lijk is het middal dat vreemd is aan de 
bevoegdheid en slechts betrekl~ing heeft 

op de rechtspleging voor de eerste 
rechter. 

16 november 1971. 269 

42. - Stmfzalcen. Landlope1·ij. -
1Vliddel ten betoge dat de dagvaanling om 
voo1· de co?Tectionele Techtbank te vm·schij
nen niet binnen de wettelijlce te1·mijn is 
ve1·zonden. - Jlti iddel niet aan de jeiten
?·echte?· voo1·gelegd. - Niet-ontvankelijlc
lwid . - Niet ontvankelijk is het middel 
ten betoge dat de dagvaarding om voor 
de correctionele rechtbank te verschijnen 
niet verzonden is binnen de ter,mijri 
gesteld bij artikel 16bis van de wet van 
21 november 1891, gewijzigd bij artikel 1 
van de wet van 6 augustus 1971, wanneer 
het niet aan de feitenrechter is voorge
legd. 

16 november 1971. 269 

43. - Stmjzalcen. Landlope1·ij. -
Rechten van de veTdediging.- Middel ten 
betoge dat het dossie1· niet aan de eise1· is 
medegedeeld voo1·dat hij ve1·scheen voo1· de 
co?·1·ectionele 1·echtbank. - Middel niet 
voo1·gelegd aan de jeiten1·echte1". - Niet
ontvanlcelijlcheid. - Niet ontvankelijk is 
het middel ten betoge dat het dossier niet 
aan de eiser is medegedeeld voordat hij 
verscheen voor de correctionele recht
bank, wanneer het niet aan de feiten
rechter is voorgelegd. 

16 november 1971. 269 

44. - Stmfzalcen. - Middel dat niet 
aan de jeitem·echte1· is oveTgelegd en hiemit 
is ajgeleid dat het stmfge?"echt onbevoegd 
was om kennis te nemen van de burge?"lijke 
?·echtsvO?·deTing. - Ontvankelijlc middel. 
- Aangezien de regels betreffende de be
voegdheid van de strafgerechten de open
bare orde raken, kan het middel dat 
hieruit is afgeleid, dat de rechter onbe
voegd was om kennis te nemen van de 
burgerlijke rechtsvordering, voor het 
eerst voor het Hof worden voorgedragen: 

30 november 1971. 314 

45. - Stmfzalcen. - VooTlopige hech
tenis . - Jltfiddel ajgeleid ttit het jeit dat 
een stttk in het dossie1· ontb1·eelct. -111iddel 
niet ove1·gelegd aan de jeitem·echte?". ·
Niet ontvankelijlc middel. - Niet ontvan
kelijk is het middel door de beklaagde 
hieruit afgeleid dat het dossier, dat met 
toepassing van artikel 5, lid 3, van de 
wet van 20 april 1874 betreffende de 
voorlopige hechtenis op de gri:ffie ter 
beschikking moet worden gesteld van 
zijn raadsman, niet volledig was, inclien 
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deze beldaagde zich voor de rechter in 
hoger beroep ten gronde heeft verdedigd 
zonder de schending aan te voeren van 
deze wettelijke bepaling of van zijn recht 
van verdediging. 

30 november 1971. 318 

46. - Btwge1·lijke zaken.- Middel niet 
doo1· de eise1· voo1·gecl1·agen voo1· de feiten -
1'echte1'. - 111 iddel doo1· de ve1·weenle1· voo1·
ged1·agen voo1· de jeitem·echte1·. - A1'1·est 
dat uitspmalc doet ove1· dit rniddel. -
M iddel lean niet wo1·den te1·zijde gelegcl als 
zijnde een nieuw rniddel. - Een middel 
kan niet worden terzijde gelegd als 
nieuw, omdat het door de eiser niet is 
voorgechagen voor de feitem·echter, ter
wijl het arrest uitspraak doet over dit 
middel dat door de verweerder voorge
dragen was voor de rechter. 

17 december 1971. 380 

47. Bw·ge1'lijke zalcen. - Niewv mid
del. - Middel hie1·tdt afgeleid dat de 
1·echte1· in lco1·t geding zijn bevoegdheid heejt 
ove1·sch1·eden. - 111 iddel dat de open baTe 
01·de 1·aalct. - 111iddel dat voo1· de em·ste 
rnaal vooT het Hoj van cassatie lean wonlen 
opgew01pen. - Aangezien de onbevoegcl
heid van de rechter in kort geding om 
het geschil zelf te behanclelen absoluut is 
en de openbare orde raakt, kan het 
middel, dat zich erop beroept, voor de 
eerste maal voor het Hof van cassatie 
worden opgeworpen. 

13 januari 1972. 470 

48, '---:- Bu1·geTlijlce zaken. - Middel 
afgeleid uit de schending van een wettelijlce 
bepaling van openba1·e 01·de. - Kan voo1· 
de eeTste rnaal voo1· het Hof van cassatie 
wo1·den voo1·gedmgen. - Het middel dat 
in burgerlijke zaken afgeleid is 1.ut de 
schending van een wettelijke bepaling 
van openbare orde, kan voor de eerste 
maal voor het Hof van cassatie worden 
voorgedragen. 

28 januari 1972. 518 

49. - BuTge1·lijke zaken. - Middel 
aan de jeiten1'echte1· niet ove1·gelegd, doch 
de openba1·e o1·de mkencl. - Ontvankelijk 
rniddel. - In bm·gerlijke zaken kan voor 
het eerst voor het Hof van cassatie 
worden voorgedragen het middel dat 
gegrond is op de schending van wetsbe
palingen van open bare orde, zoals die van 
artikel 81, leden 2 en 5, van het Gerech
telijk Wetboek, welke tot doel hebben 
de paritaire sarnenstelling van de arbeids
gerechten te verwezenlijken. (Impliciete 
oplossing.) 

9 februari 1972. 534 

50. - Stmjzaken. - Schending van de 
1·echten van de venlediging. - Middel 
hiendt afgeleid dat een getuige noch voo1· 
de ee1·ste 1·echte1· noch in hoge1· be1·oep is 
geho01·d. - Middel niet voo1·gelegd aan de 
jeitem·echte1·. - Niet ontvankelijlc rniddel. 
- Niet ontvankelijk is het middel dat 
niet aan de feitenrechter is voorgelegd en 
hieruit is afgeleid dat de rechten van de 
verdediging zijn geschonden doordat een 
getuige voor de eerste rechter noch in 
hoger beroep is gehoord. 

6 maart 1972. 622 

51 - Stmfzalcen. - Middel hientit 
ajgeleid dat de ee1·ste 1·echte1· zijn beslissing 
niet rne.t 1·edenen heeft ornlcleed. - Middel 
dat niet voo1· de ee1·ste rnaal in cassatie lean 
wonlen aangevoenl. - Het middel hieruit 
afgeleid dat de eerste rechter zijn beslis
sing niet met redenen heeft ornkleed, kan 
niet voor de eerste maal voor het Hof 
worden aangevoerd. 

6 maart 1972. 622 

52. - Stmfzalcen. - Schending van de 
1·echten van de venlediging. - Middel 
af geleid ttit het jeit dat een stulc niet bij het 
dossie1· is gevoegd. - Middel voo1· de ee1·ste 
maal voo1· het Hoj aangevoenl. - Niet
ontvankelijkheid. - Het rniddel hieruit 
afgeleid dat er stukken rnet schending 
van de rechten van de verdediging niet 
bij het dossier werden gevoegd, kan niet 
voor de eerste maal voor het Hof worden 
aangevoerd. 

6 maart 1972. 622 

53.- Btt1'ge1'lijke zalcen.- Middel dat 
enkel bet1·elclcing heejt op de om·egelmatig
heid van een plaatsopneming bevolen doo1' 
de ee1·ste 1·echte1·. - M iddel niet aan de 
jeitem·echtm· voo1·gelegd. - Niet ontvanlce
lijk middel. - V oor het Hof kan niet 
voor de eerste maal worden ingeroepen 
dat van een door de eerste rechter bevo
len plaatsopneming geen proces-verbaal 
werd opgemaakt en dat tijdens deze 
plaatsopneming een aangestelde van de 
werkgever niet als partij maar aileen als 
getuige kon worden gel10ord. 

8 maart 1972. 642 

54.- Bu1·ge1·lijlce zaken.- Middel dat 
niet aan de jeitem·echte1· is ove1·gelegd doch 
dat de openbm·e 01·de malct.- Ontvankelijlc 
middel. - Het middel dat gegrond is op 

· wetsbepalingen van openbare orde, zoals 
de bepalingen betreffende het pensioen 
van de ambtenaren, kan voor de eerste 
maal v66r het Hof van cassatie worden 
voorgedragen, tot staving van een voor-



r ,:----

CASSATIEMIDDELEN. ll07 

ziening in burgerlijke zaken. (Impliciete 
oplossing.) 

13 april 1972. 758 

55. - Bu1·geTlijlce zalcen. - Micldel clat 
de openbm·e 01·de niet malct. - Middel dat 
niet voo1· de jeitem·echtm· is voo1·gedmgen. 
- Niet ontvanlcelijlc middel. - Niet ont
vankelijk is het middel dat de openbare 
orde niet raakt en dat, in burgerlijke 
zaken, voor de feitenrechter niet is voor
gedragen. 

24 mei 1972. 894 

HOOFDSTUK V. 

MIDDELEN DIE NIET ONTVANKELIJK ZIJN 
WEGENS GE!IHS AAN BELANG VOOR DE 
ElSER. 

56. - Stmfzalcen. - Middel ge1·icht 
tegen de beslissing op de stmjv01·de1·ing en 
tegen de beslissing op de bu1·gedijlce 7"echts
V01"de7·ing. - Beslissingen blijven wettelijlc 
geTechtvaa1·digd zelfs al is het middel 
geg1·ond. - Niet ontvanlcelijlc middel. -
Niet ontvankelijk is het middel gericht 
tegen de beslissing op de strafvordering 
en tegen de beslissing op de burgerlijke 
rechtsvordering, indien de straf en de 
burgerrechtelijke veroordeling wettelijk 
gerechtvaardigd blijven, zelfs al was het 
middel gegrond. 

20 september 1971. 74 

57. - Stmfzalcen. - Middel waa1·bij 
aan de Techte1· in hoge1· be1·oep wo1·dt ve7·
weten een nietig vonnis te hebben bevestigd. 
- Om·egelmatigheid eigen aan de beslis
sing van de em·ste 1·echte1· waa1·do01· de 
beslissing van de 1·echte1· in hoge1· be1·oep 
niet w01·dt aangetast. - JYI icldel van 
belang ontbloot. - Van belang ontbloot 
en derhalve niet ontvankelijk is het 
rniddel dat aan de rechter in hager 
beroep verwijt een veroordelend vonnis 
te hebben bevestigd dat op het verlwor 
van getuigen is gegrond, hoewel uit geen 
processtuk blijkt dat deze getuigen de 
wettelijke eed hebben afgelegd, wanneer 
de aldus aangegeven onregelmatigheid 
eigen blijft aan de beslissing van de 
eerste rechter, aangezien de rechter in 
hager beroep zijn beslissing op andere 
redenen heeft gegrond dan die van de 
eerste rechter en hij geen acht heeft ktm
nen slaan op de verklaring van getuigen 
die in eerste aanleg zouden gehoord zijn, 
omdat geen enkel processtuk ·m elding 
maakt van enig verhoor van een getuige. 

21 september 1971. 78 

58. - Bu1·gedijlce zalcen. - Middel 
ajgeleid uit de mislcenning van de bewijs
lcmcht van · de conclusie. - Rechte1· die 
beslist heejt ove1· het bij conclusie vooTge
steld middel zoals hij het had moeten cloen 
inclien hij, zoals aangegeven, de conclusie 
niet mislcend had. - M iddel van belang 
ontbloot. - In burgerlijke zaken is van 
belang ontbloot het cassatiemiddel afge
leid uit de miskenning van de bewijs
kracht van de conclusie van een partij, 
wanneer de r echter over het bij conclusie 
voorgesteld rniddel beslist heeft zoals hij 
het had moeten doen indien hij, zoals 
aangegeven, de conclusie niet miskend 
had. 

23 september 1971. 91 

59. - Stmjzalcen. - M iddel dat een 
1·eden belc?·itisee1·t waa1·op het best1·eden 
aT?·est steunt om te beslissen da~ de eiseT, 
belclaagde, met een beddeglijlc opzet heejt 
gehandeld. - Beslissing dienaangaande 
wettelijlc gm·echtvam·digd dooT een ande1·e 
1·eden. - Niet-ontvanlcelijlcheid. - Niet 
ontvankelijk, wegens het ontbreken van 
belang, is het middel dat een reden 
bekritiseert waarop het bestreden arrest 
steunt om te beslissen dat de eiser, be
klaagde, met een bedrieglijk opzet heeft 
gehandeld, indien de beslissing dienaan
gaande wettelijk gerechtvaardigd is door 
een andere reden. 

27 september 1971. 98 

60. - Stmfzalcen. - Bu1·gedijlce Techts
vo1·de1·ing. - Ve1·oo1·deling tot schadeve7·
goeding wegens de schaclelijlce gevolgen 
van een ongeval dat alleen dooT de Jouten 
van de belclaagde we1·d ve?·oo?·zaalct. -
JJ1iddel dat het bestaan van een dezm·jouten 
betwist. - Niet-ontvanlcelijlcheid. - Wan 
n eer een veroordeling tot schadevergoe
ding wegens de schadelijke gevolgen van 
een ongeval hierop is gesteund dat het 
ongeval aileen door de fouten van de 
beldaagde werd veroorzaakt, is niet ont
vankelijk, wegens het ontbreken van 
belang, het middel dat enkel h et bestaan 
van een dezer fouten betwist. (B.W., 
art. 1382.) 

27 september 1971. 98 

61. - StTajzalcen. - .l)tliddel waa?·bij 
aan de best?·eden beslissing w01·dt ve1·weten 
het gewoon uitstel te hebben inget?·olclcen op 
gToncl dat de belclaagde de p1·obatievoo?·
waa1·den niet had in acht genomen.- Uit
stel van 1·echtswege he?"?"oepen ten gevolge 
van een nieuw misd1·ijj dat gedu1·ende de 
p1·oejtijd is gepleegd en dat veToo?·deling tot 
een C01"?"ectionele gevangenisst1·aj van meeT 



1108 CASSATIEMlDDELEN. 

dan twee maanden ten gevolge heeft gehad. 
- Middel van belang ontbloot. - Niet 
ontvankelijlc middel. - Van belang ont
b loot en derhalve niet ontvankelijk is het 
middel hieruit afgeleid dat de bestreden 
beslissing ten onre_chte het probatieuit
stel heeft herroepen, omdat de veroor
deelcle de voorwaarclen voor dit u itstel 
niet heeft kunnen in acht nemen, terwij l 
-uit deze beslissing blijkt dat de betrok
kene :~;ich gedrn·ende de proeftijcl schuldig 
heeft gemaakt aan een nieuw misclrijf 

: dat veroordeling tot een correctionele 
gevangenisstrafvan meer clan twee maan
den ten gevolge heeft gehad en dat het 
uitstel derhalve van rechtswege herroe-
pen is. 

26 oktober 1971. 210 

62. -Dir·ecte belastingen.- Miclclel clat 
zonder· belang is gew01·den wegens de 
beslissing van het H of over·, een andm· mid
del . --,- Niet-ontvanlcelijlcheicl. - Niet 
ontvankelijk is het middel dat zonder 
belang is geworclen w egens de beslissing 
van het Hof over een ander middel. 

29 oktober 1971. 227 

63. - Strajzaken.- Stmfvonler·ing.
Een enlcele str·aj uitgespr·olcen ~vegens veT
schillende misdr·ijven. - M iddel dat enlcel 
betr·ekking heeft OJJ een dezer· miscb·ijven. -
Stmj wettelijlc ger·echtvaar·digcl do01· een 
andeT misdr·ijj. - Middel niet ontvanke
Ujlc . - W anneer wegens verschillencle 
misdrijven een enkele straf is uitgespro
ken, is niet ontvankelijk, wegens het 
ontbreken van belang, de eis tot vernie
tiging van de beslissing op de strafvorde
ring gegrond op een micldel dat enkel 
betrekking heeft op een dezer misdr ijven, 
hoewel de uitgesproken straf wettelijk 
gerechtvaardigd blijft door een ander 
misdrijf. (Sv., art. 411 en 414.) 

8 november 1971, 23 november 1971, 
3 januari 1972, 28 februari 1972, 27 maart 
1972 en 10 april 1972. 242, 306, 426 

590, 710 en 738 

64. - Dienstplicht. - Aanvmag om 
uitstel niet ontvankelijlc. - Middel bet1·ej
fende de gegr·ondheid van de aanvmag. -
Middel zonder· belang. - Zonder belang 
en derhalve niet ontvankelijk is het mid
del betreffende de gegrondheid van een 
aanvraag van een dienstplichtige om 
uitstel , wanneer de aanvraag niet ont
vankelijk was. 

10 november 1971. 256 

65 . - Stmjzalcen. - JYiiddel dooT de 
beklaagde hier·uit ajgeleid dat zijn hager· 
ber·oep ten onr·echte niet ontvanlcelijlc wenl 

ver·klaar·d. - Beslissing op de stmjvonle
r·ing wettelijlc ger·echtvaanligd door· het 
hager· ber-oep van het openbaar· minister·ie. 
- Middel van belang ontbloot. - Niet
ontvanlcelijkheid. - Niet ontvankelijk, 
wegen s gemis aan belang, is het m iddel 
dat door de behlaagde hieruit is afgeleid 
dat zijn hoger beroep ten onrechte niet 
ontvankelijk werd verhlaard, terwij l het 
hoger beroep van het openbaar min.isterie 
tot gevolg heeft gehad de gehele zaak 
voor de rechter in hoger beroep te bren
gen, zodat de aangevoerde onwettelijk
heid de beslissing niet nietig maakt in 
zover zij op d e strafvordering uitspraak 
doet. 

22 november 1971. 298 

66. - B~wger-lijlce zaken.- Middel dat 
enlcel kr-itielc oefent op zelcer·e r-edenen van 
de beslissing. - Beschilclcende gedeelte wet
telijlc ger·echtvaanligd do01· een ander·e 
r·eden: - Niet-ontvankelijk . middel. -
Niet ontvankelijk, wegens gemis aan 
belang, is het middel dat slechts op zekere 
redenen van de bestreden beslissing kri
tiek oefent, terwijl het beschikkende 
gedeelte door een andere reden wettelijk 
gerechtvaardigd is. 

2 december 1971 en 30 jtmi 1972. 
323 en 1050 

67. - B~tr·ger·lijke zalcen. - Middel 
afgeleid ~tit de d~tbbelzinnigheid van een 
r-eden van een beslissing. - D~tbbelzinnig
heid zonder· invloed op de wettelijkheid van 
het bestr·eden beschiklcencle gedeelte. -
1\!Iiddel niet ontvanlcelijlc bij gebr·ek aan 
belang. - Niet ontvankelijk, wegens ge
mis aan belang, is het middel afgeleid uit 
de dubbelzinnigheid van een beslissing, 
wanneer deze dubbelz:i:tmigheid zoncler 
invloed is op de wettelijhl1eid van het 
b estreden beschildrende gedeelte. 

2 december 1971. 326 

68. - Stmfzalcen. - Middel afgeleid 
uit de tegenstr·ijdigheid van bepaalde r·e
denen van de bestr·eden beslissing. -
Tegenstr·ijdigheid die zonder· invloed is op 
het beschiklcende gedeelte van de beslissing. 
- Niet ontvanlcelijlc middel. - Niet ont
vankelijk, wegens het ontbreken van 
belang, is het middel afgeleid uit de 
tegenstrijcligheid van bepaalde redenen 
van de bestreden beslissmg, wanneer deze 
tegenstrijdigheid zonder invloed is op 
het bestreden beschikkencle gecleelte. 

6 december 1971. 335 

69. - Bur·ger-lijke zalcen. - Middel 
dat aan de r·echter· in hager- ber·oep vm·wijt 
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-een met~g vonnis te hebben bevestigd. -
Om·egelmatigheid in de beslissing van de 
.ee1·ste 1·echte1· die cle beslissing van de 
·?·echte?· in hoge1· be1·oep niet aantast. -
Midclel zonclm· belang. - Zonder belang 
·en derhalve niet ontvankelijk is het mid
·del dat aan de rechter in hoger beroep 
verwijt een nietig vonnis te hebben beves-

. ·tigd, wanneer de onregelmatigheid van 
·de rechtspleging in eerste aanleg beperkt 
blijft tot de beslissing van de eerste 
rechter en de beslissing van de rechter in 
.hoger beroep niet kan aantasten. 

8 december 1971. 348 

70.- Stmjzalcen.- Stmjvordm·ing.
JJ!liddel clat een o?wegelmatigheid in de 
·1·echtspleging voo1· de jeitem·echte1· aangeejt. 
- Om·egelmatigheid zoncler invloed op de 
wettelijlcheid van de beslissing. - Niet
·Ontvankelijkheicl. - Niet ontvankelijk, 
wegens het ontbreken van belang, is het 

· =iddel dat ean onregelmatigheid in de 
rechtspleging voor de feitenrechter aan
geeft, wannecr de aangegeven onregelma
tigheid zonder invloed is op de wettelijk
heid van de bestreden beslissing. 

14 december 1971 en 20 december 1971. 
370 en 395 

71. - Stmjzalcen. - Bu1·ge?·lijke ?"echts
'VO?·dei·ing. - 1l1iddel geg1·ond op een doo1· 
·de 1·echter begane 1·echtsdwaling. - Dwa
.ling zonde1· invloed op de wettelijkheid van 
het beschiklcende gedeelte.- JJ!Iiddel zonde1· 
belang.- Niet ontvankelijk, bij gebreke 
van belang, is het middel dat aan de 

·. rechter verwijt een rechtsdwaling te 
hebben begaan, wanneer deze zonder in
vloed is op de wettelijkheid van het 
bestreden beschikkende gedeelte. 

20 december 1971. 382 

72. - Di1·ecte belastingen. Middel 
·dat k?·itielc oefent op een 1·eden wam·op het 
best1·eden beschikkende gedeelte niet is 
gesteund. - Niet ontvankelijlc middel. -
Niet ontvankelijk, wegens het ontbreken 
van belang, is hev middel volgens hetwelk 
het bestreden arrest onwettelijk heeft 
beslist dat een verorderingsbepaling niet 
overeenstemt met de wet, terwijl het 
bestreden beschikkende gedeelte steunt 
op een andere verordeningsbepaling, en 
met wordt betoogd dat dit beschildmnde 
gedeelte onwettelijk is op grond dat het 
op de eerste van deze bepalingen had 
moeten gesteund zijn. 

23 december 1971. 415 

73. - Stmjzaken . - Voo1·ziening van 

de burge1·lijke pa1·tij tegen een a?Test van 
bttitenvervolgingstelling. - JJ!Iiddel waar
bij de beschiklcing van bttitenve?·volging
stelling wee1· tm· spmke komt . ...:._ Niet
ontvanlcelijkheid. - Het middel dat de 
beschikking van buitElnvervolgingstelling 
weer ter sprake brengt, is niet ontvanke
lijk tot staving van een voorziening van 
de burgerlijke partij tegen de beschikking 
van een arrest van buitenvervolging
stelling, waarbij zij veroordeeld wordt 
tot schadevergoeding jegens de beklaagde 
of in de kosten van de strafvordering of 
in die van de burgerlijke rechtsvordering. 

ll januari 1972. 461 

74.- Stmjzaken. - Stmjvo1·de?·ing.
Voo1·ziening van het openbaa1· ministerie. 
- 111iddel geg1·oncl op de ve1ja1·ing van de 
stmjvo?·de1·ing. - V1·ijspmalc. - Niet 
ontvanlcelijlc middel. - Niet ontvankelijk, 
wegens gEmis aan belang, is het middel, 
waarbij het openbaar ministerie tegen de 
bestreden beslissing als grief aanvoert 
dat zij de beklaagde heeft vrijgesproken, 
omdat het misdrijf niet was bewezen, 
terwijl de strafvordering verjaard was. 

14 februari 1972 en 24 april 1972. 
547 en 797 

75 . - Bu?·ge1·lijlce zalcen. - Middel ten 
betoge dat de best1·eden beslissing nietig is, 
omdat zij niet voorzien is van de handte
kening van de g1·if{ie?·.- Ve1·zuim he1·steld 
sinds het indienen van cle voorziening. -
Micldel niet ontvanlcelijlc bij geb1·ek aan 
belang. - Het middel ten betoge dat de 
bestreden beslissing nietig is, omdat zij 
niet voorzien is van de handtekeing van 
de griffier, heeft geen belang meer indien, 
overeenkomstig artikel 788 van het 
Gerechtelijk Wetboek, het verzuim wordt 
hersteld, na het indienen van de cassatie
voorziening. 

2 maart 1972. 605 

76.- Bu?·ge?"lijlce zalcen.- Middel dat 
opkomt tegen een beschilcking die m·eemd is 
aan de eise1·. - Niet-ontvanlcelijlcheid. -
Niet ontvankelijk wegens gebrek aan 
belang is het middel dat opkomt tegen 
een beschikking van de bestreden beslis
sing die vreemd is aan de eiser. 

8 maart 1972. 639 

77. - Stmjzaken. - Belclaagde ve?·oor
deeld als dade1· van een misd1·ijj. - 111 iddel 
doo1· de beklaagde hientit ajgeleid dat de 
vaststellingen van de beslissing enkel een 
ve?·oo?·deling wegens medeplichtigheid recht
vaa?·digen. Uitgespmlcen stmf niet 
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hager· dan die welke op de medeplichtige 
toepasselijlc is. - Niet ontvankelijlc mid
del. - Niet ontvankelijk, tot staving van 
de voorziening van de als dader van een 
misclrijf veroordeelcle beklaagde, is het 
midclel dat hieruit is afgeleicl clat de 
vaststellingen van de rechter enkel een 
veroordeling wegens mecleplichtigheid 
rechtvaarcligen, wmmeer de uitgesproken 
straf niet hager is clan die welke op de 
medeplichtige van toepassing is. (SW., 
art. 69; Sv., art. 411 en 414.) 

14 maart 1972. 663 

78. - B~wger·lijlce zaken.- Middel dat 
zonder· belang is gewor·den wegens de 
beslissing van het Hof over· een ancler· mid
del. - Niet-ontvanlcelijkheid. - Niet 
ontvankelijk is het middel clat voor de 
eiser zonder belang is geworden wegens 
de beslissing van het Hof over een ander 
micldel van de voorziening. 

15 maart 1972, 17 maart 1972 , 13 april 
1972 en 24 mei 1972. 665, 681, 

758 en 894 

79.- Bur·ger·lijke zaken. - Middel dat 
k?·itielc oefent op een ten overvloede gegeven 
r·eden. - Niet ontvanlcelijlc miclde.l. -
Zoncler belang en clerhalve niet ontvanke
lijk is het midclel, dat kritiek oefent op 
een ten overvloede gegeven reden van de 
bestreden beslissing. 

15 maart 1972. 667 

80.- Stmjzaken.- Stmfvor·der·ing. 
Middel waarbij aan de r·echter· in hager· 
ber·oep wor·dt ver·weten een nietig ver·lclaar·d 
vonnis te hebben bevestigd. - Om·egelma
tigheid van de beslissing van de eer·ste 
r echter·, wam·door· de beslissing vcm de 
rechter· in hager· ber·oep niet wor·dt aange
tast. - Niet ontvcmkelijk middel. - Niet 
ontvankel.ijk, bij gebrek aan belang, is 
het miclclel clat aan de rechter in hoger 
beroep verwijt een nietig verklaard von
nis te hebben bevestigcl, terwijl de 
onregelmatigheid van de rechtspleging in 
eerste aanleg eigen blijft aan de beslissing 
van de eerste rechter en de beslissing van 
de rechter in hager beroep niet zou kcm
nen aantasten . 

11 april 1972. 746 

81.- Stmfzaken. - Middel dat slechts 
tegen ten over·vloede gegeven r·edenen is 
ger·icht. - Niet-ontvankelijkheid. - Niet 
ontvankelijk, bij gemis aan belang, is het 
micldel clat slechts gericht is tegen ten 
overvloede gegeven reclenen van de 
bestreclen beslissing. 

17 april 1972. 768 

82.- Stwfzaken.- Stmjv01·der·ing.
Middel dat, al was het gegr·ond, geen cassa
tie zott ktmnen meebr·engen. - Niet ont
vanlcelijk middel. - Niet ontvankelijk,. 
bij gebrek aan belang, is het midcl31 dat, 
zelfs a l was het gegroncl, geen cassatie· 
zou kunnen 1neebrengen. 

17 april 1972 en 26 j1-mi 1972 (twee 
arresren). 768, 1018 en 1019· 

83. - Stn:~:fzaken. - Voor·ziening van· 
de bur·gerlijke partij. - Middel ger·icht 
tegen eer~ beslissing die aan eiser· geen na
deel leon ber·olclcenen. - Ni~:,t-ontvankelijk
heid. - Niet ontvankelijk bij gebrek 
aan belang is het door de burgerlijke 
partij aangevoercle micldel tegen cen 
beslissing, die haar geen nadeel kon. 
berokkenen. 

18 april 1972. 777 

84. - Stmjzalcen. - Stmfvor·de~·ing.
)J(Jiddel dat een schending van de ver·dedi
gingsr·echten van de beklaagdde aanvoert 

· wegens de omstandigheid dat van een door 
zijn r·aadsman neer·gelegd dossier geen 
inventm·is is opgemaakt. - Middel dat 
uitgaat van de louter·e onder·stelling dat dit 
dossier· onvolleclig is. - Niet-ontvankelijk
heid. - Niet ontvankelijk bij gebrek aan 
belang is het middel dat, onder aanvoe
ring van een schencling van de verdedi
gingsrechten van de beklaagcle, uitgaat 
van de loutere onderstelling dat een niet
ge'inventariseerd dossier door de raads
man van de beklaagde neergelegd onvol
ledig is. 

18 april 1972. 77S 

85. Stn~:fzalcen. Stmfvonler·ing. -
Ver·oonleling wegens valsheicl in authen
tieke geschr'iften. -1\Iiddel hientit afgeleid 
dat het feit als valsheid in pr·ivrrte geschr'if
ten moest wor·den gekwalificeer·d. - Str·af 
blijft ger·echtvaanligd, zelfs indien het 
middel gegr·ond was. - Niet ontvankelijlc 
middel. - Niet ontvankelijk bij gebrek 
aan belang is het micldel hieruit afgeleid 
dat het feit gekwalificeerd als valsheid in 
authentieke geschriften en waarvoor 
eisfr wercl veroordeelcl, als valsheid in 
private g esclwiften had moeten gekwali
ficeercl worden, terwijl de uitgesproken 
straf bi1men de wettelijke grenzen blijft 
die voor dit laatste misclrijf zijn vastge
stelcl. (Sv., art. 411 en 414.) 

18 april 1972. 778 

86. - Stmfzaken . - Stmfvor·der·ing.
Voor·ziening van het open bam· minister·ie en 
van de belclaagde. -1\Iiddel gegr·ond op de 



CASSATIEMIDDELEN. 1111 

'Ve?'ja?·ing van de stmjv01·de?·ing. - V?·ij
.spmak. - Niet ontvankelijk middel. -
Niet ontvankelijk, wegens gemis aan 
belang, is het middel, waarbij het open
baar ministerie en de beklaagde t.egen de 
bestreden beslissing als gri 'lf aanvoeren 
·dat zij de beldaagde heeft vrij gesproken 
omdat het misdrijf niet bewezen was, 
terwijl de strafvordering verjaard was. 

24 april1972. 797 

87. - Burge?'lijke zaken. - M idael van 
·de in hoge1· beroep tussengekomen pa1·tij 
dat de ?'echte?' in hoge1· be1·oep venvijt het 
vonnis van de ee1·ste ?'echte?' wegens diens 
.anbevoegdheid niet te hebben ve1·nietigd. -
H oge1· beroep ge1·icht tegen alle beschik
.lcingen van het vonnis.- Niet ontvankelijk 
middel. - Zander belang en derhalve 
niet ontvankelijk is het middel van de in 
hoger beroep tussengekomen partij dat 
de rechter in hoger beroep verwijt het 
vonnis van de eerste rechter wegens 
·diens onbevoegdheicl niet te hebben v 6r
nietigd, wanneer de rechter in hager 
beroep, ingevolge de devolutieve kracht 
van het hager beroep dat appellant tegen 
.alle beschikkingen van het vonnis heeft 
ingesteld, over h et gause geschil uitspraak 
nwest doen. 

26 april 1972. 811 

88.- Stmjzaken.- Strajvorde1·ing.
Middel door het openbaar ministe?ie hie1·-
11,it ajgeleid dat het hoge1· be1·oep van de 
beklaagde ten om·echte ontvankelijk is ve?'
klaa?·d. - Beslissing over de zaak zelj 
wettelijlc ge1·echtvam·digd ten gevolge van 
het hoge1· be1·oep van het openbaar minis
te?·ie. - Niet-ontvanlcelijkheid. - Niet 
ontvankelijk wegens gemis aan belang, 
in zover het gericht is tegen de beslissing 
waarbij over de telastlegging uitspraak 
gedaan en de straf uitgesproken wordt, is 
het middel door het openbaar ministerie 
hieruit afgeleid dat het hager beroep van 
de beklaagde ten onrechte ontvankelijk 
is verklaard, wannear het hager beroep 
van het openbaar ministerie tot gevolg 
heeft gehad de gehele zaak bij de rechter 
in hager beroep aanhangig te maken, 
zodat de aangevoerde onwettelijkheid de 
bestreclen beslissi:ng niet nietig maak:t, in 
zover zij over de zaak zelf uitspraak doet. 

9 mei 1972. 837 

89. - Stmjzaken. Middel ajgeleid 
uit de miskenning van de bewijskmch& van 
een concl~tsie. - Rechte1· die ove1· het bij 
conclusie voo?·ged?·agen middel uitspmak 
heeft gedaan zoals h~i dit had moeten doen 

indien hij de aangegeven mislcenning niet 
had begaan. - Middel zonder belang. -
Van · belang ontbloot en derhalve niet 
ontvankelijk is het cassatiemiddel afge
leid uiu de miskenning van de bewijs
kracht van de conclusie van e&n parrij, 
wanneer de rechuer over het bij conclusie 
voorgedragen middel uitspraak heeft 
gedaan zoals hij het had moeten doen 
indien hij de aangegeven miskenning 
niet had begaan. 

19 juni 1972. 976 

90.- Stmjzalcen.- Stmfvo?·de?·ing.
]1,1[ iddel uaa1·bij aan de 1 echte1· in hoge1· 
be1·oep wo1·dt venveten het nietig p1·oces
ve1·baal van een pla.atsopneming doo1· de 
ee?'Ste ?"echte?" niet ~tit de riebatten te hebben 
gewee1·d. - Vonnis in hoge1· be1·oep 
ge1echtvaa1·digd aoo1· ande1·e gegevens dan 
die wellce in d1:t p1·oces-vei·baal zijn opge
telcend. - Niet ontvankelijlc middel. -
Niet omvankelijk, bij gebrek aan be
lang, is het middel waarbij aan de rechter 
in hoger beroep wordt verweten het 
nietig proces-verbaal van een plaatsop
nPming door de eerste rechter niet uit de 
debatten te hebben gewE.erd, wannen de 
beslissing van de rechter in hoger beroep 
gerechtvaardigd is door and ere gegevens 
dan die welke in dit proces-verbaal zijn 
opgetekend. 

26 juni 1972. 1021 

HOOFDSTUK VI. 

MIDDELEN DIE NIET ONTV ANKELIJK ZIJN 
Ol\IDAT ZIJ OP DE BESTREDEN BESLIS
SING GEEN BETREKKING HEBBEN. 

91. - Stmfzalcen. - Stm:fvO?·de?·ing. -
Vo01·ziening in cassatie tegen de beslissing 
van het vonnisge1·echt. - M1:ddel dat uit
sl~titend bet?·elcking heejt op het voO?·be
?'eidend onde1·zoek. - Aan de bevoegdheid 
v1·eemd middel. - Niet ontvanlcelijlc mid
del. - Niet ontvankelijk, tot staving van 
een voorziening in cassatie die aileen 
tegen de beslissing van het vonnisgerecht 
is gericht, is het middel dat vreemd is aan 
de bevoegdheid en uitsluitend betrekk:ing 
heeft op het voorbereidend onderzoek. 

6 september 1971, 19 oktober 1971, 
13 december 1971 en 20 december 1971. 

12, 180, 369 en 395 

92.- Stmjzalcen.- Ve?·oo?·delend an·est 
alleen best1·eden. - M iddel te1· aanvoe1·ing 
van 01wegelmatigheden van de ?'echtsple
ging bet?'effende de voorlopige hechtenis.-

1 
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Niet ontvcmkelijk 11iiddel. - Niet ontvan
kelijk tot staving van een voorziening 
tegen het veroordelend arrest, is h et 
middel dat enkel onregelmatigheden 
aanvoert van de rechtspleging betreffende 
d e voorlopige hechtenis. 

19 oktober 1971. 180 

93. - Stmfzaken. - Landlope1·ij. -
Voo1·ziening ~:n cassatie tegen de beslissing 
van de 1'echte1· ~:n hoge1· be1·oep. - J1lliddel 
ge1·icht tegen de beslissing van de eeTste 
?'echte?'. - Niet-ontvwnkelijkheicl. - Niet 
ontvankelijk is het middel dat aileen 
kritiek oefent op de beslissing v.an de 
eerste rechter, wanneer de voorziening is 
gericht tegen de beslissing van de rechter 
in hoger b eroep. 

16 november 1971. 269 

94. - Dienstplichtzalcen. - Jlllicldel dat 
slechts bet1·eJcking heejt op de kennisgeving 
van cle best?·eden beslissing. - .Jl!I icldel 1tiet 
ontvctnkelijk. - Niet ontvankelijk is h et 
middel tot staving van een voorziening 
tegen een besl_issing van de herkeurings
raad, dat enkel betrekking h eeft op de 
kennisgeving van de b estreden beslissing. 
(Dienstplichtwetten, gecoiirclineerd bij 
het koninklijk besluit van 30 april 1962, 
art. 48.) 

17 november 1971. 

95. - Bu1·ge?lijlce zalcen.- VooTziening 
tegen de beslissing van cle ?'echte1· in hogm· 
be1·oep. - Midclel ge1·icht tegen de beslis
sing van de eerste 1'echte?'. - Niet ontvan
kelijk micldel. - Niet ontvankelijk is het 
middel dat gericht is tegen d e beslissing 
van de eerste rechter, terwijl de voor
ziening aileen opkomt tegen de beslissing 
van de rechter in hoger beroep. 

8 december 1971. 348 

96.- Stmfzaken. - Stmjvonle1·ing.
Oasscttiebe?·oep tegen de beslissing van de 
1'echte1· in hoge1· be1·oep. - JI!Iicldel ge1·icht 
tegen cle beslissing van de ee1·ste ?'echte?'. -
Niet-ontvanlcel~jkheid . - Niet ontvanke
lijk is het micldel dat enkol kritiek oefent 
op de beslissing van d e eerste rechter, 
wanneer het cassatieberoep uitsluitend 
gericht is tegen de beslissing van d e 
r t chter in hoger beroep . 

10 april 1972 en 11 april 1972. 
744 en 746 

97.- S t1·ajzalcen . - Voo1·ziening tegen 
het vewontelencl a1'1·est. - Micldel ge1·icht 
tegen de beschikking van venvijzing naa1' 
de (UJ?'·I'ectionele ?'echtbank. - Niet-ontvan -

kel~jlcheid. - Niet ontvankelijk, tot 
staving van een voorziening die enkel 
tegen h et veroordelend arrest werd inge 
steld, is een middel dat gericht is tegen 
de b eschiklring van verwijzing naar cleo 
correctionele rechtbank. 

18 april 1972. 780· 

98 . - Dienstplichtzalcen. - Jll[iddel dat 
slechts bet?·elclcing heeft op de lcennisgevin(J 
vctn de best?·eden beslissing. - Niet ont
vanlcel~jk middel. - Niet ontvank€lijk is 
h et middel tot staving van een voorzie
ning tegen een beslissing van de h erkeu
ringsraad, dat enkel b etreld{ing heeft op 
de k ennisgeving van de b estroden b eslis
sing. (Dienstplichtweoton, gecoordineerd 
bij het koninkli jk b esluit van 30 april 
1962, art. 50.) 

19 april 1972. 783 

99. - Stmfzalcen. - Voo1·ziening tegen 
een a.T?'est wam·bij de inten~e1·ing wm·dt 
gelast. - Midclel clat uitslttitencl ge1'icht is 
tegen cle beslissing tot inobse1·vatiestelling. 
- Niet -ontvanlcel~jkheid. ·- N iet ontvan
k elijk is het middel dat enkel kritiek 
oefent op de beslissing waarbij de inob
servatiestelling van de betichte was 
bevolen, terwijl de voorziening gericht is 
tegen heo interneringsarrest. 

5 juni 1972. 933 

100. - Stmfzaken. - Middel v1·eema 
aan de best?·eden be8lissing. - Niet-ont
vankelijkheicl. - Niet ontvankE.lijk is het 
middel dat vreemd is aan de bestreden 
beslissing. 

17 augustus 1972. 1057 

HOOFDSTUK VII. 

AMllTSHALVE VOORGEDRAGEN lVIIDDEL. 

(Zie Oassatie. ) 

CHEQUE. 

Schulcl rlie in een geld.som bestaat. -
Betaling pe?' cheqtte. - B etaling wmineer 
het becl1·ag van de s"'httldvonle1·ing te1· 
beschilclcing van cle schttldeise1· wo1 clt ge
steld en niet t~annem· hem cle cheque u•o1·dt 
ove1·hancligcl. - Indien de schulclenaar 
zijn schuld per cheque wensi te betalen, 
gaat cleze niet teniet door het overhancli
gen van dit effect aan de schuldeiser, 
maar door h et t er beschikking steilen van 
de schuldeiser van het bedrag van zijn 
schuldvordering. 

6 januari 1972. 441 



DAGV AARDING. - DIEFSTAL. 1113 

DAGVAARDING. 

1 . - Bu1·ge?"lijke zalcen. - Exploot van 
dagvam·ding.- Verplichte vennelding van 
het insch1·ijvingsn~tmme1· van een lcoopman 
in het handflls1·egiste1·. - Voonvaa1·den.
D e in het handelsregister ingeschreven 
koopman moet zijn inschrijvingsnumrner 
in dit register in een exploot van dag
vaarding slechts vermelden, indien de 
door hem ingestelde rechtsvordering haar 
oorzaak vindt in een daad van koop 
h andel. (W etten betreffende het handels
regi!lter, gecoiirdineerd op 20 juli 1964, 
art. 40 .) 

6 oktober 1971. 142 

2. - Stmfzalcen. - Dagvam·ding doo1· 
een agent van de plaatselijlce politie bete
kend buiten het g1·ondgebied van zijn 
gerneente. - Akte doo1· nietigheid aange
tast . -De dagvaarding, die in strafzaken 
door een agent van de plaatselijke politie 
buiten het grondgebied van zijn gemeente 
is betekend, is door nietigheid aangetast 
en moet n ietig worden verklaard. (G.W., 
art. 862, § 1, 4°; wet van 1 juni 1849, 
art. 16.) 

23 mei 1972. 884 

D 

DEELNEMING AAN MISDRIJVEN. 

V e1·oordeling van een dader van een 
misd1·ijj. - W ettelijlcheid hangt niet aj van 
de vm·oordeling van ande1·e dade1·s. -
Zeljs in geval van wijziging van de lcwali
ficatie. - De wet.telijkheid van de ver
oordeling van een dader van een misdrijf 
hangt niet af van de veroordeling van 
andere personen die eraan deelgenomen 
h ebben, onder meer in geval van wijziging 
van de kwalificatie van het feit waarop 
de veroordeling v an deze dader is go
grand. (S.W., art. 66.) 

16 november 1971. 261 

DESERTIE. 

T ennijnen gesteld bij ctrtilcel 4.5 van het 
Militai1· Stmfwetboek ve1·st1·elcen. - Mis
dn:jj voltooid. - Het misdrijf van desertie 
waarvan sprake in artikel 45 van het 
Militair Strafwetboek is, behoudens over-

m acht, voltooid door h et verstrijken 
aileen van de bij deze bepaling gestelde 
termijnen. ' 

3 januari 1972. 426 

DESKUNDIGENONDERZOEK. 

1. - Stmjzalcen . - Bu1·gerlijlce ?'echts
VO?'de?·ing. - Artilcel 315 en 317 van het 
W etboelc van bw·ge?"lijlce 1·echtsvo1·de?'ing. 
- Geen toepassing op de doo1· een stmjge
?'echt bevolen cleslctmdigenonde?·zoelcen. -
In zover de artikelen 315 en 317 van het 
vVetboek van burgerlijke rechtsvordering 
de oproeping voorschrijven van de par
tijen voor de verrichtingen van de des
kundigen, zijn zij niet van toepassing 
op de door een strafgerecht bevolen des
kundigenonderzoek. 

20 september 1971. 72 

2. - Stmjzalcen. - Eed ajgelegd na 
ve1·vulling van de taalc . - TV ettelijlcheid. -
W ettelijk is de eed die de deskundige in 
strafzaken na de vervulling van zijn taak 
heeft afgelegd. (Sv., art. 44, gewijzigd bij 
de wet van 27 maart 1970.) (Impliciete 
oplossing.) 

5 oktober 1971 en 26 oktober 1971. 
140 en 212 

3. - Bu1·gerlijlce zalcen. - Opdmcht 
van de deslcundige. - Omvang. - Geen 
wettelijke bepaling verzet er zich tegen 
dat de rechter, die een deskundige aan
stelt, deze verzoekt bij d6l·den nuttige 
inlichtingen in te winnen voor het ver
vullen van zijn opdracht, van het ogen
blik dat hij de deskundige niet gelast deze 
derden als getuigen t e horen . (Rv., 
art. 302.) 

4 februari 1972. 531 

DIEFSTAL. 

Bed1·ieglijlc opzet. - Beg1·ip. - Het 
bedrieglijk opzet, dat bij diefstal wordt 
vereist, bestaat van zodra hij die een 
voorwerp wegneemt t egen de wil in van 
do eigenaar, h andelt met het voornemen 
zich d e zaak toe te eigonen of ze althana 
aan de rechthebbenden niot weer te 
geven. (S.W., art. 461.) 

16 november 1971. 263 



1114 DIENSTPLICHT. 

DIENSTPLICHT. 

HoOFDSTUK I. - Uitstel en m·ijlating van 
dienst op m01·ele g1·ond. 

HoOFDSTUK II. - VTijstelling en V001'
lopige afke~wing op lichamelijke g1·ond. 

HoOFDSTUK III. - Militie1·echtscollege. 

1. - Samenstelling. - Bevoegclheid. 
Rechtspleging. 

2 . - Vormen van de bes!issingen. 

HooFDSTUK IV. - Dienstweigema1· op 
gTond van gewetensbezwaa1·. 

HooFDSTUK V . - V1·aagst~tkken van ve1·
schillende aa1·d. 

HOOFDSTUK I. 

UITSTEL F.N VRIJLATING VAN DIENST 
OP MORELE GROND. 

1. - Uitstel en m·ijlating van dienst op 
mo1·ele g1·ond . - Te laat ingediende aan
"Vmag. - Opheffing van het ve1·val om 
uitzonae1'lijke 1·eclenen. - Onaantastbm·e 
beo01•deling dooT de militie~·echtscolleges.
De rnilitierechtscolleges oordelen op on
aantastbare wijze over de uitzonderlijke 
redenen aangevoerd tot opheffing van het 
-verval van een te laat ingediencle aan
vraag om uitstel of vrijlating van clienst 
op morele grond. (Dienstpllchtwetten, 
gecoorclineerd op 30 april 196.2, art . .20, 
§ 3;) 

10 november 1971. .256 

2. - Uitstel en v1·ijlating van dienst op 
mo1·ele g1·oncl. - Kostwinne1• van het gezin. 
- A1·tikel 10, § 1, 1°, leclen 5 en 6, van de 
gecoo1·dinee1·de dienstplichtwetten . - Bepct
.lingen met bet1·ekking tot het inkomen van 
-de gezinsleden van cle dienstplichtige. -
Bepalingen niet toepasselijk om te oo1·delen 
of het becl1·ijjsinkomen van de dienstplich
tige onmisbaa1• is. - Artikel 10, § 1, 1°, 
1eden 5 en 6, van de dienstplichtwetten, 
_gecoiirclineerd op 30 april 196.2, regelt 
aileen inkomen van de gezin.sleden van 
-de clienstplichtige in aanmerking moet 
worden genomen om vast te stellen of dit 
inkomen het wettelijk voorgeschreven 
·beclrag te hoven gaat ; het heeft geen 
betrelclring op het vereiste dat het 
bedrijfsinkomen van de dienstplichtige 

voor het onderhoud van het gezin onmis
baar moet zijn. 

1.2 april 197.2. 755 

3. - Uitstel en v1'ijlating van clienst op 
mo1·ele g1·oncl. - Kostwinne1·. - In aan
me~·king te nemen inkomen. - Oo1·logs
wecl~twepensioen betaalcl aan cle moecle1· van 
dienstplichtige.- In aanme~·lcing te nemen 
beclmg. - Het in aanmerking te nemen 
inkomen om te oorclelen of een dienst
plichtige uitstel of vrijlating van dienst 
op morele grond kan bekomen, als kost
winner van zijn moeder, omvat h et oor
logsweduwepensioen van de moecle~·: 
(Dienstplichtwetten, gecoorclineerd biJ 
koninklijk besluit van 30 april 1962, 
gewijzigcl bij de wet van 4 juli 1964, 
art. 10, § 1, 1 o en 12, § 1, 7o.) 

3 mei 1972. 824 

4. - Uitstel en V1'ijlating van clienst op 
mo1·ele g1·ond. - Kostwinne1· van het gezin. 
- V oo1·waanlen gesteld bij m·tilcel 10, § 1, 
1o, van cle clienstplichtwetten moeten gelijlc
tijclig ve~·vuld w01·clen. - Aile voorwaar
d en gesteld bij artikel 10, § 1, 1°, van de 
clienstplichtwetten, gecoordineerd op 
30 april 1962, moeten gelijktijclig vervuld 
worden, opdat een dienstplichtige als 
kostwinner van zijn vader en moeder of 
van een van hen zou kunnen worden 
beschouwd. 

10 mei 1972. 846 

HOOFDSTUK II. 

VRIJSTELLING EN VOORLOPIGE 
AFKEURING OP LICHAMELIJKE GROND. 

5. - V1·ijstelling en ajlceu1·ing op 
lichamelijlce g1·oncl. - Beslissing waa1·bij 
het ve1·zoelc om ve1'V1'0egde inclienstneming 
niet wo1·clt aangenomen. - Beslissing clie 
niet lean wonlen gelijkgestelcl met een 
beslissing tot ajkeu1·ing. - Wanneer de 
herkeuringsraad het verzoek van een 
dienstplichtige om vervroegcle indienst
neming niet aanneemt, is zijn beslissing 
geen afkeuring in de zin van artilml 14 
van de dienstplichtwetten, gecoordmeerd 
bij het koninklijk besluit van 30 april 
1962. 

17 november 1971. 272 

HOOFDSTUK III. 

M:rLITIERECHTSCOLLEGE. 
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§ 1.- Samenstelling.- Bevoegdheid.
Rechtspleging. 

6.- Wijziging van het voorwe1'P of van 
de oo1·zaak van de aanvmag. - In beginsel 
rnogelijk in ellce stand van de zaak. - In 
beginsel mag de dienstplicbtige het voor
werp of de oorzaak van zijn aanvraag 
in elke stand van de zaak voor de militie
rechtscolleges wijzigen. (Gecoiirdineerde 
dienstplichtwetten, art. 20, § 4.) (lmpli
ciete oplossing.) 

27 oktober 1971. 215 

7. - He1·keu1·ingsmad. Inobse?·va-
tiestelling gelast na ve1·schijning van de 
dienstplichtige. - Beslissing na de be
sluiten van de geneeshee1·-deskundige. -
Nieuwe ve1·schijning nodeloos geacht. -
Dienstplichtige moet niet worden opge?·oe
pen. - W anneer de berkeuringsraad n a 
de verscbijning van de dienstplicbtige 
diens inobservatiestelling heeft gelast, 
kan bij uitspraak doen over de besluiten 
van de geneesbeer-deskundige zonder de 
dienstplichtige op te roepen, zo bij een 
nieuwe verscbijning nodeloos acbt. 
(Dienstplichtwetten, gecoiirdineerd bij 
bet koninklijk besluit van 30 april 1962, 
art. 45, § 3.) 

17 november 1971. 272 

8. - Herkeu1·ingsmad. - Raad lean 
altijd de inobse1·vatiestelling van de dienst
plichtige gelasten, zo e1· twijjel bestaat om
t?·ent de geschilctheid van de dienstplich
tige. - Zo er twijfel bestaat omtrent de 
licbamelijke gescbiktbeid van de dienst
plicbtige, kan de berkeuringsraad zijn 
inobservatiestelling gelasten, zelfs indien 
de tabellen der gescbiktbeidscriteria deze 
roaatregel niet voorschrijven. (Dienst
plicbtwetten, gecoiirdineerd bij bet ko
ninklijk besluit van 30 april1962, art. 45, 
§ l.) 

17 november 1971. 272 

9. - He1'lceu1·ingsmad. - Raad die bij 
mee1·dm·heid van stemmen ttitsp1·aak moet 
doen. - V aststelling van deze mee1·de1·heid 
in de beslissing niet wettelijlc ve1·eist. -
Hoewel artikel 48, lid 1, van de dienst
plichtwetten, gecoiirdineerd bij bet ko
ninklijk besluit van 30 april 1962, voor
schrijft dat de berkeuringsraad bij meer
derheid van stemroen uitspraak doet, 
wordt nocb door dit artikel nocb door 
enige andere wettelijke bepaling vereist 
dat de b eslissing van dit rechtscollege 
vermeldt dat zij met een dergelijke meer
derheid is genomen. 

17 november 1971. 272 

10. - Hoge Militiemad. Dienst-
plichtige te1· zitting geho01·d. - Geen 
nieuwe opToeping om bewijsstukken ovm· te 
leggen. - De dienstplicbtige die door de 
Hoge Militieraad in zijn verweermiddelen 
is geboord, moet niet opnieuw worden op
geroepen om bewijsstukken over te leg
gen, wanneer de raad hem aileen beeft 
toegestaan binnen de roaand na de zitting 
nog nieuwe bewijsstuklcen te· doen toe
koroen zonder daarbij te bepalen dat die 
stukken op een nieuwe zitting moeten 
worden overgelegd. (Dienstplicbtwetten, 
gecoiirdineerd op 30 april 1962, art. 37, 
§ l.) 

8 maart 1972. 644 

§ 2. - Vormen van de beslissingen. 

11 . - Beslissing van de he1·keu1·ings
mad. - Redenen. - De berkeuringsraad 
die uitspraak doet over de dienstgescbikt
beid in de bewoordingen van artikel 43, 
§ 4, van de gecoiirdineerde dieilstplicbt
wetten van 30 april 1962, moet zijn 
beslissing niet omstandiger met redenen 
omkleden. 

16 februari 1972. 559 

HOOFDSTUK IV. 

DIENSTWEIGERAAR 
OP GROND VAN GEWETENSBEZWAAR. 

HOOFDSTUK V. 

VRAAGSTUKKEN 
VAN VERSCHILLENDE AARD. 

DIEREN. 

Ornb1·enging. Stmjwetboek, a1·ii-
kel 557, 5°. - Bijzonde1· opzet ve1·eist. -
De overtreding, omschreven bij arti
kel 557, 5°, van bet Strafwetboek, name
lijk op een plaats waarvan men eigenaar 
of buurder is tot andermans nadeel een 
hond te bebben gedood, onderstelt 
kwaadwillig opzet. 

11 oktober 1971. 159 

DOUANEN EN ACCIJNZEN. 

1. - V e1·hinde1·ing van ambtsven·ich
tingen. - }Vet van 26 attgustus 1822,. 
aTtilcel 324· . - Behoudens ttitdntklcelijlce 
bepaling van een ande1·e wet, is zij va'l'lc 
bepeTkte toepassing op de ovm·tTedinge'l'lc 
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inzake do~tanen en accijnzen. - Arti
kel 324 van de algemene wet van 
26 augustus 1822 op de hefting van de 
:rechten van invoer en van accijnzen, ge
wijzigd en aangevuld bij artikel 33 van 
de wet van 10 april 1933, die straf stelt 
op de verhindering van ambtsverrich
tingen, is, behoudens uitdrukkelijke be
paling van een andere wet, slechts van 
toepassing wmmeer de beambten van de 
douanen en accijnzen overtredingen in
zake douanen en accijnzen vaststellen of 
·Opsporen. 

3 januari 1972. 423 

2. - Voo1·lopige inm·ijheiclstelling. -
Beslissing ove?' een ve1·zoek tot voo?"lopige 
inv1·ijheiclstelling. - Be1·oep tegen cleze 
beslissing staat alleen open vom· het open
baa?· ministm·ie, met uitsluiting van het 
bestu~w van financien . - Inzake douanen 
en accijnzen staat beroep tegen een 
beslissing over een verzoek tot voorlo
pige invrijheidstelling aileen open voor 
het openbaar ministerie, met uitsluiting 
van het bestum' v an financien. (Wet van 
26 augustus 1822 betreffende de hefting 
der r echten van invoer en van accijn
zen, art. 224 en 247; koninklijk besluit 
van 2 jul.i 1824 houdende uitvoerings
bepalingen van d e wet van 26 augustus 
1822; Sv., art. 113; wet van 15 april 
1896 b etreffende de fabricatie en de in
voer van alcohol , art. 138 ; wet van 
10 juni 1947 betreffende de accijnzen en 
douanen, art. 19.) 

24 januari 1972. 506 

3. - Rechtvaa?·digingsg?·oncl. A?·ti-
lcel 71 van het Stmjwetboek. - Bepaling 
-van toepassing inzake dottanen en accijn
zen. - Artilcel 71 van bet Strafwetboek 
is toepasselijk inzake douanen en accijn
zen. 

25 januari 1972. 508 

4. - Bu?·ge?"lijlce vo?·de1·ing tot betaling 
-van 1·echten en st?·ajvo?·cle?·ing.- Ve?plich
ting voo1· de st?·aj?·echte?' om zelfs in geval 
·van v1·ijspmalc van de ve?"dachte ove1· de 
btt?·gm·lijke vm·cle1·ing uitspmalc te cloen. -
In zake douanen en accijnzen is de 
-strafrechter clie de verdachte vrijspreekt, 
niettemin verplicht uitspraak te doen 
over de burgerlijke vordering tot betaling 
van r echten die samen met de strafvorde
Ting bij hem aanhangig is gemaakt. (Wet 
-van 26 augustus 1822, art. 249.) 

25 januari 1972. 508 

5. - Ove?'t?·eding. - Hypotheek op de 
·On?·oe?"ende goede1·en van de ove?'t?·ede?'. -
Insch1·ijving na opmalcen van p1·oces-

veTbaaZ. - Voo?·waa?·den waa1·aan het 
p1·oces-ve1·baal moet volcloen. H et 
proces-verbaal dat ten laste van de over
trader inzake douanen en accijnzen moet 
zijn opgemaakt, opdat de directeur der 
douanen en accijnzen overeenkomstig 
artilcel 27 van de wet van 10 april1933 de 
inschrijving van een hypotheek op de 
onroerende goederen van de overtreder 
kan vorderen, is het naar de vorm regel
matig opgestelde proces-verbaal dat vol
doende elementen bevat om vervolging 
ten laste van de overtreder mogelijk te 
maken. 

2 juni 1972. 929 

6 . - Ove?'t?·eding. - Hypotheek op de 
on?·oe?·ende goede1·en van de ove?'t?·ede?'. -
Doo1·ha.ling van de insch?-ijving. - Geen 
ve1·volging binnen d1·ie maanden na de 
clat~wn van het p1·oces-ve1·baal. - Aanvang 
van de te1·mijn. - D e termijn van drie 
maanden binnen welke geen vervolgin
gen tegen de overtreder inzake douanen 
en accijnzen mogen zijn ingespannen, 
opdat hij overeenkomstig artikel 31 van 
van de wet van 10 april 1933 doorhaling 
van de inschrijving van de op zijn onroe
rende goederen gevestigde hypotheek 
kan bekomen, b egint te lopen vanaf de 
datum van bet in artike1 27 van dezelfde 
wet bedoelde regelmatig proces-verbaal, 
dat voldoende elementen bevat om die 
vervolgingen moge1ijk te maken. 

2 jtmi 1972. 929 

DRONKENSCHAP. 

1. - Ove?'t?·eding van m·tilcel 1 van de 
beslttitwet van 14 novembe?" 1939. - Gelcl
boete van mincle1· clan 15 jmnk. - Onwet
telijke stmf. - Hij die in staat van 
d.ronkenschap worclt bevond.en op een 
openbare plaats, word.t gestraft met een 
geldboete die niet mind.er kan beclragen 
clan 15 frank, zelfs in geval van verzach
tend.e omstand.ighed.en. 

18 oktober 1971. ' 176 

2. - Beslttitwet van 14 novembe1· 1939, 
m·tilcel 1. - Aangestelde ve1·oonleelcl tot een 
geldboete. - Vonnis waa?"bij de aanstelle?' 
btwge?'?·echtelijlc aanspmkelijlc wm·clt ve?'
klaanl voo1· de betaling van cleze gelclboete. 
- Onwettelijkheicl. - Onwettelijk is de 
beslissing waarbij . een aansteller burger
rechtelijk aansprakelijk word.t verklaard. 
voor de betaling van de geldboete, die ten 
laste van zijn aangesteld.e is uitgesproken 
wegens een overtred.ing van artilcel 1 van 
de besluitwet van 14 november 1939 
betreffend.e de beteugeling van de dron-
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ken sch ap. (S.W., art. 39 en 50; Sv. , 
art. 162.) 

21 rnaart 1972. 699 

3 . - Ove1't1·eding van a1·tikel 1, § 1, van 
de besluitwet van 14- novembe1· 1939. -
v e?·oordeling tot de st?·af d~:e van toepassing 
is in geval van nieuwe he1·haling. - Geen 
ve1·oo?·deling binnen het jaa1· wegens open
ba?·e d1·onlcenschap in staat van wettige 
he1·haling. - Onwettelijlcheid. - Onwet
t elijk is de veroordeling wegens openbare 
dronkenschap tot de straf, die in geval 
van nieuwe h erhaling van toepassing is 
krachtens artikel 1, § 1, van de besluitwet 
van 14 november 1939, wanneer de 
r echter niet h eeft vastgesteld en uit de 
stukken waarop het Hof vermag acht t e 
slaan niet blijkt dat h et misdrijf is 
gepleegd bin.nen het jaar na een veroor
d eling we gens een feit van open b are 
dronkenschap, gepleegd ·in staat van 
wettige h erh aling. 

15 m ei 1972. 857 

DRUKPERSMISDRIJF. 

1. - Ged1·ulct gesclwijt. - Beg1·ip. 
Geen drukpersmisdrijf is de openbare 

ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING 
VAN TAFEL EN BED. 

1. - Hoge1· bm·oep tegen een vonnis 
waarbij echtscheiding wm·dt toegestaan . -
Hoge1· be?"Oep wo1·dt te1· kenni~ gebmcl~t v_an 

\ de g1·ijfie1· van de 1·echtbanlc dte de beshsstng 
heejt gewezen. - Bij a1·tilcel 262 , lid 5, van 
het Bu1·ge1·lijlc W etboelc voo1·gesch1-even VO?' 
m en. - D1·aagwijdte van deze bepaling. -
D e bepaling van artikel 262, lid 5, va~ 
het Burgerlijk W etboek, _aan_~evuld biJ 
artikel 42 van het konmkhJk beslmt 
nr. 300 van 30 maart 1936, naar luid 
waarvan ieder hoger beroep t egen een 
vonnis waarbij echtscheiding wordt toe
g<Jstaan op straffe van verval binnen 
acht dagen na de dag waarop het beroep 
is ingesteld, bij deurwaardersexploot ter 
kennis moet gebracht worden van d e 
griffier van d e rechtbank die de bestreden 
beslissing heeft gewezen, had een alge
rnene draagwijdte en was niet a!Jeen van 
toepassing op de vonnissen waarbij echt
scheiding wordt toegestaan als gevolg van 

E 

schennis van de goede zeden ten gevolge 
van het t entoonstellen, verkopen of 
verspreiden van met de goede zeden 
strijdige prenten, die op zichzelf de 
bestanddelen van h et wanbedrijf van 
openbare schennis van de goede zeden 
opleveren, daar deze afbeeldingen geen 
geschrift zijn waarin een mening wordt 
geuit ; de correctionele rechtbank is der
halve mtione mateTiae bevoegd om ken-
nis te n emen van dit wanbedrijf. ' 

7 december 1971. 345 

2. - Recht van antwoo1·d. - ll!latm·iele 
volst1·ekte onmogelijlcheid het antwoord 
binnen de wettelijlce te1·mijn te doen vm·
schijnen. - Rechtvam·digingsgmnd. -
Door te beslissen dat moet worden aan
genomen, dat het voor de verantwoor~e
lijke uitgever van een drremaandehJks 
blad materieel volstrekt onmogelijk was 
het antwoord, dat hem was gezonden, 
binnen de wettelijke termijn in h et blad 
op te nemen, erkent de rechter da~ :z:ulks 
voor de uitgever een rechtvaardrgmgs
grond oplevert. (S.W., art. 71, en wet van 
23 juni 1961, art. 1 en 4, betreffende het 
recht van antwoord.) 

10 januari 1972. 456 

een vcrdering tot echtscheiding, maar ook 
op de vonnissen die echtscheiding toe
staan door omzetting van de scheiding 
van tafel en b ed. 

30 september 1971. 117 

2. - Omzetting van de scheiding van 
tajel en bed in echtscheiding. - Hoge1· 
be1·oep tegen het vpnnis waaTMj deze om
zetti.ng wo1·dt uitgespmlcen.- Hogm· be1·oep 
dat op stmjj e van vm·val binnen de tm·mijn 
en in de vo1·men gesteld bij m·tilcel 262, 
lid 5, van het Btwgedijlc W etboelc te1· lcennis 
gebmcht wm·dt van de g1·ijfie1' vim de ?'echt
banlc die de beslissing heeft gewezen. -
I eder hoger beroep tegen een vonnis, dat 
de scheiding van tafel en bed omzette m 
echtscheiding, moest op straffe van 
verval binnen de termijn en in de vormen 
gesteld bij artikel 262, lid 5, van het 
Burgerlijk W etboek t er kenms gebracht 
worden van d e griffier van de rechtbank 
die de beslissing had gewezen. 

30 september 1971. 117 
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3. - Uitkm·ing tot ondedwud en ve?'· 
goeding bepaald bij a?·tikel 301 van het 
Bu?·ge?"lijlc W etboelc ten voonlele van de 
echtgenoot die de echtscheiding ve1·1cTegen 
heeft. - Bedmg van deze ttitlce?·ing. -
Voor de vaststelling van het bedrag van 
Wetboek bepaalde uitkering tot oncler
houd en vergoeding ten voordele van de 
echtgenoot die de echtscheiding verkre
gen heeft, houdt de rechter onder meer 
rekening met de levenswijze van de echt
genoten tijdens het gemeenschappelijk 
!even en met hun maatschappelijke toe
stand, met d e behoeften van de onschul
dige echtgenoot ten gevolge van de 
echtscheiding, alsmede met de inkomsten 
van de schuldige echtgenoot. 

10 december 1971. 358 

4 . - Uitlce?·ing tot ondedwucl bepaald 
bij m·tilcel 301 van het Btwge?"lijlc Wetboelc 
ten voo?·dele van de echtgenoot die de echt
scheiding ve?·k?·egen heejt. - Bed?·ag van 
deze uitlce?"ing. - V aststelling e?·van on
geacht de bed?·ijjsinlcomsten die de onschttl· 
dige echtgenoo( wegens het vm·b?·elcen van 
het gemeenschappelijlce leven ve?·plicht is te 
ve?·we?·ven. - Wettelijlcheid . - ·wettelijk 
is de beslissing van de feitenrechter die 
het bedrag van de bij artikel 301 van het 
Burgerlijk Wetboek bepaalde uitkering 
tot onderhoud en vergoeding ten voor
dele van de onschuldige echtgenoot 
vaststelt, ongeacht de bedrijfsinkomsten 
die deze precies wegens de verbreking 
van het gemeenschappelijk !even ver
plicht is te verwerven. 

10 december 1971. 358 

5. - Hoge?· be1·oep tegen een vonnis 
tcaarbij echtscheicling is toegestaan. -
Hoger be?·oep binnen acht dagen te?' lcennis 
te brengen van de g1·ijfie van de ?'echtbank 
die de bestreden beslissing heeft gewezen. -
Termijn voO?·gesch?·even op st1·ajje van 
ve1·val behottdens ovemwcht. - De termijn 
van acht dagen waarbinnen hoger beroep 
tegen een vonnis dat echtscheiding toe
staat, ter kennis moet worden gebracht 
van de rechtbank die de bestreden 
beslissing heeft gewezen, is voorgeschre
ven op stra:ffe van verval ; de eiser in 
boger beroep kan slechts dan ontheffing 
van dit verval bekomen indien hij aan
toont dat overmacht hem verhinderd 
heeft de termijn in acht te nemen. (B.W. , 
art. 262, lid 5.) 

21 april 1972. 791 

6.- OO?·zaak van de eis tot echtscheiding 
van de man en van de eis tot echtscheiding 

van de v1·ouw.- Ve1·schillende oo?·zalcen.
De oorzaak van de eis tot echtscheicling 
van de man en die van de eis van de 
vrouw verschillen. 

4 mei 1972. 824 

EED. 

Stmjzaken. - W egve1·lcee?'. - Bloed
monste?'. - Wet bet1·ejjende de politie ove1· 
het wegve?·lcee?' (coonlinatie van 1.6 maa1·t 
1968), a1·tilcel 63. - Geneeshee1· opgevor
de?·d door een van de magist1·aten, ambte
na?·en of beambten bedoeld bij a1·tikel 59, 
§ 1. - Geneeshee1· die geen eed moet afleg
gen. - In geval van artikel 63 van de 
wet betre:ffende de politie over het weg
verkeer (coorclinatie van 16 maart 1968), 
moet de geneesheer, die door een van de 
magistraten, ambtenaren of beambten 
bedoeld bij artill:el 59, § I, van deze wet 
is opgevorderd om een bloed.monster te 
nemen, geen eed afleggen. (Wet betref
fende de politie over het wegverkeer 
[coordinatie van 16 maart 1968], art. 64; 
Sv., art. 44bis, §§ 3 en 4) . 

5 juni 1972. 934 

EIGENDOM. 

1. - Gebouw opget?·okken op andermans 
g1·ond. - Recht van de eigenaa1· van de 
g1·ond waa1·op het gebottw is opget?·olcken 
de afbmalc e1·van te eisen. - Recht dat voo1· 
misb1·uilc vatbaa1· is. - Het recht de 
afbraak van een gebouw te eisen wegens 
de onrechtmatige toeeigening van de 
grond waarop dit gebouw is opgetrokken, 
a lsmede het eigendomsrecht waarvan 
het de schending sanctioneert, zijn voor 
m isbruik vatbaar. (B.W., art. 544; alge
meen rechtsbeginsel dat onder meer 
gehuldigd wordt in de artikelen 1382 en 
1383 van het Burgerlij k Wetboek. ) 

10 september 1971. 31 

2 . - Roe1·ende goede1·en. - Bezit. 
Geb?·elcen. - Bewijslast. - Ret bezit van 
e:ffecten is een volmaakte titel van eigen
dom ; h ij die beweert dat dit bezit 
clandestien of dubbelzinnig is moet dit 
derhalve bewijzen. (B .W ., art. 2279 en 
1315.) 

2 december 1971. 326 

ER FENISSEN. 

Kleine nalatenschappen. - Overne
mings?·echt. - Beslissing van de v1·ede-
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1·echter. - Kadast?·aal inkomen van de 
gezamenlijke onroe1·ende goede1·en niet g1·o
ter dan 8.000 jmnk. - Beslissing in 
laatste aanleg. - D e beslissing van de 
vrederechter op een vordering tot over
neming van bepaalde goederen, ingesteld 
krachtens d e wet van 16 m ei 1900 
betreffende de erfregeling van de kleine 

FAILLISSEMENT, GERECHTE-
LIJK AKKOORD EN FAILLISSE
MENTAKKOORD. 

1. - W etboelc van lcoophandel. -
Gejaillem·de. - BegTip. - In de zin van 
de bepalingen van h et Wetboek van 
koophandel, met uitzondering evenwel 
van die betreffende de strafrechtelijke 
vervolgingen wegens feiten van bank
brenk, is de « gefailleerde " degene die, 
overeenkomstig artikel 442 van dit wet
boek, door een vonnis failliet werd « ver
klaard " en niet elke handelaar die heeft 
opgehouden te betalen en wiens krediet 
aan het wankelen is gebracht. 

18 november 1971. 279 

2. - I ndiening van een ve1·zoelcsch1-ijt 
tot het belcomen van een ·ge1·echtelijlc 
alclco01·d. - Gevolgen. - R et indienen 
van een verzoekschrift tot het bekomen 
van een gerechtelijk akkoord doet een 
samenloop ontstaan onder alle niet-be
voorrechte schuldeisers van de schulde
n aar die h et akkoord aanvraagt. (\Vetten 
op het gerechtelijk akkoord, gecoi:irdi
neerd de 25e september 1946.) 

18 november 1971. 279 

3. - Handelam· die een ve?·zoelcs,}11'ift 
tot het belcomen van een gerechtelijk alclco01·d 
heejt ingediend. - Gevolgen ve1·schillend 
van die wellce voo1·tvloeien ttit een vonnis 
van jaillietve1·klaTing. Hoewel de 
indiening van een verzoekschrift tot het 
bekomen van een gerechtelijk akkoord 
een samenloop doet ontstaan onder a lle 
niet-bevoorrechte schuldeisers van de 
schulclenaar die het akkoord aanvraagt, 
volgt hieruit evenwel niet dat deze 
schuldenaar zich aldus in dezelfde rechts
toestan d bevindt als d egene die door een 
vonnis failliet werd verklaard. 

18 novemb er 1971. 279 

4.- Ge1·echtelijlc alclcoo?·d.- Ve1·zonden 
lcoopwa1·en. - Tentgv01·de1·ing mogelijlc 

nalatenschappen, is in laatste aanleg 
gewezen wanneer het kadastraal inkomen 
van de gezamenlijke onroerende goederen 

, op de dag van de overname niet grater is 
dan 8.000 frank. (Wet van 16 mei 1900, 
art. 10.) (Impliciete oplossing.) 

F 

14 januari 1972. 475 

zolang de ove1·gave e1·van niet is geschied 
in de magazijnen van de gead1·essee1·de. -
Faillissement. - W etboelc van koophandel 
(wet van 18 ap1·il 1851), m·tilcel 568. -
Koopwa1·en ve1·zonden aan een handelaa1· 
die een ve1·zoeksch1·ijt tot het belcomen van 
een ge1·echtelijk aklco01·d heejt ingediend. -
W ettelijlce bepaling die geen toepa8sing 
vindt. - Ingevolge artil,el 568 van het 
W etboek van koophandel (wet van 
18 april 1851) mag de verkoper onder de 
bepaalde voorwaarden d e koopwaren 
terugvorderen, wanneer zij aan een 
« gefailleerde " zijn verzonden, maar niet 
wanneer zij zijn verzonden aan een h an 
delaar die een verzoekschrift tot h et 
bekomen van een gerechtelijk akkoord 
heeft ingediend. 

18 november 1971. 279 

5. - Faillissement. T e1·ugvo1·de1·ing 
van koopwa1·en, ve1·meld in m·tilcel 568 van 
het Wetboelc van lcoophandel (wet van 
16 decembe1· 1851). - Wettelijlce bepaling 
die ajwijlct van die van a1·tilcel 54-6 van 
hetzelfde wetboelc. - Artikel 568 van het 
W etboek van koophandel (wet van 
16 december 1851) betreffende de t erug
vordering van aan de gefailleerde ver
zonden koopwaren wijkt af van arti
kel 546 van hetzelfde wetboek, naar luid 
waarvan « h et voorrecht en het recht van 
terugvordering ingesteld bij artikel 2102, 
4°, van het Burgerlijk ·vvetboek ten voor
dele van de verkoper van roerende zaken, 
evenals het recht van ontbinding, in geval 
van faillissement niet worden toegela
ten "· 

18 november 1971. 279 

6. - Ge1·echtelijlc alclcoo?·d. - A1·ti
lcel 546 van het W etboelc van lcoophandel 
(wet van 16 decembe1· 1851). - Wettelijlce 
bepaling die inzalce ge1·echtelijke alclcoO?'den 
geen toepassing vindt. - Artikel 546 van 
het W etboek van koophandel (wet van 
16 december 1851) betreffende h et voor
recht en het recht van terugvordering 
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·vermeld in artikel 28-5° van de wet van 
16 december 1851, evenals het recht van 
<Jntbinding, is niet van toepassing op een 
handelaar die een verzoekschrift tot het 
bekomen van een gerechtelijk akkoord 
heeft ingediend. 

18 november 1971. 279 

FLESSENTREKKERIJ. 

Staat vcm onve1·mogen. - Bevoegdheid 

GEMEENTELIJKE EN PROVIN
CIALE BELASTINGEN. 

1. - Pmvinciale belasting op de wate?'
winningen. - Vaste belasting die moet 
wo1·den omgeslagen ove1· de bed1·ijven die 
een g1·ote1·e hoeveelheid wate1· winnen dan 
een vastgesteld volwme. - Bed1·ijven die 
een deTgelijke hoeveelheicl winnen, geves
tigd buiten de p1·ovincie. - DiTecte om
.slagbelasting en geen oct1·ooi1·echt. - E an 
vaste provinciale belasting die moet 
worden omgeslagen over de bedrijven 
die een grotere hoeveelheicl water wilmen 
dan een vastgestelcl vohune is een clirecte 
<Jmslagbelastil1g, die de bE.>clrijven aan
slaat naar evenredigheid van hm1 werk
zaamheclen in de provincia, en geen 
<Jctrooirecht, ook al weet de provincieraacl 
dat aileen de buiten de provmcie geves
tigde bedrijven een dergelijke hoeveelheid 
wp.ter wilmen en derhalve in de belastmg 
aangeslagen worden. 

14 oktober 1971. 167 

2. - Di1·ecte gemeentelijke belasting. -
Belasting analoog met he.t patent. -
Beg1·ip. - De directe gemeentelijke 
belastmg die de belastingsplichtige treft 
wegens het feit aileen, clat hij zich bezig 
houdt met handel of nijverheid, of een 
beroep uitoefent, ongeacht de voordelen 
die zij werkelijk voor hem oplev-eren, is 
een met het patent analog9 belasting. 

29 rnaart 1972. 727 

3. - Di1·ecte gemeentelijke belasting op 
de b1·uikba1·e oppe1·vlakte van de kampee?'
te?'?'einen die de exploitanten van de kam
pee?·ten·einen t1·ejt . - Belasting analoog 
met het patent. - Een directe gerneente
lijke belasting op de bruikbare opper
vlakte, die door de exploitanten van 
kampeerterreinen ter beschikking wordt 

G 

van het st?·ajge1·echt om dit vast te stellen.
De staat van onvermogen van de be
klaagde, die wegens fl.essentrekkerij worclt 
v ervolgd, wordt wettelijlc vastgesteld 
door de rechter bij wie de rechtsvervol
ging aanhangig wordt gernaakt. (S.W., 
art. 508bis.) 

6 september 1971. 12 

gesteld van de kampeerders, is een met 
het patent analoge belasting. 

29 maart 1972. 727 

GEMEENTEVERORDENING. 

1. - Ve1·bod om zonde1· voomjgaande 
ve1·gunning van het college van bu1·gemee
ste1· en scheppenen enig voo1·we1·p en 
namelijk 1·eclamebonlen aan te b1·engen op 
gebottwen of mu1·en langsheen de openba1·e 
weg. - Wettelijkheid. - De bepalmgen 
van artikel 10 van de wet van 15 april 
1964 die artikel 10 zijn geworclen van de 
wet betreffende de politie over het weg
verkeer (samengeordend op 16 rnaart 
1968) hebben de bevoegdheid niet be
perkt welke de gemeenteraad put ill de 
decreten van 14 december 1789 en van 
16-24 augustus 1790 om heu aanbrengen 
van enig voorwerp en nairelijk van 
reclameborden, aanplakbiljetten en van 
hun opstaande borden, op gebouwen of 
muren langsheen de openbare weg afhan 
kelijk te stallen van de vergmmmg van 
het college van burgemeester en sche
penen. 

20 september 1971. 65 

2. - Ve?'O?'dening waa1·bij aan de 
houde1·s van dmnlcgelegenheden wo1·dt V6T
boden in hun dTankhuizen kinde1·en toe te 
laten van minde1· dan zestien jaa1· oud, die 
niet ve1·gezeld zijn van de pe1·sonen die op 
hen de oude'l'lijke macht uitoefenen. -
Wettel~ikheid. - Wettelijk is de gemeen
tevordermg waarbij een gemeenteraad, 
die handelt binnen het kader van de 
opdracht die op hem rust om de open
bare rust te vorzekeren, aan de bonders 
van drankgelegenheden verbiedt in hun 
drankhuizen kinderen toe te laten van 
minder dan zestien jaar oud, die niet 
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-vergezeld zijn van de personen die op 
hen de ouderlijke macht uitoefenen. 

5 oktober 1971. 138 

3. - Ve1'o1·dening wcta1·bij bepaalde 
maatngelen wo1·den opgelegd in geval van 
-ajb1·aak van gebottwen. - Niet van toe
passing wannee1· een mijnbe1·g w01·dt weg
ge1··uimd. - De rnaatregelen die door een 
_gemeenteverordening worden voorge
.schreven in geval van afbraak van 
_gebouwen, zijn niet van toepassing wan
.neer een mijnberg wordt weggeruimd. 

18 oktober 1971. 174 

4. - Belasting doo1· een gemeentelijk 
.belasting1·eglement vastgesteld en geheven 
-op de aanwezigheid of het geb1·uilc in de 
voo1· het publiek toegankelijke plaatsen, van 
toestellen belastbaa1· in de belasting op de 
.automatische ontspanningstoestellen. 
Onwettelijkheid. - Zijn onwevtelijk de 
bepa,lingen van een gemeentelijk belas
tingreglement tot heffing van belasting 
·op de toestellen, dienend als automa
tische platenspelers, die zich in de voor 
het publiek toegankelijke plaatsen bevin
den of er muziek verspreiden. (W etboek 
-van de met de inkomstenbelastingen 
gelijkgestelde belastingen, art. 76, 79, 80 
en 91.) 

28 april 1972. 817 

GENEESKUNST. 

1. - 01·de de1· Apotheke1·s. - Ophef
fing van de wet van 19 mei 1949 tot op-
1'ichting van de 01·de de1· Apotheke1·s. -
I nwe1·kingtreding van het koninklijk be
sluit m·. 80 van 10 novembe1· 1967 bet1·ef
jende de 01·de de1· Apotheke1·s. - Ophef
fing en imve1·kingt1·eding dooT het konink
lijk besluit van 25 maa1·t 1969 vastgesteld 
op 1 april1969.- Het koninklijk besluit 
van 25 maart 1969, genomen op grand 
van artikel 32 van het koninklijk besluit 
nr. 80 van 10 november 1967 betreffende 
de Orde der Apothekers, heeft de datum 
van inwerkingtreding alsmede de ophef
fing van de wet van 19 mei 1949 tot 
oprichting van de Orde der Apothekers 
op l april 1969 vastgesteld. 

19 november 1971. 282 

2. - 01·de de1· Apotheke1·s. - Bepalin
gen van het Jconinlclijk besluit m·. 80 van 
10 novembe1· 1967 bet1·ejjende de Orde de1· 
ApothekeTs. - Bepalingen van toepassing 
op de zaken die aanhangig we1·den gemaakt 
v661· de datttm wam·op de bevoegdheden 

we1·den ovm·ged1·agen aan cle p1·ovinciale 
1·aden, de mden van be1·oep en de nationale 
mad die zijn opge1·icht do01· dit lconinklijlc 
besl'ltit. - P1·ocedtweakten en beslissingen 
van v661· deze datum, die evenwel voo1· 
geldig wo1·den gehottden indien zij voldoen 
aan de 1·egeling van de wet van 19 mei 194-9 
tot op1·ichting van deze 01·de. - Hoewel 
de zaken, die aanhangig werdt-n gernaakt 
v66r de datum waarop de bevoegdheden 
van de provincials raden, d e gemengde 
r aden van beroep en de hoge raad, die 
zijn opgericht door de wet van 19 mei 
1949, werden overgedragen aan de pro
vincials raden, de raden van beroep en de 
nationale raad, die zijn opgericht door 
het koninklijk besluit nr. 80 van 
10 november 1967, worden" afgehandeld » 
overeenkomstig dit laatste besluit, wor
den de procedureakten en de beslissingen 
van v66r deze datum evenwel voor geldig 
gehouden indien zij voldoen aan de 
regaling van de wet van 19 mei 1949. 
(Koninklijk besluit nr. 80 van 10 novem
ber 1967, art. 32.) 

19 november 1971. 282 

3 . - 01·de de1· Apotheke1·s. - Koninlc
lijlc besl'ltit m·. 80 van 10 november 1967 
bet1·ejjende de 01·de de1· A potheke1·s. -
OveTdmcht van de bevoegdheden aan de 
pTOvinciale 1·aden, de 1·aden van be1·oep en 
de nationale 1·aad, clie zijn opge1·icht do01· 
dit koninklijk besluit. - Koninlclijk 
besluit van 27 oktobe1· 1970. - Ove1·dmcht 
van de bevoegdheden vastgesteld op 3 decem
be?' 1970. - Bij hev koninklijk besluit 
van 27 oktober 1970, genomen op grand 
van artikel 32 van hev koninklijk besluit 
nr. 80 van 10 november 1967 betreffende 
de Orde cler Apothekers, werden op 
3 d ecember 1970 de bevoegdheden van de 
provincials raden, de gemengde raden van 
beroep en de hoge raad, die zijn opge
ricl~t door de wet van 19 rnei 1949 tot 
oprichting van de Orde van Apothekers, 
overgedragen aan de provincials raden; 
de raden van beroep en de nationals raad 
van de Orde der Apothekers, die zijn 
opgericht door genoemd koninklijk be
sluit nr. 80 van 10 november 1967. 

19 november 1971. 282 

4. - 01·de de1· Apotheke1·s. - Sententie 
van de p1·ovinciale 1·aad gewezen zonde1· 
voo1·ajgaande ve1·zoeningspoging. - Sen
tentie waa1·bij toepassing is gemaakt van 
a1·tikel 13 van de wet van 19 mei 1949 tot 
oprichting van de 01·de de1· Apothelce1·s. -
Beslissing gewezen na de opheffing van 
deze wet maa1· v661· de datum waa1·op de 
bevoegdheden wenlen oveTged1·agen aan de 
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pr·ovinciale r·aden, de r·aden van ber·oep en 
de nationale mad, die zijn opger·icht door· 
het koninklijk besluit m·. 80 van 10 novem
ber· 1967 betr·e.ffende de Or·de der· Apothe
ker·s. - Beslissing die voor· geldig w01·dt 
gehottden. - Overeenkomstig artikel 32, 
lid 5, van het koninklijk besluit nr. 80 
van 10 november 1967 betreffende de 
Orde der Apothekers wordt voor geldig 
gehouden de sententie van de provinciale 
raad die zonder voorafgaande verzoe
ningspoging is gewezen na de opheffing 
van de wet van 19 mei 1949 tot oprich
ting van deze Orde, maar voordat de 
bevoegdheden werden overgedragen aan 
de provinciale raden, de raden van beroep 
en de nationale raad die zijn opgericht 
door genoemcl koninklijk besluit, vermits 
artikEl 13 van de wet van 19 mei 1949 
bepaalde dat « in voorkomend geval " 
h et bureau de partijen vooraf tracht te 
verzoenen. 

19 november 1971. 282 

5. - Or·de der· A pothelcer·s. Bur·eatt 
van de pr·ovinciale mad. - Onder·zoek van 
de zaak. - Samenstelling van het btweau. 
- Onder·zoek v66r· de ovenlr·acht van de 
bevoegdheden aan de pr•ovinciale mclen die 
zijn opger·icht door• het koninklijk beslttit 
nr·. 80 van 10 november· 1967. - Samen
stelling vastgesteld bij ar·tilcel 1 (.- van de 
wet van 19 mei 1949 waar·bij de Or·de der· 
Apotheker·s wenl opger·icht. - Zelfs na de 
inwerkingtreding van het koninklijk 
besluit nr. 80 van 10 september 1967 
betreffende de Orela der Apothekers, kan 
de regelmatigheid van de samenstelling 
van het btU'Eau van de provinciale raad, 
die een zaak heeft onderzocht v66r de 
datum waarop de bevoegdheden werden 
overgedragen aan de provinciale raden 
die zijn opgericht door genoemd konink
lijk besluit, niet worden beoordeelcl dan 
met inachtneming van artikel 10 van de 
wet van 19 mei 1949 tot oprichting van 
de Orcle cler Apothekers en niet van 
artikel 10 van genoemd besluit. 

19 november 1971. 282 

6. - Onle der· Apothelcer·s. Btweatt 
van de provinciale mad. - Samenstelling. 
- Wet van 19 mei 194-9, ar·tikel 10 en 13. 
- Onwettelijke samenstelling. - Nietig-
heid vctn het onder·zoek.- Ret bureau van 
de provinciale raad van de Orde der 
Apothekers, clat met toepassing van 
artikel 13 van de wet van 19 mei 1949 tot 
oprichting van deze Orde belast is met 
h et onderzoek van d e klachten die bij de 
raad worden ingediencl, is, naar luid van 
artikel 10 van deze wet, samengesteld 

uit de voorzitter, de ondervoorzitter en 
de secretaris van deze raad ; clerhalve 
nietig is het onderzoek clat ingesteld is 
door een btU'eau clat slechts uit twee van 
zijn leden is samengesteld. 

19 november 1971. 282 

7. - 01'de van geneeshe1·en. Bawl 
van de 01·ite. - Bevoegdheden. - De 
provinciale raclen van de Orde van 
geneesheren zijn bevoegd, niet aileen om 
de tuchtstraffen uit te spreken, waarvan 
sprake in artikel 16 van het koninklijk. 
besluit nr. 79 van 10 november 1967 
betreffencle deze Orde, indien een lid van 
de Orcle aan een tekortkoming aan zijn 
plichten schuldig bevonclen worclt, maar 
ook om zekere individuele maatregelen te 
bevelen die geen tuchtstraf zijn ter voor
koming van een overtrading van de 
regels inzake p1ichtenleer. 

18 februari 1972. 56(} 

8. - Pr·ovinciale r·aad van de Or·de van, 
geneesher·en. - Individuele mctatregel tot 
vo01·koming van een over·tr·eding van de 
r·egels inzake plichtenleer· of tot beeindiging 
er·van. - Beslissing wam·bij aan een 
geneeshee1· ve1·bod wor·dt opgelegd ve1·de1· 
twee cabinetten te beclienen. - Wettelijk
heicl. - Beg1·ip. - De beslissing waarbij 
aan een geneesheer verbod wordt opge
legcl om vercler twee cabjnetten van 
algemene geneeslnmcle te bedienen gezien 
dit in een dergelijk gevalleiclt tot versnip
pering van de activiteit van deze genees
heer, tot cliscontinuiteit in de verzorging 
van de patienten, tot slordige beoefening 
van het beroep van geneesheer en tot 
minderwaarclige geneeslnmde, alsmecle 
tot ondeontologische concurrentie in 
strijd met de beginselen van de confrater
niteit, is een individuele maatregel welke 
niet het kenmerk vertoont van een tucht
straf, die de provinciale raacl van de 
Orcle van geneesheren wettelijk kan 
bevelen tot voorkmning van overtreclin
gen van de regels inzake plichtenleer of 
tot beeindiging ervan. 

18 februari 1972. 566: 

9. - D1·ingende geneeskttndige hulp
ve?'lening. - Op1·oep tot hu.lpve?'lening var1r 
de aangestelde van het eenvomtig opr·oep
stelsel. - Wachthebbend chinwg in een 
ziekenhttis die zich niet naar• een zwaa1·· 
gekwetste begee.ft, die onmicldellijke ve1'Z01'· 
ging van een chinwg nodig heeft . - Ve1·
zttim geg1•ond op de mogelijkheid zo1·gen 
te moeten toeclienen in het zielcenhuis. -
Ve1·zuim n·iet ge1·echtvaanligd clo01· dr·in
gende?· ber·oepsplichten of tvegens enige 
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-ande1·e nden van uitzonde1·lijk en~stige 
-aa1·d. - Geen dringender beroepsplicht 
of enige andere reden van uitzonderlijk 
·ernstige aard, waardoor naar luid van 
artikel 4 van de wet van 8 juli 1964 betref
fende de dringende geneeslnmdige hulp
Yerlening het verzuim wordt gerecht
Yaardigd om zich naar een zwaar ge
l~wetste te begeven die onmiddellijke 
yerzorging door een chirurg nodig heeft, 
is d e mogelijkhcid voor een wachtheb
bend chirurg in een ziekenhuis zorgen te 
=oeten toedienen aan patienten die in 
het ziekenhuis verblijven of aan gekwet
.sten die er zouden binnengebracht wor
den. 

28 maart 1972. 721 

10. - D1·ingende geneeskundige hulp
vedening.- Wet van 8 juli 1964-, a?·tikel4 
en 11. - D1·ingende1· be1·oepsplichten of 
.enige andeTe 1·edenen van ~£itzonde?'lijk 
e1·nstige aa1·d die de geneeshee1· e1·van ont
slaan gevolg te geven aan een opToep tot 
hulpve1·lening van de aangestelde van het 
.eenvm·mig op1·oepstelsel. - Beoo1·deling 
van de geneeshee1· wo1·dt d.oo1· de 1·echte1' 
onde1·zocht. - D e beoordeling van het 
bestaan van dringender beroepsplichten 
of enige andere redenen van uitzonderlijk 
ernstige aard die de geneesneer ervan 
ontslaan gevolg te geven aan een oproep 
tot hulpverlening van de aangestelde 
van het eenvormig oproepstelsel, staat 
niet aan de geneesheer aileen, maar is 
onderworpen aan de controls van de 
rechter. (Wet van 8 juli 1964, art. 4 en 
11.) 

28 maart 1972. 721 

11. - Ddngende geneesktmdige hulp
ve?·lening. - Toepassingsgebied. - Wet 
van 8 juli 1964, a1·tikel 1. - Openba1·e 
plaats. - Beg1·ip. - Voor de toepassing 
van artikel 1 van de wet van 8 juli 1964 
betreffende de dringende geneeskundige 
hulpverlening wordt onder openbare 
plaats verstaan elke plaats waar zich 
p ersonen bevinden wier gezondheidstoe
stand, ten gevolge van een ongeval of 
ziekte, onmiddellijke verzorging vereist 
en die niet als een private waning kan 
worden beschouwd. 

28 maart 1972. 721 

GERECHTSKOSTEN. 

1. - Stmfzaken. - Oassatiegeding. -
Oassatiebe1·oep van de burge?'lijke pa1·tij. - . 
Oassatiebe1·oep niet ge1·icht tegen het open
baa?· ministe1·ie. - Betekening van het 

cassatiebe1·oep aan het openbaa1· m~nts
te?·ie. - Kosten van deze betekening ten 
laste van de btwge?'lijke pa1·tij.- Wanneer 
de burgerlijke partij verklaard heeft een 
cassatieberoep in te stellen tegen de 
beklaagde, doch niet tegen het openbaar 
ministerie, en zij desniettemin haar voor
ziE~ning aan het openbaar ministerie heeft 
betekend, moeten de kosGen van deze 
betekening te haren laste blijven, zelfs 
indien het cassatieberoep wordt aange
nomen. 

6 september 1971. · 15 

2. - Stmjzaken. Ve1·oon:ielende 
beslissing. - Hoge1· be1·oep van beide 
beklaagden, van de bu1·ge1Techtelijk aan
spmkelijlce pa1·tij voo1· een van hen en van 
het openbaar ministe1·ie. - V e1·oordeling 
van de belclaagden voo1· ve1·schillende jei
ten. - Veroo1·deling van een van ile 
belclaagden in alle lcosten van het hoge1· 
be1·oep. - Onwettelijlcheid. - Wanneer 
twee beklaagden, de burgerrechtelijk 
aansprakelijke partij voor een van hen 
en het openbaar ministerie hager beroep 
hebben ingesteld tegen de veroordelende 
beslissing, mag de rechter in hager beroep, 
door elke beklaagde wegens verschillende 
feiten te .veroordelen, n1et aile kosten ten 
laste van een enkele beldaagde leggen. 
(Wet van 1 juni 1849, art. 3.) 

13 september 1971. 44 

3. - Stmjzalcen. - Kosten van een 
vemietigde beslissing.- Belclaagde ve?·oo?'
deeld in deze lcosten. - Onwettelijlcheid. -
De beklaagde, die door de rechter in 
hager beroep schuldig verklaard en ver
oordeeld wordt, moet de kosten niet 
dragen van een nietig verldaard vonnis. 

· 4 oktober 1971. 134 

4.- Btwge1·lijlce zaken.- Pm·tijen die 
onde1·scheidenlijlc omt1·ent een geschilpunt 
in het ongelijlc zijn gesteld. - Omslag van 
de kosten doo1' de jeitem·echter. - W anneer 
de partijen onderscheidenlijk omtrent 
enig geschilp1.mt in het ongelijk zijn 
gesteld, kan de feitenrechter een der 
partijen in alle kosten veroordelen of het 
bedrag ervan over h en omslaan. (G.W., 
art. 1017, lid 1, gewijzigd bij art. 15 van 
de wet van 24 juni 1970; Grondwet, 
art. 97.) 

22 oktober 1971. 196 

5. - Burgerlijlce zalcen. - Redenen van 
de ve?'OO?'deling in de lcosten. - Onde?'
scheid.- De veroordeling in d e kosten is 
een rechtsgevolg van de beslissing over de 
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grond van het geschil en moet dus in 
beginsel niet bijzonder met redenen om
kleed worden ; nemen de partijen of een 
van hen dienaangaande een conclusie 
dan is het evenwel anders . (G.W ., 
art. 1017, lid 1, gewijzigd bij art. 15 van 
de wet van 24 juni 1970 ; Grondwet, 
art. 97.) (Impliciete oplossing.) 

22 oktober 1971. 196 

6. - BtwgeTlijlce zalcen. Oassatiege-
ding. - GTond van niet-ontvanlcelijlcheid 
doo?' de ve1·weenle1· tegen de voo1·ziening 
opgewmpen en ve1·wmpen. - Best1·eden 
beslissing ve1·nietigcl. - .Nlemo?'ie van 
wede1·antwoo1'd . - Kosten in beginsel ten 
laste van de veTweenle?', zelfs al woTdt de 
voo1·ziening ve?'WO?pen. - Beslissing van 
het H of. - W anneer de grond van n iet
ontvankelijkl1eid door de verweerder op
geworpen tegen een voorziening in 
burgerlijke zaken wordt verworpen, moe
ten de kosten van de memorie van weder
antwoord in beginsel door de verweerder 
worden gedragen en worden zij door het 
Hof te zijnen laste gelegd. · (G.W., 
art. 1111, lid. 4.) 

22 oktober 1971 en 22 december 1971. 
196 en 411 

7. - Stmjzalcen . - Twee belclaagden 
ve1·volgd wegens ve1·schillende feiten. -
V eTOO?'deling van de ene en V1'ijspmalc van 
de ande1·e. - V m·oo1·deling van de eeTste in 
alle lcosten van de st?·afvo?·de?·ing. - V om·
waa?·den. - W anneer twee beklaagden 
wegens verschillende feiten vervolgd wor
den en de ene veroordeeld en de andere 
vrijgesproken wordt, kan de rechter de 
gezamelijke kosten van de strafvordering 
ten laste van de veroordeelde enkel leg
gen, mits hij vaststelt dat ze alle veroor
zaakt zijn door het misclrijf dat de ver
oordeelde heeft gepleegd. (Sv., art. 162 
en 176 .) 

6 december 1971. 335 

8 . - Stmjzalcen. - Ve?·ooTdeelde, eise1· 
in hoge1· be1·oep . - Openbaa1· ministe1·ie 
lcomt in hoge1· bm·oep tegen hem en tegen 
een V1'ijgesp?·olcen medebelclaagde. - Be
vestiging dam· de ?'echte?' in hoge1· be1·oep. 
~ V emm·deling van de ve1·oonleelde in alle 
lcosten van het hoge1· bm·oep. - Onwette
lijlcheid. - Stelt een veroordeelde hoger 
beroep in en komt het openbaar minis
terie in hoger beroep tegen hem en tegen 
een vrijgesproken medebeklaagde, dan 
moeten de kosten van het hoger beroep 
van het openbaar ministerie tegen deze 
aatste, in geval van bevestiging van de 

vrijspraak, ten laste van de Staat blijven. 
(Wet van 1 juni 1849, art. 3.) 

9 november 1971, 6 december 1971,. 
15 februari 1972 en 21 maart 1972. 

250, 335, 552 en 695· 

9. - Stmfzalcen. - Landlopm·ij. -
Geding in cassatie. - Ve1·we1ping van de' 
voo1·ziening doo1· een lancllope1· tegen het 
vonnis van de CO?'?'ectionele ?'echtbanlc waa?'
bij zijn inteme1·ing wm·dt bevolen. -
V m·oonleling in de lcosten . - In geval van 
vel'werping van de voorziening van een 
landloper tegen een vonnis van de 
correctionele rechtbank, waarbij zijn 
internering wordt bevolen, moeten de 
kosten van het cassatiegecling ten laste 
blijven van de eiser. (Wet van 29 novem
ber 1891, gewijzigd de 16e augustus 1971, 
art. 16bis; Sv., art. 162 en 176.) 

16 november 1971 en 8 mei 1972. 
268 en 833 

10 . - Stmfzalcen. - Ve?'001'deling van 
zes belclaagden. - V e?·oo?·deling van ieder 
van hen in een vijfcle van de lcosten in hager 
be1·oep. - Onwettelijlcheid . -De rechter 
die zes beldaagden veroordeelt, kan niet 
ieder van hen in een vijfde van de kosten 
in hoger beroep veroordelen. (Sv .• 
art. 162, 194 en 21 1. ) 

29 november 1971. 310 

11 . - Stmjzalcen. - V e1·oo?·cleling van. 
ve1·schillende belclaagden wegens vm·schei
dene misd1·ijven. - Hoofdelijlce ve?'001'Cle
ling in de lcosten van de stmjvonlm·ing. -
Onwettelijlcheid. - Onwettelijk is de 
hoofdelijke veroordeling van verschillen
de beklaagden in de kosten van de straf
vordering, wanneer de beldaagden wegens 
verscheidene misdrijven zijn veroordeeld. 
(S.W., art. 50.) 

17 januari 1972 en 5 juni 1972. 
48 1 en 937 

12. - Stmjzalcen. - Oassatiegeding. -
VooTziening van een bu?·ge?'lijlce pa1·tij. ~ 
Voo?·ziening rJ,iet ge1·icht tegen een ande1·e. 
bu1·gedijlce pm·tij. - Betelcening van de. 
voo1·ziening aan die pa1·tij. -Kosten van, 
deze betelcening ten laste van de eisende. 
pa1·tij, zeljs indien de voo1·ziening wm·dt 
aangenomen.- Wanneer een burgerlijke 
partij verldaard heeft een voorziening in 
te stellen tegen de beldaagde en de bur
gerlijk aansprakelijke partij, doch n iet 
tegen een andere burgerlijke partij en zij 
desniettemin haar voorziening aan deze 
laatste heeft betekend, moeten de kosten 
van deze betokening te haren laste blij -
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ven, zelfs indien de voorziening wordt 
aangenomen. 

25 januari 1972. 507 

13. - Btwgedijlce zaken. - Oassatie
geding. - Volledige cassatie.- Ve1·oo1·de
ling van de · ve1·we1·ende pa1·tijen in de 
lcosten. - Omstandigheden van de zaak die 
het 1'echtvaa1·digen. - W anneer, in geval 
van voiledige cassatie, de omstandighe
den van de zaak h et vooralsnog recht
vaardigen, doet hot Hof van cassatie 
uitspraak over de kosten en verwijst hot 
in beginsel de verwerende partijen in deze 
kosten. (G.W., art. 1111, lid 3 en 4.) 

10 februari 1972. 536 

14. - Stmjzaken. - Stmjvorde1·ing. -
Hoge1· be1·oep van het openbaar ministe1·ie 
alleen. - Bevestiging van de be1·oepen 
beslissing. - Ve?'oO?·deling van de beklaag
de in de lcosten van hoge1· be1·oep. - On
wettelijkheid. - Wanneer op het hager 
beroep van hot openbaar ministerie aileen 
de rechter in hager beroep de beslissing 
van de eerste rechter bevestigt, mogen 
de kosten van hager beroep niet, zelfs 
niet gedeeltelijk, ten laste van de be
klaagde worden gebracht. (Wet van 
1 juni 1849, art. 3, lid l.) 

13 maart 1972. 657 

15. - St1·ajzalcen. - Kosten van een 
Dttitstalige tollc.- M ogen niet'ten laste van 
de beklaagde w01·clen gebmcht. - De kos
ten van een Duitstalige tolk op wie een 
beroep moest worden gedaan voor de 
vertaling van de verklaringen van de 
beklaagde, die de taal van de rechtsple
ging niet sprak, mogen niet ten laste van 
d eze laatste worden gebracht. (Verdrag 
tot bescherming van de rechten van de 
mens en van de fundamentele vrijheden, 
goedgekeurd bij de handeling van de 
wetgevende macht van 13 mei 1955, 
art. 6-3-e; wet van 15 juni 1935, art. 31 ; 
a lgemeen reglement op de gerechtskosten 
in strafzaken, uitgevaardigd bij het lw
ninklijk besluit van 28 december 1950, 
art. 93, 3°.) 

14 maart 1972. 662 

16. - VooTziening in cassatie. - Stmj
zalcen. - V e1·oo1·delende beslissing ve?·nie
tigcl op de voo1·ziening van de belclaagde. -
Beslissing waaTbij een pa1·tij buTge?'?'ech
telijlc aanspmkelijk w01·dt ve1·lclaanl voo1· 
deze ve1·oo1·deling zonde1· bestaans1·eden. -
On1·egelmatige voo1·ziening van deze pa1·tij. 
- Kosten van deze laatste voo1·ziening ten 
laste van deze partij. - W anneer de 
beslissing waarbij een partij burgerrech-
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telijk aansprakelijk wordt verklaard voor 
een veroordeling haar bestaansreden ver
liest, wegens de vernietiging, op de voor
ziening van de beklaagde, van de ver
oordelende beslissing, blijven de kosten 
van de voorziening van de partij, die 
burgerrechtelijk aansprakelijk is ver
klaard, te haren laste, indien zij zich 
onregelmatig in cassatie heeft ·voorzien, 
met name indien zij haar voorziening niet 
heeft betekend aan d e partij tegen wie 
zij was gericht. 

21 maart 1972. 695 

17. - Stmjzalcen. - Kosten van het 
deskundigenve1·slag. - Ve1·slagen door 
nietigheid aangetast. - Belclaagde veroO?;
deeld in deze lcosten. - Onwettelijkheid. -
D e beklaagde die schuldig verklaard en 
veroordeeld is, behoeft de kosten van de 
des~cundigenverslagen niet te dragen, 
wanneer deze door nietigheid zijn aan
getast. (Impliciete oplossing.) (Sv., 
art. 162, 194 et 211.) 

17 april 1972. 773 

18.- Stmjzalcen.- Benadeelde persoim 
die cle dadm· van de schacle 1·echtstreelcs 
dagvaanlt voo1· een stmjgerecht. -Kosten 
van het exploot. - Kosten van de burger
lijlce ?'echtsvo?·deTing. - De kosten van 
hot exploot, waarbij een door een misdrijf 
benadeelde persoon de beweerde dader 
van de schade rechtstreeks voor de 
correctionele rechtbank of de politie
rechtbank doet dagvaarden, zijn geen 
kosten van de strafvordering maar wel 
kosten van de burgerlijke rechtsvorde
ring. 

24 april 1972. 799 

19. - Stmjzalcen. - Bu?·gedijlce ?'echts
vO?·de?'ing alleen aanhangig bij de jeiten
rechte?·. - Kosten gemaalct doo1· het open
bam· ministe1·ie om de zaak in staat van 
wijzen te b1·engen. - Kosten van cle burger
lijke ?'echtsvO?·de?·ing.- Wanneer in straf
zaken bij de feitenrechter aileen nog de 
burgerlijke rechtsvordering aanhangig is, 
zijn de kosten door het openbaar minis
terie gemaakt om de zaak in staat van 
wijzen te brengen, kosten van de burger
lijke rechtsvordering. 

24 april 1972. 799 

20. - Btwgedijlce zalcen. - We?·lcloos
heidsve?·zeke?·ing. - Oassatiegeding. -
V oo1·ziening van de Rijlcsdienst voor ar
beiclsvoo?·ziening tegen een beslissing over 
een v01·cle?·ing ingesteld do01· of tegen een 
ge1·echtigde. - V o01·ziening ingewilligd. -
V e?·oo1·deling van eise?' in de lcosten. -
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W anneer het Hof, na de voorziening van 
de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening 
te hebben ingewilligd, een b eslissing 
vernietigt over een vordering gegrond op 
de wetgeving inzake werkloosheid en 
ingesteld door of tegen een gerechtigde, 
veroordeelt h et eiser in d e kosten van het 
cassatiegeding. (G.W., art. 580, 2°, 1017, 
lid 2, en llll , lid 4.) 

26 april 1972 en 7 juni 1972. 
· 807 en 946 

21 . - Stmjzaken. - Beslissing op de 
stmjvo1·de1·ing. - H oge1· beToep van het 
openbam· ministe1·ie alleen. - B eslissing 
in hoge1· beToep even gunstig zoniet g~tn· 
stige1· voo1· de beklaagde dan de bm·oepen 
beslissing. - V e1'001'deling van de belclaag
de in de kosten van het hoge1· be1·oep. -
Onwettelij lcheid. - Wanneer, op het 
hoger beroep van het openbaar ministerie 
aileen, d e rechter in hoger beroep een 
beslissing uitspreekt die voor de beklaag
d e even gunstig zoniet gtmstiger is, 
mogen de kosten van het h ager beroep 
niet t en laste komen va,n de beldaagde. 
(Wet van l juni 1849, arb. 3.) 

9 m ei 1972. 837 

22. - S t1·ajzaken. - T~tssenvonle1·ing 
wegens valsheid bij een voo1·ziening in 
cassatie. - V onle1·ing van de belclaagde 
ajgewezen . - Ve1'0o1·deling van de beklaag
de in de lcosten van cleze vonle1·ing. -
Z elfs indien de best1·eden beslissing bet?·ek
lcing heejt op de uitvoe1·ing van de wet tot 
besche1·ming van de maatschappij. - In 
geval van afwijzing van een vorclering 
wegens valsheid door de b eldaagde 
incidenteel ingesteld bij een voorziening 
in strafzaken, veroordeelt het Hof d e 
beklaagde in de kosten van cleze vorde
ring, zelfs indien de voorziening gericht 

HANDELSREGISTER. 

Rechtsv01·de1·ing van een lcoopman. -
E xploot van dagvam·cling. - V e1·plichte 
ve1·melcling van het insch?-ijvingsmwnmm· 
van de lcoopman in het hanclels·registe1·. -
V oo1•waanlen . - De in het handelsregis
ter ingeschreven koopman moet zijn 
inschrijvingsnummer in clit register in een 
exploot van dagvaarding slechts vermel
den, indien de door hem ingestelcle 
rechtsvordering h aar oorzaak v inclt in 
een daad van koophandel. (Wetten be-

H 

is t egen een beslissing betreffende de 
uitvoering van de wet tot bescherming 
van de maatschappij . 

19 jtmi 1972. 985 

GRONDWET. 

1. - Beginsel van de annualiteit van de 
belasting vastgelegd bij m·tikel 111 van de 
G1·onclwet . - Dmagwijclte. - Artilrel Ill 
van de Grondwet legt het beginsel van de 
annualiteit van de belasting vast, krach
tens hetwelk de Staat jaarlijks door de 
wet van :financien 1noet gemachtigd 
worden om de bij de wet bepaalde belas
tingen t e heffen . 

29 oktober 1971. 227 

2. - Gelijlcheid van de Belgen voo1· de 
wet. - Beslissing tot veToo?·cleling vctn een 
cle1· clade1·s van een miscl1'ijj onde1· een 
ande1·e lcwalificatie dan die wellce voo1· cle 
ancle1·e clacle1·s wenl aangenomen. - Geen 
miskenning van het [J1'onclwettelijlc begin
sel. - Het grondwettelijk beginsel van de 
gelijkheid van de Belgen voor de wet 
belet niet dat, ten gevolge van de beroe
p en van een van de daders van een mis
drijf, eenzelfcle feit niet door clezelfde 
strafwet wordt gestraft t en aanzien van 
aile daders. (Gronclwet, art . 6.) 

16 november 1971. 261 

3. - Gelijkheid van de Belgen voo1· de 
wet . - Beg1·ip. - H et b eginsel van de 
gelijldJ.eicl van aile B elgen voor de wet 
betekent clat a l clegenen die zich in een 
identieke feitelijke toestand bevinclen op 
gelijke voet moeten worden behandeld. 
(Grondwet, artikel 6.) 

19 jtmi 1972. 970 

treffende h et h anclelsregister, gecoordi
neerd op 20 juli 1964, art. 40.) 

6 oktober 1971. 142 

HANDELSZAAK. 

1. - Inpanclgeving. vVet van 
15 oktobe1· 1919, gewijzigcl bij het lconink
lijlc beslttit 1H'. 282 van 30 maa1·t 1936. -
Beg1·ip . - D e inpandgeving van d e h an
delszaak ingesteld bij d e wet van 25 okto
ber 1919, zoals deze is gewijzigcl bij h et 
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koninklijk besluit nr. 282 van 30 maart 
1936, is onderworpen aan andere bij
zondere regels dan die welke voorzien in 
de regeling van de panden, omschreven 
bij de artikelen 2073 tot 2084 van het 
Burgerlijk W etboek, en bij de wet van 
5 mei 1872 houdende herziening van het 
Wetboek van koophandel betreffende het 
panel en de commissielonen. 

26 m ei 1972. 903 

2. - Inpandgeving.- Wet van 25 okto
be?' 1919 gewijzigd bij het koninklijlc 
besluit n1·. 282 van 30 maa?·t. 1936. - lVIo
bilai?' en ge1·eedschap, bestandclelen van de 
handelszaak , die on?·oe?·ende goede?·en zijn 
doO?' bestemming. - Goede?· en die het 
voo?·we?·p ktmnen zijn van de bij deze wet 
omsclw·even inpandgeving.- De handels
zaak die in p anel is gegeven onder de 
voorwaarden van de wet van 25 oktober 
1919, zoals deze is gewijzigd bij het 
koninklijk besluit nr. 282 van 30 maart 
1936, kan als bestandclelen van deze 
aldus tot zekerheid gestelde zaak het 
m obilair en h et gereedschap omvatten, 
zelfs wanneer deze ingevolge artikel 524 
van het Burgerlijk vVetboek onroerende 
goederen door bestemmi:ng zijn. 

26 mei 1972. 903 

3. - I npandgeving. - Wet van 25 okto
be?' 1919 gewijzigd bij het koninlclijlc 
beshtit n1·. 282 van 30 maa1·t 1936. -
Openbam·heid en tegenstelbaa?'lwicl aan 
de1·den. - Insch?-ijving in het afzonde?'lijlc 
?'egiste?' gehouden in het lwntoo?' van bewa
?'ing de?' hypotheken. - D e inpe,ndgeving 
van e19n handelszaak met toepassing van 
d e wet van 25 oktober 1919, zoals deze 
is gewijzigd bij h et koninklijk besluit 
nr. 282 van 30 maart 1936, wordt aan 
d erden tegengesteld wanneer de p an
d akte ingeschreven is in een r egister 
d aartoe gehouden in het kantoor van de 
b ewaring der h ypotheken van het gerech
t elijk arrondissem ent waar de handels
zaak gevestigd is. (Wet van 25 oktober 
1919, gewijzigd bij het koninldijk besluit 
nr. 282 van 30 maart 1936, art. 4.) 

26 mei 1972. 903 

4. - Inpandgeving. - Wet van 25 olcto
bm· 1919 gewijzigd bij het lconinklijlc 
beshtit n?'. 282 van 30 maa?·t 1936. - Roe
?'ende goede?·en, die als om·oe?·ende goede1·en 
doo?' bestemming beschomvcl w01·den, deel 
uitmalcende van de in pand gegeven han
clelszaalc. - Roe?·ende goede?·en waa?"op 
lcmchtens a?·tilcel 45, lid 2, van de wet van 
16 decembe1· 1851 oak een hypotheek 
gevestigd wo1·dt. - V aststelling van het 
voo?'?'angs?"echt hetzij van de pandhottdende 

schuldeise1· hetzij van de hypothecai1·e 
schttldeise?·. - Wanneer roerende goede
ren, die als onroerende goederen door be
stemming beschouwd worden en die 
bestanddelen uitmaken van een handels
zaak, tegelijkertijd het voorwerp zijn 
geweest van een inpandgeving, met toe
passing van de wet van 25 oktober 1919, 
zoals zij is gewijzigd bij het koninklijk 
besluit nr. 282 van 30 maart 1936, en 
dan een hypotheekstelling als gevolg van 
de bepalingen van artikel 45, lid 2, van 
de wet van 16 december 1851, bepaalt de 
dagtekening van d e inschrijving h etzij 
van het panel, overeenkomstig artikel 4 
van de wet van 25 oktober 1919, hetzij 
van de hypotheek, overeenkomstig arti
k el 82 van de wet van 16 december 1851, 
d e voorrang die, naargelang _ van het 
geval, gaat h etzij n aar de pandhoudende 
schuldeiser hetzij naar de hypothecaire 
schuldeiser om zich, onder meer, na h et 
beslag te doen betalen op de opbrengst 
van de verkoop van deze meubelen. 

26 mei 1972. 903 

HERHALING. 

Vonn. - Beslttitwet van 14 novembe?' 
1939, a?·tilcel 1, § 1. - Niemve he1·haling. 
- Beg1·ip. - Onwettelijk is de veroorde
ling wegens openbare dronkenschap tot 
de straf, die in geval van nieuwe her haling 
van toepassing is krachtens artikel 1, . 
§ 1, van de besluitwet van 14 november 
1939, wanneer de rechter niet h eeft vast
gesteld en uit de stukken waarop het Hof 
v ermag acht te slaan niet blijkt dat het 
misclrijf is gepleegd binnen het jaar na 
een veroorcleling wegens een feit van 
openbare clronkenschap, gepleegd in 
staat van wettige h erhaling . 

15 mei 1972. 857 

HERZIENING. 

1 . - V e?"Oonlelingen wegens een zelfde 
feit bij onde?'scheidene beslissingen tegen 
ve?·schillende beschttldigclen of belclaagderi 
ttitgesp?'oken. - W etboelc van stmjvO?·de
?'ing, a?·tilcel 4.4.3, 1°. - Ve?'Oo?·delingen.
Beg1·ip. - Artikel 443, 1°, van het Wet
hoek van strafvordering staat de h erzie
ning niet aileen toe wanneer onclerschei
dene arresten of vonnissen wegens een 
zelfcle feit veroordelingen hebben uitge
sproken tegen verschillencle b eschuldig
d en of beklaagden en h et bewijs van de 
onschuld van een cler veroordeelden uit 
de tegenstrijdigheid van deze beslissin
gen volgt, maar ook wanneer een dergelijk 
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b ewijs him·uit blijkt dat onderscheidene 
beslissingen, die onverenigbaar zijn, aan 
verschillende beschulcligden of beklaag
den een zelfde feit hebben ten laste 
gelegd, .dat door de wet als misdrijf wordt 
omschreven, terwijl er geen veroordelin
gen tot straffen zijn uitgesproken. 

21 september 1971. 75 

2 . - V e1·om·deling clam· de C01'1'ectionele 
?·echtbanlc van een pe1·soon we gens een mis
d?·ijf. - V onnis van de jettgcl1·echtbanlc 
waa1·bij ten aanzien van een ande1·e 
pe1·soon, namelijlc een mincle1ja1·ige bene
den de leeftijd van achttien jaa1·, een 
maatregel wo1·dt bevolen, bepaalcl bij de 
wet van 8 april 1965 bet?·effende de jeugd
besche?·ming. - In lcracht van gewijscle 
gegane vonnissen. - Feit clat aan cleze 
twee pe1·sonen wo1·dt ten laste gelegcl, blijlct 
slechts dom· een enlcele pe1·soon te zijn 
gepleegd. - Onve1·enigbm·e beslissingen. 
- He1·ziening aangevmagcl op bevel van 
de Ministe1· van Justitie. - Ve1·nietiging 
en venvijzing nam· een hof van be1·oep, een 
jeugdlcamm· lcennis n emencle van de zaalc 
ten laste van de minderja1·ige. - W anneer 
achtereenvolgens de correctionele recht
bank een persoon wegens een misclrijf 
heeft veroordeeld en de jeugdrechtbank, 
nate hebben vastgesteld dat een andere 
persoon, namelijk een minderjarige bene
den de leeftijd van achttien jaar, het
zelfde feit heeft gepleegd, te zijnen a.an
zien en uit dien h oofde een maatregel 
heeft bevoleri, bepaald bij a rtikel 37 van 
de wet van 8 april 1965 betreffende de 
jeugdbescherming, beide vonnissen in 
kracht van gewijsde zijn gegaan en het 
feit, dat aldus tegelijkertijd aan deze 
twee personen wordt ten laste gelegd, 
slechts door een p ersoon blijkt te zijn 
gepleegd, zodat beide beslissingen onver
nigbaar zijn, vernietigt het Hof van 
cassatie, op verzoek tot h erziening inge
diend op bevel van de Minister van 
J ustitie door een vordering van de 
procureur-generaal, beide vonnissen en 
verwijst de zaak naar een hofvan beroep, 
een jeugdkamer kennis nemende van de 
zaak ten laste van d a minderjarige. (Sv., 
art. 443, 1D, 444 en 445.) 

21 september 1971. 75 

3. - Aanvmag tot herziening. - Ve1'
zoelc tot tttssenlcomst van de bu1·ge1'lijlce 
pa1·tij. - V e?·zoelcsoh?-ift moet niet wo1·den 
getelcend clam· een advocaat bij het H of van 
cassatie. - R et verzoekschrift van de 
burgerlijke partij die wil tussenkomen 
voor het Hof van cassatie, waarbij aan-

. hangig is een aanvraag tot herziening 

van een beslissing waarvan sprake in 
artikel 443 van het Wetboek van straf
vordering, moet niet worden getekend 
door een advocaat bij het Hof van cassa
tie. (Sv., art. 444, lid 5.) (Impliciete oplos-
sing.) · 

25 oktober 1971. 207 

4. - Niettw f eit. - Feit wacwttit het 
bewijs niet zou volgen dat de ve1·oonleelcle 
onschuldig is of clat een st1·enge1·e st?·afwet 
is toegepast. - Niet ontvanlcelijlce aan
vmag. - Niet ontvankelijk is de aan
vraag tot herziening gegrond op de aan
voering van een nieuw feit, wanneer uit 
dit feit het bewijs niet zou volgen dat de 
aanvrager onschuldig is of dat een stren
gere strafwet is toegepast clan die welke 
hij werkelijk heeft overtreden. (Sv., 
art. 443, 3D.) 

25 oktober 1971 en 8 mei 1972. 
207 en 832 

5. - Nieuw feit. - Omstancligheid 
waa1·van de ve?·oo?·deelde het bestaan niet 
heeft lcunnen aantonen ten tijde van het 
geding. - Beg1•ippen. - De vaststellin
gen van een geneesheer die slechts gevolg
trekkingen zijn voortvloeiencl uit bewijs
gronden van v66r het geding, met betrek 
lcing tot letselen die het slachtoffer van 
het misclrijf heeft opgelopen en clie de 
eiser ten tijcle van het gecling had kwmen 
doen gelden, leveren geen nieuw feit of 
omstandigheicl op waarvan de veroordeel
de het bestaan niet heeft kunnen aan
tonen ten tijde van het geding en aan de 
hand waarvan een aanvraag tot h erzie
ning, ingevolge artikel 443, 3D van het 
Wetboek van strafvordering, ontvanke
lijk worclt. (Sv., art. 443, 3D.) 

25 oktober 1971. 207 

6.- Nieuw f eit . - Ve1·oo1'deling tot een 
enlcele st?·af wegens ve1·schillende misd?·ij
ven. - Acmvoe1·ing van een niewu; feit 
waa1·uit de onsclmlcl van de ve1·oonleelcle 
zott lctmnen blijlcen ten aanzien van een vcm 
deze miscl1·ijven. - Stmf gerechtvam·digil 
doo1· de ande1·e miscl?·ijven. - Aanvmag 
tot he1·ziening ontvanlcelijlc ten aanzien van 
de ee1·ste misd1'ijven. - W anneer een 
enkele straf is uitgesproken wegens ver
schillende misdrijven is een regelmatig 
ingediende aanvraag tot herziening, ge
grond op de aanvoering van een nieuw 
feit waaruit het bewijs kan blijken dat de 
veroordeelde onschuldig is ten aanzien 
van een van deze misclrijven, ontvanke
lijk ten aanzien van cleze misdrijven, zelfs 
wanneer da straf door de andere mis-



HOF VAN ASSISEN.- HOGER BEROEP. ll29 

drijven wettelijk rechtvaardigd is. (Sv., 
art. 443, lid I, 3°, 444 en 445, lid 3.) 

24 januari 1972. 502 

7. - Omstandigheid die de ve1'001'deelde 
ten tijde van het geding niet heeft kunnen 
aantonen. - V e1·lclcw·ingen van een getttige 
en ovedegging van een stuk. - Ve1'001' 
deelde die ·niet bewijst dat hij hct getuigenis 
en het thans doo1· hem aangevoe1·d sttdc ten 
tijcle vcm het geding niet heeft' lctmnen in-
1'oepen of ovedeggen . - Niet ontvankelijke 
eis. - Niet ontvankelijk is de aanvraag 
tot herziening gegrond op een omstan
digheid die de veroordeelde t en tijde van 
het gedin&' niet had kum1en aantonen, 
wanneer d1e veroordeelde d e onmogelijk
h.~id niet be•v_ijst waarin hij zich bij de te 
Z!Jnen lasts mgestelde vervolgingen be
v~nd, om de door hem tot staving van 
Z!Jn verzoek aangevoerde gttuigenis en 
getuigschrift in te roepen of over te leg
gen. - (Sv., art. 443 , 3o.) 

8 mei 1972. 832 

8. - Omstandigheid die de ve1'001'cleelde 
ten tijde van het gecling niet heeft kunnen 
aantonen. - Attest van een geneeshee1·. -
Vemm·deelde die niet bewijst . dat het hem 
onmogelijk was deze omstandigheid aan te 
'l!oe1'en of ten tijde van het geding het thans 
'bnge1·oepen attest ove1· te leggen. - Niet 
ontvanlcelijlce aanvmag. - Niet ontvan
kelijk is de aanvraag tot herziening 
gegrond op een omstandigheid die de 
veroordeelde ten tijde van het geding 
niet h eeft kmmen aantonen, wanneer 
deze veroordeelde niet laat blijken van 
de onmogelijkht id, waarin hij zich zou 
bevonden hebben, om bij de vervolging
en te zijnen lasts deze omstandigheid aan 
te voeren of het medisch attest over te 
leggen dat hij tot staving van zijn aan
vraag heeft ingeroepen. (Sv., art . 443, 
3° [wet van 18 jun1 1894.]) 

19 juni 1972. 980 

HOF VAN ASSISEN. 

1. - Akte van beschuldiging. - On-
1'egelmatigheden. - Geen nietigheid. -
De aide van beschuldiging is slechts een 
ontleding door het openbaar ministerie 
van de feiten en omstandigheden van de 
zaak ; eventuele onregelmatigheden van 
deze aide hebben geenszins d e n ietigheid 
van de r echtspleging tot gevolg. (Sv., 
art. 241.) 

27 juni 1972. 1038 

2. - Scho1·sing van de debatten. -
ll!_iddel wc;~win feiten e:" 1·echt vennengd 
Z~Jn. - l:v~et ontvankehJlc. - De stelling 
van een b~schuldigde volgens welke een 
assessor . brJ het hof van assisen, die als 
rechter m een kamer van de rechtbank 
van eerste_ aanleg vonnissen heeft uitge
s_proken trJdens regelmatig door d e voor
zrtter van h et hof van assisen bevolen 
schors~gen van zittingen van dit hof, 
handelmgen heeft verricht waardoor de 
de batten . zijn geschorst, is een middel 
waarm ferten e:r;t recht vermengd zijn en 
dat derhalve met ontvankelijk is, daar 
het onderzoek ervan het Hof zou ver
plichten na te gaan of het uitspreken 
van deze vonnissen in feite van zulke 
aard was dat het de door artikel 353 van 
het vVetboek van strafvordering verba
den onderbreking uitmaakte . 

20 juli 1972. 1054 

3,- - Plaatsopneming dom· het hof van 
a~stsen . . -:- Vm·schijning van de beschul
d~gde ttJdens deze plaatsopneming. -
Maat1·egelen om zijn ontvluchting te belet
ten of zijn p e1·soonlijke veiligheid 'te veT
zelce?·en. - Geen aantasting van de 1·echten 
van. de ve1·dediging. - Wettelijlcheid. -
Artikel 310 van het W etboek van straf
vorderin~ waarin wordt bepaald dat de 
beschuldrgde ongeboeid en slechts ver
gezeld wordt door bewakers om te belet
ten dat hij ontvlucht, verhindert niet 
dat tijdens een plaatsopneming door bet 
hof van assisen, maatregelen worden 
genomen_ om de ontvluchting van de 
~-:schul~~gde . te beletten en zijn persoon
hJke veihgherd te verzekeren, in zoverre 
de rechten van de verdediging niet wor
den aangetast. 

17 augustus 1972. 1057 

HOGER BEROEP. 

HOOFDSTUK I. - Belastingszaken. 

H OOFDSTUK II. - Bu1·gedijke zaken of 
zaken van lcoophandel. 

HOOFDSTUK Ill. - Dienstplichtzalcen. 

HooFDSTUK IV.- Stmfzalcen (Douanen 
en accijnzen inbeg1·epen). 

HooFDSTUK V. - Tuchtzalcen . 

HOOFDSTUK l. 

RELASTINGSZA'l{EN. 
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HOOFDSTUK II. 

BURGERLIJKE ZAKEN 
OF ZAKEN VAN KOOPHANDEL. 

1.- Bu1·ge1"lijke zaken . - Hoge1· be1·oep 
tegen een vonnis dat de scheiding van tafel 
en bed omzet in echtscheiding. - Hoge?' 
be1·oep dat op stmjje vctn ve1·val binnen de 
te1·mijn en in cle vonnen gesteld bij a?·ti 
kel 262, licl 5, vctn het Btwge?"lijlc Wetboek 
te?' kennis ge bmcht tvo1·dt van de g1··i {fie?' vcm 
de ?'echtbank die de beslissing heejt gewe
zen.- Ieder hoger b eroep teg9n een von
nis, dat de scheicling van t afel en bed 
omzette in echtsch eicling, moest op straffe 
van verval bi:nnen de t ermijn en in d e 
vormen gesteld bij artikol 262, lid 5, van 
hat Burgerlijk vVetboek ter ke1mis ge
bracht worden van de grifii9r van de 
rechtbank die d9 beslissing had gewezen. 

30 september 1971. 117 

2 . - Bu1·gerlijlce zaken . Beslissing 
van de ?echte1· in hoge?' be?'oep die wnbts
halve een hoge?' be?'Oep niet ontvanlcelidfc 
ve1·klam·t, zonde?' de heTopening van de 
clebcttten te hebben bevolen . - Onwettelijk
heicl. - D e rechter in hoger beroep kan 
niet ambtshalve een hoger beroep onont

. vankelijk verklaren, zonder vom·af de 
h eropenin.g van de debatten te hebben 
bevolen. (G.W., art. 774, lid 2.) 

9 december 1971. 357 

3. - Bu1·ge1"lijke zalcen. - Ge?·echtelijlc 
Wetboelc, A1·tikel 1054-, lid 2. - Nietig of 
laattijdig hoojdbe?·oeJJ. - Inciclenteel be
?'Oep lean niet tvo?·den toegelaten. - Lui dens 
artikel 1054, l id 2, van het Gerechtelijk 
W etboek kan incidenteel beroep niet 
worden toegelaten wam1.eer het hoofdbe
roep nietig of la,att.i jdig wordt verklaard. 

17 december 1971. 380 

4 . - Btt?'[te?lijke za.ken. - Hoge?' be?'oep 
tegen een beslissing alvo1 ens ?'echt te cloen 
niet geg1·ond. - Rechte?' lcctn ten g?'Oncle 
niet lcennis nemen van het geschil clctt het 
vooTtve?'P is geweest van een beslissing 
wam·tegen geen geldig hoge?' be1·oep is inge
stelcl. - D € rechter die het h oger beroep 
tegen een beslissing alvorens recht te doen 
ontvankel ijk maar ongegrond verldaart, 
kan ten gronde geen kennis ne1nen van 
hat geschil dat hEt voorwerp is geweest 
van een beslissing waar tegen geen geldig 
hoger beroep is ingesteld. (G.W., arti
kel 1063.) 

17 december 1971. 380 

5. - Btt?·ge?"lijlce zalcen. - Devoltttieve 
k?·acht va.n het hoge?' be1·oep.- Voo?"waa?· 
den. - Hoger beroep tegen een vonnis 
alvorens r echt t e doen maakt h et geschil 
zelf bij de rechter in hoger beroep niet 
aanhangig, wanneer cleze, zelfs gedeelte
lijk, een door de eerste r echwr bevolen 
onderzoeksmaatregel bevestigt, indian 
het bestreden vonnis bovendien andere 
b epalingen bevat, m et name eindbeschik
kingen. (G.W., art. 1068, lid 1 en 2.) 

13 januari 1972. 468 

6 . - Btwge?"lijlce zalcen. - Rechte?' in 
ho ge1· be?'oep die slechts tti tspmak lean do en 
ave?' cle beslissing die ten gevolge van het 
hoge?' be1·oep de?' pcwtijen voo?' hem is 
gebmcht. - De rechter in hoger beroep 
kan slechts uitspraak doen over d e beslis
sing die ten gevolge van h et hoger b eroep 
v an de partijen voor h em is gebracht. 

13 januari 1972. 473 

7. - Btt?'ge?"lijlce zaken . - Devolutieve 
lcmcht van het hogeT beroep. - Ge?'echtelijlc 
Wetboek, cwtilcel 10RS. - Bevoegclheid 
« ratione 1nateriae " vctn de ?'echtbcmlc van 
ee1·ste ctanleg om kennis te nemen vctn het 
geschil. - Ve1·plichting voo1· het Hoj van 
be?'oep om het geschil te beslechten. -
Wanneer h at hof van beroep , rechtscol
lega in hoger beroep inzake d e beslissin
gen zowel van de rechtbank van koop
handel als van de rechtbank van eerste 
aanleg, kennis neemt van een hoger 
bero9p t egen een vonnis van de rechtbank 
vmi koophandel , die over de zaak zelf 
uitspraak heeft gedaan, moet clit hof 
krachtens artikel 1068 van het Gerechte
l ijk W etboek , t en gevolge van de d evolu
tieve kracht van het hoger beroep, het 
goschil beslechton , zelfs inclien de recht
bank van eerste aanleg en niet de recht
b ank van koophandel ?'atione mnte?·icte 
bevoegd was om van het geschil k em'lis 
te nemen. 

21 januari 1972. 498 

8 . - Bu?'f!B?'lijlce wlcen. A1·beiclsoTb· 
gevallen . - V?·ecle?·echte?' die beslist na ne 
imue7·kingt1·eding vcm het Ge?·echtelijlc 
W etboelc. - A1·beidshoj bevoegd om lcennis 
te nemen van het hoge?' be?'Oep tegen deze 
beslissing. - vVanneer inzake arbeidson
gevallen een vrederechter v66r de in
werkingtreding van het Gerechtelijk 
W etboek op geldige wijze van de zaak 
kennis heeft genom en en na d eze datum 
beslist heeft, wordt het hoger beroep 
tegen d oze b eslissing voor het arbeidshof 
gebracht. (G .W., art. 3, 579, 1°, en 607.) 

3 februari 1972. 526 
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9. - Hoge1· bm·oep tegen een vonnis 
waa1·bij echtscheiding is toegestaan. -
Hoge1· be1·oep binnen acht dagen te1· kennis 
te b1·engen van de g1·if!ie1· van de 1·echtbank 
die de best1·eden beslissing heeft gewezen. -
Vonn voo1·gesch1"even op st1·ajje van ve1·val 
behouclens ovennacht. - De termijn van 
acht dagen waarbinnen hoger beroep 
tegen een vonnis clat echtscheiding toe
staat, ter kmmis moet worden gebracht 
van de rechtbank die de b estreden 
beslissing heeft gewezen, is voorgeschre
ven op straffe van verval ; de eiser in 
hoger beroep kan slechts dan ontheffing 
van dit verval bekomen indien hij aan
toont dat overmacht hem verhinderd 
heeft de termijn in acht te nemen. (B.W., 
art. 262, lid 5.) 

21 april 1972. 791 

HOOFDSTUK III. 

DIENSTPLICH TZAKEN. 

HOOFDSTUK IV. 

STRAFZAKEN (DOU ANEN E N ACCIJNZEN 
INBEGREPEN ). 

1. - Vorm. - Ontvankelijkh eid. 
Door h et openbaar ministerie t e verrich
ten formaliteiten. 

10. - Stmf zalcen . - Ge1·echtelijlc Wet
boek, m·tilcel 1056, 2°, - Geen toepass~:ng 
in stmfzalcen. - Artikel 1056, 2°, van h€t 
Gerechtelijk Wetboek, naar luid waarvan 
h et hoger beroep ingestelcl wordt bij eon 
verzoekschrift dat ingecliend wordt op de 
griffte van h ot gerecht in hoger beroep en 
door de griffier aan de gedaagde p artij bij 
gerechtsbrief ter konnis wordt gebracht, 
is in strafzaken niet van toepassing 
G.W., art. 2; Sv. , art . 172, 174, 203 en 
205.) 

6 september 1971. 12 

11 . - St1·ajzalcen . - Ve1·zelcema1· van de 
btw-ge?Techtelijke aanspmkelijkheid van de 
belclaagde, inza'lce moton·ijtttigen, die voo1· 
het stmjge1·echt v1·ijwillig is tttssengelcomen 
en jegens de benacleelde pm·tij is vemo1·
deeld . - Hoge1· be1·oep van deze ve1·zelce
ma1· alleen.- Ontvanlcelijkheid.- Gevol
gen. - De verzekeraar van de burger
rechtelijke aansprakelijkheid van d e 
beklaagde , die vrijwillig is tussengoko 
m en voor het strafgorecht dat kenni s 
11eeft genomen van de rechtsvordering 

tot vergoeding van de schade veroorzaakt 
door het motorrijtuig van de beklaagde 
en die samen m et de beldaagde is veroor
deeld tot de betaling van schadevergoe
ding aan de benadeelde partij, is ont
vankelijk om aileen hoger beroep in te 
stellen t egen deze beslissing, om de be
slissing op de strafvordering te betwisten 
in zover zijn eigen veroordeling hierop 
is gegrond en aile middelen aan t9 voeren 
die de b eklaagde had kunnen voordragen 
om hem voor h et ongeval niet aansprake
lijk te cloen verklaren . (Wet van 1 juli 
1956, art. 9; Sv., art. 202.) 

20 december 1971. 382 

12. - St1·ajzalce,t. - Vonnis vctn de 
politie1·echtbanlc. - Hoge1· beToep van de 
p1·octweu1· des Konings. - Te late betelce
ning.- Hoge1· be1·oep niet ontvanlcelijk.
Niet ontvankelijk is het hoger beroep van 
de procureur d es Konings t egen een 
vonnis van d e politierechtbank, clat 
betekend is na het verstrijken van de 
t ermijn van vijftien dagen gestelcl bi j 
artikel 205 van het Wetboek van straf 
vordering, eventueel verlengd overeen
lwmstig artikel 644, lid 1, van dit wet 
hoek, te rekenen v an de uitspraak van 
het v01mis . (Sv., art. 205; wet van I m ei 
1849, art . 8.) 

21 m aart 1972. 697 

13.- Vonn.- Stmjzaken. - Polit•ie-
1·echtbanlc m et twee of mee1· ajdelingen. -
Ge1·echtelijk Wetboek , a·rtikel 186. - Ve1·
lclm·ing van hoge1· bemep. - Wetboek van 
stmjvonle1·ing, a1·tikel 172 en 203.- V e1·
lcla1·ing van hoge1· be1·oep moet gedaan 
wo1·den op de g1·if!ie van de afdeling die het 
vonnis heejt gewezen. - W am1eer de 
Koning met toepassing van artikel 186 
van het Gerechtelijk W etboek een politie
rechtbank in twee of meer afdelingen 
heeft ingedeeld, is de griffie ingericht bij 
de afdeling die het vonnis heeft gewezen, 
de enige bevoegde griffie, in d e zin van 
artikel 203 van het vVetboek van straf
vordering, wa.arop de verklaring van 
hager beroep kan worden gedaan. (G.W., 
art. 186; kon. besl. van 21 juli 1970, 
art. 5; Sv., art. 172 en 202.) 

9 mei 1972. 837 

14. - Stmjzalcen.- Tennijn.- V e1·
oo1·deling bij ve1·stelc. - V onnis wam·bij 
het ve1·zet ongedaan wordt veTklaa1·d. -
Hoge1· be1·oep van de beklaagde. - T ennijn 
begint te lopen de dag na cle betekenin g van 
het vonnis . - De termijn v an het hoger 
beroep door de beklaagde ingesteld tegen 
een v onnis, waarbij wegens verstek onge-
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daan wordt verklaard het verzet door 
h em gedaan tegen een vonnis dat h em bij 
verstek veroordeelt, begint te lopen de 
dag na d e betokening die h em van het 
vonnis op verzet gewezen is gedaan. (Sv., 
art. 188 en 203.) 

29 mei 1972. 914 

15. - Stmjzcblcen. - HogeT beroep van 
het openbam· ministe1·ie bij de ?'echtbanlc of 
het hoj wcba?·bij het hoge1· bemep aanhangig 
moet wonlen gemacblct. Belclacbgde 
wonende in een aang1·enzend land. -
Betelcening vcm het hoge1· bemep. - Ge
?echtelijlc Wetboelc, cwtilcel 4-0, licl 1 en 3. 
- W anneer een beklaagde niet in Belgie 
kon worden gevonden en er geen gekende 
woon-, verblijfplaats of gekozen woon
plaats bestaat, is de betokening v an het 
hoger b eroep van h et openbaar ministorie 
bij de rechtbank of het hof waarbij dit 
hoger beroep aanhangig moet worden 
gemaakt, regelmatig als deze beklaagde 
een gekende woon- of verblijfplaats heeft 
in een aangrenzend land en de copie van 
de akte door de gerechtsdeurwaarder bij 
aangetekende brief aan die woon- of 
verblijfplaats werd gericht. (Sv., 
art. 202-5° en 205; G.vV., art. 40, lid 1 
en 3.) 

26 juni 1972. 1026 

§ 2. - Draagwij dte van h et hoger beroep. 
- B evoegdheid van de rechter in hoger 
b eroep en rech tspleging (eenparigheid). 

16. - Stmfzalcen. - Ve1·oonleling van 
de belclaagde doo1· de politie1 echtbanlc tot 
een geldboete en ve1·vallenve?·lclcwing van 
het ?'echt, tot stu1·en. - Oon·ectionele ?'echt
banlc in hoge1· bemep 1·echtdoende bevestigt 
de ve?'Oo?·deling tot cle geldboete, maa1• veT
lengt de dutw vun de ve?·vallenve?·lclcw·ing 
van het 1·echt tot sttwen. - Ecnpa1·igheiil 
ve1·eist. - D e correctionele rechtbank 
moet met eenparige stennnen van h aar 
leden uitspraak doen om een vonnis in 
hoger beroep nit te spreken waarbij, na 
bevestiging van de geldboete die tege
lijkertijd als een vervallenverklaring van 
het recht tot stm·en door de politierechter 
is 1.utgesproken, de dum· van deze ver
vallenverklaring wordt verlengd. (Sv., 
art. 2llbis; wet van 10 oktober 1967 
houdende h et Gerechtelijk Wetboek, 
art. 149, vervat in artikel 3.) 

7 septemb er 1971. 20 

17. - Stmjzalcen. - Eenstemmigheicl. 
- Oo?·?·ectionele 1·echtbanlc ve1·zwucwt de 
tloo1· de politie1·echtbanlc tbitgesp?"Olcen stmj. 

- Eenstemmigheicl ve1·eist. - De correc
tionele rechtbank kan zonder eenparige 
ste=en van haar ledan de door de 
politierechtbank uitgesproken straf niet 
verzwaren. (Sv., art. 2llbis; art. 149 van 
de wijzigende b epalingen vervat in art. 3 
van de wet van 10 oktobsr 1967 hou
dende h et Gerechtelijk W etboek.) 

27 september 1971, 16 november 1971 
en 6 maart 19n. 102, 267 en 633 

18. - Stmjzalcen. - Vonnis van de 
politie?·echtbctnlc waa1·bij de belclacbgde 
wegens een miscl?-ijj wenl ve?·oo?·deeld en 
wegens een tweecle misd1·ijj we1·d V?'ijge
sp?·olcen. - Oo?'?'ectionele ?'echtbanlc clie de 
belclacb gde we gens het ee1·ste misd1·ijj V?'ij
sp1·eekt en wegens het tweede ve?·oo?·deelt, 
te1·wijl zij dezeljcle stmj ttitspreelct. - Een
stemmigheid niettemin ve1·eist om cle v?·ij
spmalc te wijzigen.- Wanneer de correc
tionele rechtbank eensdeels de beklaagde 
vrijspreekt wegens een misdrijf waarvan 
d e politierechtbank hem had vrijgespro
k en en anclerdeels, terwijl zij dezelfde 
straf uitspreekt, d e beklaagde veroordeele 
wegens een misru·ijf waarvan de eerste 
rechter hem had v rijgesproken, moet zij 
de beslissing tot wijziging van de vrij
spraak met eenparige stennrten van haar 
leden uitspreken. (Sv., art. 2llbis.) 

4 oktober 1971. 132 

19 . - Stmfzalcen. - Rechte1· in hoge1· 
be1·oep verminde1 t cle st·raj, mam· t1·elct het 
dooT de ee1·ste 1·echteT ve?'leende uitstel in. -
Eenstemmigheid niet ve1·eist. - W armeer 
de rechter in hoger beroep de door d e 
eerste rechter uitgesproken straf ver
mindert, maar het voor deze Rvraf 
verleende nitstel intrekt, moet dienaan
gaande geen beslissing worden genomen 
met eenparige stemmen van de leden van 
h et gerecht. (Sv., art. 2llbis.) 

4 oktober 1971. 133 

20. - Stnifzalcen. - Eenstemmigheict. 
- Be1·oepen vonnis wam·bij de beklaagde 
tot een stmj w01·clt ve?·oo?·cleeld. - Hoj van 
be?'Oep beveelt zijn inte?'?M?'ing. - Een
stemmigheicl niet ve1·eist . - Het hof van 
b eroep dat de internering van de beklaag
de b eveelt, terwijl het beroepen vonnis 
hem tot een straf h ad veroordeeld, moet 
geen uitspraak doen met eenp arige stmn
men van zijn leden. (Sv., art. 2 llbis .) 

5 okt ober 1971. 140 

21 . - S t1·ajzalcen. - Rechtst1·eelcse clag
vam·ding vcm cle belclcbagde cloo1· de btwge?·
lijlce pa1·tij. - V1·ijsp7·elcencl vonnis. -
Hoge1 be1·oep vcm de btwge?'lijlce pcwtij 
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alleen. - V M'001"deling doo1 de 1"echte1· in 
hoge1· be1·oep op de st1'Ctjvonle1·ing. -
Onwettelijkheid. - Op het enkel boger 
beroep van de burgulijke partij tegen 
een vonnis tot vrijspraak van de door 
deze partij rechtstreeks gedaagde be
klaagde, kan de rechter in hoger beroep 
ten laste van laatstgenoemde geen ver
oordeling op de strafvordering uitspreken. 
(Sv. , artikel 202; wet van 1 Inei 1849, 
art. 7.) 

19 oktober 1971. 178 

22 . - Stmjzaken.- Btttge1·lijke 1'echts
V01'de1·ing.- Hoge1· be1'Dep van cle beklaag
de tegen de beslissing tot ve1'0o1·deling 
jegens de btwge1·lijke pa1·tij. - Btwge1'lijke 
pm·tij die ve1·stek laat gacm. - Bevestiging 
van de beslissing. - Wettelijkheicl. -
W ettelijk is de beslissing van de recbter 
in boger beroep die op bet enkel boger 
beroep van de beldaagde tegen de beslis
sing, waarbij hij tot schadevergoeding 
jegens de burgerlijke partij wordt veroor
deeld, deze beslissing bevestigt boewel de 
burgerlijke partij in boger beroep verstek 
heeft Iaten gaan. 

19 oktober 1£71. 180 

23. - Stmfzalcen. - Eenstemmigheid. 
- Wijziging do01· de C01'1"ectionele 1'echt
banlc van een v1·ijsp1·elcend vonnis van de 
politie1·echtbanlc. - Eenstemmigheid ve1'
eist. - Om een door de politierecbtbank 
vrijgesproken beklaagde te veroordelen 
moet de correctionele rechtbank, in 
boger beroep rechtdoende, uitspraak doen 
m et eenparige stemmen van haar leden. 
(Sv., art. 2llbis.) 

8 november 1971, 
20 december 1971, 
29 mei 1972. 

13 december 1971, 
6 maart 1972 en 

24 7, 366, 399 
633 en 917 

24. - Stmjzalcen. - Eenstemmigheid. 
- Ve1'001'delend vonnis. - Beslissing in 
hoge1· be1'0ep waa1·bij de lcwali(icatie van 
het miscl1·ijj w01·dt gewijzigd. - Geen 
ve1·zwm·ing van de do01· de ee1·ste 1·echte1· 
uitgesptoken stmj. - Eenstemmigheid niet 
ve1 eist. - W mmeer de rechtEr in hoger 
beroep, zonder de door de eerste recbter 
uitgesproken straf te verzwaren, de 
wettelijke kwalificatie van het feit wij
zigt, moet zijn beslissing niet met een
parige stemmen worden gewezen, zelfs 
inclien bet aldus in acbt genomen misdrijf 
ruimere gegevens bevat of met een 
zwaardere straf wordv gestraft. (Sv., 
art. 2llbis.) 

16 november 1971. 261 

25. - Stmfzaken. - Eenstemmigheid: 
- W egvallen van de hoojdgevangenisst1·aj 
en ve1'001'deling tot een zwaa1·de1·e geldboete 
en tot een zwaa1·de1·e ve1·vangende gevan
genisstmj. - Eenstemmigheid niet ve1·eist . 
- Geen eenstemmigheicl wordt vereist 
voor de beslissing van de rechter in hoger 
beroep die, bij de wijziging van een 
vonnis van veroordeling tot een boofcl
gevangenisstraf, tot een geldboete en tot 
een vervangende gevangenisstraf, de 
boofdgevangenisstraf laat wegvallen en 
de beklaagde veroorcleelt tot een zwaar
dere geldboete en tot een zwaarclere ver
vangencle gevangenisstraf clan die welke 
door de eerste recbter werden uitgcspro
ken. (Sv., art. 2llbis.) 

16 november 1971. 261 

26. - Stmjzalcen. V1·ijsp1·elcend 
vonnis van de C01'1'ectionele 1·echtbanlc. -
Ve1·oo?'delend a1·1·est. - Eenstemmigheid 
niet vastgesteld. - Ve1·melding van a1·ti
kel 211bis van het l!Vetboelc vctn st1·ajvo1'
deting . - Onwettelijlce ve1oo1·deling. -
Het hof van beroep kan zonder eenstem
migbeicl en zonder deze in zijn arrest vast 
te stellen de beklaagcle niet veroordelen 
wegens een strafbaar feit waarvoor bij 
door de correctionele recbtbank was vrij
gesproken ; de vermelding aileen van 
artikel2 ll bis van bet Wetboek van straf
vordering volstaat niet. 

22 november 1971. 296 

27. - 8tmfzalcen. - Bu1·ge1·lijlce 1'echts
vo1·de1·ing. - Geen ve1·slag.- Nietigheid. 
- In strafzaken is het vonnis in boger 
beroep nietig, wanneer geen verslag is 
geclaan door een van de rechters, zelfs 
indien aileen de burgerlijke rech tsvor
claring aanbangig is gemaakt bij de 
recbter in boger beroep. (Sv., art. 172 en 
209.) 

20 december 1971. 388 

28. - St1 cifzalcen. - Devoltttieve kmcht. 
- Btwge1'lijlce 1'echtsv01·de1·ing. - Hogete 
be1'0epen van het openbam· ministe1·ie en 
van de ve1·zelce1'aa1' van de btwge1'1"echteliJlce 
aanspmlcelijkheid van de belclaagde, vrij
willig tttssengelcomene.- Hoge1·e be1·oepen 
die de. 1'echtsvonle1·ing van de btwge?"lijlce 
pm·tijen tegen de belclaagde niet aanhangig 
malcen bij de 1·echte1· in hoget be1·oep . -
De b ogere beroepen van b et openbaar 
ministerie en van de verzekeraar van de 
burgerrecbtelijke aansprakelijkheid van 
de beldaagcle, die vrijwillig is tussengeko
men voor bet strafgErecbt., maken de 
recbtsvordering van de burgerhjke par
tijen tegEm de beklaagde niet aanbangig 
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bij de rechter in hoger beroep. (Sv., 
art. 202; wet van 1 juli 1956, art. 9.) 

3 januari 1972. 430 

29. - St1·ajzaken. - Vonnis van cle 
CO?'?'ectionele ?'echtbanlc clat een enlcele st1·aj 
~titsp1·eekt wegens ve1·schillencle miscl1·ijven. 
- A1·1·est clat slechts bepaalcle van cleze ' 
miscl1·ijven in aanme1·king neemt. 
Hanclhaving van cle cloo1' cle ee1·ste 1'echte1· 
~titgesp1·olcen st1·aj. - Eenstemmigheicl niet 
ve1·eist. - \Vanneer het hof van beroep, 
nadat het kennis heeft genmnen van het 
hoger beroep tegen een vonnis dat, 
wegens de eenheicl van opzet, een enkele 
straf uitspreekt wegens verschillende 
misdrijven, slechts bepaalde van deze 
misdrijven in acht neemt en niettemin de 
uitgesproken straf handhaaft, moet het 
zijn beslissi:ng niet nemen met eenparige 
stemn1.en van zijn !eden. (Sv., art. 2llbis.) 

4 januari 1972. 432 

30 . - S tmfzaken. - B~w·ge1·lijke ?'echts
vonle1·ing. - V1·ijspmalc cloo?' cle politie
?'echtbanlc. - Enlcel hoge1· beTOeJJ van cle 
bu1·gedijke pm·tij. - Wijziging en toelcen
ning van schacleve?·goecling cloo1· cle co?'?'ec
tionele ?'echtbank. - Eenstemmigheicl ve?·
eist. - Het vonnis van de correctionele 
rechtbank dat op het enkel ontvankelijke 
hager beroep van de burgerlijke partij 
tegen een vrijsprekend vonnis van de 
politierechtbank, aan deze partij schade
vergoeding heeft toegekend, moet vast
stellen dat h et met eenstemmigheid is 
gewezen, in zover het het misdrijf, grand
slag van de burgerlijke rechtsvordering, 
bewezen verklaart. (Sv., art. 2llbis.) 

21 februari 1972. 576 

31. - Stmfzaken. - Stmfvonle?·ing en 
bw·ge1'lijlce ?'echtsvonle1·ing. - Devohttieve 
kmcht van het hoge1· be1·oep. - Rechte1· in 
hoge1· be1·oep clie vanwege een pm·tij kennis 
hijgt van de beslissing die haa1· stmj?·ech
telijlc en bu?·ge?Techtelijk ve1·oonleelt. -
RechteT in hoge1· be1·oep die cle omvang van 
cle bw·ge1'1'echtelijlce aanspmkelijlcheid van 
cleze pm·tij beoonleelt zoncleT inachtneming 
van cle m·ijspmalc van een meclebeklaagcle, 
clie in kmcht van gewijscle is gegaan. -
W ettelijlcheid. - Het hager beroep dat 
een partij heeft ingesteld tegen het 
vonnis, dat h aar veroordeelt zowel op de 
strafvordering als op de blll'gerlijke 
rechtsvordering die tegen haar door een 
vrijgesproken medebeklaagde is ingesteld, 
verhindert dat de vrijspraak van deze 
medebeklaagde, die in kracht van gewijs
de is gegaan, haar kan worden tegenge
worpen bij d e beoordeling van deze 

blll'gerlijke rechtsvordering die tegen 
haar was ingesteld, aangezien de rechter 
in hoger beroep ten gevolge van de devo 
lutieve kracht van het hoger beroep uit
spraak 1noest doen zowel over de straf
rechtelijke als over de b1.ugerrechtelijke 
aansprakelijkheicl van de verweerster en 
met name oordelen of deze aileen aan
sprakelijk was voor de schade . 

6 maart 1972. 626 

32. - Stmfzalcen. - A1·tikel 1068 va-n 
het GeTechtelijlc W etboelc. - N iet toepusse
lijlce bepaling. - Artikel 1068 van het 
Gerechtelijk \V etboek heeft betrekking 
op de devolutieve kracht van h et hager 
beroep in b1.ugerlijke zaken en niet in 
strafzaken. 

13 maart 1972. 658 

33 . - Stmjzaken.- Eenpa1·igheid van 
stemmen. - V onnis van cle polit·ie?·echt
banlc clat vedclam·t clat cle stmjvonle1·ing 
cloo1' ve1ja1·ing ve1·vallen is. - H oge1· 
be1·oep cloo1' cle p1'0ctwett1' cles Konings. -
Vonnis clat veTlclam·t clat cle stn~fvonlm·ing 
niet ve1jaanl is. - Geen eenpa1·igheicl van 
stemmen ve1·eist voo1· het beschikkencle 
gecleelte. - Eenparigheid van stemmen 
van de !eden van de correctionele recht
bank is niet vereist voor de wettelijkheid 
van het beschikkende gedeelte dat, op 
het hoger beroep van het openbaar 
ministerie, beslist dat cle strafvordering 
niet vervallen is door verjaring, terwijl 
de politierechtbank had verklaard dat ze 
verjaard was. (Sv., art. 2llbis.) 

13 m aart 1972. 660 

34.- Stmjzalcen.- Eenpm·igheicl van 
stemmen. - V onnis van cle politie?·echt
banlc clat ve1·lclaa1't clat cle st1·ajvonle1'ing 
clo01· ve1ja1·ing ve1·vallen is.- Hoge1· be1·oep 
van het open bam· ministe1·ie. - V emncle
?'ing en ve1·oonleling van cle belclaagcle tot 
een st?·aj. .- Eenpm·igheicl van stemmen 
ve1·eist cloO?' cleze ve1·oonleling. - Eenpa
righeid van stemmen van de leden van 
de correctionele rechtbank is vereist voor 
de wettelijkheid van het beschikkende 
gedeelte dat, n adat een eerste beschik
kende gedeelte, op het hoger beroep van 
het openbaar ministerie, de beslissing 
van de politierechtbank heeft veranderd 
die had vastgestelcl clat de strafvordering 
door verjaring was vervallen, de be
klaagde tot een straf veroordeelt. (Sv., 
art. 2llbis.) 

13 maart 1972. 660 

35. - Stmfzaken. - Bevestiging cloo1· 
cle ?'echte?' in hoge1· be1·oep, op (f?'oncl van 
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eigen redenen, van cle beslissing van de 
eerste 1·echte1-. - Dmagwijdte. - De 
rechter in hoger beroep die de eigen 
redenen vermeldt waarop hij stetmt om 
de beslissing van de eerste rechter te be
vestigen, neemt h et beschikkende ge
deelte ervan over, maar niet de redenen 
ervan. 

20 maart 1972. 687 

36. - Stmjzalcen. - Nietigve1·lclm·ing 
doo1· de 1·echte1· in hoge1· be1·oep van de beroe
pen beslissing. - liV etboelc van st1·afvorde-
1'ing, a1·tilcel 215. - Toepassingsvoo1'
waanle. - De rechter in hoger beroep 
vernietigt het beroepen vonnis niet en 
doet geen uitspraak bij wege van nieuwe 
beschikking dan in geval van schending 
of niet herstelcl verzuim van op straffe 
van nietigheicl voorgeschreven vormen. 
(Sv., art. 215.) 

20 maart 1972. 687 

37. - Stmfzalcen.- Bu1·gedijlce 1·echts
vordering. - V1·ijspmalc doo1· de C01Tec
tionele 1'echtbanlc. - Ontvanlcelijlc hoge1· 
be1·oep van de btwge1·lijlce pa1·tij alleen. -
W ijziging en toelcenning van schaclevm·
goeding doo1· het hof van be1·oep. - Een
stemmigheicl ve1·eist. - Ret arrest dat, op 
h et ontvankelijk hoger beroep van de 
burgerlijke partij alleen t egen een vrij 
sprekencl vonnis van de correctionele 
rechtbank, aan cleze partij schaclevergoe
ding toekent, moet vaststellen dat het 
met eenparige stemmen is uitgesproken, 
in zover het het misdrijf, gronclslag van 
de bi.rrgerlijke rechtsvordering, bewezen 
verldaart. (Sv., art. 2llbis.) 

ll april 1972. 751 

38 . - Stmfzalcen . - Ve1·scheidene 
telastleggingen. - Ve1·oo1·deling wegens 
bepaalde telastleggingen en v1·ijspmalc 
wegens een ancle1·e telastlegging. - Hoge1· 
be1·oep van het openbaa1· ministe1·ie. -
Hoge1· be1·oep bepe1·lct tot cle telastleggingen 
die tot een ve1·oo1·deling hebben geleid . -
Hoge1· be1·oep dat het be1·oepen vonnis nietig 
ve1·lclaa1·t met betrelclcing tot alle telastleg
gingen. - Onwettelijlcheicl. - Wanneer 
de beklaagde wegens verscheidene mis
drijven is vervolgd, de eerste rechter hem 
wegen s bepaalde misdrijven heeft ver
oordeeld en hem wegens een ander heeft 
vrijgesproken, en het open baar ministerie 
zijn h oger beroep tot de veroordeling 
heeft beperkt, kan de rechter in hoger 
beroep, op dit hoger beroep alleen , het 
vonnis niet nietig verklaren in zover het 
d e beklaagde vrijspreekt. (Sv., art. 174 
en 205.) 

23 mei 1972. 884 

39. - Stmfzalcen. Eenstemmigheid. 
- Oo1Tectionele 1·echtbanlc die cle cloo1· de 
politierechtbanlc ttitgesprolcen st1·aj hancl
haaft, maa1· het ttitstel voo1· de tenttitvoer
legging van de stmf int1·elct. - Eenstem
migheid ve1·eist. - De correctionele recht
bank kan niet, zonder eenparige stemmen 
van haar leden, het uitstel van de tenuit
voerlegging van de straf dat de politie
rechtbank had toegekend intrekken, 
terwijl zij de door haar uitgesproken 
straf handhaaft. (Sv ., art. 2llbis.) 

29 mei 1972. 917 

40. - Stmfzalcen. - Vrijspmalc doo1· 
de ee1·ste 1·echter. - TT e1·oonleling doo1· de 
1·echte1· in hoge1· be1·oeJJ op gmnd van be
wijsmicldelen die voo1· het eerst aan hem 
zijn voo1·gelegcl. - Rechte1· in hoge1· be1·oep 
die zocloencle beslist ten gevolge van de 
devoltttieve lcmcht van het hoge1· beroep en 
niet bij wege van evocatie. - W anneer de 
eerste rechter de beklaagde wegens niet 
bewezenverklaring van de feiten heeft 
vrijgesproken, beslist de rechter in hoger 
beroep die, op het hoger beroep van het 
openbaar ministerie, deze beklaagde ver
oordeelt op grond van bewijsmiddelen 
die voor het eerst aan hem zijn voorge
legd, zodoende wettelijk ten gevolge van 
de devolutieve kracht van het hoger 
beroep en door het feit, dat hij verkeer
delijk verkla.art te beslissen bij wege van 
evocatie, wordt zijn beslissing geenszins 
door · onwettelijkheid aangetast . (Sv. , 
art. 172 en 215 .) 

20 juni 1972. 996 

HOOFDSTUK V. 

TUCHTZAKEN. 

HUUR VAN GOEDEREN. 

HooFBSTUK I. - Algemene begdppen. 

HooFDSTUK II. - Httishuu1·. 

HooFDSTUK III. - Pacht. 

HoOFDSTUK IV.- Handelsuu1-. 

HOOFDSTUK I. 

ALGEl\'IENE BEGRIPPEN. 

HOOFDSTUK II. 

H UISHUUR. 



1136 HUUR VAN GOEDEREN. 

HOOFDSTUK III. 

PACHT. 

L - Pacht.- Bestaan en voo1·waanlen 
van cle hu~wove1·eenlcomst . - Bewijsmicl
clelen. - Bij ontstentenis van een ge
schrift tot vaststelling van een pacht, 
kan degene die in het bezit is van een 
landeigendom het bewijs leveren van het 
bestaan van een pacht en van de pacht
voorwaarden, waaronder begrepen het 
tijdstip van ingebruikneming en de pacht
som, door alle rechtsmiddelen, m et in
begrip van getuigen en vermoedens. 
(Artikel 3 vervat in afdeling III van het 
hoofdst1.lk II, titel VIII van het boek II 
van het Burgerlijk 'Vetboek; wet van 
4 november 1969, art. 1.) 

23 september 1971 en 23 jtmi 1972. 
86 en 1016 

2. - Pacht. - Opzegg·ing cloo1· cle ve·r
pachte1·. - Opzegging v661· cle inwe?·lcing
t1·ecling van cle wet van 4 novembe1· 1969. 
Gelcligheicl en gevolgen van cle opzegging 
rnoeten wonlen beoonleelcl op g1·oncl van cle 
wettelijlce bepalingen clie van lcmcht zijn op 
het ogenblilc van cle opzegging. - De 
geldigheid en de gevolgen .van een op
zegging door de verpachter aan de pach
ter gegeven v66r de inwerkingtreding van 
de wet van 4 november 1969 moeten wor
den beoordeeld overeenkomstig de wette
lijke bepalingen die van kracht zijn op 
h et ogenblik van de kennisgeving ervan. 
(Wet van 4 november 1969, art. IV.) 

5 november 1971. 241 

3. - Pacht. - Opzegging cloo1· cle ve1·
htttwcle1· om het goecl zelf in becl1·ijf te 
nemen. - E1·nstig en op1·echt lcm·alcte1· van 
clit voo1·nernen. - Soeve1·eine beoonleling 
cloo1· cle feitem·echtm·. - D e w et verleent 
aan d e verpachter van een landeigendom 
het recht om ag,n de pachter opzegging 
te doen, mits hij het voornemen hecft 
zelf h et verpachte goed in bedrijf te ne
men, op voorwaarde dat dit voornemen 
ernstig en oprecht is ; de feitenrechter 
oordeelt soeverein over dit ernstig en 
oprecht karakter. (B.,V., art. 1775.) 

6 januari 1972. 440 

4 . - Pacht. - Vedcoop van het gepachte 
goecl . - Uitwinning van cle lcoJJe1· wegens 
het gebntilc clat cle JJachte1· maalct vctn zijn 
1·echt van voo1·lcoop.- Pachte1· clie het goecl 
aan een clenle heeft ve1·lcocht niettegen
staancle het wettelijlc vm·bocl het goecl te 
ve1-v1·eemclen gecltwencle een JJe?·iocle van vijf 

jaa1·. - Fottt clie aanleicling lean geven tot 
ve1·goecling van cle schacle geleclen cloo1· cle 
~titgewonnen lcope1·. - D e pachter van 
een landeigendom die, nadat hij gebruik 
heeft gemaakt van zijn recht van voor
koop, het aldus verkregen goed aan een 
derde verkoopt, niettegenstaande het 
wettelijk verbocl het goed te vervreem
den gedurende een periode van vijf jaar, 
begaat een fout d ie aanleiding kan geven 
tot vergoeding van de schade, die de 
uitgewonnen koper heeft geleden. (B.W., 
art. 1382 en 1383; wet van 4 november 
1969 tot wijziging van de wetgeving op 
de landpacht, art. 54.) 

28 april 1972. 815 

HOOFDSTUK IV. 

HANDELSHUUR. 

5 . - Hanclelshtttt1' . - Onteigening of 
veTk1·ijging ten algemenen mttte. - H~ttw 
niet toegestaan clo01· het openbaa1· besttttw 
of cloo1· cle instelling van openbam· mtt. -
H tttt1'0Ve?•eenlcomst blijft onclenvo1pen aan 
cle bijzoncle1·e 1·egels inzalce cle hanclelslmtt1'
ove?·eenlcomsten. - Niettegenstaande de 
onteigening of de verkrijging ten alge
menen nutte van het om·oerend goed 
waarop zij betrekking heeft, blijft een 
handelshuur, die niet werd toegestaan 
door het openbaar bestuur of door de 
installing van openbaar nut, die tot 
onteigening of verkrijging besliste onder
worpen aan de bijzondere regels inzake 
de handelshum·overeenkomsten. (Art. 2, 
5°, vervat in de wet van 30 april 1951, 
aangevuld bij art. 2 van de wet van 
22 december 1951.) 

16 september 1971. 58 

6 . - H anclelshtttw. - H tttwhe1·nie~twing 
geweigenl op g1·oncl clat cle onteigening 
binnenlco1·t te venvachten is . - De ve?·
httttnle?' be1·oept zich niet op cle wil het ori-
1'0e1·encl goecl wecle1· op te bowven. - Late1·e 
onteigening of veTlc?·ijging ten algemenen 
ntttte en afb?·aalc van het om·oe1·encl goecl. -
Omstancligheicl zonde1· gevolg op de ve?·goe
ding wegens ttitzetting. -De verhuurder 
die de huurhernieuwing van een handels
huur weigert op grond dat de onteigening 
van het onroerend goed binnenkort te 
verwachten is, beroept zich niet op de 
wil dit om·oerend goed weder op te bou
wen en worclt niet vrijgesteld van de 
betaling van een vergoeding wegens uit
zetting aan de huurder, indien het om·oe
rend good later onteigend of verkregen 
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wordt ten algemenen nutte en wordt 
afgebroken. (Art. 16, I, 3°, en 25, 1o, 
vervat in de wet van 30 april 1951.) 

16 september 1971. 58 

7.- Handelshuu1·.- Ve1·bouwing doo1· 
hutwdm· onde1·nomen zonde1· ve?'loj. -
A1·tilcel 9, lid 2, ve1·vat in de wet van 
30 april 1951. - Recht van ve1·huw·de1· 
om te eisen dat de lolcale?J- in lmn m·oege1·e 
toestand wo1·den he1·steld. - Luidens arti
kel 9, lid 2, vervat in de wet van 30 april 
1951 op de handelshuur, kan de verhuur
der eisen dat de lokalen in hun vroegere 
toestand worden hersteld, wanneer de 
huurder zonder verlof verbouwingen 
heeft ondernomen. 

7 oktober 1971. 145 

8. - Hanclelshuu1·. Ve1·goeding we-
gens tdtzetting, bepaald bij m·tilcel 16, IV, 
ve1·vat in de wet van 30 ap1·il 1951. -
Hoojdhtm1·de1· exploiteert niet de hanclels
zaalc . - Voo1·we1:p van de ve1·goeding. -
Artikel 1 van de wet van 29 jtmi 1955, 
tot wijziging van de wet van 30 april 
1951, dat aan de huurder die een han
delshuis geheel of ten dele heeft onder
verhuurd, het recht verleent om de ver
goeding wegens uitzetting, bepaald bij 
artilwl 16, IV, vervat in de wet van 
30 april 1951 op de handelshuurovereen
komsten, te eisen, zelfs wanneer hij geen 
handelszaak exploiteert in hetzelfde ge
bouw, betreft a ileen het belang van de 
onderverhuurder die eigenaar is van de 
handelszaak, door hem in dit gebouw 
geiixploiteerd. 

7 oktober 1971. 145 

9. - Handelshuu1·. Ve1·goeding we-
gens ttitzetting. - V e1·deling onde1· hoojd
hutwde?· en onde1·huuTde1·. - ATtilcel 25, 
lid 9, ve1·vat in cle wet van 30 ap1·il 1951 . 
Toepassingsgebiecl. - Lid 9 van arti
kel 25 vervat in de wet van 30 april 1951 
op de handelshuur, dat in deze wet is 
ingevoegd bij artilml1 , 6°, van de wet van 
29 jtmi 1955 en dat toestaat de uitzet
tingsvergoeding te verdelen tussen de 
hoofdhuurder en de onderhum·der, is met 
name van toepassing wanneer de hoofd
huurder eigenaar is van de handelszaak 
die door de onderhuurder wordt geiixploi
teerd en waarvan de belangrijkheid door 
deze met tenminste 15 pet is vermeerderd 
(artikel 25, laatste lid) of wanneer -de 
hoofdhum·der en de onderhuurder eige
naars zijn van een afzonderlijke handels
zaak of medeeigenaars zijn van dezelfde 

handelszaak die in het gebouw wordt 
geiixploiteerd. 

7 oktober 1971. 145 

10. - Handelshuu1·. Ve1·goecling 
wegens uitzetting, bepaald bij a1·tilcel 16, 
IV, ve1·vat in de wet van 30 april 1951.
OndeThttu1·de1· alleen eigenaa1· en exploitant 
van de handelszaalc. - Alleen onde1·huu1·
de1· heeft 1·echt op de vergoecling. - Wan
neer de handelszaak uitsluitend toebe
hoort aan de onderhuurder die ze in het 
gehuurde pand exploiteert, heeft aileen 
hij, door de verplichte tussenkomst van 
de hoofdhuurder, recht op de vergoeding 
wegens uitzetting, bepaald bij artikel 16, 
IV, vervat in de wet van 30 april 1951 
op de handelshuurovereenkomsten, in
dien hem, door de weigering de huur te 
hernieuwen, het bezit van zijn handels
zaak wordt ontnomen. 

7 oktober 1971. 145 

11. - Handelshuu1·. - H e1·nieuwing. -
Recht van de huu1·der. - Beg1·ip. - De 
huurder heeft, bij voorkeur boven aile 
andere personen, recht op hernieuwing 
van de hum· om dezelfde handel voort 
te zetten, hetzij bij h et eindigen van de 
hum·, hetzij bij het eindigen van de eerste 
hernieuwing, voor een duur van negen 
jaren, behoudens akkoord van partijen 
vastgesteld bij een authentieke akte of bij 
een verhlaring voor de rechter afgelegd. 
(Artikel 13 vervat in de wet van 30 "-PFil 
1951.) 

8 oktober 1971. 150 

12. - Handelshutw.- HeTnieuwing.
Ovm·eenlcomst waa1·bij aan de ve1·huu1·dm· 
het 1·echt wm·clt toegelcend de huur te beein
digen v661· het ve1·st1·ijlcen van een tennijn 
van negen jaaT. - Wettelijlcheid. - VooT
wam·den. -In een overeenkomst, waarbij 
een handelshuur wordt hernieuwd hetzij 
na het eindigen van de huur, hetzij na het 
eindigen van een eerste hernieuwing, 
bepalen dat de huurder het recht heeft 
de hernieuwde huur te beeindigen, bij het 
verstrijken van elke driejarige periode, 
om het goed af te breken, is slechts wet
telijk op voorwaarde dat het desbetref
fend akkoord van de partijen vastge
steld wordt bij een authentieke akte of 
bij een verklaring voor de rechter afge
legd. (Art. 13 vervat in de wet van 
30 april 1951.) 

8 oktober 1971. 150 

13. - Hanclelshuur. Huurher'nieu-
wing. - Niettwe hutt1·ove1·eenlcomst. -
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Huurhernieuwing als bedoeld in d e afde
ling van het Btugerlijk Wetboek houden
de de bijzondere regels betreffende de 
handelshuur, die noodzakelijk de wil van 
de partijen vereist en dus niet aileen uit 
kracht van de wet geschiedt, doet een 
nieuwe huur ontstaan, waarvan de voor
waarden door deze partijen of in voor
komend geval door d e rechter worden 
vastgesteld. 

11 februari 1972. 543 

14.- Hanclelshuu1·.- H e1·ziening van 
de huu1·. - Nie~ttve omstandigheclen. -
Beg1'ip. - Overeenkomstig artikel 6 van 
de afdeling van het Burgerlijk Wetboek 
houdende de bijzondere regels betreffende 
de handelshuur zijn slechts nieuwe om
standigheden ter verantwoording van de 
herziening van de huur, d e omstandig
heden die niet in aanmerking konden 
genomen worden voor de vaststelling van 
de basishuurprij s. 

11 februari 1972. 543 

15. - Hanclelsh~t~w·. - Bezetting toege
staan te1· becle. - Wet van 30 ap1·il 1951 
op cle hanclelshuu1·ove1'eenkomsten niet van 
toepassing. - De rechter stelt soeverein 
in feite vast dat uit de overeenkomst van 
de partijen en uit de omstancligheden van 
de overeenkomst waarin deze werd ge
sloten, blijkt dat d e gemeenschappelijke 
bedoeling van de partijen is geweest, zon
der enige gedachte van wetsontduiking, 
slechts een recht van bezetting ter bede 
van het in gebruik gegeven goed tot 
stand te brengen, ter uitsluiting van elke 
huurovereenkomst, en beslist wettelijk 
dat de litigieuze overeenkomst geen htTLU'· 
overeenkomst is en m eer bepaald geen 
handelshuurovereenkomst en dat zij d er
halve niet onder de toepassing valt van 
de wet .van 30 april 1951 op de handels
huurovereenkomsten. 

17 maart 1972. 681 

16.- Handelsh~tU1'. - H e1·ziening van 
de huu1·. - Nie~ttve omstancligheden. -
Beg1·ip. - De verandering van de butut 
door de oprichting en de inrichting van 
talrijke winkels en door h et aanleggen, 
in de nabijheid van het gehumde goed, 
van een belangrijke parkeerplaats, lum
nen nieuwe omstandigheden opleveren in 
de zin van artikel 6 van de wet van 
30 april 1951 op de handelshumovereen
komsten, die de herziening van de hutu 
lmnnen rechtvaardigen. 

4 mei 1972. 828 

HUUR VAN WERK. 

HooFDSTUK I. - A1·beidsove1·eenkomst. 

HooFDSTUK II.- Huu1' van diensten. 

HOOFDSTUK I. 

ARBEIDSOVEREENKOMST. 

1. - A1·beidsove1·eenlcomst voo1· beclien
clen. - Scho1·sing. - A1·beiclsongeschilct
heicl.- Recht op bezolcliging. - Beclien
cle betaalcl in commissieloon. - Bm·ekening 
van de bezolcliging. - vVanneer de be
diende in commissieloon wordt betaald, 
wordt de vergoeding die hem verschul
digd is tijdens de schorsing van de uit
voering van de overeenkomst ten gevolge 
van een arbeidsongeschilctheid, berekend 
op basis van de gemiddelde m aandelijkse 
commissielonen die hem tijdens de 
twaalf maanden, die de ongeschiktheid 
voorafgingen, werden toegekend. (Ge
coi:irclineerde wetten b etreffende het be
diendencontract, art. 12q~tatm·, gewijzigd 
bij de wet van 10 december 1962.) 

22 september 1971. 83 

2. - A1·beiclsove1·eenlcomst. - A1·beicls
ove1·eenkomst voo1· beclienclen. - Beeincli
ging van cle ove1·eenlcomst. - Schade vloeit 
voo1· cle becliencle hie1·~tit voo1·t dat hij niet 
mee1· aan cle sociale zelce?'lwicl is oncle1'tv01'· 
pen en clat hem het valcantiegelcl niet tve?'Cl 
betaalcl. - Raming ex aequo et bono. -
W ettelijlcheicl. - Voo1·waa1'Clen. - De 
rechter raamt slechts dan wettelijk ex 
aeq~to et bono d e schacle wegens de beein
diging zonder opzegging van de arbeids
overeenkomst van een bediende, clie voor 
h em hieruit voortvloeit dat hij niet meer 
aan de sociale zekerheid is onderworpen 
en dat hem het vakantiegeld en het loon 
voor de feestdagen niet werd betaald, 
indien hij de redenen opgeeft waarom de 
raming van d eze schade slechts ex aequo 
et bono kan geschieden. (Grondwet, 
art. 97; B.W., art. 1382.) 

22 september 1971. 83 

3. - A1·beiclsove1'eenkomst. Statuut 
van de handelsve1·tegenwoo1'Clige1'S. - Uit
winningsve?·goeding. - B ewijs clat e1· voo1· 
de ve1·tegenwoo1·dige1·s geen nadeel bestaat. 
- Nacleel. - Beg1'ip. - D e rechter kan 
uit het feit dat een handelsvertegenwoor
diger onmiddellijk een betrekking heeft 
gevonden en dat hij dezelfde klanten 
mag bezoeken om hun andere produkten 
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aan t e bieden, niet afleiden dat hij geen 
enkel nadeel heeft geleden wegens de 
beiiindiging van zijn overeenkomst en 
dat hij bijgevolg geen recht heeft op de 
uitwinningsvergoeding die hij vordert. 
(Wet van 30 juli 1963, art. 15.) 

22 september 1971. 83 

4. - A1·beidsove1·eenkomst. - A?·beicls
ove?·eenlcomst voo1· bedienden. - Ontslag 
wegens d?'ingende 1·eden. - Kennisgeving 
van de cl1·ingende 1·eclen. - Gelcligheicls 
voo?·waanle. - Uit de enkele overweging 
dat voor het beiiindigen van een bepaalde 
arbeidsovereenkomst voor bedienden de 
handtekening van twee zaakvoerders van 
de vennootschap vereist is , kan niet 
worden afgeleid dat de kennisgeving van 
d e chingende reden nietig is wegens het 
ontbreken v an de handtekening van een 
van beide zaakvoerders. (vVetten betref
fende het b ediendencontract, gecoordi
n eercl op 20 juli 1955, art. 18.) 

22 december 1971. 411 

5 . - A1·beidsove1·eenlcomst. - A1·beids
ove1·eenkomst voo1· bedienden. - Opzeg
gingstennijn. Vaststelling van de 
ancienniteit. - B etelcenis van het beg1·ip 
« dezelfcle we1·kgeve1' "· - In artikel15, 1°, 
tweede lid, van de wetten betreffende het 
b ediendencontract, gecoordineerd op 
20 juli 1955, wordt onder de term « de
zelfde werkgever " verstaan de econo
mische exploitatieiienheid die d e onder
neming uitmaakt, welke ook de gebeur
lijke wijziging van haar juridisch e aard 
weze. 

22 december 1971. 41 4 

6. - A1·beidsove?·eenkomst. - A1·beids
ove1·eenkornst voo?' bedienden. - Ove?·een
lcomst voo1· onbepaalcle tijd. - J am·loon 
hoge1· clan 120.000 fmnlc . - Bepaling 
bet?·effencle de opzeggingstennijn in het 
a?·beicls1·eglernent. - Aanl van cleze bepa
ling. - De bepaling in een arbeidsregle
m ent, die het wettelijk voorschrift betref
fende de minimumduur van de opzeg
gingstermijn voor bedienden die meer 
dan 120.000 frank per jaar verdienen, 
overneemt, is geen overeenkomst waarbij 
werkgever en werknemer de duur van de 
opzeggingstermijn vaststellen, en sluit de 
bevoegclheid van de rechter niet uit om, 
bij ontstentenis van overeenkomst tussen 
partijen, de duur te bepalen. (Wetten 
betreffende h et bediendencontract, ge
coordineerd op 20 juli 1955, art. 15, 2°; 
wet van 8 april1965, art. 6, 4°, en 10. ) 

23 februari 1972. 585 

7. - A1·beidsove1·eenkornst. - ATbeids
Teglement. - B epaling bet?·effencle de 
opzeggingste1·mijn ten aanzien van bedien
den die mee1· dan 120.000 j1·. pe1· jam· ve?' 
clienen.- Aanl van deze bepaling. - De 
bepaling in een arb eidsreglem ent, die het 
wettelijk voorschrift betreffende de mi
nimumduur van d e opzeggingst ermijn 
voor bedienden die meer dan 120.000 fr. 
per jaar verclienen, overneemt, is geen 
overeenkomst waarbij werkgever en 
werknemer d e duur van de opzeggings
termijn vaststellen, en sluit de bevoegd
h eid van de rech ter niet uit om, bij ont
stentenis van overeenkomst tussen par
t ijen, de dcnu te bepalen. (Wett en be
treffende het bediendencontract, ge
coordineerd op 20 juli 1955, art. 15, 2°; 
wet van 8 april 1965, art. 6, 4°, en 10.) 

23 februari 1972. 585 

8 . - A1·beidsove1·eenkonist. - Collectie
ve a?·beidsove1·eenlcomst. - Ove1·eenlcornst 
van het n.ationaal pa1·itai1· comite voo1· het 
hotelbecl1·ijj van 27 maa1·t 1968 bet?·effende 
de toekenning van een beclieningsgeld . -
Dmagwijdte van deze ovm·eenlcomst. :-- pe 
collectieve arbeidsovereenkomst van het 
nationaal paritair comite voor het ;hotel 
beclrijf van 27 maart 1968, algemeen 
verbindencl verklaard bij het koninklijk 
b esluit van 7 m ei 1968, legt de betaling 
op als loon aan kelners en kelnerinnen in 
drankslijterijen van het bij deze overeen- . 
komst vastgestelde beclieningsgeld, d it is 
15 p.c. van de prijs. 

28 maart 1972. 725 

9. - A1·beidsove1·eenkomst. - ATbeids
ovm·eenkornst vom· bedienden.- Beg1·ip. ~ 
De arbeidsovereenkomst wordt hierdoor 
gekenmerkt dat een persoon zifn werk
zaamheden ten dienste van een ander 
stelt, terwijl hij zich aan diens gezag en 
toezicht onderwerpt. (B.W., art. 1710, 
1779 en 1780.) ' 

17 mei 1972. 867 

10 . - A1·beidsove1·eenkornst. - Besche?'
ming van het loon. - Ve1·goeding voo?' ?'.eis
lcosten. - V alt onde1· het beg1·ip loon in de 
zin van de wet van 12 apTil 1965. - D e 
vergoeding voor r eiskosten, waarop d e 
werlmemer ingevolge zijn dienstbetrek
king ten laste van de werkgever recht 
h eeft, valt onder h et begrip « loon " in de 
zin van 'ar tikel 2 van de wet van ·12 april 
1965. 

24 mei 1972. 894 
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HOOFDSTUK II. 

HUUR VAN DIENSTEN. 

11.- Huu1· van diensten.- We1·ken in 
een gebouw. - Aanneming tegen vaste 
p1·ijs.- Beg1·ip.- Ret opnemen in een 

INDEPLAA TSSTELLING. 

Betaling aan een vm·eniging zonde1· 
1'echtspe1·soonlijkheid. - N och indeplaats
stelling bij ovm·eenlcomst. - N och wettelijke 
indeplaatsstelling. - Noch « indeplaats
stelling » met toepassing van a1·tilcel 22 van 
de wet van 11 juni 1874. - - Een betaling 
die niet geldig is geschied aan een vereni
ging, omdat deze geen rechtspersoon
lijkheid bezit, kan aanleiding geven noch 
tot de indeplaatsstelling bij overeen
komst of tot de wettelijke indeplaatsstel
ling waarvan sprake in de art:ikelen 1250 
en 1251-3° van het Burgerlijk Wetboek, 
noch tot de « indeplaatsstelling » bedoeld 
bij art:ikel22 van de wet van ll juni 1874. 

8 oktober 1971. 152 

IN HET BUITENLAND BEDRE
VEN MISDRIJF. 

Bu1·gerlijke zalcen. - Misd1·ijj op het 
g?'ondgebied van de Bonds?·epttblielc Dttits
land, bij de uitvoe1·ing van de dienst ge
p leegd · doo1· een Belgische dienstplichtige 
die deel uitmaakt van de in dit land gesta
tionee?'de Belgische · st1·ijdlcmchten. 
Slachtoffe?' is een Belg die geen lid is van 
deze st?·ijdkmchten. - Rechtsmacht van de 
;Belgische ?'echtbanlcen en inzonde?'l~eid van 
de k1'ijgsmad waa1·bij de stmjvonle?"ing 
wegens dit miscl1·ijj aanhangig is . -
Wanneer een Belg het slachtoffer is ge
weest van een lllisdrijf dat op het grond
gebied van de Bondsrepubliek Duitsland 
is gepleegd door een Belgisch militair 
die deel uitmaakt van de in dit land ge
stationeerde Belgische strijdkrachten ter
wijl h ij zich bevond in de uitoefening 
van de dienst, kan hij, zelfs indien hij 
geen li~ is van deze strijdkrachten en 
zelfs indien hij beschil~t over een vorde
ring tot schadeloosstelling ten opzichte 
van de Bondsrepubliek Duitsla.nd, tegen 
deze militair v66r de Belgische rechtban-

I 

overeenkomst van een bepaling tot her
ziening van de prijs onder meer wegens 
loonstijging, is niet onverenigbaar met de 
aard van een aannellling tegen vaste 
prijs. (B.W., art. 1793.) 

16 maart 1972. · 672 

ken een vordering tot schadevergoecling 
instellen en inzonderheid zich tegen hem 
burgerlijke partij stellen voor de krijgs
raad waarbij aanhangig is de strafvorde
ring wegens het misdrijf waardoor de 
schade is veroorzaakt. (Overeenkomst 
aangegaan tussen de bij het Noord
Atlantisch Verdrag aangesloten Staten 
betreffende de rechtspositie van hun 
krijgsmachten, te Louden ondertekend 
op 19 jtmi 1951, art. VII, §§ 1 en 2, en 
VIII, § 5 ; Aanvullend akkoord betref
fende de in de Bondsrepubliek Duitsland 
gestationeerde strijdkrachten, onderte
kend teBonn op 3 augustus 1959, art. 41.) 

19 juni 1972. 990 

INKOMSTENBELASTINGEN. 

TITEL I. - ALGEMENE BEGRIPPEN. 

1. Begrip. 
2. Annualiteit van de belasting. 
3. Opcentiemen. 
4. Aanslagtermijnen. 
5. Vrijstellingen. 
6. Belastingaangifte. 
7. Aanslag en inkohiering. 
8. Aanslagbiljet. 
9. Wijziging door de administratie van 

een aangifta. 
1 0 Belastingcomlllissie 
11. Aanslag van ambtswege. 
12. Raming van de belastbare grand

slag. 
13. Raming van de belastbare grondslag 

door tekenen of indicien van ge
goedheid. 

14. Raming van de belastbare grondslag 
bij vergelijkin.g met soortgelijke 
belastingsplichtigen. 

15. Mtrek van de bedr:ijfsuitgaven en 
-lasten. 
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16. Mtrek van bedrijfsverliezen van 
vroegere dienstjaren. 

17. Aftrek van de reeds belaste elementen 
teneinde dubbele belasting te ver
mijden. 

is. Vermindering wegens gezinslasten. 
19. Verhoging als sanctie. 
20. Reclamatie. 
2 1. Ontheffing. 
22. Beroep voor het hof van beroep. 
23. Voorziening in cassatie. (Zie : Oas

satie, Oassatierniddelen, VooTz.ie
ning in cassatie.) 

24. Vervolgingen, tenuitvoerlegging, 
voorrecht van de Schatkist. 

25. Internationale verdragen. 
a) Verdrag met de Verenigde Staten 

van Amerika. 
b) Verdrag met Frankrijk. 
c) Verdrag met het Groothertogdom 

Luxemburg. 
d) Verdrag met Italie. 
e) Verdrag met de Nederlanden. 
f) Verdrag met het Verenigd Konink

rijk van Groot-Brittannie en 
N oord-Ierland. 

g) Verdrag met Zweden. 
h) V erdrag tot bescherming van de 

rechten van de mens en de funda
mentele vrijheden. 

TITEL II. - STELSEL v66R HET WET
BOEK VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN. 

HoOFDSTUK I. - Belasting op de inlcom
sten uit orwoer·encle goecler·en ( G?"Ond
belasting). 

;HooFDSTU K II. - Belasting op de in
kornsten ~tit r·oer·ende kapitalen (Mobi
liiinbelasting). 

HooFDSTUK III. - Belasting op cle be
dr·ijj sinkomsten (Bedr·ijjsbelasting). 

H ooFDSTUK IV. - Aanvullende per·so
nele belasting. 

HOOFDSTUK V . - Nationale cTisisbelas
ting. 

TITEL III. - vVETBOEK vAN DE INKoM
sTENBELAsTINGEN. 

HooFDSTUK I.- Per·sonenbelasting. 

1. ......:... Algemene begrippen. 

~_· . § 2. - Inkomsten uit grondeigendommen. 

§ 3 . - Inkomsten nit roerende kapitalen 
en roerende goederen. 

§ 4. - Bedrijfsinkomsten. 
§ 5. - Diverse inkomsten. 

HooFDSTUK II. - Vennootschapsbelas
ting. 

HooFDSTUK III. - Rechtsper·sonenbelas
ting. 

HooFDSTUK IV.-- Belasting van de niet
ver·blijfhoucler·s. 

HooFDSTUK V.- Voor·heffingen. 

§ 1. - Om·oerende voorheffing. 

§ 2 . - Aanvullende onroerende voorhef
fing. 

§ 3. - Roerende voorheffing. 

§ 4. - Aanvullende r:oerende voorheffing. 

5. - Bedrijfsvoorheffing. 

§ 6. - Aanrekening van de voorheffingen. 

HooFDSTUK VI. - Over·gangsbepalingen. 

TITEL IV.- TIJDELIJKE BELASTINGEN. 

HooFDSTUK I. - Speciale uitz.ondeTlijke 
belasting op cle winsten uit zekere 
valutaspeculaties. 

HooFDSTUK II. - Speciale belasting op 
cle winsten voor·tvloeiend ~tit lever·ingen 
en pr·estaties aan de vijancl. 

HoOFDSTUK III. - Extm-belasting op de 
in oo?'logstijd behaalde exceptionele 
inkomsten. 

TITEL I. - Algemene 
begrippen. 

1. BegTip. 

2. Annualiteit van de belasting. 

3. Opcentiernen. 

4. Aanslagter·mijnen. 

5. Vr·ijstellingen . 

6. Belastingaangifte. 

1. - Aangijte. - Aangijt,e van de 
belastbar·e inkomsten. - Aangijte die tegen 
de belastingplichtigen lean wor·den inge-
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9'oepen voo1· de vaststelling van de 1•e1·gel
dingen of schadeve1·goedingen die zij vo1· 
de1·en van de Staat of van ande1·e Belgische 
openba1·e instellingen. - Voonvaanlen. -
D e aangiften van de belastingplichtigen 
betre:ffencle hem belastbare inkomsten 
kLmnen tegen h en worden ingeroepen 
voor de vaststelling van vergelclingen of 
schadevergoedingen die zij vorderen van 
de Staat of van Belgische openbare 
instellingen, wanneer het beclrag van deze 
vergelclingen, of schadevergoeclingen 
rechtstreeks of onrechtstreeks afhangt 
van het bedrag van hem winsten of 
inkomsten, zonder dat zij ontvankelijk 
zijn om aan te tonen clat hun inkomsten 
hoger zijn geweest clan de aangegeven 
inkomsten. (Wetb. van de inkomst., 
art. 239.) 

13 april 1972. 761 

2. - Aangifte. - Aangiften die tegen 
de eise1·s van ve1·geldingen of schadeve1·goe
dingen lcunnen wonlen inge1·oepen inge
volrfe cwtilcel 239 van het l'V etboelc vcm de 
inlcomstenbelastingen. - Aangiften wam·
van sp1·alce in deze bepaling. - De aan
giften die tegen de eisers van vergeldin
gen of schaclevergoedingen kmmen wor
d en ingeroepen, ingevolge artikel 239 
van h et W etboek van de inkomstenbelas
tingen, zijn de aangiften die bij de arti
kelen 212 en 213 van dit wetboek worden 
voorgeschreven. 

13 april 1972. 761 

3. - Aangifte. - Aangiften die tegen 
de eise1·s van ve1·gelclingen of schadevm·goe
dingen lcunnen wonlen inge1·oepen inge
volge a1·tilcel 239 van het Wetboelc van de 
inlcomstenbelastingen. - Belastingplich
tigen wie1· inlcomsten wm·den be1·elcencl op 
basis van fo9'faitaiTe g1·ondslagen van aan
slag die dom· de administ1·atie wenlen vast
gesteld in ove1·leg rnet de betmlcken bed1·ijfs
g1·oepe1·ingen. - Gegevens die lcunnen 
wonlen ingm·oepen tegen de belastingplich
tigen die ve1·gelclingen of schadeve1·goedin
gen voTde1·en. - W anneer de belastbare 
inkomsten overeenkomstig artikel 248 
van het W etboek van de inkomstenbe
lastingen worden berekencl op basis van 
forfaitaire grondslagen van aanslag, die 
door de administratie werden vastgesteld 
in overleg met d e betrokken bedrijfs
groeperingen, kemnen de aangiften van 
d e belastingplichtigen die tegelijkertij d 
betrekking h ebben op gegevens , die nodig 
zijn voor de forfaitaire vaststelling van 
de winsten en op het bedrag van de 
aftrekbare lasten, overeenkomstig arti
kel 239 van dit wetboek tegen h en worden 

ingeroepen, indien vergeldingen of scha
devergoedingen worden gevorderd, zon
der dat deze belastingplicht,igen ontvan~ 
kelijk zijn om aan t e tonen dat hun 
netto-inkomen hoger zijn geweest clan de 
n etto-inkomsten die door de administra
tie op grond van deze aangift,en werden 
vast gestelcl. 

13 april 1972. 761 

4 . - Aangifte. - Aangifte die tegen cle 
eise1·s van ve1·geldingen of schadevergoe
clingen lctmnen wonlen ingm·oepen. -
W etboelc van cle inlcomstenbelastingen, 
a1·tilcel 239 . - Lctsten en ve1·liezen in aan
me1·king genomen voo1· de vaststelling van 
cle belastba1·e netto-inlcomsten. - Geen 
onde1·scheicl. - Artikel 239 van het vVet
boek van de inkomstenbelastingen, 
krachtens h etwelk de aangiften betref
fencle de belastbare inkomsten van de 
belastingplichtigen, die vergeldingen of 
schaclevergoedingen vorderen, onder de 
opgegeven voorwaarden , tegen deze laat
sten kunnen worden ingeroepen, maakt 
geen onderscheid n aargelang de lasten en 
verliezen die door de administratie in 
aanmerking genomen zijn om het belast
baar netto-inkomen t e bepalen, al dan 
niet toevallig of uitzonderlijk zijn. 

13 april 1972. 761 

5. - Aangifte. - Aangiften die lctmnen 
wonlen inge1·oepen tegen hen clie ve1·gel
dinge,n of schacleve1·goeclingen vm·de1·en van 
de Staat of van Belgische openba1·e instel
lingen. - W etboelc van de inlcornstenbelas
tingen , m·tilcel 239. - Aangiften die in 
aanrne1·lcing rnoeten wo1·den genornen. -
W anneer een belastingplichtige van de 
Staat of van Belgische openbare instellin
gen vergeldingen of schadevergoedingen 
vordert waarvan het bedrag rechtstreeks 
of onrechtstreeks afhangt van het b edrag 
van zijn winsten of inkomsten, moet er 
voor de berekening van deze vergeldingen 
of schadevergoedingen rekening worden 
gehouden met de aangiften van de ch·ie 
jaren die aan de schade zijn voorafge
gaan. (Wetb. van de inkomst., art. 239, 
lid 1 en 2.) 

13 april 1972. 761 

7. Aanslag en inlcohim·ing. 

6.- Aanslag en inlcohie1·ing. ·_ Sttbsi
diai9·e aanslag. - GecoonlineeTde wetten 
van 15 janua1·i 1948 bet1·ejjende cle inlcorn
stenbelastingen, m·tilcel 74bis. - Wette
lijlce bepaling van toepassing op de speciale 
belasting op cle winsten vom·tvloeiend uit 
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leve1·ingen en p1·estaties aan de vijand. -
De bepalingen van artikel 7 4bis van d e 
gecoordineerde wetten betreffende de in
komstenbelastingen, op grond waarvan 
-de administratie een subsidiaire aanslag 
aan de goeclkeuring van het hof van 
beroep kan onderwerpen, zijn van toe
passing op de speciale belasting op de 
winsten voortvloeiend uit leveringen of 
prestaties aan de vijand. (Wet van 
15 oktober 1945, art. 13.) 

29 oktober 1971. 224 

7. - Subsidiaire aanslag.- Nietigver 
klm·ing doo1· het hoj van beTOep van een 
aanslag in de speciale belasting op de 
winsten voo1·tvloeiend ~tit leve1·ingen en 
p1·estaties aan de vijand. - Subsidiai1·e 
aanslag in de speciale belasting ten name 
van dezeljde belastingplichtige gevestigd op 
dezeljde belastba1·e gegevens. - Wettelijk
heid. - vVettelijk is de beslissing van het 
hof van beroep, die na een aanslag in de 
speciale belasting op de winston voort
vloeiend uit leveringen of prestaties aan 
de vijand te h ebben nietig verldaard, 
cmdat de belastbare grondslag op wille
keurige wijze was vastgesteld, geldig en 
invorderbaar verklaart een subsidiaire 
aarislag in dezelfde belasting, die door 
de administratie voor h et genoemde ge
recht werd gebracht en ten name van 

· dezelfde belastingplichtige wa.s gevestigd 
· ·Op dezelfde gegevens als die van de 
. nietig verldaarde aanslag. (Wet van 

15 oktober 1945 tot invoering van een 
· speciale b elasting op de winston voort
vloeiend uit leveringen en prestaties aan 
de vijand, art. 13; gecoordineerde wetten 
van 15 januari 1948 betreffende de 
inkomstenbelastingen, art. 74bis.) 

29 oktober 1971. 224 

8. - Wetboek van de inkomstenbelas
tingen, a1·tikel 118. - Vennootschapsbe
.lasting. - Ve1·deling van het maatschap

. pelijk ve1·mogen ten gevolg.., van ve1·efjening. 
- Bijzonde?'e aanslag gevestigd op het 
ve?·efjeningsove?·schot. - Mindenvam de 
van het maatschappelijlc ve?·mogen die tij
dens de ve1·efjening aan het licht komt en 
haa?' oo?·sp?·ong vindt in een ve?'?'ichting 
van de vennootschap tijdens een V?'oege?' 
dienstjaa1·, toen deze nag we1·kzaam was . 
Mindenvam·de die niet mag gevoegd worden 
bij de belastbm·e g1·ondslag van het ve?'· 
efjeningsove?·schot.- Hoewel een minder
waarde, die tijdens de vereffening aan het 
licht komt, maar die haar oorsprong 
vindt in een verrichting van de vennoot
schap tijdens een vroeger dienstjaar, toen 
deze nog werkzaam was, het resultaat 

van de vereffening bei:nvloedt, is ziJ nood
zakelijk vreemcl aan de uitkeri:ngen van 
het maatschappdijk vermogen tijdens 
de veroffening, welke uitkeringen aileen 
in aanmerking kunnen komen voor de 
vaststelling van h et vereffeningsover
schot dat onderworpen is aan de bijzon
dere aanslag. (Wetb. van de inkomsten
bel., art. 118.) 

5 januari 1972. 436 

9.- TtVetboelc van de inlcomstenbelastin
gen, a?·tikel 118. - Vennootschapsbelas
ting.- Venleling van het maatsclwppelijlc 
vennogen ten gevolge van ve?·efjening. -
Bijzonden aanslag gevestigd op het ve?·ef
jeningsove?·schot. - Belastban g?·ondslag. 
- Hoewel een minderwaarde, die tijdens 
cl& vereffening aan het licht komt, maar 
die haar oorsprong vindt in een ver
richting vav de vennootschap tijdens een 
vroeger clienstjaar, toen deze nog werk
zaam was, het resultaat van de veref
fening bei:nvloedt, is zij noodzakelijk 
vreemd aan de uitkeringen van het maat
schappelijk vermogen tijdons de veref
fening, welke uitkeringen aileen in aan
merking kmmen komen voor de vast
stalling van het vereffeningsoverschot 
dat onderworpen is aan de bijzondere 
aanslag. (Wetb. van de inkoinstenbel., 
art. 118.) 

5 januari 1972. 436 

10.- Aanslag en inkohie1·ing.- Geco
onlinee?·de wetten betmfjende de inkomsten
belastingen, m·tilcel 60. - Voorwe1·p van 
deze wetsbepaling. - Artikel 60 van de 
gecoordineerde wetten betreffende de in
komstenbelastingen bepaalt onder meer, 
enerzijds, dat de kohieren uitvoerbaar 
worden verklaard door de daartoe aan
gewezen clirecteur der directe belastingen 
of door de door h em, gedelegeerde inspec
teur en, anderzijds, dat de Koning de 
wijze regelt waarop m en dient te hande
len voor d e opmaking en de betekening 
der kohieren. 

24 maart 1972. 704 

11.- Aanslag en inkohie1·ing.- Geco
o?·dinee?·de wetten bet1·efjende de inkomsten
belastingen, m·tikel 60. - Opmaking en 
betekening van de kohie1·en. - Vaststelling 
bij lconinlclijlc beslttit. - Artikel 60 van 
de gecoordineerde wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen, dat onder meer 
bepaalt dat een koninklijk b esluit de 
wijze bepaalt waarop men dient te han
delen voor de opmaking en de betokening 
der kohieren, machtigt aldus, zonder 
voorbehoud, de Koning ertoe de regelen 



ll44 INKOMSTENBELASTINGEN. 

te bepalen welke toepasselijk zijn op dit 
stuk en, derhalve, af te wijken van de 
regelen van het gemeen recht o.a. van die 
van artikel 1334 van het Burgerlijk 
Wetboek. 

24 maart 1972 . 704 

12. - Aanslag en inkohie1·ing. - Geco
o1·dinee1·de wetten bet1·efjende de inlcom
stenbelastingen. - Uitvoe1·bam· lcohie1·.
Bestaan en 1·egelmcttigheid. - Bewijsmid
del . - Om h et bestaan van een 11itvoer· 
baar kohier vast te stellen en de controle 
van zijn regelmatigheid mogelijk te 
maken, is de administratie der directe 
belastingen in beginsel nie-u verplicht het 
oorspronkelijk kohier over te leggen. 
Door voor te schrijven dat een uittreksel 
uit h et uitvoerbaar verklaard kohier 
wordt gezonden aan elke betrokken be
lastingplichtige, heeft het koninklijk 
besluit ·van 22 september 1937 tot uitvoe
ring van de gecoordineerde wet ten betrE f
fende de inkomstenbelastingen een bij
zonder bewijsmiddel van het kohier 
bepaald, daar clit uittreksel vermoed 
wordt gelijkvormig met het kohier te 
zijn, en de belastingplichtige derhalve 
niet gerechtigd is om zonder rechtvaardi
ging h et voorbrengen van het kohier zelf 
te eisen. (Gecoordineerde wetten betref
fende de inkomstenbelastingen, art. 60; 
K.B. van 22 september 1937, art. 40.) 

24 maart 1972. 704 

13. - Aanslag en inkohie1·ing. - Ont
bonden naamloze vennootschap. - Inlco
hie1'ing van een aanslag. - Te1·mijn. -
Een aanslag in de inkomstenbelastingen 
kan ten laste van een ontbonden naam
loze vennootschap wettelijk ten kohiere 
worden gebracht binnen de termijn be
paald bij artikel 194, lid 4, van de 
gecoordineerde wetten op de handelsven
nootschappen, voor zover de aanslagter
mijnen in acht worden genomen clie, 
naargelang van het geval , bij de geco
ordineerde wetten betreffende de inkom
stenbolastingen of bij het ~T etboek van 
de inkornstenbelastingen zijn voorge
schreven. 

26 april 1972. 804 

14. - Aanslag en inkohie1·ing. -
N ieuwe aanslag. - Gecoonlinee1·de wetten 
bet1·e fjende cle inlcomstenbelastingen, a?·ti
kel 74bis. - Wetboelc van de inkomsten
belastingen, m·tilcel 260. - Niettwe acm
slag die in cle plaats komt van de ve1·nietig
de oo1·spmnlcelijke aanslag. - De nieuwe 
aanslag die de administratis m et toepas
sing van artikel260 van het Wetboek van 

de inkomstenbelastingen vestigt, evenals 
die waarop artikel 74bis van de gecoordi
neerde wetten betreffende de inkomsten
belastingen betrekking had, komt in d& 
plaats van de aanslag die vernietigd werd 
en is de voortzetting van de aanslagpro
cedure die geleid heeft tot de inkohiering 
van di e vernietigde aanslag. 

26 april 1972. 804 

15. - Aanslag en inlcohie1·ing. - Ont
bonden naamloze vennootschap. - Oo1·
sp1·onlcelijlce aanslag ten lcohie1·e gebmcht 
binnen de tennijn bepaald bij m·tilcel 194·, 
lid 4, van de gecoo1·dinee1"1Xe wetten op de 
handelsvennootschappen. - V en~ietigde 
aanslag. - Nieuwe aanslag die, bttiten 
genoemde te1·mijn, ten laste van de vennoot
schap lean wonlen gevestigd. - In geval 
van vernietiging van een aanslag in de 
inkomstenbelastingen die bilmen de ter
mijn bepaald bij artikel 194, lid 4, van 
de gecoorclineerde wetten op de handEls
vennootschappen -uen laste van een ont
bonden naamloze vennootschap ten, ko
hiere was gebracht, is de administratie 
gerechtigd, zeJfs il1diE1n, op dat ogenblik, 
die termijn is verstreken, een nieuwe 
aanslag te vestigen overeenkomstig de 
bepalingen van de artikelen 260 en 262 
van het W etboek van de inkomstenbelas
tingen, en hepaaldelijk indien, op het 
ogenblik dat de oorspronkelijke aanslag 
ten kohiere werd gebracht, de, naargelang 
van het geval, gewone of buitengewone 
aanslagtermijn niet was verstreken. 

26 april 1972. 804 

16. - Aanslag en inkohie1·ing. -
Niettwe of sttbsicliai1·e acmslag.-Dezeljde 
aanslagelementen. - Beg1·ip. - Voor de 
toepassing van de aruikelen 260, 261 en 
262 van het Wetboek van de inkomsten
belastingen leveren dezelfde belasting
elementen op, enerzijds, de interesten die 
een personenvennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid van een werkend ven
noot niet heeft willen vorderen op de niet 
dadelijk betaalde prijs voor een aan een 
vennoot verkocht onroerend goed en, 
anderzijds, h et voordeel dat voor deze 
voortvloeit uit de vrijstelling van in t eres
ten. 

15 juni 1972. 964 

8. Aanslctgbiljet. 

9. Wi.iziging cloo1· de aclministmtie van 
een aangijte . 

. 17.- Wijziging van de acmgijte doo1· de 
administmtie.- Be1·icht van wijziging;~ 
Beg1·ip. - Ret bericht van wijziging, 
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bedoeld bij artikel 251 van het Wetboek 
van de inkomstenbelastingen, voldoet 
aan de voorschriften van de wet, van hat 
ogenblik dat de belastingplichtige de ge
legenheid heeft gehad de redenen te 
onderzoeken en te bespreken die, naar de 
mening van d e aclministratie, de --vvijziging 
wettigen welke zij voornemens is in de 
aangegeven inkomsten te brengen. 

3 september 1971. 5 

10. B ela8tingcornmi8/jie. 

11. Aan8lag van ambt8wege. 

18.- Aan8lag van arnbt8wege.- Vraag 
om inlichtingen van de admini8tmtie. -
B1·iej van cle bela8ting8clntldige binnen de 
wettelijke tennijn aan de admini8tmtie ge-
1'icht. - B1·iej wam·in de gevmagile inlich· 
tingen niet worden ve1"8t1·ekt. _:__ Wettelijlc
heid van de aan8lag van arnbt8wege. -
Wanneer de belastingschuldige in de 
brief die hij binnen de wettelijke termijn 
aan de administratie hefft gericht, nage
laten heeft de h em gevraagde inlichtingen 
t e verstrekken en enkel d e voorgenomen 
aanslag heeft betwist, m ag de adminisura· 
tie wettelijk d e aanslag van ambtswege 
vestigen. (Gecoordineerde wetten, betref
fende de inkomstenbelastingen, art. IJ5, 
§ 1, en 56.) 

3 september 1971. 5 

19. - Aanslag van ambt8wege. -In
kom8ten doo1· de bela8ti7lgplichtige al8 niet 
bela8tbaa1· be8chottwd. - Geen aangijte. -
I nlcom8ten blijlcen bela8tbaa1· te zijn . -
Aan8lag van ambt8wege. - Wettelijkheid. 
- Hat feit dat de belastingplichtige na
laat een aangifte van zijn inkomsten te 
doen, omdat hij beschouwt dat zij niet 
belastbaar zijn, verhindert niet dat hij 
van ambtswege wordt aangeslagen wan
near ze belastbaar blijken te zijn. (Geco
ordineerde wetten betreffende de inkom

Belgie we1·kzaam zijn. Bela8tba1·e in
kom8ten mogen niet lage1· zijn clan het bij 
lconinlclijk be8lttit va8tge8telcle minirnttm. 
- Bij gebreke van bewijskrachtige ge
gevens, worden de buitenlandse firma's 
die in Belgie werkzaa.m zijn belast val
gens de vergelijkingsproceclure waarvan 
sprake in artikel 248, § 1, lid 1, van hat 
vVetboek van de inkomstenbelastingen, 
zonder dat de aldus bepaalde inkomsten 
lager mogen zijn dan een bij koninklijk 
besluit vastgesteld minimum. (Wetboek 
van d e inkomstenbel. , art. 248, §§ 1 en 2, 
en koninklijk besluit vs,n 4 m aart 1965, 
art. 146.) 

20 april 1972. 784 

21. - Earning van de bela8tba1·e g?·ond-
8lag bij ve1·gelijking met soo1·tegelijke 
bela8tingplichtigen. - W etboek van de 
inlcomstenbela8tingen, a?·tikel24.S, §§ 1 en 2. 
- Koninlclijlc be8luit van 4 rnaa1·t 1965, 
a1·tikel 14.6. - Bttitenland8e jim~ a' 8 ilie in 
Belgie weTlczaam zijn. - Bela8tba1·e in
lcornsten mogen niet lage1· zijn Clan het bij 
lconinklijk be8luit va8tge8telde minimum. 
- V ooTwaa1·ae bij § 2 van a1·tikel 146 
ge8teld voo1· de toepa88ing van deze 1'aming8-
pmcedtwe van de bela8tbm·e inlcom8ten. -
Beg1·ip. -In de zin van artikel 146, § 2, 
van hat koninklijk besluit van 4 maart 
1965 tot uitvo9ring van artikel 248 van 
hat Wetboek van de inkomstenbelastin
gen, is de toepassing van de vergelij
kingsprocedure waarvan sprake in de 
§§ 1 en 2 van dit laatste artikel en in § 1 
van artikel 146, m .b.t. de inkomsten van 
bu.itenlandse fu·ma's die in Belgie werk
zaam zijn, niet onderworpen aan de 
voorwaarde dat deze bevestigen dat zij 
zich op generlei boekhouding lumnen 
beroepen, maar wel aan de voorwaarde 
dat gean bewijsluachtige gegevens wor
den gelaverd, die voortvloeien uit een 
boekhouding waardoor de aan de belas
ting onderworpen winsten of baten ktm-stenbelastingen, art. 53 en 56.) 

3 september 1971. 
nen worden vastgasteld. 

5 " 
20 april 1972. 784 

12. Raming van de bela8tba1"e g1·ond8lag. 

13. Raming van de bela8tbm·e g1·ondslag 
doo1· telcenen of indicien van gegoedheid. 

14. Raming van de bela8tbm·e g1·ond8lag 
bij ve1·gelijlcing met 8007'tgelijke 

bela8tingplichtigen. 

. 20.- Raming van de bela8tbm·e g7·oncl-
8lag bij ve1·gelijlcing met soo1·tgelijke bela8-
tingplichtige1~ . - Wetboek van de inkom-
8tenbela8tingen, a1·tilcel 24·8, §§ 1 en 2. -
Koninklijlc be8luit van 4. mam·t 1965, 
m·tilcel 146. - Bttitenland8e ji1·ma '8 die in 

15. Ajt1·elc vcm de bed1·ijj8uitgaven 
en -lasten. 

22. - Ajt1·elc van de becl1·ijj8ttitgaven. 
en -la8ten. - Becl?·agen die cloo1· de bela8-
ting8chttlclige worden aangewencl voo1· ve1·
bottwing8we?·lcen aan een om·oe1·encl goeil 
dat aan een de1·de toebehoo1·t . - Beta.ling· 
die een gift vonnt. - N och bed1·ijjsuitgave 
noch bed1·ijj8la8t die cloo1· de bela8ting8chttl
dige van zijn bela8tbm·e inlcom8ten lean 
w01·den ajget1·oklcen~ - .Geer1 bedrijfsuit

, gave of beclrijfslast die door de belasting-
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schuldige van zijn bedrijfsinkomsten kan 
worden afgetrokken zijn de bechagen 
die door hem als gift ten behoeve van een 
derde worden aangewend voor verbou
wingswerken aan een onroerend goed dat 
aan deze laatste toebehoort. vVetb. van 
de inkomstenbel., art. 44 en 96.) 

19 november 1971. 288 

23. - Wetboelc va.n de inlcomstenbelas
tingen. - Vennootsclwpsbelasting. -Be
d?·ijfstbitgaven en -lasten ajt1·elcbacw in cle 
zin van a1·tilcel 44 van het W etboelc vcm de 
inlcomstenbelastingen of p1'Dvisie bedoeld in 
m·tilcel 23-1° van clit wetboelc. - Beg1·ip. 
- De last die voor een belastingplichtige 
voortspruit uit de contractuele verplich
ting om, tijdens een clienstjaar, op zijn 
kosten gebrekkige stukken van een door 
he1n v erkocht voorwerp te vervangen, 
=aakt normaal een bedrijfs1ast uit, die 
·met toepassing van artikel 44, van het 
Wetboek van d e inkomstenbelastingen, 
van de belastbare inkmnsten over dat 
·dienstjaar kan worden afgetrokken, maar 
geen last gedekt door_ de provisie bedoeld 
in artikel 23-1° van het W etboek van de 
inkomstenbelastingen betreffende de ver-
1iezen of lasten welke volgens « de aan de 
gang zijnde gebem·tenissen waarschijn
lijk zijn ». 

23 december 1971. 415 

24. - Aft1·elc van de bed1'ijfstbitgaven en 
-lasten. - Vedies cloo1· een handelsven
·nootsnhap van een schulclvonle1'ing of vcm 
·effecten in pO?·tefetbille. - Aft1·elcbam·he.icl. 
- Vaststelling van het dienstjaa1 . - Ret 
verlies door een handelsvennootschap 
van een activabestanddeel, onder meer 
·van een schuldvordering of van effecten, 
kan niet worden afgetrokken van de win
·sten over een boekjaar, dan wanneer het 
l1eeft plaatsgehad voordat dit boekjaar 
werd afgesloten en het verlies vaststaand 
is geworden op het ogenblik van het 
·opmaken van de balans van dit dienst
jaar. (Wetb . van de inkomstenb., art. 44.) 
-(Impliciete oplossing.) 

23 m aart 1972. 702 

16. Aft1·elc van bed1·ijfsve1•liezen 
van v1·oege.1'e clienstjm·en. 

l 7. Aft1·elc van de 1·eeds belaste elementen 
teneinde dubbele belasting 

te ve1·mijden. 

18. Ve1•minde1·ing wegens gezinslasten. 

19. Ve1·hoging als sanctie. 

25_ - Belastingve1·hogingen cbls stmf. 
- W etboelc van de inlcomstenbelastingen. 

- Beoonleling doo1· het hoj um be1'Dep vcm 
de gepastheid en van het bed1·ag van cle 
ve1·hogingen. - Beoonleling uesteund op 
cle weige1·ing van de belastingplichtige aan 
de aclministmtie de ntbttige inlichtingen te 
ve1'St1·elclcen.- Wettelijlcheid.- '\Vettelijk 
gerechtvaardigd is het arrest van h et hof 
van beroep dat, uitspraak doende onder 
de gelding van het Wetboek van de in
komstenbelastingen, na te hebben vast
gesteld clat de wettelij ke voorwaarden 
vervuld waren voor de toepassing van 
belastingverhogingen als st.raf, bij de 
beoorcleling van de gepastheicl en van hot 
beclrag ervan, stetmt op het feit dat de 
belastingplichtige geweigerd heeft aan de 
administratis de nnttige inlichtingen te 
verstrekken o1n zijn :fiscale toestand te 
kmmen nagaan. (Wetboek va.n de in
komstenbel., art. 267, 278 en 334.) 

2 februari 1972 . 525 

20. Reclamatie. 

21. Ontheffing. 

22. Be1'0ep voo1· het ho.f van beToep. 

26. - Be1·oep voo1· het hof van be1·oep. -
N ietbtve sttblclcen. - Sttblclcen tijdens cle 
clebatten voorgebmcht. - JJII.icldel hienbit 
cifgeleid dat deze stulclcen nem·gelegd zijn 
zonde1· inachtneming vcm de te1·mijn en de 
vonnen gesteld bij de a1·tilcelen 281 en 283 
van het TVetboelc van de inlcomstenbelas
tingen. - Middel niet ove1·gelegd aan het 
hof van be1'0ep. - Niet-ontvanlcelijlcheicl. 
-Ret middel, afgeleid uit hot feit dat de 
tegenpartij voor het hof van beroep stuk
ken heeft neergelegcl zonder inachtne
ming van de vormen en de termijnen 
gesteld bij de artikelen 281 en 283 van het 
vVetboek van de inkomstenbelastingen, 
wanneer de eiser tijdens de debatten van 
deze stukken kennis heeft genomen en 
zich niet ertegen verzet heeft dat zij 
inachtgenmnen werden, kan niet voor het 
eerst voor het Rof worden voorgedragen. 

15 oktober 1971. 171 

27.- Be1'0ep voo1· het hof van be1·oep.
N ee1·legging doo1· de di1·ectetw de1· belastin
gen, te1· g1·iffie van het hof van bemep, van 
stulclcen met bet1·elclcing tot de betwisting. -
Geen sanctie omdat deze te laat zijn nee1'
gelegd. - Noch artikel 281 van het Wet
boek van d e inkomstenbelastingen noch 
enige andere wettekst bepalen voor de 
neerlegging door de directeur der belas
tingen ter griffie van het hof van beroep 
van stukken met betrekking tot de 
betwisting een formele termijn waarvan 
de niet-naleving de nietigheid van de pro
cedure zou met zich brengen of het ver-
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wijderen van dit dossier uit de debatten 
zou noodzakelijk maken. 

29 oktober 1971. 227 

28.- Be1·oep voo1· het hoj van be1·oep.
Wetboelc van de inlcomstenbelastingen . -
B elastingve?"lwgingen als st1·aj. - Be
voegdheiit van het Hoj van be1·oep. -
Onder de gelding van het W etboek van 
de inkomstenbelastingen is het hof van 
beroep, binnen de grenzen van het 
geschil, waarvan h et r egelmatig kennis 
heeft genomen ten govolge van het beroep 
van de belastingplichtige tegen de beslis
sing van d e directeur der belastingen, 
niet alleen bevoegd om na te gaan of de 
wettelijke voorwaarden v oor de toepas
sing van belastingverhogingen als straf 
v er vuld zijn en of h1.m bedrag het bij de 
wet bepaalde beclrag niet te boven gaat, 
maar tevens om de gepastheid· en het 
bedrag ervan te beoordelen op basis van 
feitelijke overwegingen. (Wetb. van de 
inkomstenbel. , art. 267, 278 en 334.) 

2 februari 1972. 525 

29. - Be1·oep voor het hof van be?"oep. -
V e1·plichting voo1· het hoj van be1·oep om 
binnen de g1·enzen van het geschil waa1·van 
het lcennis heejt genomen, de ctanslag zelj te 
beoordelen. - Ve1·bod voo1· het hoj van 
be1·oep om aan cle Stactt mee1· toe te lcennen 
cl.an wat cle beslissing van de di1·ectetw de?' 
belastingen hem VM'leent. - Bevoegdheid 
van het hoj van be1·oep om ambtshalve te 
wijzen op de gegevens waa1·doo1· de vaststel
ling van een jttiste aanslag lean wonlen 
ve?·antwo01·d. - Het hof van beroep dat, 
wegens het fait dat de belastingen de 
openbare orde raken, binnen de grenzen 
van het geschil waarvan het kennis heeft 
genomen, de regelmatig voorgelegde ge
gevens van de zaak zelf moet beoordelen 
zonder te zijn gebonden door de zelf.<> niet 
gekritiseerde overwegingen in feite of in 
rechte van de beslissing van de directeur 
der belastingen of door de conclusies van 
de partijen, kan, zonder evenwel aan de 
Staat meer toe te k ennen dan wat hem 
door deze beslissing wordt verleend, 
ambtshalve wijzen op alle gegevens waar
door de vaststelling van een juiste aan
slag kan worden verantwoord. (Wetb., 
van de inkomst., art. 275.) 

1 maart 1972. 603 

23. Voo1·ziening in cassatie. (Zie : Cas
\ sa tie, Cassatiemiddelev, Voorziening in 

cassatie.) 

24. Vervolgingen, temtitvoe?"legging, 
VOO?Techt vctn de Schatlcist. 

30. - Extm-belasting op de in oo?·logs
tijd behaalde exceptionele inkornsten. -
Invo?·de1·ing. - Aanslag ?'egelmatig ten 
name van de man ten kohie1·e geb1·acht. -
Titel op g1·ond wam·van de invorde1·ing op 
de goede1·en van de m·mtw kan wo,-den ve?' 
volgd. - Een aanslag in de extra-belas
ting op de in oorlogstijd behaalde excep
tionele inkomsten, die regeln:atig ten 
name van de man is gevestigd en op het 
uitvoerbaar verklaard kohier is gebracht, 
vormt de titel op grand waarvan de 
administratie vermag de betaling van 
deze aanslag te eisen en terecht de ge
dwongen invordering ervan op de goede
ren van de vrouw te vervolgen. (Gecoiir
dineerde wetten van 15 januari 1948, 
art. 35, § 2, en wet van 16 oktober 1945, 
arv. 11 ; § 1, en 19.) 

2 september 1971. 1 

31 . - Speciale belasting op de winsten 
voo1·tvloeiend ttit leveringen en preslaties 
aan de vijand. - Invo?·de?·ing. - Echtge
noot. - Aanslag ?'egelmatig ingekohie1·t 
ten name van de man. - T itel wam·doo?' de 
invorde1·ing op de goede1·en van de vrattw 
kan wo1·den ve?Ticht. - Een aanslag in de 
speciale belasting op de winston voort
vloeiend uit leveringen en prestaties aan 
de vijand, die r egelmatig ten n ame van 
de man is gevestigd en op een uitvoerbaar 
verklaard kohier is gebracht, · I evert d e 
titel op waardoor de ·administratie de 
betaling van deze aanslag kan eisen en de 
gedwongen invordering ervan op de 
goederen van de vrouw geldig kan ver
richten. (Gecoiirdineerde belastingwetten 
van 15 januari 1948, art . 35, § z, en wet 
van 15 oktober 1945, art. 7, §. 1 on 13.) 

2 september 1971 en 29 jtmi 1972. 

1 en 1042 

32. - Bed1·ijjsbelasting. - Echtgenoot. 
- Aanslag gevestigd op naam van de man. 
- Invorde1·ing op de goede1·en van de 
v1·ouw. - Invo?·de1·ing niet onclenvo?·pen 
aan de voonvaa1·de dat de m·ouw ook be
cl?·ijjsinkomsten heejt. - Krachtens arti
k el 35, § 2, lid 6, van de gecoordineerde 
wetten betreffende de inkomstenbelas
tingen mag de ten name van de man 
gevestigde bedrijfsbelasting worden inge- _ 
vorderd op de goederen van de vrouw, 
die bij cleze bepaling niet zijn uitgesloten, 
zelfs indian de aanslag in feite alleen de 
inkomsten van de man treft, omdat de 
vrouw geen bedrijfsinkomsten h eeft. 

29 juni 1972. 1042 
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25. I nte1·nationale venlmgen. 

-a) Verdrag met de Verenigde Staten 
van Amerika. 

b) V erdrag met Franluijk. 
c) Verdrag 

met het Groothertogdom Luxemburg." 
d) Verdrag met It.alie. 

e) V erdrag met de N ederlanden . 
j) Verdrag met het Verenigd Koninluijk 

van Groot-Brittam1ie 
en N oord-Ierland. 

g) Verdrag met Zweden. 
1~) V erdrag tot bescherming van de 

rechten van de 1nens en de 
ftmdamentele vrijheden. 

33- Inten~ationale ve1·dmgen.- Ve?'
·dmg tot besche?·ming van de ?'echten van de 
mens en cle jtmdamentele v1·ijheden, m·ti
Jcel 6-1.- Bepaling niet toepasselijk 01J de 
?'echten en ve1·plichtingen die htm oo?·sp?·ong 
vinden in het fiscaal ?'echt. - De bepaling 
-van artikel 6-1 van het Verdrag tot 
bescherming van de rechten van de mens 
en de fundamentele vrijheden is niet toe
passelijk op de rechten en verplichtingen 
·die h1.m oorsprong vinden in het fiscaal 
recht. 

29 oktober 1971. 227 

TITEL II - Stelsel v66r het Wetboek 
van de inkomstenbelastingen. 

HOOFDSTUK I. 

BELASTING OP DE INKOMSTEN 
UIT Ol\TROERENDE GOEDEREN 

(GRONDBELASTING). 

HOOFDSTUK II. 

BELASTINC+ OP DE INKOMSTEN 
UIT ROERENDE KAPITALEN 

{MOBILIENBELASTING). 

HOOFDSTUK III. 

'BELASTING OP DE BEDRIJFSINKOMSTEN 
( BEDRIJFSBELASTING). 

34. - Bed1·ijjsbelasting. ·_ V?·ijstellin 
gen bepaald bij de wet van 15 jttli 1959 tot 
.tijrlelijlce w1:jziging van het aanslag?·egime 
. de?' meenvaanlen met het oog op de bevo?'
.de?·ing van de beleggingen. - Belegging 
van meenvaanlen doo?' insch?-ijving op 
-vennootschapsaandelen . - Aandelen die 

in het ve?·mogen van het bed1·ijj gecltwende 
vijf jaa?' ten minste moeten wo?"den behou
den. - V1·ijstelling die niet lean wonlen 
gehandhaajd, indien bij de stopzetting van 
een eenmanszaalc deze aandelen v661· het 
einde van de pe1·iocle van vijf jact·r in het 
p1·ivaat vm·mogen van de exploitant wo?"den 
opgenomen. - Overeenkomstig artikel 2, 
§ 4, van de wet van 15 juli 1959 tot 
tijdelijke wijziging van het aanslagregime 
der meerwaarden met het oog op de 
bevordering van de beleggingen, kan de 
vrijstelli:ng van de meerwaarden, zoals 
bepaald bij artikel 1 van deze wet, in 
geval van belegging door inschrijving op 
vennootschapsaandelen, slechts gehand
haafd worden, indien de ingesclu·even 
aandelen gedurende vijf jaar ten m.inste, 
vanaf de dag van h1.m belegging, in het 
vermogen van het bedrijf worden behou
den ; deze voorwaarde wordt niet ver
wezenlijkt, indien bij de stopzetting van 
.een eenm.anszaak deze aandelen v66r het 
eind e van deze periode van vijf jaar in 
het privaat verm.ogen van de exploitant 
werden opgenomen. 

29 oktober 1971. 225 

35. - Bed1·ijjsbelasting. - Echtgenoot. 
- Aanslag gevestigd ten nctme van cle man. 
- Invo?·de?·ing op de goede?·en van de 
V?'ouw. - Invo?·de?·ing niet ondm·wo1·pen 
aan de voo?·tbaa?·de dat de V?'OttW oolc be
d?·ijfsinlcomsten heeft. - Krachtens arti
kel 35, § .2, lid 6, van de gecoi:irdineerde 
wetten betreffende de inkom.stenbelas
tingen mag de ten name van de man 
gevestigde bedrijfsb&lasting worden inge
vorderd op de goederen van de vrouw, 
die bij deze bepaling niet zijn uitgesloten, 
zelfs indien de aanslag in feite aileen de 
inkomsten van de man treft, om.dat de 
vrouw geen bedrijfsinkom.sten heeft . 

.29 juni 197.2. 1042 

HOOFDSTUK IV. 

A.t\NVULLENDE PERSONELE BELASTING. 

HOOFDSTUK V. 

NATIONALE CRISISBELASTING. 

TlTEL III. - Wetboek 
van de inkomstenbelastingen . 

HOOFDSTUK I. 

§ 1. - Algemene begrippen. 
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§ 2. - Inkomsten uit grcndeigendo=en. 

§ 3. - Inkomsten uit roerende kapitalen 
en roerende goederen. 

§ 4. - B edrijfsinkomsten. 

§ 5. - Diverse inkomsten. 

36 . - Pe1·sonenbelasting. - Inlcomsten 
uit 01woe1·ende eigendommen. - N .iettw 
opgeTichte, he1·botttvcle of aanzienlijlc gewij
zigcle om·oennde goede1·en. - Belastbaa1· 
volgens hun v1·oege1· lcaclast1·aal inlcomen 
tot op het ogenblilc clat zij op g1·ond van hun 
nieuw lcadastmal inlcornen belastbaa1' zijn. 
- Het in de personenbe1asting belastbaar 
inkomen uit nieuw opgericbte, berbouw
de of aanzienlijk gewijzigde onroerende 
goederen wordt berekend op grond van 
het kadastraal inkomen van de onroe
rende eigendom dat van toepassing is 
v66r bet bouwen, herbouwen of wijzigen 
ervan tot op bet ogenblik dat het nieuw 
kadastraal inkomen uitwerking had, dit 
is van 1 januari af volgend op de inge
bruikneming, voor de gebouwde onroe
rende goederen, en op de wijziging voor 
de ongE bouwde onroerende goederen . 
(Wetb. van de inkomstenbel., art. 7 en 
394.) 

8 juni 1972. 949 

37. - Wetboelc van de inlcomstenbelas
tingen. - Pe1·sonen belasting. - Bezoldi
ging van pe1'sonen bezoldigd doo1· een de1·de, 
zonde1· ve1·bonclen te zijn do01· een aanne
rningscontmct. - TVetboek van de inlcom
stenbelastingen, a?·tilcel 20, 2°, lette1· a. -
Dmagwijdte van cleze bepaling. - De 
bepaling van artikel 20, 2°, letter a, van 
het Wetboek van de inkomstenbe1as
tingen doett op alle personen bezoldigd 
door een derde, zoncler verbonclen te zijn 
door een a1memingscontract, en sluit 
bet bestaan in van een zeker verbancl van 
onafhankelijkheid tussen de bezolcligde 
persoon ~n de clerde ; zij vereist daar9n
tegen niet noodzakelijk h et bestaan van 
een verbm~cl van onclergeschiktheicl, met 
name van een verband van onclerge
schiktheid clat een kenmerk is van de 
overeenkomst van huur van diensten, 
tussen cleze persoon en de derde. 

15 oktober 1971. 1 171 

38. - Wetboelc van de inlcomstenbelas
tingen, a1'tikel30-2° . - Pe1·sonenbelasting. 
- Bed1·ijfsinlcomsten van de pe1·sonen die 
een v1·ij be1·oep of een hie1·rnee gelijlcgesteld 
be1·oep ttitoefenen. - Ve1·goedingen die 
gedtwende de uitoefening van het be1·oep 

zijn bekomen tot volledig of gedeeltelijk 
he1'stel van een de1·ving van baten. - Be
lastbam·heid . - Voo1·wam·den. - De ver
goedingen die de beoefenaars van een 
vrij beroep of een ermee gelijkgestelcl 
beroep, o·edurende de uitoefening van hun 
beroep, hebben bekomen tot bet volleclig 
of gedeeltelijk herstel van een derving 
van b aten, zijn in hw1 belastbare be
drijfsinkomsten enkel begrepen inclien 
zij een tijdelijke derving van baten com
penseren. (vVetb . van de inkomsten
belast., art. 20-3o en 30-2o.) 

9 december 1971. 354 

39. - W etboek van cle inlcomstenbelas
tingen. - P e1·sonenbelasting. - B ecl1·ijfs
inlcomsten. - Ve1·lcoop van een om·oe1·end 
goed doo1· een pe1·sonenvennootschap met 
bepe1·lcte aanspmlcelijlcheid aan een we1-
lce.nd vennoot. - Voo1·deel dat voo1· de ven
noot hie1·uit voo1·tvloeit dat hij geen inte
?'esten moet betalen op het niet dadelijk 
betaalde beclmg van de p1·ijs. - Aanslag 
van deze winst en aanslag van de inkomsten 
ttit het onme1·end goecl. - Geen dubbele 
belasting. - De aanslag van de bedrijfs
winst die voor een werkend vennoot van 
een personenvennootschap met b eperkte 
aansprakelijld1eid voortvloeit uit de hem 
door de vennootschap verleende vrijstel
ling de interesten te betalen op de niet 
dadelijk betaalde prijs van een onroerend 
goed dat door de vennootschap aan deze 
vennoot wercl verkocht, enerzijds, en de 
aanslag van h et inkomen uit de onroe
rende eigendom van dit goed, anderzijdf', 
leveren geen dubbele belasting op van 
eenzelfcle inkomen. 

15 juni 1972. 964 

40. - TVetboelc van de inlcornstenbelas
tingen . - P e1·sonenbelasting. - BedTijfs
inlcomsten. - VeTlcoop va.n een om·oe1·end 
goed doo1· een pe1·sonenvennootschap met 
bepe1·lcte aanspmlcelijlcheicl aan een . we?·
lcencl vennoot. - Voo1·cleel dat voo1· de 
vennoot hie1·uit voo1·tvloeit dat hij geen 
inte1·esten moet betalen op het niet daclelijlc 
betaalcle beclmg van cle p1·ijs. - Belastbam· 
voo1'deel. - Omstandigheid dat, indien 
inte1·esten bctaalcl we1·den, zij hadden kun
nen afget1·olclcen wo1·den van de gezarnelijlce 
netto-inlcomsten. - Omstandighdd zonde1• 
gevolg.- W anneer een personenvennoou
schap met b eperkte aansprakelijld1eid 
aan een werkencl vmmoot een onroerend 
goecl heeft verkocht, zonder interesten 
te vorderen op het niet dadelijk betaalde 
bedrag van de prijs, kan het hof van 
beroep wettelijk beslissen dat het voor
deel dat daar voor de vennoot uit voort-
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vloeit een belastbaar bedrijfsinkomen is, 
hoewel, indien interesten betaald worden, 
zij, krachtens artikel 71 van het 'Vetboek 
van de inkomstenbelastingen, hadden 
kunnen afgetrokken worden van de 
gezamenlijke netto-inkomsten van de 
vennoot. 

15 jtmi 1972. 964 

41. - vVetboek van cle inkomstenbelas
tingen. - Pe1·sonenbelasting. - Becl?·ijfs
inlcomsten. - V e1·koop van een on?·oe?·encl 
goecl clam· een pe1·sonenvennootschap met 
bepe?"lcte aanspmkelijlcheicl aan een wm·
lcencl vennoot. - V oonleel clat voo1· de ven
noot hientit voo1·tvloeit clat hij geen inte
?·esten moet betalen op het niet dadelijlc 
betaalde becl?·ag van de p1·ijs.- Belastbaa?" 
voonleel. - Raming van het voonleel. -
Wanneer een personenvennootschap rnet 
beperkte aansprakelijld1eid aan een wer
kend vennoot een onroerend goed heeft 
verkocht zondsr interesten te vorderen op 
het niet dadelijk betaalde bedrag van de 
prijs, kan het hof van beroep de bedrijfs
winst die daar voor de vennoot uit 
voortvloeit schatten volgens hetgeen het 
aldus bekomen voorcleel voor h em heeft 
vertegenwoorcligd, veeleer clan op grond 
van de winstclerving clie er voor de ven-
nootschap u.it voortgevloeid is. ' 

15 jtmi 1972. 964 

HOOFDSTUK II. 

VENNOOTSCHAPSBELASTING . 

42. - Wetboek van cle inlcomstenbelcts
tingen, aTtikel 42 en 96.- Vennootschaps
belctsting. - V1·ijstelling voo1· cle helft vcm 
cle winsten clie wm·clen acmgewencl tot aan
bouw van a1·beide7·swoningen of voo1· ancle1·e 
inTichtingen ten behoeve vcm het peTsoneel 
van het becl?-ijj. - Im·ichting ten behoeve 
van het pe1·soneel. - Beg1·ip. - De vrij
stelling voor de helft van de winston die, 
binnen twaalf maanden na de afsluiting 
van het boekjaar, binnenslands onder 
meer worden aangewend voor inrichtin
gen ten behoove van het personeel van 
het beclrijf worclt toegepast ingeval be
stancldelen van d&rgelijke inrichtingen 
worden vervangen en deze vervanging, 
wegens de aard en de belangrijkheid 
ervan, gelijkstaat m et het OIJ,tstaan van 
een nieuwe inrichting. ('Vetb. van de 
ii1komstenbel., aru . 42 en 96.) 

19 november 1971. 288 

43. - TVetboelc van cle inlcomstenbelas-

1 tingen. Vennootschapsbelasting. 
Winsten wettelijlc bescho~twd als niet be
lastbacw. - Wetboelc van cle inlcomstenbe
lastingen, m-tilcel 23-1°. - Pmvisie te1· 
best1·ijcling van verliezen of lasten wellce 
volgens cle ctcm cle gang zijncle gebe~wtenis
sen waa1·schijnlijlc zijn. - Voor de vesti
ging van een aanslag in de vennootschaps
belasting wordt niet als winst beschouwd, 
de provisie, clie bim1en de grenzen en 
onder de voorwaarden door de Koning 
bepaald, is aangelegd ter bestrijding van 
scherp omschreven verliezen of lasten 
welke volgens de aan de gang zijnde 
gebeurtenissen waarschijnlijk zijn. ('Net
boek van de inkomstenbelastingen, 
art. 23-1° en 96.) 

23 december 1971. 415 

44. - ·w~;tboelc van cle inlcomstenbelas-
tingen. Vennootschapsbelctsting. 
Winsten wettelijlc bescho·wwcl als niet belast
baa?". - Wetboek van cle inkomsten bela.s
tingen, a1tilcel 23-1°. - P1·ovis·ie te1· 
best1·ijcl·ing van ver liezen of Zctsten wellce 
volgens cle aan cle gang zijncle ge be~wtenis
sen waa1·schijnlijk zijn.- Wctcwschijnlijlce 
ve1·liezen of lasten. - Beg1·ip. - Door te 
bepalen clat de verliezen of de lasten die 
het voorwerp lnmnen zijn van de provi
sie, die naar luid van artikel 23-l 0 van 
het Wetboek van de inkomstenbelastin
gen, niet word·t beschouwd als een 
belastbam winst, de verliezen of de las ten 
zijn die scherp zijn omschreven en die 
volgens de aan de gang zijncle gebem·te
nissen waarschijnlijk zijn, sluit de wet de 
eenvoudige verwachti:ngen en approxi
rnatieve rarningen uit. 

23 december 1971. 415 

45. - Wetboelc van cle inkomstenbelas-
tin gen. V ennootschaps belasting. 
W insten wettelij 7c bescho~twa als niet belrtst
bcta?·. - Wetboelc van cle inlcomstenbelas
tingen, m·tikel 23-1°. - Pmvisies te1· 
bestr ijclin g van ye?'liezen of ' lasten wellce 
volgens cle aan cle gang zijnde gebem·tenis
sen waarschijnlijk zijn. - Ve1liezen of 
lasten . . - Beg1·ip. - De verliezen of de 
lasten gedekt door de provisie, die over
eenkornstig artikel 23-1° van het Wetboek 
van de inkomstenbelastingen, niet als een 
belastbare winst wordt beschouwd, zijn 
niet de verliezen of d e lasten die zijn 
ontstaan in de loop van h et dienstjaar 
waannee de provisie is verbonden, maar 
wel die welke, hoewel zij zich tijdens d.it 
d.ienstjaar nog r iet hebben voorgedaan, 
niettemin " waarschijnlijk » zijn wegens 
de aan de gang zijncle gebeurtenissen . 

23 december 1971. '115 
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46.- Ajt1·ek van de bed1·ijjsuitgaven en 
-lasten. - Bed1·ijjsttitgaven en -lasten 
a,ft1·elcbam· in de zin van m·tikel 44 van het 
W etboelc van cle inlcomstenbelastingen of 
pTovisie in aTtikel 23-1° vcm dit wetboelc. 
Beg1·ip. - De last die voor een belasting
plichtige voortspruit uit de contractuele 
verplichting om, tijdens een dienstjaar, 
op zijn kosten gebrekkige stukken van 
een door hem verkochte voorwerp te ver
vangen, maakt nonnaal een bedrijfslast 
uit , die met toepassing van artikel 44 
van het Wetboek van de inkomsten
belas tingen, van de belastbare inkomsten 
over dat dienstjaar kan worden afge
trokken, maar geen last gedekt door de 
provisie bedoeld in artikel 2 3-1° van he:(; 
W etboek van de inkomstenbelastingen 
betreffende de verliezen of lasten welke 
volgens « de aan de gang zijnde gebeurte
nissen waarschijnlijk zijn ». 

23 december 1971. 415 

4,7 . - W etboelc van de inkomstenbelas
tingen, a1·tikel 118. - Vennootschapsbe
lasting . - Ve1·deling va.n het maatschap
p elijk vennogen ten gevolge van ve1·ejjening . 
- Bijzonde1·e aanslag gevestigd OJJ het 
ve1·efjeningsove1'schot. - Belastbm·e gmnd
slag. - Hoewel een m.inderwaarde, d 'e 
tijdens de vereffening aan het licht komt, 
maar die haar oorsprong vindt in een 
verrichting van de vennootschap tijdens 
een vroeger dienstjaar, toen deze nog 
werkzaam was, h et resultaat van de 
vereffening bei'nvloedt, is zij noodzakelijk 
vreemd aan de uitker ingen van h et 
maatschappelijk vermogen tijdens de 
vereffening, welke uitkeringen aileen in 
aanmerking kmmen komen voor de 
vaststeiling van het vereffeningsover
schot dat onderworpen is aan de bijzon
dere aanslag. (V\Tetb. van de inkomsten
b el. , art. 118.) 

5 januari 1972 . 436 

48. - TiVetboek van de inkomstenbelas
tingen, wrtilcel 118. - Vennootschaps
belasting.- Ve1·deling van het maatschap
p elijk vz1·mogen ten gevolge van ve1·efjening. 
- B ijzondm·e aanslag gevestigd op het 
vm·e fjeningsove?·schot. - 111£ indenvam·de 
van het maatschappeli.flc vennogen die ti.i
dens de ve1·efjening acm het licht lcomt en 
haa1· oo1'spmng vindt in een ve11·ichting van 
de vennootschap ti.fdens een v1·oege1' dienst
.faa1·, toen cleze nag we1·lczaam was -. 
1]11 inde1·waanle die niet mag gevoegd W01'
den bi.f de belastba1·e (J1'onclslag van het 
ve1·efjeningsoveTschot.- HoeweJ een min
derwaarde, die tijdens de vereffening aan 
het licht komt, maar die haar oorsprong 

vindt in een verrichting van de vennoot
schap tijdens . een vroeger dienstjaar, 
toon deze nag werkzaam was, het resul
taat van de vereffening bei'nvloedt, is zij 
noodzakelijk vreemd aan de uitkeringen 
van het maatschappelijk vermogen tij
dens de vereffening, welke uitkeringen 
aileen in aanmerking kunnen komen voor 
de vaststeiling van het vereffeningsover
schot dat onclerworpen is aan de bijzon
clere aanslag. (Wetb. van de inkomsten
bel., art. 118.) 

5 januari 1972. 436 

HOOFDSTUK III. 

RECRTSPERSONENBELASTING. 

HOOFDSTUK IV. 

BELA.STING 
VAN DE NIET-VERBLIJFROUDERS. 

49 . - TVetboek van de inkomstenbelas
tingen. - Belastingen van niet-ve1·bli.if
hottcle1'8. - Buitenlanclse finna's clie in 
Belgie wm·kzaam zi.fn. - Raming vcm de 
belastbare g1·ondslag bi.f ve1·geli,iking met 
soo1 teli.flce belastingpl·ichtigen. - Wetboek 
van de inlcomstenbelastingen, m·tilcel 24.8, 
§§ 1 en 2. - Koninkli.fk beslttit van 4 maa1·t 
1965, a1·tikel 14.6. - Belastbcwe inlcomsten 
mogen niet lage1· zi.fn dan het bij lconinklijlc 
beshtit vastgestelcle minimum. - Bij ge
breke van bewijskrachtige gegevens, 
worden ~le buitenlanclse firma's die in 
B elgie vverkzaam zijn belast volgens de 
vergelijkingsprocedure waarvan sprake 
in artikel US, § 1, lid 1, van het 'i~7etboek 
van de inkomsten belastingen, zoncler dat 
de alclus bepaalcle inkomsten lager mogen 
zijn clan een bij koninklijk besluit vast
gestelcl minimmn. ('iVetboek van de 
inkomstenbel., art. 248, §§ 1 en 2, en 
koninklijk besluit van 4 maart 1965, 
art. 146.) 

20 april 1972. 784 

50. - TVetboelc van de inlcomstenbelas
tingen. - Belastingen van de niet-vm·blijj
hottcle1'8 . - Bttitenlcmclse finnct' s clie in 
Belgie we1·lczaam zijn. - Raming van de 
belastba1·e g1·onclslag bij ve1·gelijking met 
soo1·tgelijlce belctstingplichtigen. - Wet
boelc van de inlcomstenbelastingen, a1·ti
lcel 248, §§ 1 en 2. - Koninlclijk beshtit 
van 4 maart 1965, a-rtilcel14.6.- Belastba-
1'e inlcom8ten mogen niet lageT z~in clan het 
bij lconinkl~jlc beslttit vastgestelcle mini
mum. - Voo1·wam·de bi.f § 2 van dit 
a1·tilcel 146 gestelcl vom· de toepassing van 
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deze ?'amin(JSP?'ocedtt?'e van cle belastbaTe 
inkomsten. - Beg1ip. - In de zin van 
artikel146, § 2, van het koninklijk besluit 
van 4 maart 1965 tot uitvoering van 
art1kel 248 van het vVetboek van de in
kmnstenbelastingen, is de toepassing van 
de vergelijkingsprocedm·e waarvan spra
ke in de §§ 1 en 2 van dit laatste artikel 
en in § 1 van artikel 146, m .b.t . de in
kmnstsn van buitenlanclse fll'ma's die in 
Belgie werkzaam zijn, niet onclerworpen 
aan de voorwaarde dat deze bevsstigen 
dat zij zich op generlei boekhouding kun
nen beroepen, maar wel aan de voor· 
waarde dat geen bewijskrachtige gege
vens worden geleverd, die voortvloeien 
uit een boekhouding waarcloor de aan de 
belasting onclerworpen winsten of ba"ten 
km=en worden vastgesteld. 

20 april 1972. 784 

HOOFDSTUK V. 

VOORHEFFINGEN. 

§ 1. - Onroerende voorheffing. 

§ 2. - Aanvullende onroerencle voorheffmg. 

§ 3. - Roerende voorbeffing. 

§ 4. - Aanvullende roerende voorbeffing. 

§ 5 . - Bedrijfsvoot•beffing. 

§ 6. - Aanrekening van de voorbeflingen. 

51. - liVetboelc van de inkomstenbelas
tingen. - Voo1·hejfingen. - ToeTekening 
en teTuggave van cle vom·heffingen. - Roe
?'encle voo?·heffingen ingehottclen op cle in
lcomsten uit aandelen of delen van een 
naamloze vennootschap of van haa1· inlcom
sten ttit belegde kapitalen. - Boelcjaa?' met 
ve?'lies afgesloten en de1·halve onmogelijlc
heid om genoemcle inlcomsten van belastbm·e 
tv~nsten af te t1·ekken. - Voo1·hejfingen clie 
n~et kunnen wonlen te1·uggegeven.- Wan
neer de roerende voorheffingen zijn inge
houden op de inkomsten uit aandelen of 
delen van een naamloze vennootschap of 
van haar inkomst.en uit belegde kapi
talen heeft deze vennootschap geen recht 
op de teruggave van deze voorheffingen, 
zelfs indien, na afsluiting van haar boek
jaar met verlies, deze inkomsten niet 
konden worden afgetrokken van haar · 
belastbare wi:nsten. (Wetb., van d e in
komstenbel., art. 111, 153, 164, 191, 192 
198 en 205; wet van 27 jtmi 1966, art. 3; 
wet van 15 juli 1966, art. 30, § 4.) 

16 december 1971. 378 

HOOF.DSTUK VI. 

O vERGANGSBEPALINGEN. 

TlTEL IV. - Tijdelijke 
belastingen. 

HOOFDSTUK I. 

SPEOIALE UITZONDERLIJKE BELASTING 

OP DE vVINSTEN Ul'I' ZEKERE VALUTAS 
PECULATIES. 

HOOFDSTUK II. 

SPECIALE BELASTING OP DE WINSTEN 
VOORTVLOEIEND UIT LEVERINGEN EN 
PRESTATIES AAN DE VIJAND . 

52. - Speciale belasting op cle winsten 
voo?'tvloeiend ttit leveringen en p1·estaties 
am~ cle vijand. - Invonle1ing. - Echtge
noot. - Aanslag 1·egelmatig ingekohie1·d 
ten name van de man. - Titel waanloo1· de 
invo1·de1·ing op de goecle1·en van de V1'0tttv 
lean wonlen ve1'?'icht. - Een aanslag in de 
speciale belasting op de wi:nsten voort
vloeiend ui"t leveringen en prestaties aan 
de vijand, die regelmatig ten name van de 
man is gevestigd en op een uitvoerbaar 
verklaard kohier is gebracht, levert de 
titel op waardoor de administratie de 
betaling van deze aanslag kan eisen en de 
gedwongen invordering ervan op de 
goederen van de vrouw geldig kan ver
richten. (Gecoiirdineerde belastingwe"tten 
van 15 januari 1948, art. 35, § 2, en wet 
van 15 oktober 1945, art. 7, § l en 13.) 

2 september 1971 en 29 jm1i 1972. 
1 en 1042 

53.- Aanslag en inlcohiering. - Sttbsi
diai?·e aanslag. - Gecoo?·dinee?·de wetten 
van 15 janucwi 194B bet1·efjencle de in
lcomstenbelasti?~gen, a1·tikel 74bis. - Wet
telijke bepaling van toepassing op de 
speciale belasting op de winsten vom·t
vloeiend 1tit leve1·ingen en p1·estaties aan de 
vijand. --De bepalingen van artikel 74bis 
van de gecoiirdineerde wetten betraffende 
de inkomstenbelastingen, op grand waar
van de administratie een subsidiaire 
aanslag aan de goedkeuring van het hof 
van beroep kan onderwerpen, zijn van 
toepassing op de speciale belasting op de 
winsten voortvloeiend uit leveringen of 
prestaties aan de vijand. (Wet van 
15 oktober 1945, art. 13.) 

29 oktober 1971· 224 

54. - Subsicliai1·e aanslag. - Nietig
ve?·kla?·ing doo1· het hof van be1·oep van een 
aanslag in de speciale belasting op de 
winsten voo1·tvloeiend uit leveTingen en 
p1·estaties aan de vijand. - Subsidiai1·e 
aanslag in de speciale belasting ten name 
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-van dezeljcle belastingplichtige gevestigcl op 
.dezelfde belastba?'e gegevens. - Wettelijlc
heid. - Wettelijk is de beslissing van het 
hof van beroep, die na. een aanslag in de 
.speciale belasting op de winsten voort
vloeiend uit leveringen of prestaties aan 
·de vijand te h ebben nietig verklaard, 
·omdat de belastbare grondslag op wille
keurige wijze was vastgesteld, geldig en 
invorderbaar verklaart een subsidiaire 
aanslag in dezelfde helasting, die door 
·de administratie voor het genoemde ge
r echt werd gebracht en ten name van 
dezelfde belastingplichtige was gevestigd 
·OP d ezelfde gegevens als die van de 
nietig verklaarde aanslag. ('Vet van 
15 oktober 1945 tot invoering van een 
speciale belasting op de winsten voort
vloeiend uit leveringen en prestaties aan 
d e vijand, art. 13; gecoiirdineerde wetten 
van 15 januari 1948 betreffende de 
inkomstenbelastingen, art. 74bis.) 

29 oktober 1971. 224 

HOOFDSTUK III. 

EXTRA-BELASTING OP DE IN OORLOGSTIJD 
BEHAALDE EXCEPTIONELE INKOMSTEN. 

55. - E xtm-belasting op de in oo?'logs
tijd behaalde exceptionele inlcomsten. -
Inv01·de1·ing. - Aa,nslag 1·egelmatig ten 
name van cle man ten lcohie1·e gebmcht. -
Titel op g1·oncl waa1·van de invonle1·ing op 
de goede1·en van cle v1·ouw lean wo?'den ve?·
volgcl. - E en aanslag in de extra-belas
ting op de in oorlogstijd behaalde excep
tionele inkomsten, die regelmatig ten 
n ame van de man is gevestigd en op het 
uitvoerbaar verklaard kohier is gebracht, 
vormt d e titel op grand waarvan de 
administratie v ermag de betaling van 
deze aanslag te eisen en terecht de ge
dwongen invordering ervan op de goede
ren van d e vrouw te vervolgen. (Gecoiir
dineerde wetten van 15 januari 1948, 
art. 35, § 2, en wet van 16 oktober 1945, 
art. 11, § 1, en 19.) 

2 september 1971. 1 

INTERESTEN. 

H ooFDSTUK I. - Gm·echtelijlce inte1·esten. 

HooFDSTUK II.- Momtoi1·e inte1·esten. 

HOOFDSTUK I. 

GERECHTELIJKE INTERESTEN. 

Ge1·echtelijlce intm·esten. - Ve1·goedende 
inte1·esten . - Beslissing waa1·bij aan de 

get1·ojJene van een ongeval vm·goedencle in
te?·esten wo?'den toegelcencl . - Oonclttsie van 
de ven vem·de1· ten betoge clat de 1·eecls gesto?'
te voo?'schotten moeten in aanme1·lcing W01' 
clen genomen bij de be1·elcening van de 
ve1·goedende inte1·esten . - Oonclusie onbe
antwoonl. - Niet m et 1·edenen omlclecle 
beslissing. - Niet regelmatig IJ?.et redenen 
omkleed is de beslissing waarbij aan de 
getroffene van een ongeval vergoedende 
interesten worden toegekend, zonder te 
antwoorden op de conclusie van de 
beklaagde ten b etoge dat de reeds ge
storte voorschotten moeten in aanmer
king worden genomen bij de berekening 
van deze interest en . (Grondwet, art. 97.) 

9 november 1971. 252 

HOOFDSTUK II. 

MORATOIRE INTERESTEN. 

INTERNATIONALE VERDRAGEN. 

1. - V enl1·ag tot besche1·ming van de 
1·echten van de mens en de fundamentele 
vTijheden, a1·tikel 6-1. - B epaling niet 
toepasselijk op cle 1·echten en ve1·plichtingen 
die hun oO?·sp?·ong vinden in het fiscaal 
1·echt. - D e bepaling van artikel 6-1 van 
het V erdrag tot bescherming van de 
rechten van d e m ens en i!le fundamentele 
vrijheden is niet toepasselijk op de rech
t en en verplichtingen die hun oorsprong 
vinden is het fiscaal recht. 

29 oktober 1971. 227 

2. - Ve?'d?'ag tot beschm·ming van de 
1·echten van de Mens en de jundamentele 
v1·ijheden, aTtilcel 6. - Bepalingen niet van 
toepassing op de p1·ocedu1·es in tuchtzaken . 
- De bepalingen van artikel 6 van het 
Verdrag tot bescherming van de rechten 
van de Mens en de fundamentele vrijhe
den zijn niet van toepassing op procedu
res in tuchtzaken. 

10 maart 1972. 651 

3. - Eu1·opees ve1·drag tot besche1·ming 
van de 1·echten van de mens en de funda
mentele v1·ijheden. - A1·tilcel 5, § 3. -
Recht van de gedetinee1·de binnen een 1·ede 
lijlce te1·mijn be1·echt of in v1·ijheid te wo1·den 
gesteld. - « Redelijke te1·mijn "· - Beg1·ip . 
- Luidens artikel 5, § 3, van het Euro
pees verdrag tot bescherming van de 
rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden, ondertekend te Rome op 
4 november 1950 en goedgekeurd bij de 
handeling van de wetgevende macht van 
13 mei 1955, heeft eenieder die gevangen 
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wordt gehouden overeenkomstig § I, c, 
van hetzelfde artikel het recht binnen een 
redelijke tennijn berecht te worden of 
hangende het proces in vrijheid te worden 
gesteld; de redelijke termijn waarbinnen 
hij die voorlopig gevangen wordt gehou
den het recht heeft te worden berecht 
moet, in de betekenis van deze bepaling, 
niet in abstmcto maar in het licht van de 
gegevens van iedere zaak worden beoor
deeld. 

20 maart I972. 687 

4. - Belgisch-Dttitse ove1·eenkornst vcm 
30 juni 1958, goedgeketwd bij de handeling 
van de wetgevencle rnacht van 10 attgusttts 
1960. - Dmagwijdte van deze ove?·een
kornst wannee1· eenzelfcle eis aanhangig is 
voo1· een 1·echtbanlc van de ande1·e Staat. -
V e1-plichting zich te onthouden die aan de 
nationale 1"echte1· is opgelegd doo1· m·tikel 15 
van cle oveTeenlcornst. - De Belgische 
rechtbanken en die van de Bondsrepu
bliek Duitsland moeten zich, op verzoek 
van een van de partijen in het gecling, 
ervan onthouden u itspraak 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 de 
Belgisch-Duitse overeenkomst van 30 jtmi 
I 958 betreffende de erkenning en de we 
derzijdse tenuitvoerlegging van rechte
lijke beslissingen, scheidsrechterlijke uit
spraken en authentieke akten in burger
lijke zaken of in handelszaken. ~ou 
bevoeo·d zijn, indien hieruit een beshssmg 
zou kunnen voortvloeien die op het 
gronclgebiecl van de andere . Staat zou 
moeten erkend worden. (Belg1sch-Dmtse 
overeenkomst van 30 jtmi I958, goeclgc
keurcl bij de handeling van de wetgevende 
macht van 10 augustus I960, art. I 5.) 

4 mei I972. 824 

5. - Uitlegging van een intm·nationaal 
venkag clam· de hoven en ?'echtbanlcen. -
Ve1·slag opgernaalct doo1· de ondm·hande
laa?·s van het vm·cl1·ag.- Gegeven wa.m·van 
gewag lean wonlen gernaakt als beom·cle
lingseleme.nt voo1· de ttitlegging van de 
bepa.lingen ·van het venlntg. - Ret door 
de onclerhandelaars opgemaakt verslag 

JACHT. 

1. - VeTboden tuigen. - Tttigen ge
schikt orn het va.ngen of doden te ve?'gernalc
lcelijlcen.- Betelcenis van deze woonlen. -

J 

van een internationaal verdrag kan voor 
de hoven en rechtbanken worden aange
voerd als beoordelingselement voor de· 
uitlegging van de bepalingen van het 
verdrag. 

4 mei I 972. 824 

6. - Uitlegging van een intemationaal 
venlTag clam· de hoven en ?"echtbanken. -
Tenn van p1·ivaat 1·echt die voo1·tkomt in een. 
bepaling van het venlmg. - Uitlegging· 
van deze te1·rn. - Gebntilcelijlce jtwidische 
betelcenis in het inte1·ne 1·echt. - W ettelijk
heid van de ttitlegging. - Om een term 
van privaat recht, die voorkomt in een 
bepaling van een internationaal verdrag, 
uit te leggen, kunnen de hoven en recht
banken stetmen op de gebruikelijke juri
dische betekenis van deze term in het. 
interne recht. 

4 mei I 972. 824 

7. - Belgisch-Dttitse ove1·eenlcomst van 
30 jtmi 1958, goedgelceunl bij de handeling 
van de wetgevende rna.cht van 10 cntgttsttts 
1960, m·tikel 15. - Uitlegging van de te?""!" 
" oo1·za.ak ». - De tenn " oorzaak » d1e· 
voorkomt in artikel I 5 van de Belgisch
Duitse overeenkomst van 30 juni I958, 
goedgekeurd bij handeling van de wetge
vende macht van 10 augustus I960, moet 
worden uitgelegd in zijn gebruikelijke 
jtu'idische betekenis in het interne recht. 

4 mei I972 . 824 

8. - Belgisch-Dttitse ove1·eenlcomst van 
30 jttni 1958, goedgelcetwcl bij de handelinrr 
van de wetgevende macht van 10 attgttsttts 
1960, titeliV, a1·tilcel 15, § 1. - Betelcenis 
van de tenn" litispendentie ».- Wanneer 
wederkerige rechtsvorderingen tot echt
scheiding door een van de echtgenoten 
voor de Belgische rechter en door de an
dere partij voor de rechter van de Bonds
republiek Duitsland gebracht worden, 
bestaat er geen litispeuditie in de beteke
nis van § I van artikel I5 van titel IV 
van de Belgisch-Duitse overeenkomst van 
30 juni I958, goeclgekeurd bij handeling 
van de wetgevende macht van 10 augus
tus I960. 

4 mei I972. 824 

In artikel 8 van de wet van 28 februari 
I882 op de jacht wordt onder de woorden 
" tuigen geschikt om het vangen of het 
cloden van het wild te vergemakkelijken »· 
verstaan niet aileen de tuigen die daartoe 
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normaal dienen, maar ook die welke, 
hoewel zij normaal tot iets anders dienen, 
-door hun bezitter van hun normale 
bestemming worden afgewend om ze te 
gebruiken tot het vangen of h et doden 

-van het wild, met uitzondermg nochtans 
van de uitdrukkelijk door de wet toege
laten jachttuigen of die welke ze toelaat 
door het feit zelf dat ze het jagen toelaat. 

2 mei 1972. 821 

2. - Ve1·boden tuigen. - Voe1·tttig ge
-b1·uikt om het wild te vangen en te doden. -
·Tuig dat ve1· baden is doo1· m·tilcel 8 van de 
·wet van 28 jeb1·tta1·i 1882. - V e1·betwdvm·
kla1·ing wettelijk bevolen. - Het arrest 
waarbij wordt vastgesteld, dat de be
klaagde een auto gebruikt heeft om het 
wild te vangen en te doden, beveelt wet
telijk d e verbeurdverklaring van het 
voertuig als tuig dat verboden is door 
.artikel 8 van de wet van 28 februar1 1882 
op de jacht. 

2 mei 1972. 821 

3. - Te lcoop stellen, ve1·lcopen, lcopen, 
-ve1·voe1·en, venten of onde1· zich houden van 
wild geclu1·ende de tijcl dat de jacht ve1·boden 
is. - Wet van 15 jeb1·ua1'i 1882, aTti
kel 1.0. - Bepaling va.n toepassing wellce 
oolc de he1·lcomst van het wild zij. - Daar 
artikel10 van de jachtwet van 28 februari 
1882 in algemene bewoordingen is gesteld 
en geen onderscheid maakt naar gelang 
van de herkomst van het wild waarvan 
h et de verkoop verbiedt, moet d e rechter, 
die de telastlegging uit hoofde van een 
overtreding van dit artikel bewezen ver
klaart, niet nagaan of he~ wild al dan met 
van strafbare herkomst IS. (Jachtwet van 
28 februari 1882, gewijzigcl bij de wet van 
30 juni 1967, art. 10.) 

16 mei 1972. 860 

4. - Inselctenetende vogels en vogel
vangst. - Koninlclijlc besluit van 15 sep
tembm· 1964- m·tilcel 9. - Nuttige hoogte 
van het net. :.___ Beg1·ip. -De rechter, die 
in feite en derhalve soeverein vaststelt 
dat het voor de vogelvangst gebruikte 
net op twee m eter lange stokken zoclanig 
was aangebracht, d at het een nuttige 
hoogte van twee meter overschreecl,. kan 
wettelijk eruit afleiden dat bewezen Isde 
telastlegging uit hoofde van overt~·edm,g 
van artikel 9, § 2, van het konmkli,]k 
besluit van 15 september 1964, namehJk 
een op de grand sluitend net te hebben 
gebruikt dat een nuttige hoogte van twee 

m eter overschrijdt. (K.B. van 15 septem
ber 1964, art. 9.) 

16 mei 1972. 862 

5. - Insectenetende vogels en vogel
vangst. - Koninlclijlc besluit van 15 sep
tembe1' 1964, a1·tilcel 4-, § 2, lid 3. - Toepas
singsgebied. - Het verbod opgele_gd ~ij 
artikel 4, § 2, lid 3, van het konmkh]k 
besluit van 15 september 1964 betreffende 
de insectenetende vogels en de vogel
vangst, om namelijk andere vogels dan 
die bedoeld in de artikelen 2 en 3 van dit 
koninklijk besluit te koop te stellen, te 
verkopen, te kopen, te venten, is niet 
aileen van toepassing op de gevangen 
vogels, maar ook op de gekweekte vogels. 

6 juni 1972. 940 

JEUGDBESCHERMING. 

1.- Wet van 8 ap1·il1965.- A1Test dat 
beslist ove1· de voo1·lopige maat1·egelen die 
bet1·elclcing hebben op de pe1·soon, op het 
levensonded~oucl en op cle goede1·en van niet
ontvoogde minde1-jm·ige lcinde1·en van ou
de1·s die wegens echtscheiding van tafel en 
bed in 1·echte staan. - Openbaa1· ministe1·ie 
niet gehoo1·d in zijn advies. - Onwettelijlc
heid. - Onwettelijk is het arrest dat be
slist over de voorlopige maatregelen die 
betrekking hebben op de persoon, op het 
levensonderhoud en op de goederen van 
niet-ontvoogde minderjarige l~inderen 
van ouders die wegens echtscheidmg of 
scheiding van tafel en bed in r~cJ:te s~aa~, 
zonder dat het openbaar mimstene I~1. 
zijn advies is gehoord. (Wet van 8 april 
1965, art. 8 en 11.) 

7 april 1972. 735 

2. - Wet van 8 ap1·il1965.-Beslissing 
van de jeugd1·echtbanlc. - B~sliss~ng_ waa1·
bij ten opzichte van een m~nde1'Ja1·~ge een 
bewm·ingsmaat1·egel wo1·dt bevolen. - J:!e
slissing waa1·tegen de oudm·s van de m~n
de1-ja1·ige in hoge1· bemep lctmnen lcomen. -
De ouders aan wie de bewaring over hun 
kind door een beslissing van de jeugd
rechtbank onttrokken werd, zijn in het 
geding betrokken partijen, in de zin van 
artilzel 58 van de wet van 8 april 1965; 
zij kunnen clientengevolge tegen deze 
beslissing in hager beroep ·komen. (Wet 
van 8 april 1965, art. 36 en 58.) 

20 j1.mi 1972. 1003 
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KOOP. 

1. - V e1·bm·gen geb1·elcen van de ve?'
kochte zaalc . - Geb1·elc van de zaak. -
Beg1·ip. - Ret verborgen gebrek van de 
verkochte zaak, dat de verkoper tot vrij
waring verplicht, kan een gebrek zijn 
dat, zelfs indien het de zaak niet intrin
siek aantast, deze ongeschikt maakt tot 
het gebruik waartoe de verkoper, naar de 
verkoper wist, ze bestemde. (B.vV., 
art. 1641 tot 1647.) 

18 november 1971. 274 

2. - Vm·koop m et 1·echt van wecle?·in
koop.- Tennijn van wecle1·inlcoop.- Van 
st1·enge toepassing. - Tm·mijn die cloo1· cle 
1'echte1· niet lean wonlen ve?'lengcl in cle 
vo1·m van ttitstel van betaling. - Daar de 
termijn die is vastgesteld om de m et recht 
van wederinkoop verkochte goederen 
terug te kopen van strenge toepassing is, 
kan deze door de rechter niet worden 
verlengd in de vorm van uitstel van 
betaling. (B.W., art. 1660 en 1661.) 

13 januari 1972. 470 

3.- Ove1·clmcht van sclmlclvo?'clm·ing.
Ove1·dmcht clam· ve1·huunle1· van zijn sclmld
vo?·de?·ing op cle hutwgelclen. - Ovm·clmcht 
die niet de ove1'd1·acht van de met die 
schuldvm·de1·ing samengaande ve?·plichtin
gen ten gevolge heeft. - Doe verd.racht 
door de verhuurder van zijn schuld.vor
dering op de huurgeld.en heeft niet de 
overdracht van de met die schuldvorde
ring samengaande verplichtingen ten 
gevolge: 

17 febru ari 1972 (twee arresten). 560 

4. - Ve?'lcoop die twee of mem· alten~a
tieve zalcen tot voo1·we1'JJ heeft.- Beg1·ip.
Koop kan twee of meer alternatieve zaken 
tot voorwerp hebben; hij is derhalve 
voltrokken, wat het voorwerp betreft, 
van het ogenblik dater overeenstemming 
bestaat omtrent de te leveren zaken " in 
obligatione n, daar de door de koper of de 
verkoper uit te oefenen keuze, naar ge
lan:g van het geval, slechts gevolg heeft 
wat de eigendomsoverdracht betreft. 
(B.W., art. 1584.) 

22 februari 1972. 582 

5. - Te koop aanbieden. - Kan twee of 
mee1· alte1·natieve zalcen tot voo?·we1·p heb
ben. - Te koop aanbieden kan, zoals de 
lwop zelf, twee of meer alternatieve 

K 

zaken tot voorwerp hebben. (B.W., 
art. 15?4.) 

22 februari 1972. 582 

6. - Ovenlmcht van sclntlclvonle1·ing.
Afstand van schttlclvonle1·ing doo1· een ven
nootschap, waa1·van de op1·ichtingsalcte niet 
is belcenclgemaakt. - Afstand zoncle1· we?·
lcelijlce p1·ijs met het cloel alleen te ve1·mijden 
clat de 1'echtsvo1·de1·ing tot betaling van de 
vennootschap tegen de schttlclenaa1· niet
ontvanlcelijk wm·dt vm·lclaanl. - Ongeoo?'
loofde oo?·zaalc. - "\¥ ettelijk gerecht
vaardigcl is de beslissing die wegens 
ongeoorloofde oorzaak de afstand van 
sch1..udvordering door een vennootschap, 
waarvan de oprichtingsakte niet is be
kendgemaakt, nietig verklaart op grond 
eensdeels dat er geen werkelijke prijs is 
betaald en · anderdeels dat de afstand 
alleen is geschied met het doel de bepaling 
van artikel 11, lid 3, van d e gecoordi
neerde wetten op de handelsvennoot
schappen te ontduiken en aldus te 
vermijden dat de scl;mldenaar zich be
roept op de niet-ontvankelijkheid van de 
rechtsvordering tot betaling die de over
dragende vennootschap tegen hem heeft 
ingesteld. 

17 maart 1972. 675 

7. - V1·ijwm·ingsplicht van de ve1·lcope1'. 
- V m·lcoop van een hanclelszaalc doo1· de 
eigenaa1· van een panel en oncle1· ve1·htwing 
van clat panel aan clezeljcle pe1·soon cloo1· de 
hoofclhtttwde?'. - A1·1·est stelt vast dat, 
gezien de omstancligheclen waa1·in zij zijn 
gesloten, de vm·koop en de oncle?'Ve?'htt?·ing 
een enlcele ove1·eenlcomst vonnen. - Beslis
sing wam·bij de ve1·lcope1· van de hanclels
zaalc ve1·plicht wonlt tot v1·ijwm·ing van cle 
lcope1' die van het genot van het panel is 
be?'Dofcl.- Nietigheicl.- De feitenrechter 
die vaststelt dat de verkoop van een 
handelszaak door de eigenaar van een 
panel en de onderverhm·ing van dat pand 
aan dezelfde persoon door de hoofdhuur
der een enkele overeenkomst vormen,. 
wegens de omstandigheden waarin zij 
gesloten zijn en ondanks het feit dat zij in 
afzonderlijke alden zij n vastgesteld, 
leidt daaruit wettelijk af dat de verkoper 
van de handelszaak gehouden is de koper 
die van het genot van het pand is beroofd 
te vrijwaren ten gevolge van de nietig
verklaring van de hoofclhum· . 

6 april 1972. 733 
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KOOPHANDEL. 

Koopman. - Be1·oepsreglemente1·ing.
Wet van 24 decembe1· 1958.- Exploitant 
van een aan de wet onde1·wo1·pen bed1·ijj. -
W e1·lcen t~itgevoerd voo1· 1·ekening van een 
aanneme1· die de wettelijke voo1·wam·den 
ve1·m~lt. - Uitsluitend materiiile werken die 
slechts een deel zijrp van de be1·oepswe1·k· 
zaamheden. - Toe te passen wet. - De 
wet van 24 december 1958 is van toe
passing op de exploitant van een aan de 
beroepsuitoefeningsvoorwaarden onder
worpen bedrijf, zelfs indien de werken 
worden uitgevoerd voor rekening van een 
aannemer die deze voorwaarden vervult, 
indien het uitsluitend om materiele wer
ken gaat en deze slechts een deel zijn v an 
d e aan h et gereglementeerd beroep ver
bonden activiteit. (Wet van 24 december 
1958 waarbij beroepsuitoefeningsvoor
waarden kunnen worden ingevoerd in 
de ambachts-, de kleine en middelgrote 
handels- en kleine nijverheidsonderne
mingen, art. 1, 4 en 14 [2].) 

23 m ei 1972. 889 

KORT GEDING. 

1. - V oo1·zitte1· van de 1·echtbank die, op 
ve1·zoeksclwijt, een deskundige heeft aan-

LANDLOPERIJ. 

lVet van 27 novembe1· 1891. - Staat van 
landlope1·ij. - Beg1·ip. - De staat van 
landloperij zoals bedoeld in artikelen 8 en 
16 van de wet van 27 november 1891 tot 
b eteugeling van de landloperij en de 
bedelarij , impliceert m et n ame de afwe
zigheid van een werkelijke woning, maar 
niet die van een wettelijke woonplaats. 

8 mei 1972. 833 

LASTGEVING. 

Schijnba1·e lastgeving. - Beg1·ip. -
Er is sprake van een schijnbare last
geving wanneer iemand valselijk aan 
zijn medecontractant of aan derden doet 
geloven dat hij die de litigieuze hande-
1ing heeft verricht als lasthebber is op
getreden; het is derhalve niet t egen
strijdig te beslissen enerzijds dat die-

CASSATIE, 1972. - 37 

L 

gesteld en zijn opdmcht heeft vastgesteld. --'--' · 
Rechter in ko1·t geding bevoegd om· 
wegens d1·ingendheid deze beschikking, 
Op Ve1·zoeJc var een de1·de, in te' ·t1•eJcJcen. ' 
- W anneer q.e voorzitter van de"recht
bank, op verzoekschrift uitspraak d<iende, 
een deskundige h eeft aangesteld en· zijn 
opdracht heeft vastgesteld, kan hij, als 
rechter iR. kort geding, deze beschikking 
wegens dringenclheid intrekken, zelfs op 
verzoek van een derde. (Art. II, 2°, van 
de wet van 25 maart 1876 en 806 van het 
Wetb. van burg. rechtsvord.) 

4 november 1971. 235 

2 . - AanV?·aag om t~itstel van betalip,g. , , 
- Aanvmag die ingevolge artikel 1244 van· 
het Btwge1'lijk W etboelc moet gedaan wor
den volgens de vo1·men van de 1·echtspleging 
in ko1·t gecling.- Aanvmag die geen V001'
lopige aanvmag is. - Aanvmag die geen; 
aanvmag in lco1·t geding is. - Hoewel de 
voorzitter van d e rechtbank uitspraak 
doet volgens de vormen van de rechts
pleging in kort geding, doet hij inzake 
aanvragen om uitstel van betaling niet 
bij voorraad uitspraak en zijn beslissing 
kan hetzij uitdrukkelijk hetzij impliciet 
een beslissing over het recht zelf bevatten. 
(B.W., art. 1244.) 

13 januari 1972. 

zelfde persoon aan degene die de hande
ling heeft verricht geen enkele lastgeving 
heeft verleend en anderzijds dat deze· 
wegens de te zijnen nadele uitgevallen 
gedragingen tot de overtuiging is kunnen 
komen dat hij als lasthebber mocht op- ' 
treden. 

13 januari 19n. 473 

LENIN G. 

Leningsakte op (J1'0nd van de schuldver' 
nieuwing van de ve1·plichting tot betaling 
van een gedeelte van de ve1·lcoopp1·ijs van 
een om·oe1·end goed. - Bewimpeling van de 
ve1·lcoopp1·ijs in de akte. - Fiscale sanctie 
op de bewimpeling.- Voonvaa1·den waar
onde1' deze omstandigheden geen invloed 
hebben op de geldigheid van de leningsakte . 
- De fiscale sanctie, welke, oyereenkom
stig artikel 203 van het koninklijk besluit 
nr. 64 van 30 november 1939, gewijzigd 
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door artikel 1 van de wet van 14 augus
tus 1947, de prijsbewimpeling bij het 
verlijden van een verkoopakte treft, 
heeft niet tot gevolg de leningsakte onge
daan te maken die door h et noveren van 
een deel van de koopprijs zou zijn ont
staan, :voor zover de bij de lening aan
gegane verbintenissen geen ongeoorloofde 
o.orzaak hebben. 

3. maart 1972. 618 

M 

MISBRUIK VAN VERTROUWEN. 

1. - StmjvO?·de1·ing. - Niet afhanke
lijlc van een lclacht van de benadeelde. -
De uitoefening van de strafvordering 
wegens het misdrijf van bedrieglijke ver
duistering is niet afhankelijk van een 
klacht van de benadeelde. (S.W., art. 491.) 

19 oktober 1971. 180 

. 2 . - Bed1·ieglijlce ve1·d~£istfwing. -
Te1·uggave van de ve1·d~tiste1·de goede1·en. 
Benadeelde. - Beg1·ip. - Opdat hij die 
zich benadeeld acht door bedrieglijke 
verduistering de veroordeling van de 
beklaagde b ekome tot teruggave van de 
verduisterde goederen, is het niet vereist 
dat hij eigenaar is van genoemde goede
ren ; het volstaat dat hij aanspraak kan 
maken op enig recht hierop. 

10 april 1972. 73.8 

3. - Schuldvo1·de?·ingen van de dade?' 
van · het feit tegen die gene cloo1· wie cle zaalc 
qved~anclig we1·d .- Sluiten niet nooclzalce
lijlc ve1·d~tiste1·ing of becl1·ieglijke ve?·spil
li.ng uit.- De omstandigheid dat hij, die 
van misbruik van vertrouwen wordt 
beschuldigd, schuldvorderingen kan doen 
gelden tegen diegene, die hem een zaak 
overhandigt onder verplichting ze voor 
een bepaald doel te gebruiken of tegen 
derden, shut niet noodzakelijk uit dat hij 
deze zaak bedrieglijk kan verduisteren of 
verspillen. (S.W., art. 491.) 

23. mei 1972. 886 

MISDRIJF. 

1. - Stmjzalcen. - Ve1·schillencle mis
clTijven die de uitvoe1·ing van een · enlcel 
stmfbaa?' opzet zijn. - Ve1jm·ing gaat in 
vanaf,het laatste st1·ajbaa1' feit. - W anneer 
verschillende misdrijven de uitvoering 

LIJFSDWANG. 

Stmjzaken.- Belclaagde minde?ja1·ig op 
de dag van de feiten. - Ve?'OO?'cleling tot 
lijjsdwang. - Omvettelijlcheicl. - De 
lijfsdwang mag niet worden uitgesproken 
t egen een veroordeelcle wegens misclrijven 
die hij heeft gepleegd toen hij nog min
derjarig was. (Wet van 27 juli 1871, 
art. 6.) 

27 september 1971. 100 

~ijn van eenzelfde strafbaar opzet en als 
zodanig slechts een enkel misclrijfvormen, 
gaat de verjaring van de strafvordering 
t en aanzien van de gezamenlijke feiten 
pas in vanaf het laatste feit 

20 september 1971. 65 

2. -JYiate1·iele volst?'blcte onmogelijlcheid. 
- Rechtvctm·clig?:ngsg?·oncl. - Door te 
beslissen dat moet worden aangenomen, 
dat het voor de verantwoordelijke uit
gever van een driemaandelijks blad ma
terieel volstrekt onmogelijk was het 
antwoord, dat h em was gezonden, binnen 
de wettelijke termijn in het blad op te 
nemen, erkent de rechter ·dat zulks voor 
de uitgever een rechtvaardigingsgrond 
oplevert. (S.W., art. 71, en wet van 
23. jtmi 1961, art. 1 en 4, betre:ffende h et 
recht van antwoord.) 

10 januari 1972. 456 

3 . - Rechtvam·digingsg1·oncl. Goede 
t?·o~tw, gevolg van onove1·winnelijlce clwa
ling. - Goede trouw kan een rechtvaar 
digingsgrond .opleveren, wanneer zij h et 
gevolg is van een onoverwinnelijke dwa
ling. 

25 januari 1972. 508 

4. - Misd1·ijj clat wetens moet zijn 
gepleegcl. - Dmagwijclte van cleze voO?'
wam·cle. - Het bijwoord " wetens » dat 
door d3 wet wordt gebruikt om de weten
schap te bepalen die als bestanddeel van 
een misclrijf worclt v ereist, is geen vol
strekte wetenschap ; clit bestanddeel van 
h et misdrijf heeft aileen tot gevolg dat de 
goecle trouw, die voortvloeit tut de ver
schoonbare dwaling, in aamnerking komt. 

6 maart 1972. 625 

5. - Ve1·scheiclene feiten ~titgctancle van 
een enlcel stmJ'bam· opzet. - Feiten wam·
ove1' ee.n clefinitieve ve?'OO?'cleling is ~dtge -
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sp1'0ken. - Ande1·e jeiten die oak v661· 
deze ve?·oo?·deeling zijn gepleegd. - Een 
enkel misd1·ijj. - Wanneer zekere feiten 
waarover een definitieve beslissing m.b.t. 
de strafvordering is uitgesproken, en 
and3re feiten, die ook misdrijven opleve-

NIEUWE EIS. 

Bu?·ge?'lijlce zalcen. - Geding in hoge?' 
be1'0ep . - Beg1·ip.- De conclusie van de 
gedaagde in hoger beroep, die ertoe strekt 
van de rechter in hoger beroep een ver
oordeling te bekom en op grond van een 

OMBEKWAAMVERKLARING EN 
GERECHTELIJK RAADSMAN. 

1.- Ombekwaamve?·lcla?'ing.- Nietig
ve?·lcla?·ing van de handelingen van v661· de 
onbelcwaamve?·lclm·ing. - Oonaak van 
onbelcwaamve?·lca?·ing bestond lcennelijk 
ten tijde dat die handelingen zijn ve11·icht. 
- Kennelijlc. - Beg1·ip. - Het arrest 
dat va.'!tstelt dat de oorzaak van onbe
kwaamverklaring te dien tijde gekend 
was door de personsn die tot hetzelfde 
milieu behoorden als diegene die later 
onbekwaam werd verklaard, beslist wet
telijk dat de oorzaak van de met toepas
sing van artikel 489 van het Burgerlijk 
Wetboek uitgesproken onbekwaamver
klaring kennelijk bestond ten tijde dat 
handelingen van v66r de inbekwaamver
klaring zijn verricht. (B.W., art. 489 en 
503.) 

28 januari 1972. 518 

2.- Onbelcwaamve?·lcla?·ing.- Rechts
pleging. - Rechtbank die beveelt dat de 
jamilie1·aad zijn advies zal geven ove1· de 
toestand van de pe1·soon wiens onbelcwaam
ve?·lcla?·ing wo?"dt gevo?·de?·d. - Rechts
middelen die openstaan voo?' deze pe1·soon. 
- Ve1·zet. - W mmeer de rechtbank be
veelt dat de familieraad zijn advies zal 
gevom over de toestand van de persoon, 
wiens on bekwaamverldaring wordt ge
vorderd, staat voor deze persoon aileen 
het verzet open als rechtsmiddel tegen 
die beschikking. (G.W., art. 1025, 1033, 
1034, 1125 en 1242.) 

2 maart 1972. 604 

N 

0 

ren en gepleegd zijn v66r de beslissing, ' 
die hierover geen uitspraak h eeft gedaan; 
alle uitgaan van h etzelfde strafbaar 
opzet, vormen zij samen een enkel mis
drijf. (S.W., art. 65.) 

9 mei 1972. 835-_ 

vordering die niet bij de eerste rechter 
aanhangig werd gemaakt of waarover hij 
zich niet heeft uitgesproken en die even' 
min virtueel .in de hoofdvordering is 
begrepen, maakt een nieuwe vordering 
uit. (G.W., art. 807.) 

9 maart 1972. 650 

ONDERNEMINGSRAAD. 

1. - Wm·kneme?"safgevaa?·digde of kan
clidaat bij de ve1·lciezingen. - W ede?·op
neming na onwettelijk ontslag. - Geen 
wede1·opneming onde1· dezelfde voo?·waa?':-· 
den. - Ve1·plichting van de we?·lcgeveT om 
de bij de wet bepaalde ve1·goeding te betalen . . 
- De werlmemersafgevaardigde in d~ 
ondernemingsraad of de kandidaat bij de 
verkiezing voor de raad, die na onwette
lijk te zijn ontslagen opnieuw in de 
onderneming wordt opgenomen, heeft 
recht op de bij de .wet bepaalde vergoe
ding, wanneer de wederopneming niet ge
schiedt onder dezelfde voorwaarden als 
die waaronder de v66r zijn ontslag te 
werk gesteld was. (Wet van 20 september 
1948, art. 21, §§ 5 en 6, gewijzigd bij de 
wet van 18 maart 1950. 

15 september 1971. 56 

2. - Ve1·kiezing van de personeelsajge
vam·digden . - Klacht tegen de lcieze?·slijs
ten: - Be1'0ep tegen de beslissing welke 
ave?' die lclacht ttitspmalc doet. - Be1·oep 
van een wm·Jcneme?'soTganisatie. - Vom·
waa?·de van ont-vanlcelijlcheid. - Een 
werknemersorganisatie die niet vertegen
woordigd is in de Nationale Arbeiders
raad, is niet bevoegd om bij de arbeids
rechtbank beroep in te stellen tegen een 
beslissing van een ondernemingsraad, 
waarbij uitspraak wordt gedaan over een 
klacht inzake het opnaken van de kie
zerslijsten voor de verkiezing van de 
personeelsafgevaardigden in die raad. 
(Wet van 20 september 1948, art. 24; 
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koninkl.ijk besluit van 18 februari 1971, 
art. 10 ~n 18.) 

8 maart 1972. 639 

3. - We1·lcneme?'S die effectiej met een 
lei~ende junctie zijn belast. -:- Hoedanig
he~d die niet ajhangt van het alclcoo?·d bij de 
V?'oege1·e ve1·lciezingen, tussen het onde?·ne
mingshoojd, de ?'echtstnelcs bij deze lcwali
ficatie bet?·olclcen we?·lcneme?·s en de ?'ep?·e
sentatieve m·ganisaties.- De hoedanigheid 
van werk:nemers die effectief met een 
leidende functie zijn belast en niet zijn 
opgenomen op de kiezerslijsten voor de 
verkiezing van de personeelsafgevaardig
den in de ondernemingsraad, hangt niet 
af van het akkoord tussen het onderne
mingshoofd en de betrokken werlmemers 
en evenmin van het feit, dat bij de 
vroegere verkiezingen de representatieve 
werk:nemersorganisaties hierover geen en
kale betwist.ing hebben opgeworpen. 
(Wet van 20 september 1948, art. 19, 
lid 1, 3°, gewijzigcl bij de wet van 17 fe
bruari 1971; K.B. van 18 febmari 1971, 
art. 6.) 

14 juni 1972. 960 

4. - Ve1·kiezing. - Betwisting inzake 
het opmaken van de lcieze?·slijsten voo1· de 
verlciezing van pe?·soneelsajgevaw·digclen. 
- Ve1·eniging zonde1· winstoogme1·lc van 
werlcneme?'S van de onde1·neming. - Ve?'
eniging niet bevoegd om voo1· de arbeids
?'echtbanlc be1·oep in te stellen. - V?·ijwil
lige en conse?·vatoi?·e tttssenkomst van deze 
ve1·eniging . - Tussenlcomst ontvankelijk. 
- Hoewel een voreniging zonder winst
oogmerk van werlmemers van een onder
naming niet bevoegd is om bij d e ar
beidsrechtb ank beroep in te stellen ter 
betwisting van de kiezerslijsten die door 
de ondernemingsraad of de · werkgever 
zijn opgemaakt voor de verkiezing van 
de personeelsafgevaardigden in de on
dernemingsraad, kan deze verenigng 
vrifwillig voor deze rechtbank tussen
komen, indien haar tussenkomst con
servatoir is. (G.W., art. 2, 15, 16 en 812; 
wet van 20 september 1948, art . 20, 
gewijzigd bij de wet van 17 februari 1971 ; 
ICB. van 18 februari 1971, art. 6, 10 en 
18.) 

28 juni 1972. 1039 

ONDERWIJS. 

Sclwijtelijlce lee1·gangen tegen betaling. 
- Oont1·acten bet?·effende cle?·gelijlce lee?'
gangen . - Ve1'JJ lichte vennelclingen in cleze 

cont1·acten. - Voo1·waarden. - De con
tracten betreffende schriftolijke leer
gangen tegen betaling moeten slechts dan 
de vermeldingen voorkomende in arti
kel 23, § 2, 1°, van d e wet van 5 maart 
1965 op het schriftelijk onderwijs bevat
ten, wanneer die leergangen voorbereiden 
op een van de al dan niet vergelijkende 
examens in artikel 2 van deze wet, dit 
wil zeggen de examens voor de exam. en
commissies die de Koning ter uitvoering 
van de onderwijswetten instelt, met uit
zondering van de commissies bedoeld in 
artikel 40 van d e gecoordineerde wetten 
op het toekem1en van de academisch e 
graden en h et programma van de lmiver
sitaire examens uitgeschreven door de 
Staat, de provincies, de gemeenten of 
instellingen van openbaar nut. 

6 maart 1972. 621 

ONDERZOEK (IN STRAFZAKEN). 

Doo1·zoelcing van een op de openbw·e weg 
gepcwlcee1·de wagen door politieagenten zan
de?' dat zij daa1·toe een bevel hadden gek?·e
gen van de onclerzoeks?·echte?'. - W ette
lijlcheid. - W ettelijk is de doorzoeking 
van een op de openbare weg geparkeerde 
wagen door politieagenten zonder dat zij 
daartoe BEn bevel hadden gekregen van 
de onderzoeksrechter. 

27 september 1971. 95 

ONDERZOEKSGERECHTEN. 

Beschilclcing tot venvijzing naa1· de co?·
?'ectionele 1·echtbank. - Vm·zet van de ve?'
dachte.- Ve1·zet geg1·oncl op cle onbevoegcl
heicl van de madlcame1•. - Raadlcame1· die 
geen uitspmalc heejt geclaan ove?' enige 
exceptie van onbevoegdheid en die geen 
kennis heeft genomen van een dm·gelijlce 
exceptie. - V m·zet niet ontvankelijlc. -
Niet ontvankelijk is het verzet van de 
verdachte bij de kamer van inbeschuldi
gingstelling 1;egen d e beschikking tot 
verwijzing naar de correctionele r echt
bank dat gegrond is op de onbevoegcli1eid 
van de raadJmmer, indien de raadkamer 
geen uitspraak h eeft gedaan over enige 
exceptie van onbevoegcli1eid en geen ken
n is heeft genornen van een dergelijke 
exceptie . (Sv., art . 539.) (Impliciete 
oplossing.) 

9 mei 1972. 840 
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O N OPZET T ELIJK T O EBRENGEN 
VAN VERWONDINGEN EN 
ONOPZETTELIJK DODEN. 

1 . - Geb1·ek aan voo1·zichtigheid of voo1·
zo1·g. - Beg1·ip. - Elke fout, hoe licht 
dan ook, !evert een gebrek aan voorzich
tigheid of voorzorg op in de zin van 
artikel 418 van bet Strafwetboek. 

11 oktober 197 1. 161 

2 . - Doden. - Ogenblik waaTop het 
misd1·ijj is gepleegd. - R et misdrijf v an 
doding wegens gebrek aan voorzichtig
heid of voorzorg is slechts voltooid op de 
d ag dnt de getroffene overlijdt . (Impli
ciete oplossing.) 

22 november 1971. 290 

3. - Ongeval dat een lichamel~jk letsel 
heeft teweeggeb1acht. - Zeljmo01·d van de 
get1·ofjene. - OoTzakelijlc ve1·bcmd tttssen 
het ovel"lijden en het t1·auma ten gevolge van 
het ongeval. - Onopzettelijk doden. -
W anneer de getroffene van een ongeval 
dat een Iichamelijk letsel heeft teweegge
bracht zelfmoord heeft gepleegd, is de 
beslissing tot veroordeling van de aan
sprakelijke dader van het ongeval wegens 
onopzettelijk doden wettelijk gerecht
vaardigd, indien bet overlijden van de 
getroffene in oorzakelijk verband staat 
met het trauma dat hij op het ogenblik 
van bet ongeval heeft geleden. (S.W., 
art. 418 en 419.) 

22 november 1971. 290 

4.- Ve1·wonding . - B eg?-iJJ.- Onder 
v erwondig in de zin van artikel 420 van 
het Strafwetboek moet worden verstaan 
een uit- of inwendig letsel dat van buiten 
uit aan bet m enselijk lichaam worrlt toe 
gebracht door een mechanische of che
mische oorzaak die op de lichamelijke of 
geestelijke toestand van de getroffene 
inwerkt; dit letsel kan organisch of 
functioneel zijn. 

24 april 1972. 793 

5. - Ve?"Zttim om hulp te veTlenen aan 
iemancl die in g1·oot gevaar veTlcee?t. -
Wachthebbend chi1·twg in een z?:elcenhtds 
die zich niet naa1· een zwam· gekwetste 
begeejt die de onmiddellijlce hulp van een 
chinwg nodig heejt. - Ve1·zuim gegroncl 
op de rnogelijlcheid zo1·gen te moeten toedie
n e.n in het zielcenhuis . - Ve1·zttim niet 
ge1·echtvam·digd door een e1·nstig gevcuw 
voo1· ande1·en. - Geen ernstig gevaar voor 
anderen, waardoor naar luid van arti
k el 422bis van h et Strafwetboek het ver
zuim wordt gerechtvaardigd om hulp te 

verlenen aan iemand die in groat gevaar 
verkeert, namelijk aan een zwaar ge
kwetste, die onmiddellijke verzorging 
door een chirurg nodig heeft, is de moge
lijkheid voor een wachthebbend chirurg 
in een ziekenhuis zorgen te moeten toe
dienen aan patienten die in het zieken 
huis verblijven of aan gekwetsten die er 
zouden binnengebracht worden. 

28 maart 1972. 721 

6. - V e1·zuim lmlp te ve1·Zenen aan 
iemand die in gmot gevaa1· ve1·kee1·t. -
Hulp. - Beg1·ip . - Soeve1·eine beoo1·deling 
in jeite doo1· de 1·echte1·. - Onder de hulp, 
die krachtens artikel 422bis van het 
Strafwetboek moet worden verleend aan 
iemand die in groat gevaar verkeert, kan 
slechts een werkelijke hulp worden ver
staan, waardoor, in de mate van het 
mogelijke, dit gevaar kan worden bezwo
ren, hetgeen door de rechter soeverein in 
feite client te worden beom·deeld, rekening 
houdende m et de gegevens van de zaak. 

26 juni 1972. 1018 

ONRECHTMATIGE 
GING. 

MEDEDIN-

Konh~klijk besluit nT. 55 van 23 decem
be?· 1934-, a1·tikel 3. - Tennijn van hoge1· 
be1·oep tegen de beschikkingen van de voo1·
zitte1· van de r-echtbank van koophandel. -
Geen bepaling wam·bij veTlenging van 
termijn woTdt voo1·gesclw·even.- A1·tikel 55 
van het Ge1·echtelijk W etboek niet van toe
passing. -Ret koninklijk besluit nr. 55 
van 23 december 1934 tot bescherming 
van de voortbrengers, handelaars en 
verbruikers tegen zekere handelwijzen 
strekkende tot het verdraaien van de 
normale voorwaarden d er m ecledinging, 
waarvan artikel 3 de t ermijn stelt voor 
hager beroep tegen beschikkingen van de 
voorzitter van de rechtbank van ]mop
handel, bepaalt niet rlat die termijn ver
lengcl worclt voor de panij die geen woon
of verblijfplaats of geen gekozen woon
plaats in Belgie heeft ; artikel 55 van het 
Gerechtelijk Wetboek is derhalve niet 
toepasselijk op hager beroep van ge
noemde beschikkingen . 

17 d ecember 1971. 380 

ONTEIGENING TEN ALGEME
NEN NUTTE. 

1. - Ve1·zoelc tot onteigening volgens de 
1·echtspleging bij hoo"gcl1·ingende omstandig-
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heden. - Wet van 26 jttli 1962, m·tikel 5. 
- Oont?·ole die doo1· de m·ecle?'echte1' moet 
wo1·clen ttitgeoejencl . - D e vrederechter, 
bij wie een vetzoek tot onteigening t en 
algemene nutte aanhangig is volgens de 
rechtspleging bij hoogdringende omstan
digheden, oordeelt of de vordering regel
matig is ingesteld, of de bij de wet voor
geschreven formaliteiten vervuld zijn en 
of het plan van de grondinnemingen van 
toepassing is op het goed, waarvan de 
onteigening wercl gevorderd. (Wet betref
fende de rechtspleging bij hoogdringende 
omstandigheden inzake onteigening ten 
algemene nutte, art. 7, vervat in arti
kel 5 van de wet van 26 juli 1962.) 

3 maart 1972. 606 

2. - Wet van 26 jttli 1962. - Nagaan 
of ae bij ae wet voo1·gesclweven fo?'maliteiten 
zijn ve1·vu.lcl. - Uitslttitende bevoegclheicl 
van de hoven en ?'echtbanlcen. - Zo>~-el de 
wet van 17 april 1835 op de onteigening 
ten alge1nenen nutte als de wet van 
26 juli 1962 betreffende de onteigening 
ten algemenen nutte en de concessies 
voor de bouw van autosnelwegen hebben 
uit de bevoegcli1eid van de Raad van 
State en van elk andor rechtscollege dan 
de hoven en rechtbanken de opclracht 
uitgesloten om na te gaan of de bij de wet 
voorgeschreven formaliteiten vervuld 
•zijn. 

3 maart 1972. 606 

3. - VeTvttlling van de bij de wet voo?'
gesclweven fonnaliteiten . - Nctgaan niet 
bepe1·kt tot de cont?·ole op de exten1e wette
lijkheicl . - Oontmle slaat oolc OJJ cle inteme 
wettelijlcheicl en st1·elct zich de1'halve uit tot 
het nctgaan van het al clan niet bestaan van 
een ove1·sclwijcling of afwencling van macht. 
- vVanneer de hoven en· rechtbanken na
gaan of de bij de wet voorgeschreven 
formaliteiten inzake onteigening ten 
algemene nutte vervuld zijn, beperken 
zij zich niet tot de controle op de externe 
wettelijkheid. Deze controle slaat ook 
op de interne wettelijkheid en strekt zich 
uit tot het nagaan van h et al dan niet 
bestaan van een overschrijcling of af
wencling van macht. (Grondwet, art. 107.) 

3 maart 1972. 606 

ONTUCHT EN PROSTITUTIE. 

1 . - Opwelclcen van ontttcht van min
cle?ja?·igen. - Bestanclclelen van het mis
ckijf. - Hij die minclerjarigen van het 
mannelijke of vrouwelijke geslacht bij 
hem uitnodigt en hun de gelegenheid 

geeft met elkaar in geslachtelijke aanra
kingen te komen, pleegt een daad waar
door cle ontucht van minderjarigen kan 
opgewekt, vergemakkelijkt of begtmstigd 
worden. (S .W., art. 371.) 

22 november 1971. 293 

2. - Hottden van een huis van ontttcht 
of pmstit·utie. - Ve1·oonlelende beslissing 
die vaststelt dctt de belclaagcle cle ontttcht en 
p1·ostittttie clulclcle en entit p1'ofijt t1·olc. -
W ettelijlcheicl. - W ettelijk gerechtvaar
digd is de beslissing die de beldaagcle, 
exploitant van een drankslijterij, veroor
cleelt wegens het houden van een huis van 
ontucht of prostitutie en vasvstelt clat de 
beldaagde er ontucht en prostitutie clulcl
de en eruit profijt trok. (S.W., art. 380bis 
2D.) 

18 april1972 780 

ONTVOERING VAN EEN KIND. 

M eisje van beneclen achttien jaa1·. -
Bestanclclelen van het rniscb·ijj. - Het in 
artikel 370 van het Strafwetboek om
schreven misclrijf is voltrold~en zodra 
een daacl is begaan waarcloor een min 
clerjarig meisje, dat de voile leeftijd van 
achttien jaar niet heeft bereikt, ertoe 
gebracht worclt de plaats te verlaten die 
voor haar verblijf is vastgest elcl door 
clegenen die over haar gezag hebben, claar 
de verleicling clan wettelijk vermoecl 
wordt. 

22 november 1971. 293 

OPENBAAR MINISTERIE. . 

1, - Stmfzalcen. - Openbctct!' ministe1'ie 
bij de m·beiclsge1·echten. - Aangelegenhe
den waa?·in de ve1·volgingen wonlen inge
steld doo1· het openbaa?' ministe1·ie bij de 
m·beidsge1·echten. - Beg!'ip. - Artikel155 
van het Gerechtelijk Wetboek clat aan 
de leden van het openbaar ministerie bij 
de arbeiclsgerechten bevoegclheid ver
leent om voor de correctionele rechvban
ken en voor de politierechtbanken de 
strafvorclering in te stollen wegens een 
sociaalrechtelijke overtrading, verwijst 
naar de aangelegenheden die onder de 
bevoegdheicl vallen van de arbeidsge
rechten, zonder een ondersch eid te maken 
naargelang de overtredingen, omschreven 
bij de desbetreffencle wetten en verorde
ningen, al clan niet aanleiclin g kunnen 
geven tot een btll'gerlijk geschil v66r cleze 
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rechtscolleges. (G.W., art. 155 en 578, 
70.) 

6 december 1971. 333 

2. - Stmfzalcen. - Stmjvo1·de1·ing. -
-Aangelegenheden waa1·in de vervolgingen 
w01·dt ingesteld door het openbaar ministe1•ie 
bij de a1·beidsge1·echten. - Leden van het 
pa1·ket bij de politie1·echtbanlcen en bij de 
?"echtbanlcen van ee1·ste aanleg bevoegd om 
de st?·afvo?·de?·ing in deze aangelegenheden 
in te stellen. - N aar luid van artikel 155 
van het Gerechtelijk W etboek zijn alleen 
de !eden van het openbaar ministerie bij 
de arbeidsgerechten bevoegd om voor de 
correctionele r echtbanken en voor de 
politierechtbanken de st.rafvordering in 
te stellen wegens een overtreding om
schreven bij de wetten en verordeningen 
over een van de aangelegenheden die 
behoren tot de bevoegdheid van de ar
beidsgerechten, behoudens in geval van 
samenloop of samenhang van deze over
tredingen met een misdrijf van het geme
ne recht. (G.W., aru. 155.) 

6 december 1971. 333 

3. ____: Stmfvo1·de1·ing. - Toevoeging 
doo1· het openbaa1· ministm·ie aan het dossie1· 
van ile ?"echtspleging van alle gegevens 
waa1·door hij meent van de vervolging ken
nisnemende 1"echte1· te kunnen voo1·lichten. 
- Wettelijkheid. - In Strafzaken heeft 
het openbaar ministarie bet recht bij het 
dossier van de rechtspleging alle gegavens 
te voegen, die hij noodzakelijk acht om 
de van de vervolging kennifmemende 
rechter voor te lichten f·n onder meer een 
dossier betreffende de vroegere vervol-
gin gen. 

15 februari 1972. 558 

OPENBARE ORDE. 

1. - Wetsbepalingen bet1·efjende de 
pa1·itai1·e samenstelling van de a?·beidsge
?"echten. - Bepalingen van openbm·e 01·de. 
-De bepalingen van artikel 81, !eden 2 
en 5, van het Gerechtelijk Wetboek die 
tot doel h ebben de paritaire samenstelling 
van de arbeidsgerechten te verwezenlij
ken, zijn van openbare orde. 

9 februari 1972. 534 

' 2. - Bu1·ge1·lijlce pensioenen. Pen-
sioen van de ambtenaren. - W etsbepa
lingen die de openba1·e orde 1·alce1}. -· De 
wetsbepalingen betreffende het p ensioen 
van de ambtenaren raken de openbare 
orde. (Wet van 21 juli 1844, art. 41, 49 en 
50.) (Impliciete oplossing.) 

13 april 1972. 758 

OPENBARE SCHENNIS VAN DE 
GOEDE ZEDEN. 

1. - In voo?Taad hebben rnet het oog op 
de handel of de ve1·sp1·eiding van p1·enten 
die st1·ijdig zijn met de goede zeden. -
St?·afwetboek, m·tikel 383, lid 3. - Open
baa?·heid.- Niet ve1·eist.- De openbaar
heid is geen wezenlijk bestanddeel van 
het wanbedrijf dat erin bestaat met het 
oog op de h andel of de verspreiding af
beeldingen of prenten in voorraad te 
hebben, die strijdig zijn met de goede 
zeden. (S.W., art. 383, lid 3.) 

7 december 1971. 345 

2.- Vm·lcoop of ve1·sp1·eiding van p?·en
ten die st1·ijdig zijn met de goede zeden .. -
Stmfwetboek, a1·tilcel 383, lid 1. - Open
baa1"7~eid.- Niet vereist.- De openbaar
heid is geen bestanddeel van het wanbe
drijf dat erin bestaat prenten die strijdig 
zijn met de goede zeden te verkopen of te 
verspreiden. (S.W., art. 383, lid 1.) 

14 december 1971. 372 

3.- Beg1·ip.- De openbare schennis 
van de goede zeden door handelingen die 
de eerbaarheid kwetsen, onderstelt niet 
noodzakelijk de naaktheid en nog minder 
de volledige naaktheid. (S.W., art. 385.) 

14 december 1971. 374 

OPLICHTING. 

Stmfvo1·de1·ing.- Hangt niet af van een 
lclacht van de benadeelde. - Ret instellen 
van de strafvordering wegens het wanbe
clrijf van flessentrekkerij hangt ni et af 
van een klacht van de benadeelde. (S.W., 
art. 496.) 

6 september 1971. 12 

OVEREENKOMST. 

1. - Te late uitvoe1·ing van een geldve?·
bintenis om een geldsorn te betalen. - Eis 
tot ve1·goeding wegens deze te late ttitvoe1·ing. 
- Afwijzing him op geg?"Ond dat de ve?·tm
ging niet schuldig is, daa1· de sclmldenaa1· 
een gm·echtelijlc alclcoo1·d heeft belcornen. -
W ettelijlcheid. - W ettelijk is de beslissing 
die een eis tot vergoeding afwijst wegens 
de vertragin.g in de uitvoering van een 
geldverbintenis om een geldsom te beta
len, op gr:oncl clat deze vertraging niet 
schuldig is, claar de schulclenaar een 
gerechtelijk akkoorcl heeft bekomen. 
(Congolees decreet van 12 december 1925 



ll64 OVEREENKOMST. 

op het akkoord ter voorkoming van het 
faillissement, art. 21 ; gecoordineerde wet
ten van 25 september 1946 op het ge
rechtelijk akkoord, art. 29.) 

30 september 1971. ll3 

2. - Nietigheid. - Ontstentenis van 
toestemming. - Bet1·ekkelijke nietigheid. 
- D e ontstentenis van toestemming of 
het gebrek in de t oestemming hebben niet 
tot gevolg dat de overeenkomst niet 
b estaat, rnaar wel dat zij aileen betrekke
lijk nietig is. 

21 oktober 1971. 188 

3. - Bevesti ging van een nietige ve?·bin
tenis. - Stilzwijgende bevestiging. - De 
b evestiging van een nietige verbintenis 
kan stilzw.ijgend zijn en niet alleen blij 
ken u.it de vrijwillige uitvoering ervan, 
doch ook uit elk fait dat, bij degene die ze 
heeft aangegaan, m et zekerheid wijst 6p 
de bedoeling ze te bevestigen of afstand 
te doen van het recln zich op de nietigheid 
ervan te beroepen. 

21 oktober 1971. 188 

4.- Beding ten behoeve van een anae1·. 
- Vaststelling doo1· de ?'echte?'. - Het 
bestaan van een beding ten behoeve van 
een ander wordt wettelijk vastgesteld 
door de rechter die erop wijst dat een 
partij bij een overeenkomst ten behoeve 
van een derde heeft bedongen en dat een 
andere partij zich jegens daze derde 
persoonlijk heeft v erbonden. (B.W., 
art. ll21.) 

21 oktober 1971 en 12 mei 1972. 
190 en 849 

5 . - A1·tikel 1165 van het B~~1·gedijk 
W etboelc. - Ove1·eenlcomst die slechts gevol
gen heejt t1~ssen de contmctennde pm·tijen. 
- Dmagwijdte van deze bepaling. - U.it 
artikel 1165 van het Burgerl.ijk Wetboek 
volgt niet dat een overeenkomst voor d e 
d arden niet bestaat ; een derde kan zich 
onder m eer op h et bestaan ervan beroe
pen niet orn de uitvoering ervan te eisen, 
doch om de verzaking t e bewijzen van een 
andere overeenkornst waardoor hij met 
een van d e partijen woo verbonden. 
(B.W., art. ll65.) 

10 december 1971. 360 

6. - Uitlegging doo1· de 1·echte?'. -
Voo1·waa1·de. - De rechter mag een over
eenkornst slechts interpreteren indien zij 
niet duidelijk is en een uitlegging vereist. 
(B.W. , art. ll56 en volg.) 

7 januari 1972. 445 

7. - Binclende lcmcht t~~ssen de pcwtijen. 
- Rechte1· die aan de ove1·eenkomst de ~~it
we?·lcing toelcent die zij, volgens de ~titleg
ging die hij e1·van geejt, wettelijk tussen de 
pm·tijen heejt. - Geen schending van 
a1·tilcel 1134· van het B~wge1·lijk W etboek. -
De bindende lu·acht van een overeen
komst wordt niet miskend door de recht er 
die aan de overeenkomst de mtwerk.ing 
toekent die zij, volgens de uitlegging die 
hij eraan geeft, wettelijk tussen de par
tijen heeft. (B.W. , art. ll34.) 

7 januari 1972 en 2 jtmi 1972. 
445 en 933 

8. - Dmagwijclte. - Fictiej karakte1· 
van de in de ove1·eenkomst opgenomen ve?'
klm·ingen van de pcwtijen.- Fictief kamlc
te?' kan inzalce ve1·lcoop vwn een om·oe1·end 
goecl cloo1· een pcwtij bij midclel van getui
genis of ve?'lnoeclens wonlen bewezen in 
geval vcm begin van sch1·ijtelijlc bewijs. -
Fiscale sanctie op de be1cimpeling van de 
ve1·koopp1·ijs van een onme1·encl goecl, zon
cler gevolg op het feit clc£t het jictiej kamlcte1" 
van de ve1·lcla1·ingen cloo1· ve1·moedens lean 
wot·den bewezen . - De on~standigheid 
dat de fiscale wet de bewimpeling van de 
verkoopprijs van een onroerend goed 
beteugelt, belet niet een partij bij middel 
van getuigenis of vermoedens het fictief 
karakter van de verklaringen van d e 
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, 
te bewijzen. (B.W., art. 1315, 1341, 1347 
en 1349.) 

3 rnaart. 1972. 618 

9. - Bindende k?·acht t1~ssen pa1·tijen.
Rechte1· die weige1·t 1·ekening te ho~~den met 
een bepaling van een ove1·eenkomst, zonde1· 
deze weige1·ing te ?'echtvam·cligen. - Niet 
wettelijlc ge1·echtvam·digcl a1·1·est. - D e 
bindende kracht van de overeenkomst 
wordt miskend door het arrest, hetwelk 
derhalve niet wettelijk gerechtvaardigd 
is, dat waigert rekening te houden met 
een herzieningsbepaling in aen overeen
kom.st met relatieve aannemingssom, op 
grond ·aileen dat deze bepaling in de 
overeankornst aileen is ingevoegd in de 
vorm van een verwijzing naar een type
overeenkomst tussen andere bepalingen 
van technische aard, zonder vast te 
stellen dat het akkoord van de partijen 
geen betrekking heeft gehad op daze be
paling. (B.W., art. ll34 en ll35.) 

16 maart 1972. 672 
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10. - Niet -uitvoe1·ing. - Ingeb?·ekestel
ling van ae schuldenaa1·.- Ingeb?·ekestel
ling niet wettelijlc vereist wegens ntttte
loosheid. - Beg1·ip . - De "rechter die 
vaststelt dat een partij in een overeen
kmnst zich ten aanzien van de andere 
schuldig heeft gemaakt aan een tekort
koming die het noodzakelijk en onont
beerlijk vertrouwen voor het in stand 
houden van de contractuele banden tus
sen deze partijen heeft doen verdwijnen, 
leidt er wettelijk uit af dat een ingebreke
stelling die daardoor aile nm; heeft ver
loren, niet wettelijk is vereist. (B.W., 
art. 1139, 1145, 1146 en 1230.) 

24 maart 1972. 707 

11. - Ontbinding met toepassing van 
a?·tilcel1184 van het Btwge1·lijk W etboelc. -
Ontbinding ex tunc. - Gevolgen. - De 
ontbinding van een wederkerige over
·eenkomst, met toepassing van arti
kel 1184 van het Burgerlij k Wetboek, ge
schiedt ex tunc; de partijen worden dar
halve in dezelfde toestand geplaats als 
9-ie waarin zij zich zouden bevinden 
indien zij niet hadden gecontracteerd, 
zodat de ontbonden overeenkomst voor 
daze partijen geen grondslag van rechten 
of verplichtingen kan zijn, hoewel scha
devergoeding ten laste van de in font 
zijnde partij kan worden gelegd. 

24 maart 1972. 707 

12. - Ontbinding met toepassing van 
a?·tilcel1184 van het Bu1·ge~·lijlc Wetboelc. -
Zalcen dienen in dezelfde toestancl te wo1·den 
gebmcht alsoj de . ve1·bintenissen uit ove?·
eenkomst niet hadden bestaan. - Beg1·ip. 
- Hoewel de ontbinding van een weder
kerige overeenkomst, m.et toepassing van 
artikel1184 van het Burgerlijk ·vvetboek, 
in beginsel ex tunc geschiedt en de par
tijen derhalve in dezelfde toestand dienen 
geplaatst te worden als die waarin zij 
zich zouden b evinden indien zij niet 
hadden gecontracteerd, zou deze ontbin
ding niet tot gevolg kunnen hebben dat 
de ter uitvoering van de overeenkomst 
verrichte prestaties teniet gaan, wanneer 
zij voor geen teruggave vatbaar zijn, 
maar zij brengt de verplichting mede tot 
teruggave, indian dit mogelijk is, of tot 
betaling in equivalenr van de zaken of de 
diensten clie een der partijen, ten gevolge 
van deze overeenkomst, genot-en heeft, 

terwijl de andere partij hiervoor geen 
tegenprestaties heeft ontvangen. 

24 maart 1972. 707 

13. - Ontbinding met toepassing van 
a1·tilcel 1184 vctn het Bu1·ge1'lijlc Wetboek. 
- Ontbinding va·n een ove1·eenlcomst van 
hutt1" van diensten tussen een anhitect en de 
bouwhee1·. - A1·chitect die te1· uitvoe1·ing 
van de ove1·eenlcomst plannen en besteklcen 
heeft gemaalct. - Ve1·bintenis van de 
bouwhee1· in ve1·band met deze plannen en 
bestelclc~>n. - W anneer de rechter die, met 
toepassing van artiJtel 1184 van het 
Burgerlijk Wetboek, de ontbinding heeft 
uitgesproken ten nadele van een architect 
van de ovneenkomst, waardoor hij met 
de bouwheer was verbondr:m, vaststelt, 
eensdeels, dat de eerste, ter uitvoering 
van deze overeenkomst, plannen en 
bestekken had gemaakt voor de tweede 
en, anderdeels, dat de:te die stukken niet 
heeft gebruikt, beslist hij wettelijk dat de 
architect uit hoofde van deze prestatie 
geen rechu heeft op erelonen, onder m eer 
op het hiervoor bij overeenkomst beclon
gen ereloon, en dat de bouwheer aileen 
verplicht is deze plannen en bestekken 
terug te geven . 

24 maart 1972. 707 

14. - Bindende kmcht tussen pa1·tijen. 
- Vonnis wam·bij aan een ove1·eenlcomst 
niet het gevolg wonlt toegelcend dat zij no?'
maa,l heeft tttssen pa1·tijen. - Schending 
van a1·tilcel 1134- van het Btt1·ge1·lijlc Wet
boelc. - De bindende kracht van een 
verzekeringsovereenkomst luidens welke 
de verzekering slechts geldig is indien de 
verzekercle gebouwen geheel als woning 
worden gebruikt, wordt miskend door een 
vonnis dat de verzekeraar veroordeelt tot 
betaling van een schadevergoeding ter 
uitvoering van genoemde overeenkomst, 
op grond dat het opslaan van handelsma
uerieel de huur niet tot een handelshuur 
maakt. (B.W., art. 1134.) 

6 april 1972. 731 

15. - Beledigingen. - Stmfwetboelc, 
a1·tilcel 561-7°. - Toepasselijlce geldboete. 
- De geldboete die van toepassing is 
in geval var.> overtrading van arti
kel 561-7° van het Strafwetboek- an
dere beledigingen dat in hoofdstuk V van 
titel VIII van bod~ II van dit wetboek 
zijn omschreven - bedraagt 10· tot 
20 frank. 

9 mei 1972. 839 
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PAND. 

1. -Inpanclgeving van een hanclelszctak. 
- Wet van 25 olctobe1· 1919, gewijzigcl bij 
het koninlclijk besluit 1w. 282 van 30 maa1·t 
1936. - Beg1·ip. - De inpandgeving 
van de handelszaak ingesteld bij de wet 
van 25 oktober 1919, zoals deze is gewij 
zigd bij het koninklijk besluit m. 282 van 
30 maart 1936, is onclerworpen aan 
andere bijzonclere regels clan die welke 
voorzien in de regaling van de panden, 
omschreven bij de artikelen 2073 ·tot 
2084 van het Burgerlijk W etboek, en bij 
de wet van 5 mei 1872 h ouclencle herzie
ning van h et W etboek van koophanclel 
betreffencle het panel en de commissie-
lonen. 

26 mei 1972. 903 

2. - I npandgeving van een hanclelszaalc . 
- Wet vctn 25 olctobe1· 1919, gewijzigcl bij 
het koninklijlc beslttit m·. 282 van 30 maa1·t 
1936.- Mobilai1· en geTeeclschctJJ, bestancl
delen vctn de hanclelszaalc, clie on1·oe1·ende 
goede1·en zijn dooT bestemming. - Goe
de1·en die het voo1·we1·p lcttnnen zijn van cle 
bij deze wet omschTeven inpandgeving. -
D e handelszaak die in panel is gegeven 
onder de voorwaarden van de wet van 
25 oktober 1919, zoals deze is gewijz:igd 
bij het koninklijk besluit nr. 282 van 
30 maart 1936, kan als bestandclelen van 
deze alclus tot zekerheid gestelde zaak 
het mobilair en het gereedschap onJ.Vat
ten, zelfs wanneer cleze ingevolge arti
kel 524 van he"t Burgerlijk W eoboek on
roerende goecleren door bes"temming zijn . 

26 m ei 1972. 903 

3 . - I npanclgeving van een hctnclelszaak. 
- Wet van 25 olctobe1· 1919 gewijzigcl bij 
het Jconinklijlc beslttit m·. 282 van 30 maa1·t 
1936. - Openbam·heid en tegenstelbaa1'
heid aan cle1·den. - I nsclwijving in het 
ajzoncle1'lijk 1·egiste1' gehottclen in het lean
tom· van bewa1·ing cle1· hypotheken. - D e 
inpandgeving van een hanclelszaak met 
toepassing van de wet van 25 oktober 
1919, zoals deze is gewijzigd b:ij het 
konliiklijk besluit nr. 282 van 30 maart 
1936, worclt aan derden tegengesteld 
wanneer de pandakte ingeschreven is in 
een register claartoe gehouden in het kan
toor van de bewaring der hypotheken van 
h et gerechtElijk arrondissement waar de 
h and elszaak gevestigd is. (Wet van 

p 

25 oktober 1919, gewij zigcl bij het 
koninklijk besluit nr. 282 van 30 maart 
1936, art . 4 .) 

26 mei 1972. 903 

4. -1 npandgeving van een hanclelszaalc. 
- Wet van 25 oktobel' 1919 gewijzigcl bij 
het koninklijlc besluit 1w. 282 van 30 mam·t 
1936. - Roe?'e?ocle goecle1·en, die als mwoe-
1'encle goede1·en cloo1· bestemming beschottwd 
wo1'clen, deel ttitmctkende van de in panel 
gegeven handelszaak. - Roe1·encle goede-
1'en waa1·op k1·achtens m·tilcel 4·5, lid 2, van 
de wet van 16 december 1851 oolc een hypo
theek gevestigcl wonlt . - Vaststelling van 
hel V001'1'angsrecht hetzij van de pandhou
dende schttldeise1· hetzij van de hypothe
cai1·e schuldeise1·. - W anneer roerende 
goederen, die als onroerencle goederen 
door bestemming beschouwd wordeiJ en 
die bestandclelen uitmaken van een han
delszaak, tegelijkertijcl het voorwerp zijn 
geweest van een inpandgeving, m et toe
p assing van de wet van 25 oktober 1919, 
zoals zij is gew:ijzigd bij h et koninklijk 
besluit nr. 282 van 30 maart 1936, en 
van een hypotheekstelling als gevolg v an 
d e bepalingen van artikel 45, lid 2, van 
d e wet van 16 december 1851, bepaalt de 
dagtekening van de inschrijving hetzij 
van het ·panel , overeenkomstig artikel 4 
van d e wet van 25 oktober 1919, h etzij 
van de hypotheek, overeenkomstig arti
kel 82 van de wet van 16 december 1851, 
de voorrang die, naargelang van het 
geval , gaat hetzij naar d e panclhoudende 
schulcleiser h etzij naar de hypothecaire 
schuldeiser om zich, onder m eer, na het 
beslag te cloen betalen op de opbrengst 
van de verkoop van cleze meubelen. 

26 mei 1972. 903 

P ARIT AIR CO MITE. 

1. - N ationaal pm·itail' comite voo1· de 
scheihtndige nijve1·heid . - Becl1·ijj voo1· de 
bewe1·lcing van plastische stoffen. - Be
slissing waa1·bij wo1·dt aangenomen dat het 
beckijj voo1· cle bewe1'7cing van p lastische 
stoffen die geen gebntik m ctalct van tech
nische p1·ocede's, die specifielc zijn vom· een 
ande1·e indttst?·iele bed1·ijjstalc, onde1· de 
bevoegdheid valt van het N cttionaal pari
tai1' comite voo1· de scheihtndige nijve1·heid. 
- W ettelijlce beslissing. - Wettelijk is 
het arrest dat beslist dat een bedrijf voor 
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de bewerking van plastische stoffen onder 
de bevoegdl1eid valt van het Nationaal 
paritair comite voor de schoikw1dige 
nijverheid, omdat het geen gebruik maakt 
van techniek of vakkennis die « eigen is 
aan », dit wil zeggen specifiek is voor 
andere indus Lriele bedrijfstakken. (K.B. 
van 5 januari 1957, art. 1, § 1, nr. 16.) 

4 oktober 1971. 129 

2. - F'ondsen vooT bestaanszeke1·heid 
inge:;teld bij beslissing van een pct1·itai1· 
comite die bij lconinklijk beslttit ctlgemeen 
ve1·bindend ve1·lclaanl is. - Wet van 
7 janttm·i 1958. - Misd?"'ijf bepaald bij 
m·tikel16-1° van cleze wet.- Geldboete die 
moet woTden toegepast zoveel maal als eT 
pe1·sonen zijn voo1· wie geen bijdmqen ge
stO?·t weTden. - Beclmg van de gelclboete 
dat niet hoge1· mctg zijn dan 50.000 fmnlc. 
- Beg1·ip. - Door voor te schrijven dat 
voor de misdrijven bepaald bij arti
kel 16-1° van de wet van 7 januari 1958 
betreffende de Fondsen voor bestaansze
kerheid de geldboete zoveel maal toege
past wordt als er personen zijn voor wie 
geen bijdragen gestort werden, niet hoger 
mag zijn dan 50.000 frank, beslist arti
kel 19te?' van deze wet dat alle geldboeten 
van 26 tot 500 frank bepaald bij arti
kelen 16-1° en 19te1' en aldus toegepast, 
niet hoger mogen zijn dan dit laatste 
bedrag en niet dat al deze met wettelijke 
opdeciemen verhoogde geldboeten samen 
het bedoelde bedrag niet mogen te boven 
gaan. 

21 maart 1972. 691 

PENSIOENEN. 

HooFDSTUK I. - BtwgeTlijke pensioenen. 

HooFDSTUK n. - Militai?'e pensioenen. 

HooFDSTUK III. - Ve?·goedingspensioe-
nen. 

HooFDSTU K IV. - Pensioenen vooT zelf
standigen. 

HOOFDSTUK I. 

BURGERLIJKE PENSIOENEN. 

1. - Btwge?'l~jlce pensioenen . - Pen
sioen van de ambtena1·en. - TVetsbepalin
gen die de openba1·e 01·de mlcen. - De 
wetsbepalingen betreffende het pensioen 
van de ambtenaren raken de openbare 

orde. (Wet van 21 juli 1844, art. 41, 49 en 
50.) (Impliciete oplossing.) 

13 apri l 1972. 758 

HOOFDSTUK II. 

MILIT,URE PENSIOENEN. 

HOOFDSTUK III. . 

VERGOEDINGSPENSIOENEN, 

2. - Vm·goedingspensioenen en mili
tai?·e pensioenen. - TV etten gecoii?·dinee1·d 
bij het besluit van de Regent van 5 oktobe1· 
1948 en de wet van 9 maa1·t 1953. - Inge
volge deze bepalingen is voo1· hetze~fde 
schadelijlc feit de gelijktijdige toelcenning 
ttitqesloten van een pensioen of toelage en 
vcm iede1·e ande1·e schadeve1·goeding ten 
laste van de Staat of vcm een Staatso1·gaan, 
zelfs aan een ande1·e pe1·soon clan degenen 
die op het JJensioen of de toelage 1·echt heeft. 
De wetten op de vergoedingspensioenen, 
gecoi:irdineerd bij het besluit van de 
Regent van 5 oktober 1948, en de artike
len 1 en 4 van de wet van 9 maart 1953 
sluiten voor hetzelfde schadelijk feit de 
toekenning uit van een pensioen of van 
een toelage, waarvan in deze wetten 
sprake is, en van iedere andere schade
vergoeding ten laste van de Staat of van 
een Staatsorgaan, zelfs aan een andere 
persoon dan degene die op het pensioen 
of de toelage recht heeft. 

ll februari 1972. 541 

HOOFDSTUK IV. 

PENSIOENEN VOOR ZELFSTANDIGEN. 

POLITIEK MISDRIJF. 

Gemeem·echtelijk rnisd1·ijf clat slechts 
om·echtst1·eelcs de instellinqen aantast . -
Afwezigheicl van het mate1·ieel bestanddeel 
van het politiek misd1·ijf. - W anneer een 
gemeenrechtelijk misdrijf niet recht
streeks, maar enkel door een tussenfac
tor, de instellingen aanoast kan hebben, 
ontbreekt het materieel bestanddeel 
waardoor het politiek misdrijf word 
gekenmerkt. 

19 juni 1972. 987 
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RAAD VAN STATE. 

1. - Afdeling wetgeving. ~ Wet van 
23 decembe1· 194·6, m·tilcel 2. - D1·ingend
heid waa1·doo1· de ministe1·s e1·van worden 
ontslagen sommige voo1·ontwe1·pen aan de 
afdeling wetgeving voo1· te leg gen. - Beoo1·
deling doo1· de ministe1·s. ~ (J-rens.- Het 
staat aan de ministers, onder voorbehoud 
van htm politieke verantwoordelijkheid, 
te oordelen over de dringendheid, waar
door zij ervan ontslagen worden het 
beredeneerd advies van de afdeling wet
geving van de Raad van State in te 
winnen over de vooront~erpen van wet
ten of van organieke en reglementaire 
uitvoeringsbesluiten. (Wet van .23 decem
ber 1946, arb . .2.) 

.21 februari 197.2. 570 

2. - Ajdeling wetgeving. - Wet van 
23 decembe1· 1946, a1·tilcel 45. - Onde1·
we1·p van deze wettelijlce bepaling. - Arti
kel 45 van de wet van 23 december 1946 
houdende instelling van een Raad van 
State heeft geen bepaling willen geven 
van de hoogdringenclheid in srtikel 2 
vermeld, wa.ardoor de ministers ervan 
ontslagen wmden sommige voorontwer
pen aan de afdeling wetgeving van de 
Raad van State voor te leggen, maar 
heeft wel een organisatieregel willen stel
len voor deze afdeling wanneer in spoed
eisende gevallen de overheid, die ze aan
hangig maakt, bimwn een terrnijn van 
ten hoogste drie dagen rnededeling van 
het ad vies of van het voorontwerp vraagt. 

21 februari 1972. 570 

3. - Onteigening ten algemenen mttte. 
- Wet van 17 ap1·il 1835. - Wet van 
26 jttli 1962. - Nagaan of cle bij cle wet 
vom·gesch1·even fo1·maliteiten ve1'Vttlcl zijn. 
- Onbevoegdheicl. - Zowel de wet van 
17 april 1835 op de onteigening ten alge
menen nutte als de wet van 26 juli 1962 
betreffende de onteigening ten algemenen 
nutte en de concessies voor de bouw van 
autosnelwegen hebben uit de bevoegdheid 
van de Raad van State en van elk ander 
rechtscollege dan de hoven en rechtban
ken de opdracht -uitgesloten om na te 
gaan of de bij de wet voorgeschreven 
formaliteiten vervuld zijn. 

3 maart 1972. 606 

R 

RECHTBANKEN. 

1. - Stmjzalcen. - Oo1'1'ectionele 1'echt
banlc of politie1·echtbanlc . - De 1·echte1· is 
ve1·plicht aan cle voor hem gebmchte feiten 
httn wettelijlce omschrijving te geven. - De 
correctionele rechtbank of de politie
rechtbank waarvoor een strafbaar feit is 
gebracht, is verplicht hieraan zijn wette
lijke omschrijving te geven. 

20 s'eptember 1971. 65 

2.- Stmfzalcen.- Bevoegclheicl van het 
vonnisge1·echt. - Twee omsch?'ijvingen 
voo1· het feit waa1·op cle ve1·volging is ge
grond. - V oonvaarden. - De correc
tionele rechtbank of de politierechtbank 
mag aan het feit waarop de vervolging is 
gegrond een omschrijving geven die bij de 
oorspronkelijke wordt gevoegd, van het 
ogenblilc dat beide omschrijvingen be
trekking hebben op het zelfde fei.t en dat _ 
de beklaagde de gelegenheid heeft gehad 
zijn verweer ook tegen de tweede om
schrijving te voeren. 

20 september 1971. 65 

3. - Stmfzalcen. - Politim·echtbanlc. -
V1·ijwillige ve1·schijning van de belclaagde. 
- W ettelijlcheicl. - De politierechtbank 
neemt regelmatig van een onder haar 
bevoegdheid vallend misdrijf kennis door 
de vrijwillige verschijning van de be
ldaagde. (Sv., art. 147.) 

20 september 1971. 65 

4. - Stmjzalcen. - Vaststelling van cle 
dag waa1·op de overt1·ecling is gepleegd. --:
Bevoegclheicl van cle 1'echte1·. -De rechter 
stelt soeverein in feibe de dag vast >vaarop 
de overbreding is gepleegd, volgens de 
uitslagen van het onderzoek en met 
inachbneming van de rechten van de 
verdediging. 

4 oktober 1971. 129 

5. - Btt1·ge1'lijlce zalcen. - Ve1·!::ocl voo1· 
de 1·echter zijn beslissing te [J?'onclen op jei
ten wcta·rvan hij pe1·soonlijlc lcennis d1·aagt. 
- Beg1·ip. - De rechter mag zijn beslis
sing niet stecmen op bijzondcre feiten 
waarvan hij persoonlijk kenni.s clraagb, 
maar hij mag deze daarentegen wel sta
ven door een overweging die een persoon
lijke beoordeling van de hem regelmatig 
voorgelegde feiten uitmaakt. (B.W., 
artilcel 1315.) 

2 december 1971. 326 
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6. - Stmfzaken. - Bu1·gerlijke rechts
vorde?·ing. - Beslissing waa1·bij de be
klaagde w01·dt veroo1·deeld om een vergoe
ding te betalen aan een pe1·soon die zich 
tegen hem geen bu1·gm·lijke pa1·tij heeft ge
steld. - Onwettelijkheid. - De feiten
rechter kan de beldaagde niet wettelijk 
veroordelen om een vergoeding te betalen 
aan -iemand die zich tegen hem geen bur
gerlijke partij heeft gesteld. (G.W., 
art. ll38.) 

6 december 1971. 339 

7. - Btwge1·lijke zaken. - Gerechtelijlc 
Wetboelc, A1·tikel 774, lid 2. - Ve1-plich
ting voor de 1·echte1· ambtshalve de he?·ope
ning van de debatten te bevelen, alvorens 
een vonle1·ing af te wijzen, op grond van 
een exceptie die de partijen voo1· hem niet 
hadden opgewo1-pen. - Doel. - De bepa
ling van artikel 774, lid 2, van het 
Gerechtelijk Wetb::~ek, naar luid waarvan 
de rechter ambtshalve de heropening van 
de debatten moet bevelen alvorens de 
vordering geheel of gedeeltelijk af te 
wijzen, op grand van een exceptie die de 
partijen voor hem niet hadden opgewor
pen, heeft tot doel de rechten van de 
verdediging te doen eerbiedigen, hetgeen 
een algemeen rechtsbeginsel is. 

9 december 1971. 357 

8. - Bu1·ge1"lijke zaken. - Rechte1· die 
slecht-s uitsp1·aalc lean doen over de zalcen 
die door de pa1·tijen voo1· hem zijn gebmcht. 
- De rechter kan slechts uitspraak doen 
over de zaken die door de partijen voor 
hem zijn gebracht. (Impliciete oplossing.) 

13 januari 1972. 473 

9. - Bu1·ge1"lijke zaken. - Rechts
macht. - Omvang. - Betwisting. - Be
twisting uitgesloten doo1· de conclusies van 
de pa1·tijen. - Geen 1·echtsmacht. - In 
burgerlijke zaken kan de rechter geen 
met de openbare orde niet strijdige be
twisting opwerpen waarvan de conclusies 
van de partijen het bestaan uitsluiten. 
(Algemeen rechtsbeginsel dat verbiedt 
uitspraak te doen over niet gevorderde 
zaken en G.W., art. ll38, 2o.) 

27 januari 1972. 512 

10. - Bu1·ge1"lijke zaken.- Ve1·bod tdt
spmalc te doen ovm· niet gev01·dm·de zaken. 
- Algemeen rechtsbeginsel. - Ret alge 
meen rechtsbeginsel dat verbieclt uit
spraak te doen over niet gevorderde za
ken is onder ineer gehulcligd in arti
kel ll38, 2°, van het Gerechtelijk Wet
boek. 

27 januari 1972. 512 

11. - Burge1.zijke zalcen. - Veroorde
ling tot teruggave van het bedrag van de als 
hu.urgarantie gedeponeerde geldsom. -
Schending van het algemeen rechtsbeginsel 
dat de rechter verbiedt uitspraak te doen over 
niet gevorderde zaken. - Ret algemeen 
rechtsbeginsel dat verbiedt uitspraak te 
doen over niet gevorderde zaken en dat 
onder meer gehuldigd is in artikel ll38, 
2°, van het Gerechtelijk Wetboek, wordt 
geschonden door de rechter, die een partij 
veroordeelt om het bedrag van een als 
huurgarantie ontvangen geldsom terug 
te geven, t erwijl geen enkele geldsom is 
gestort en slechts gevraagd wordt· 'een 
bankzekerheid te bevrijden. 

27 januari 1972. 512 

12. - A1·1·ondissements1·echtbank. __: 
Bu1·ge1"lijke zalcen. - A1·tikel 640 van het 
Gm•echtelijk W etboelc. -111 iddel dat ambts
halve uit de onbevoegdheid van de Techter 
voorkomt. - Ve1·wijzing van de zaak naa1· 
de arrondissementsrechtbank. - Taak van 
deze ?'echtbank. - De arrondissements
rechtbank moet over het middel, dat uit 
de onbevoegdheid van de kennisnemende 
rechter voorkomt, beslissen, niet aileen 
wanneer de zaak door deze rechter me~ 
toepassing van a.rtikel 639 vari het 
Gerechtelijk Wetboek naar haar is verwe1 
zen, ten gevolge van een vordering van de 
eiser, maar ook wanneer de kerul.is.p.emen
de rechter, die ambtshalve een middel 
heeft aangevoerd dat uit zijn oribevoegd: 
heid voorkomt, overeenkomstig arti
kel 640 van dit wetboek de verwijzing 
van de zaak naar de arrondissements
rechtbaiJ-k heeft gelast opdat over h,et 
middel wordt beslist. 

25 februari 1972. 589 

13. - Ve1·bod tdtspmak te doen over 
niet gevo1·denle zaken. - Gerechtelij k W et• 
boek, a1·tilcel 1138-2°. - Beg1·ip. - Een 
hof van beroep, rechtdoende op een hoger 
beroep tegen een beslissing van de direc
teur der directe belastingen, na gedeel! 
telijke cassatie van een arrest vari een 
ander hof van beroep dat, na te hebben 
vastgesteld dat het aileen kennis die.ut te 
nemen van· de vraag waarop de cassatie 
betreld~ing had en van de verwijzing voor 
dit hof, aan de administratie akte ver
leent, op haar verzoek, dat zij deze 
beslissing gaat herzien op gTond van het
geen definitief door dit ander hof is bel 
slecht, doet geen uitspraak over niet 
gevorderde zaken of kent niet meer toe 
dan er gevraagd is. (G.W., art. ll38-2°.) 

24 maart 1972. 704 
) ··' 
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l4. ,- B~wge1-lijke zaken. - Rechtsvo?'
df'-?'ing. - Rechte1· heejt het 1·echt niet om 
ambtshalve de oo?·zaalc van de vonle1·ing te 
wijzigen. -In burgerlijke zaken· kan de 
rechter, die kennis heeft genomen van 
e~n rechtsvordering, niet ambtshalve de 
oorzaak van de vordering wijzigen, zelfs 
indien de wetsbepalingen, die de grand
slag van de vervangen oorzaak vor1nen, 
de openbare orde raken. (Rv., art. 61 en 
?o64 ;-G.W., art. 702 en 807.) 
- .13april1972. 758 

RECHTEN VAN DE VERDEDI
GING. 

1. - Stmjzalcen. - Bewijsg1·onden. -
Soevereine beoonleling doo1· de jeitennch
te?·.- Geen onve1·enigbam·heicl met de 1·egel 
V()lgens welke de bewijslast op het openbaa1· 
ministe1·ie ?'ust of met a1·tikel 6 van het 
V m·d1·ag tot beschenning van de 1·echten 
van de mens en de J~mclamentele v1·ijhede1i. 
- De soevereine beoordeling in feite 
door de rechter van de bewijskracht van 
de gegevens op grond waarvan hij tot 
zijn overtuiging komt en die door de 
partijen regelmatig en vrij zijn bespro
ken, is niet onverenigbaar met de regel 
volgens welke de bewijslast op het open
baar miuisterie rust of met de waarborgen 
die aan de rechtzoekende worden ver
strekt door artikel 6 van het Verdrag tot 
beschermllig van de rechten van de mens 
en de fundamentele vrijheden. 

6 september 1971. 13 

2. - Di1·ecte belastingen. - Stuklcen 
met bet1·elclcing tot de betwisting zijn doo1· de 
diTecte~w dm· belastingen te laat tm· g1·ijjie 
van het hoj van be1·oep nee1·gelegd. - Geen 
schending van de 1·echten van de venledi
ging. - Uit het feit aileen dat de direc
teur der belastingen niet « onmiddelliJk" 
na de ontvangst van de betekening van 
het beroep voor h et hof van beroep alle 
stukk:en met betrekking tot de betwisting 
heeft neergelegd, vloeit niet noodzakelijk 
voort dat de rechten van de verdediging 
van de verzoeker werden geschonden. 

29 oktober 1971. 227 

3.- St?·ajzalcen.- Hoge1· be1·oep waa?'
van ambtshalve w01·clt ve1·lclaanl clat het te 
laat is ingestelcl. - Beslissing geg1·ond op 
de uitgijte van de akte van hoge1· bm·oep clie 
bij het dossie1· is gevoegd dat aan het O?ule?'
zoek van de paTtijen is onde?'WO?pen. -
Geen schending van de 1·echten van de ve1'
didiging. - In strafzaken worden de 
rechten van de verdediging niet geschon
den door d e rechter die, op grond van de 

uitgifte van de akte van hoger beroep, die 
bij het dossier is gevoegd dat aan het 
onderzoek van de partijen is onderwor
pen, ambtshalve verklaart dat het hager 
beroep te laat is ingesteld, zonder appel
lant te hebben verzocht ophelderingen 
dienaangaande te verstrekken. 

22 november 1971. 298 

4 . - Stmjzaken. - Voo?'lopige hech
tenis. - JJ!f iddel aj geleid ~lit het jeit dat een 
stulc in het dossie1· ontbTeekt. - Belclaagde 
d"e zich ten g1·onde van de za.ak heejt ve?'
dedigd zonde1· aan te voeTen clat zijn 1·echt 
van venlediging was geschonden. 
Schending aangevoenl clo01· het Hoj. -
Niet-ontvankelijkheicl. - Niet ontvanke
lijk is het middel door de beklaagde 
hieru.it afgeleid dat het dossier, dat met 
toepassing van artikel 5, lid 3, van de wet 
van 20 april 1874 betreffende de voorlo
pige hechtenis op de gTiffie ter beschik
king moet worden gesteld van zijn raads
man, niet volleclig was, indien deze 
beklaagde zich voor de rechter in hager 
beroep ten grande heeft verdedigd zonder 
de schending aan te voeren van deze 
wettelijke bepaling of van zijn recht van 
verdediging. 

30 november 1971. 318 

5. - Bu?·ge?'lijlce zaken. - Ge1·echtelijk 
W etboek, a1·t·ilcel 77 4, z~:cz 2. - Ve1·plichting 
voo1· de 1·echte?· ambtshalve de he?"Opening 
van de clebatten te bevelen alvo1·ens een 
vO?·de?·ing aj te wijzen, op g?"Oncl van een 
exceptie clie de pa1·tijen voo1· hem niet lwd
den opgewo1·pen. - Doel. - De bepaling 
van artikel 774, lid 2, van h et Gerechte
lijk W etboek, naar luid waarvan de 
rechter ambtshalve de heropening van de 
debatten moet bevelen alvorens de vor
dering geheel of gedeeltelijk af te wijzen, 
op grond van een exceptie die de partijen 
voor hem niet hadden opgeworpen, heeft 
tot doel de rechten van de verdediging te 
doen eerbiedigen, hetgeen een algemeen 
rechtsbeginsel is. 

9 december 1971. 357 

6. - Stmjzalcen. - Beklaagcle die zich 
ten g1·onde heejt venlecligd zonde1· aan te 
voe1·en clat de gevolgde 1'echtspleging zijn 

_1·echt van ve1·decliging heeft geschonclen. -
Schending aangevoe1·d voo1· het Hoj. -
Niet-ontvankelijkheicl. - De beldaagde 
kan voor het Hof niet beweren dat zijn 
recht van verdediging is geschonden door 
d e r echtspleging die d e rechter in hager 
beroep heeft gevolgd, wanneer hij zich 
ten grande heeft verdedigd zonder een 
dergelijke schending aan te voeren. 

13 december 1971. 369 
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7.- Besche1·ming van de maatschappij. 
- Geestesonde1·zoek blijkt ove1·tuigend te 
zijn. - Eis tot vmTichting van een tegen
ondenoek waa1·in geen k1·itielc wm·dt 
geoejend op dit onde1·zoek. - Ve1·we1·ping. 
- Geen schending van de 1·echten van de 
ve1·dediging.- De rechten van de verde
diging worden niet geschonden door de 
rechter die een vordering om een nieuw 
geestesonderzoek verwerpt, wanneer het 
geestesonderzoek hem overtuigend voor
komt en niet wordt bekritiseerd. 

20 december 1971. 395 

8. - Stmjzalcen. - Regelmatig in de 
debatten gebmcht stttk. - Beklaagde niet 
op de hoogte gebmcht van de uitlegging die 
de 1·echtm· aan dit stttk geejt. - Geen schen
d·ing van de 1'echten van de vm·dediging. -
De rechten van de verdediging worden 
niet geschonden door de rechter, die de 
belda.agde niet op de hoogte brengt van 
de uitlegging die hij gaat gev.en aan een 
r egelmatig in de debatten gebracht stuk. 

3 januari 1972. 426 

9. - Stmfzaken. - Ve1·zoelc om een 
aanmtllende onde?·zoeksmaat1·egel en onde1· 
mee?' een getuigenvedwo1·. - 1v.Iaat1·egelen 
doo1· de 1'echte1· geweige1·d omdat zij niet 
nodig zijn. - Geen schending van de 
1·echten van de venlediging. -De rechten 
van de verdediging worden niet geschon
den door de rechter, die een verzoek om 
een aanvullende onderzoeksmaatregel en 
onder meer een getuigenverhoor, ver
werpt omdat hij deze maatregel niet 
nodig acht om tot zijn overtuiging te 
komen. 

4 januari 1972. 433 

10.- St1·ajzaken.- Stmjvonlm·ing.
Stulc dat na de shtit1:ng van de debatten bij 
het dossie1· wonlt gevoegd. - Stuk dat geen 
bet1·elcking heejt op de stmjvm·de1·ing. -
Rechte1· die noch de ve1·tve1·ping van het stulc 
noch de he1·opening van de debatten be
veelt. - Geen schending van de 1·echten van 
de ve1·decliging van de belclaagde met bet?·ek
king tot de stmjvoTde1'ing. - De rechten 
van de verdediging van d e beklaagde 
tegen de strafvordering worden niet 
geschonden door de rechter, die hem tot 
een straf veroordeelt, zcnder de herope
ning van de debatten te hebben bevolen 
of een bij het dossier gevoegd stuk uit ~e 
debatten te hebben geweerd na de slm
ting hiervan, wanneer dit stuk geen 
betrekking heeft op d e strafvordering. 

11 januari 1972. 461 

11. - Stmjzaken. - Bu1'ge1·Zijke 1'echts
vo1·de1·ing. - Stuk waa1·in een bestanddeel 

van de schade wm·dt gep1·eciseerd na de slui
ting van de debatten bij het dossie1· gevoegd. 
- Rechte1· ve~·we1'pt dit stulc niet en beveelt 
evenmin de he1·opening van de debatten. -
Schending tegelijkertijd van de regel volgens 
wellce de debatten mondeling en op tegen
spmak moeten geschieden en van de 1·echten 
van de ve1·dediging van de belclaagde met 
bet1·elclcing tot de btwge1·lijke rechtsvm·de-
1'ing. - De rechter die tijdens de beraad
sle.ging bij h et dossier een stulr ·voegt, 
waarin een bestanddeel van het bedrag 
van de schade wordt gepreciseerd, zonder 
het als vreemd aan de debatten te ver
werpen of d e heropening van de debatten 
te bevelen, schendt de regel volgens welke 
de debatten mondeling en op tegen
spraak moeten geschieden, alsmede het 
recht van verdediging van de beklaagde 
met betreld{ing tot de burgerlijke rechts
vordering. 

ll januari 1972. 461 

12. - Stmjzalcen. - Kwalificatie van 
het j eit dom· de 1'echte1· in hager be1·oep 
vemnde1·d. - Beklaagde, die niet verwittigd 
tve1'd, heeft zich ove1· de nieuwe lcwalificatie 
niet vm·dedigd. - Schending van de reck
ten van de ve1·clediging.- De rechten van 
de verdediging worden geschonden door 
de rechter in hoger beroep die, zonder de 
beklaagde te hebben verwittigd, de 
kwalificatie van het ten laste gelegde feit, 
dat in de akte waardoor de zaak bij de 
eerste rechter aanhangig gemaakt en ill 
diens beslissing vermeld werd, vervangt 
door een nieuwe kwalificatie waarover 
de beldaagde zich niet heeft verdedigd. 

14 februari 1972. 548 

13. - Stmjzalcen. Verom·deling 
wegens doding en onopzettelijk toebrengen 
van ve1·wondingen. - A1Test dat als be
standdeel van dit misd1·ijj een ove1't1·eding 
van het wegve?·lcee?'B?'eglement aanhaalt die 
in de beschilclcing van ve1·tvijzing of de 
dagvaa1·ding niet is ve1·meld.- Beklaagde 
niet en>an ve1·wittigd. - Geen schending 
van de 1·echten van de ve1·dediging. - De 
rechten van de verdediging zijn niet 
geschonden door h et arrest dat bij de 
veroordeling wegens doding en onopzet
telijk toebrengen van verwondingen, als 
bestanddeel van dit misdrijf, zonder de 
beklaagde ervan te hebben verwittigd, 
een overtreding van het wegverkeersre
glement aanhaalt, die in de beschikking 
van verwijzing of de dagvaarding niet is 
vermeld, maar op grond waarvan de be
streden beslissing geen veroordeling uit
spreekt. 

15 februari 1972. 549 
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· . 14, ·- Dossie1· van de 1·echtspleging dat 
aan het vonnisge1·ccht is vooTgelegd, bevat 
een dossie1· bet?·effende een V?"oege1·e ve?"
volging .. - Beklaagde die de gelegenheid 
h,ee,ft gehad de inhottcl en de dmagtcijdte 
ervan te bespreken. - Geen schending van 
de rechten van de ve1·dediging. - De 
reqhten van de verdediging van de be
klaagde· worden niet geschonden door 
het feit dat het dossier van de rechtsple
ging, dat aan het vonnisgerecht is voor
gelegd, een dossier bevat betre:ffende een 
vroegere vervolging, van het ogenblik dat 
de beklaagde de gelegenheid heeft gehad 
de inhoud en de draagwijdte ervan te 
bespreken: 

15 februari 1972. 558 

15. - Stmjzaken. - Uitoejening van 
de ?'echten van de venlediging. - Beg1·ip. 
- De verdediging wordt gevoerd over
eenkomstig de wettelijke voorschriften, 
met name met eerbiediging van de rech
t en van de andere partijen in het geding. 

6 maart 1972. 622 

16. - Stm:fzalcen. - Middel ajgeleid 
uit het jeit dat een stuk niet bij het dossie1· 
is gevoegd. - Beklaagde die zich ten g?·on
de heejt venledigd zonde1· aan te voe1·en dat 
zijn 1·echten van de venlediging wa1·en 
geschonden. - Schending voo1· het Hoj 
aangevoenl. - Niet-ontvankelijkheid. -
Niet ontvankelijk is het middel dat door 
de beklaagde is afgeleid uit de schending 
van de rechten van de verdediging door 
het feit d8.t een stuk niet bij het dossier 
is gevoegd, hoewel deze beklaagcle zich 
ten gronde heeft verdedigd zonder de 
schending van zijn rechten van de ver

.. dediging aan te voeren. 
6 maart 1972. 622 

. 17. - Stmjzaken. - Talk.- Belclaag
de die de taal van de nchtspleging n·iet 
machtig is . - A1·tilcel 332 van het Wetboelc 
vqn st?·ajvorde?·ing. - Ambtshalve benoe
ming van een tollc, op st?·affe van nietigheid 
vom·gesch1·even. - Toepassingsgebied. ~ 
De verplichting die door artikel 332 van 
het \Vetboek van strafvordering aan de 
voorzitter van het hof van assisen is 
opgelegd om op stra:ffe van nietigheid een 
tolk te benoemen, is ook van toepassing 
Op de and3re vcnnisgerechten, wanneer 
de beklaagde de taal van de voor h em 
gevolgde procedme niet machtig is. 

7 rnaart 1972 en 2 mei 1972. 
637 en 820 

18. - Ttwhtzaken. - 01·de van advoca
ten.- Instellen van een nieuw ttwhtonde?'-

zoek tijdens het geding in hogm· beroep. -
V e1·zoek tot ttitstel op g1·ond van dit onder
zoelc. - Raad van be1·oep die dit verzoelc 
ve1·we1pt, doo1· vast te stellen dat de zaak 
waa1·van hij lcennis heejt genomen, in staat 
van wijzen is zondm· dat de nieuwe jeiten 
moeten in aanme?'lcing wm·den genomen. -
Geen schending van de rechten van de 
venlediging. - D e rechten vsn de verde
diging worden niet geschonden door de 
Raad van beroep van de Orde van advo
caten, die een verzoek tot uitstel op gTond 
van een nieuw tuchtonderzoek verwerpt, 
door vast t e stellen dat de zaak waarvan 
hij kennis heeft genomen in staat van 
wijzen is, zonder dat de nieuwe feiten in 
aanmerking moeten worden genomen. 

10 maart 1972. 653 

19. - Ttwhtzalcen. - Onle van advo
caten. - Raad van be1·oep op de hoogte 
gebmcht van de indiening van een nieuwe 
klacht en in het bezit gesteld van het dossie1· 
van deze lclacht. - Raad van be1·oep doet 
uits]Jmak op 1wt hoge1· bm·oep waa1·van hij 
lcennis heejt genomen, zonde1· acht te slaan 
op de nietnve jeiten en het desbet1·ejjende 
dossie1· uit de debatten te weren. - Geen 
schending van de 1·echten van de venledi
ging . - De rechten van de verdediging 
worden niet geschonden door de Raad 
van beroep van de Orde van a.dvocaten, 
die, nadat hij op de hoogte is gebracht 
van de indiening van een nieuwe klacht 
en in het bezit is gesteld van het dossier 
tot staving van cleze ldacht, uitspraak 
doet op het hoger beroep waarvan hij 
kennis heeft genomen, zonder acht te 
slaan op de nieuwe feiten en het desbe
tre:ffende dossier uit de debatten te 
weren, hom-vel dit dossier materieel bij 
dat van de zaak blijft. · 

10 maart 1972. 653 

20. - Stmjzaken. - Middel gegmnd 
op de bewering dat de ?'echte?' in hogm· 
be1·oep bij de bevestiging van het beschilc
lcende gedeelte van de be1·oepen beslissing 
gesteund heeft op gegevens die niet in het 
dossier voo1·lcomen en doo1· de ee1·ste 1·echter 
zijn aangevoe1·d. - Rechtm· in hoge1· be1·oep 
heejt deze gegevens gewee1·d. - JVIiddel dat 
jeitelijlce g1·ondslag mist. - F eitelijke 
grondslag mist het micldel dat is afgeleid 
uit de schending van de rechten van de 
verdediging en hieruit dat ae rechter in 
hager beroep, bij de bevestiging van de 
beroepen beslissing, gestetmd heeft op 
gegevens die niet in het m edegedeelde 
dossier voorkomen en door de eerste 
rechter zijn aangevoerd, terwijl de rech-
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ter in hager beroep deze gegevens heeft 
geweerd. 

20 maart 1972. 687 

21. - Strafzaken. - H oge1· be1·oep tegen 
een beschiklcing tot handhaving van de 
voo1·lopige hechtenis. - V erdachte die voo1· 
de kame1· van inbesch~ddigingstelling is 
versche1~en, bijgestaan doo1· zijn madsman, 
e~ e1· ztch zondm· voo1·behmtd heeft ve?·de
dtgd. - Oassatiemiddel hie1·uit afgeleid 
dat de 1·aadsman van de ve1·dachte van de 
g1·ijfier geen kennis heeft gek1·egen van 
plaats, dag en tttw van de ve1·schijning. 
Niet-ontvanlcel~jkheid. - In geval van 
hoge:r be~·oep tegen een beschikking tot 
~andhavmg van de voorlopige heC'htenis 
1s de verdachte, die voor de kamer van 
inbeschuldigingstelling is verschcnen, bij
-gestaan door zijn raadsman, en er zich 
z<;mder enig voorbehoud heeft verdedigd, 
met ontvankelijk in zijn betoog voor het 
Hof van cassatie dat de rechten van- de 
verdediging zijn geschonden omdat zijn 
raadsman ·van de griffier geen bericht 
heeft gekregen van plaats, dag en uur van 
zijn verschijning. 

20 maart 1972. 687 

22. - Stmfzaken. - Middel ten betoge 
dat de ve1·dedigings1·echten van de beklaagde 
zouclen geschonden zijn omclat van een doo1· 
z:ijn 1·ac:ds~an nee1·gelegd classier geen 
tnventans ts opgemaalct. - Midclel clat 
uitgaa.t van de loute1·e onderstelling clat dit 
do~sier onv_olledig is. - Niet-ontvankelijk
hetd.- Nwt ontvankelijk bij gebrek aan 
belang is het middel dat, onder aanvoe
ri_ng van een schending van de verdedi
gmgsrechten van de beklaagde, uitgaat 
van de loutere onderstelling dat een nie't
ge'inventariseerd dossier door de raads
man van de beklaagde neergelegd onvol
ledig is. 

18 april 1972. 778 

· 23.- Stmfzalcen.- Stm(v01·de1·ing.
B_eslissing_ clie de te1·men va'n de telastleg
g~ng p1·ectsee1·t. - Belclaagde niet vm·wit
.ttgd. - Geen wijziging van de feiten van 
de telastlegging of van hun kwalijicatie. -
Rechten van cle ve1·clediging niet geschon
den. :-. Hoewel de beklaagde niet werd 
verWitt1gd van de precisering door de 

·r~chter van de termen van de telastleg
gmg, worden de rechten van de verdedi
ging niet geschonden wanneer de in de 
telastlegging bedoelde feiten niet werden 
·gewijzigd en ze niet anders worden 
gekwalificeerd. 

18 april 1972. 781 

24. - Stmfzaken. - V1·ijspmak door 
de ee1·ste 1·echte1·. - Nieuwe bewijsmiclde
len voo1·gelegd aan de 1·echte1· in hager 
be~·oep. - Beklaagde die van deze bewijs- · 
mtddelen heeft lcunnen kennis nemen v66r 
het sluiten van de debatten. - Ve1·oo1·cleling 
doo1· d~ 1·echte1· in hoge1· be1·oep. - Geen 
schendtng van de 1·echten van cle vm·cledi
ging . -De rechten van de verdediging 
van de beklaagde worden niet geschon
den door de voorlegging in hoger beroep 
van nieuwe bewijsmiddelen op grond 
waarvan de rechter in hoger beroep, ten 
gevolge van het hoger beroep van het 
openbaar rr.inisterie, de beklaagde die in 
eerste aanleg werd vrijgesproken , veroor
deelt, wanneer laa.tstgenoemde v66r het 
slmten van de debatten van deze bewijs
rruddelen heeft kunnen ke1mis nemen. 
(Algemeen rechtsbeginsel.) 

20 jtmi 1972. 996 

RECHTERLIJK GEWIJSDE. 

1. - Burge1'lijke zalcen. - Bij overeen
komst beclongen e1jdienstbaa1"lwid van uit
weg. - V1·oege1· vdnnis bet1·ejfende de 
omvang van deze mjdienstbaa1·heid. - Oon
chtsie t_~n bet~r;e dat het gezag van het 
1"echte?·ltJk getmJscle van dit vonnis mislcend 
wm·cl. - Beslissing clie de reclenen aan
geeft wam·om e1· geen miskennin g van het 
1"echte1'lijlc gewijsde is. - Met 1·edenen 
omklecle beslissing. - De conclusie ten 
betoge dat d e bewijskracht v an een 
vroegere beslissing met be trekking tot de 
omvang van een erfdienstbaarheid van 
uitweg wordt geschonden door het vonnis 
dat erop wijst dat gevom1ist werd dat 
het eertijds bedongen recht van uitweg 
slechts bestemd was om de uitweg van 
karren en paarden mogelijk te maken en 
beslist dat clit recht derwij ze dient te 
worden uitgelegd dat de erfdienstbaar
heid nog enig nut behoudt en dat het 
gebruik van een auto of een vrachtwagen 
geen zwaardere last betekent voor het 
lijdend erf, wordt passend beantwoord 
door ditzelfcle vonnis. (Grondwet, art. 97 ; 
G.W., art. 23 .) 

24 september 1971. 92 

2. - Stmjzalcen. - Stmj1·echte1· die twee 
stmffen heeft uitgesp1·oken, 1·espectievelijlc 
wegens een misdrijf uit onvoo1·zichtigheid 
en we gens een feit clat een geb1·ek aan voo?"
zichtigheid of voorzo1·g opleve1·t en zelj als 
misd1·ijf stmjbaa1· w01·dt gestelcl. - Gevolg 
van cle~e beslissing op cle bu1·ge1·Zijlce ?"echts
vo?·dertng. - Wanneer de strafrechter 
bij wie een vervolging wegens een misdrij:[ 
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uit onvoorzichtigheid aanhangig is, we
gens een feit dat een gebrek aan voor
zichtigheid of voorzorg oplevert, en zelf 
door de strafwet als misdrijf strafbaar 
wordt gesteld, een straf heeft uitgespro
ken die onclerscheiclen is van die welke 
hij voor het misclrijf uit onvoorzich'tig
heicl heeft toegepast, clan is, krachtens 
het gezag van gewijscle van cleze beslis
sing, de rechter bij wie de bmgerlijke 
rechtsvorclering aanhangig is in beginsel 
verplicht de fout, welke het gebrek aan 
voorzichtigheid of voorzorg oplevert, te 
beschouwen als vreemd aan het misdrijf 
uit onvoorzichtigheid. 

4 november 1971. 236 

3. - Stmfzaken.- Ve1·oonleling van 
dade;·s van een misd1·ijj. - Ve1·oonleling 
zondeT gezag van gewijsde ten aanzien van 
een ande1·e dade1·. - De veroordeling ten 
laste van zekere daders van een misclrijf 
heeft geen gezag van gewijsde ten aanzien 
van een andere dader, onder meer m.b.t. 
de kwalificatie van het feit. (Algemeen 
beginsel van het gezag van gewijscle in 

. strafzaken.) 
16 november 1971. 261 

4. - Stmfzalcen. - Ve1·volgingen we
gens misd1·ijven van v661· een eindvonnis. 
- Rechte1· die beslist dat deze misd1·~jven 
bewezen zijn en, na te hebben vastgestelcl 
dat zij ttitgaan van hetzelfcle stmfbam· 
opzet als dat van de misd1·~jven wam·voo1· de 
em·ste vm·volging wenl ingesteld, geen st1·af 
uitsp1·eelct en aan de bm·ge1·lijlce pm·tijen 
schadeve1·goecling toelcent. - Geen rnis
lcenning van het gezag van het gewijsde. -
Het gezag van gewijsde van een eincl
vonnis op de strafvordering wordt niet 
miskencl door de rechter die , uitspraak 
doende over vervolgingen die tegen cle
zelfcle beklaagden zijn ingesteld wegens 
misclrijven van v66r clit vonnis, beslist 
dat deze misdrijven bewezen zijn en, na 
te hebben vastgesteld clat deze misdrijven 
en die waarvoor de eerste vervolging 
wercl ingesteld uitgaan van hetzelfde 
strafbaar opzet, geen straf uitspreekt en 
aan de bmgerlijke partijen schadever
goeding toekent. 

23 november 1971. 302 

5. - St?·afzalcen. - Oo?Tectionele ?·echt
bank of politie1·echtbank. - V1·ijspmak . -
Gevolgen. - De correctionele rechtbank 
of de politierechtbank die beslist clat de 
feiten van de telastlegging niet bewezen 
zijn, stelt alclus vast dat de feiten welke 
ten laste van de beldaagde werden gelegcl 
geen ander misdrijf opleverden. 

6 december 1971. 335 

6. - BuTge1·lijke zaken. - Vonnis ge
wezen doo;· een onbevoegde 1'echte1· of aan
getast doo1· een p1·ocedu;·efmtt. - Gezag van 
het 1'echte1·lijk gewijsde. - Een vonnis 
heeft gezag van het rechterlijk gewijsde, 
ook al is het door een onbevoegcle rechter 
gewezen of door een procedurefout aan
geta.st. 

8 december 1971. 348 

7. - Bu1·ge1·lijke zalcen. Gezag van 
het 1'echte1·lijk gewijsde. - Gezag dat, in cle 
1·egel, de openba1·e onle niet 1·aakt. - In 
bmgerlijke zaken raakt het gezag van het 
rechterlijk gewijscle, in de regel, de open
bare orde niet. (Ger. Wetb. art. 27.) 

8 december 1971. 348 

8. - Btwgm·lijlce zalcen. - Exceptie van 
gewijsde. - Niet bij de aanvang van het 
geding inge1·oepen. - Hottdt geen ve?'Za
lcing in. - Doordat de exceptie van 
gewijsde in elke stand van het geding 
voor de feitenrechter kan worden voor
ged.ragen, houdt de omstandigheid clat zij 
niet bij de aanvang van het geding werd 
ingeroepen, niet in d.at de exceptie werd 
verzaakt. (G.W., art. 27.) 

8 december 1971. 348 

9. - Stmfzalcen. - Stmfvo1·de1·ing. -
Feit leve1·t tegelijlc een gemeen1·echtelijk 
misd1·ijf en een ove;·t1·eding van ·cle clottane
en accijnswetten op. - V1·ijspmak inzake 
het em·ste miscl?·ijf.- Beslissing ve1·hincle1·t 
niet een ve1·de1'e ve1·volging wegens het 
tweecle miscl?·ijf. - Wam1eer een feit 
tegelijk een gemeenrechtelijk misdrijf en 
een overtrading yan de douane- en 
accijnswetten oplevert, verhindert het 
gezag van de vrijsprekende beslissing 
inzake het gemeemechtelijk misdrijf niet 
een latere vervolging en een veroordeling 
wegens overtrading van de clouane- en 
accijnswetten. (Algemeen beginsel van 
het gezag van gewijsde in strafzaken; wet 
van 26 augustus 1822, art. 247, laatste 
lid.) 

18 januari 1972. 843 

10.- Stmfzalcen.- Stmfvo;·de?·ing.
Beslissing gewezen inzake ten laste gelegd 
miscl?·ijf.- Beslissing heeft geen gezag van 
gewijsde tegen een mededade1· van of mede
plichtige aan dit misd1·ijf, die late?' ve?'· 
volgd wordt. - De beslissing door het 

. strafgerecht gewezen tegen degenen aan 
wie een misclrijf ten laste gelegd wordt, 
heeft geen gezag van gewijsde ten aanzien 
van een later vervolgde med.eclader van 
of medeplichtige aan clat misdrijf : deze 
beslissing kan hem schaden noch baten. 
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'(Algemeen beginsel van het gezag van 
gewijsde in strafzaken.) 

18 januari 1972. 483 

11.- Stmjzaken.- Beslissing van de 
1·echte1· die van de stmjvonle1·ing kennis 
heejt genomen, dam· tegenst1·ijdigheid aan
getast. - Geen gezag van gewijsde ten 
aanzien van de bu?·ge?'lijlce ?·echtsvo?·de?·ing. 
- De rechter, die kennis neemt van de 
burgerlijke rechtsvordering, is niet ge
bonden door de beslissing van de straf
rechter, welke door tegenstrijdigheid is 
aangetast . . (Algemeen beginsel van het 
gezag van gewijsde in strafrechtelijke 
zaken .) 
- 27 januari 1972. 515 

12. - StTajzalcen . - Rechte1· die lcennis 
heejt genomen van de st?·ajvonle?·ing en 
twee sflraffen heejt uitgesp1·oken, ?'es
pectievelijlc wegens een miscl?·ijj ~•it on
voo?·zichtigheid en we gens een jeit, dat een 
geb1•elc aan VOO?'Zichtigheid oj VOO?'ZO?'g 
oplevm·t en zelj als misd1·ijj stmjbam· is 
gesteld, mam· beslist dat dit misd1·ijj een 
bestanddeel vo1·mt van het misd1·ijj uit 
onvoorzichtigheid. - Gevolg van deze doo1· 
tegenst1·ijdigheicl aangetaste beslissi'lig op 
de b~w·ge1·lijke ?'echtsvo?·deTing. - Wanneer 
de strafrechter, eensdeels, de beklaagde 
tot onderscheiden straffen heeft veroor
deeld wegens het besturen van een voer
tuig in staat van dronkenschap en vvegens 
€en misdrijf van onopzettelijk toebren
gen van verwondingen, en hij, anderdeels, 
uitdrukkelijk of impliciet heeft vastge
steld dat de staat van dronkenschap, 
bestanddeel van clit misdrijf, de oorzaak 
dan wel een van de oorzaken van het 
-ongeval is geweest, is de rechter, die van 
de burgerlijke rechtsvordering kennis 
neemt, niet gebonden door de strafrech
telijke beslissing, in zover deze door die 
tegenstrijdigheid is aangetast. (Algemeen 
beginsel van het gezag van gewijsde in 
strafrechtelijke zaken.) 

27 januari 1972. 515 

13. - Stmjzaken. -· Gezag van gewijs
de op de stmjvoTde?·ing. - Omvang. -
Ret gezag van gewijsde e1·ga omnes op de 
strafvordering geldt voor wat zeker en 
noodzakelijk door de strafrechter is 
gewezen, met inachtneming zowel van 
het beschikkende gedeelte als van de 
redenen waarop het noodzakelijk is ge
grond. 

4 februari 1972. 528 

14. - Stmjzalcen. Wegve1·kem· . -
V e?·oo1·deling van een best~tunlm· we gens 

ove1·t1·eding van a1·tikel 27-1 van het weg
ve?·lcee?'s?·eglement van 14 mam·t 1968, om 
niet te hebben hmnen stoppen v661· een 
voe1·tuig dat een voo1·zienbm·e hinclen~is 
vonnde. - V e1·oonleling die niet ellce Jo~tt 
1dtslttit van de best1t~o1·de1' van het voe1·t~tig 
dat deze hindm·nis opleverde. - De ver
oordeling wegens overtreding van arti
kel 27-1 van het wegverkeersreglement 
van 14 maart 1968 om niet te hebben 
kunnen stoppen voor een voertuig, dat 
hoewel het achteraan niet was verlicht, 
een voorzienbare hindernis vormde, sluit 
niet elke font uit van de bestum·der van 
het voertuig . dat deze hindernis heeft 
opgeleverd . 

4 februari 1972. 528 

15 . - Stmjza.ken. - Directe belastin
gen. - M ilitai1· ondenoelcsge?·echt heejt een 
beslissing gewezen tot buitenvervolgingstel
ling met bet?·elclcing tot een voo?·ondeTzoek 
wegens ove1·t1·eding van m·tikel 115 van het 
Stmjwetboelc. - Beslissing die niet belet 
dat het hoj van be1·oep, dat kennis heejt 
genomen van een be1·oep van de vm·dachte 
tegen een beslissing van de di1·ecteu1' der 
di1·ecte belastingen inzalce belastingen op 
de winsten voo1·tvloeiende ~tit levm·ingen en 
pTestaties aan de vijand, ~tit het dossie1· van 
het stmj1·echtelijlc ondeTzoek gegevens p~tt 
wam·dom· de vaststelling van de aanslag lean 
wo1·den ve1·antwoo?'d. - De beslissing van 
het militair onderzoeksgerecht tot bui
tenvervolgingstelling met betrekking tot 
een vooronderzoek wegens overtrecling 
van artikel 115 van het Strafwetboek 
belet niet dat het hof van beroep, dat 
kennis heeft genomen van een beroep van 
de verdachte tegen een beslissing van de 
directeur der directe belastingen inzake 
belast.ingen op de winsten voortvloeiende 
uit leveringen en prestaties aan de vijand, 
uit het dossier van het strafrechtelijk 
onderzoek de gegevens put waardoor de 
aanslag kan worden verantwoord. 

1 maart 1972. 603 

16. - Stmjzaken.- VTijspmalc van een 
belclaagde in lcmcht van gewijsde gegaan. 
- Beslissing die geen gezag van gewijsde 
heejt ten aanzien van een ve1·oordeelde mede
belclaagde, die hogm· beToep heeft ingesteld 
zowel tegen de beslissing op de tegen hem 
ingestelde st?·ajvm·de?·ing als tegen de be
slissing op de bw·ge?'lijlce ?'echtsvo?·de?·ing 
van de vrijgespTolcen belclaagde tegen hem. 
- Ret hoger beroep dat een partij heeft 
ingesteld tegen het vonnis, dat haar 
veroordeelt zowel op de strafvordering 
als' op de burgerlijke rechtsvordering die 
tegen haar door een vrijgesproken mede~ 
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beklaagde is ingesteld, verhindert dat de 
vrijspraak van deze medebeklaagde, die 
in kracht van gewijsde is gegaan, haar 
kan worden tegengeworpen bij de beoor
deling van deze burgerlijke rechtsvorde
ring die tegen haar was ingesteld, aan
gezien de rechter in hoger beroep t en 
gevolge van de devolutieve kracht van 
het hoger beroep uitspraak moest doen 
zowel over de strafrechtelijke als over d e 
burgerrechtelijke aansprakelijkheid van 
de verweerster en m et n ame oordelen of 
deze aileen aan sprakelijk was voor de 
schade. 

6 maart 1972. 626 

17. - Btwge?'lijke zalcen. - Voo?·waa?'
den . - Om te beslissen of de exceptie van 
gewijsde aanneembaar is, moet worden 
gelet op de grondbestanddelen van de 
twee rechtsvorderingen en onderzocht of 
de· nieuwe aanspraak kan worden inge 
willigd zonder het voordeel van de vorige 
beslissing ongedaan te maken. (G.W., 
art. 23.) 

16 maart 1972. 670 

18. - Stmjzaken. - Gezag van het 
gewijsde op de stmjvonle1·ing. - Gezag 
geldt niet voo1· wat niet zeke?' is gewezen. -
R et gezag van het gewijsde op de straf
vordering geldt niet voor wat niet zeker is 
gewezen door de strafrechter. (Algemeen 
beginsel van het gezag van gewijsde in 
strafzaken.) 

13 april 1972. 756 

19. - Stmjzaken. Wegve1·leee1'. -
V1·ijspmale van een besttttwde?' m.b .t. de 
ove?'t?·eding van a1·tileel 27-1, lid 2, van het 
wegve?"kem·s?·eglement om nl. niet te hebben 
leunnen stoppen voo1· een hinde1·nis, die leon 
WO?'den voo1·zien. - V1·ijsp1·ciale implicem·t 
niet met zelee1·heid dat de hinde1·nis niet 
leon wonlen voo1·zien. - D e vrijspraak 
van een bestuurder op grond aileen van 
niet-bewezenverldaring van de overtre 
cling van artilrel 27-1, lid 2, van het weg
verkeersreglement van 10 d ecember 1958 
om nl. niet t e h ebben, kunnen stoppen 
voor een hindernis , die kon worden voor
zien, impliceert niet met zekerh eid dat de 
hindernis niet kon worden voorzien. 

13 april 1972. 756 

20. - Stmjzalcen. - Beg1·ip en dmag
wijdte. - R et gezag van het gewijsde op 
de strafvordering, dat een algemeen 
rechtsbeginsel is, doet de strafvordering 
vervallen. 

9 mei 1972. 835 

21. - Stmjzaken. - Ve1·volgingen we
gens misd1·ijven van v661· een eindbeslissing 

op de stmjvo1·de?"ing. - Rechter die vast
stelt dat deze misd1·ijven, in de onderstel-. 
ling dat zij bewezen zijn, zottden uitgaan. 
van hetzeljde stmjbaa1· opzet als die waar
ove?' deze beslissing is uitgesp?·olcen, met 
het gevolg dat zij, alle, een enkel misd1·ijj' 
vo1·men. - Gewijsde doet de stmjvo1·de1·ing· 
m.b .t. deze em·ste misd1·ijven ve1·vallen. -

· W anneer de feitenrechter vaststelt dat 
misdrijven waarover vroeger een eind
beslissing m.b.t. de strafvordering is 
uitgesproken, en andere feiten die a.ls 
misdrijf zijn bestempeld, waarvan hij 
kennis neemt en die, in de ondersteiling· 
dat zij b ewezen zijn, v66r deze beslissing 
zijn gepleegd, wegens het enkel strafbaar 
opzet van de dader, een enkel strafbaar
feit opleveren, is hij ten gevolge van het 
gezag van gewijsde van deze beslissing, 
dat de strafvordering heeft doen verval
len , zonder rechtsmacht niet aileen om 
wegens deze feiten een stra.f uit te spre
ken, maar ook om te beslissen of de dader
zich al dan niet aan deze feiten schuldig· 
heeft gemaakt. 

9 mei 1972. 835-

22. - Stmjzalcen . Rechte1·lijlc ge-
wijsde. - Beg1·ip. - Een beslissing over 
de strafvordering verkrijgt slechts gezag 
van gewijsde met alle hieraan verbonden 
gevolgen, nadat ze onherroepelijk is ge
worden. (Algemeen beginsel van het 
gezag van gewijsde in strafzaken.) 

26 mei 1972. 907 

23.- Stmfzalcen . - Beslissing ove1· de 
stmjvonle1·ing niet onhe?Toepelijk . - Ge
zag van een dm·gelijlce beslissing. -
Gevolg op de ajzonde?'lijlc ingestelde btt?'
ge?'lijlce ?'echtsvonleTing. - Roewel een 
nog niet onherroepelijke beslissing over 
de strafvordering geen gezag van gewijsde 
heeft met aile hieraan verbonden gevol
gen, moet zij niettemin voor waar worden 
gehouden en dient de rechter, biJ wie de 
bmgerlijke rechtsvordering afzonderlijk 
aanhangig is gemaakt, h et geding te 
schorsen totdat de:finitief is beslist over 
de strafvordering die v66r of gedtuende 
de bmgerlijke rechtsvordering is inge
steld. (Algemeen beginsel van het gezag 
van gewijsde is strafzaken en artilml 4 
van de wet van 17 april1878 houdende de 
voorafgaand9 titel van het Wetboek van 
strafvordering.) 

26 mei 1972. 907 

24.- Stmfzalcen.- V1·ijsp1·elcencl von
nis waa1·van het openbam· ministm·ie in 
hoge1· bm·oep is gelcomen. - Beslissing van 
de ?'echte?' in ko1·t geding van v661· deze 
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vrijspmak, waa1·bij zeke1·e voorlopige maat
?'egelen zijn bevolen op basis van de telast
legging, die nadien tot de v1·ijspraak heejt 
geleid. - Maatregelen die volgens de be
slissing zijn geboden totdat onhe1·roepelijk 
ove1· de strajvo1·de1·ing uitspraak is gedaan. 
- Tweede beslissing in k01·t geding gewe
zen na de v1·ijspmak en vo01·dat ove1· dit 
hoge1· be1·oep uitspmak is gedaan. -
Rechte1· die beslist dat de ee1·ste beslissing in 
ko1·t geding niet moet worden inget?·olclcen. 
- Tweede beslissing die zodoende niet in 
st?·ijd is m et wat doo1· de stmj1·echte?· is 
beslist. - Geen miskenning van het 
gewijsde. - W anneer een correctioneel 
vonnis waarvan het openbaar ministerie 
in hoger beroep is gekomen een beklaagde 
heeft vrijgesproken van de t egen hem 
ingebrachte t elastlegging, wordt het al
dus gewijsde niet tegengesproken en het 
gezag ervan niet miskend door de be
schikking van de rechter in k ort geding, 
waarbij wordt beslist dat niettegen
staande d eze vrijspraak er geen grond 
bestaat tot intrekking, v66r het onher
roepelijk arrest over de strafvordering, 
van een beslissing van dezelfde rechter 
.van v66r deze vrijspraak, die op basis 
van die telastlegging in het belang van 
derden en te hunnen voordele bescher
mingsmaatregelen had bevolen di e, om 
deze bescherming te verzekeren, moe ten 
gehandhaafd worden totdat onherroepe
lijk over d e strafvordering is beslist. 

26 m ei 1972. 907 

25. - Stmjzaken. - Ge1·echtelijk Wet
boek, a1·tikel 2 .'-J tot 28. - B epalingen 
buiten toepassing. - De bepalingen van 
het Gerechtelijk Wetboek betreffende h et 
gezag van gewijsde zijn bUJten toepassing 
in strafzaken. 

26 ~ei 1972. 907 

26. - Stmjzalcen.- StmjvrJ?·de?·ing. 
Gezag van gewijsde. - W ettelijlce (J?'ond
slag. - Het gezag van gewijsde in straf
zaken, aangaande de strafvordering, 
wordt niet geregeld door d e artikelen 23 
en volgende van het Gerechtelijk Wet
hoek ; h et is een algemeen beginsel van 
het strafrecht, dat in verscheidene bepa
lingen van het strafrecht is vastgesteld. 

27 juni 1972. 1036 

27.- Stmjzalcen . - Stmjvo?"de?·ing.
Gezag van gewijsde. - Beg?"ip. - Om te 
oordelen of de exceptie van gewijsde in 
etrafzaken, aangaande de strafvordering, 
toelaatbaar is , client te worden nagegaan 
of h et feit waarop de nieuwe vervolging 
steunt h etzelfde is als dit waarop de 

vroegere vervolging gesteund was en of 
een eventuele veroordeling met de vorige 
beslissing verenigbaar is. (Algemeen be
ginsel van het gezag van gewijsde in 
strafzaken.) 

27 juni 1972. 1036 

28. - Stmjzaken. - Ve1·oo1·deling van 
een beklaagde wegens onwettelijlce op?·ich
ting van een gebouw. - Late1·e ve?'oO?·delinrr 
wegens instandhouding van dit gebouw na 
de ee1·ste ve1·oo1·deling. - Geen miskenninrr 
van het gezag van gewijsde. - De beslis
sing waarbij een beklaagde, die reeds is 
veroordeeld wegens onwettelijke oprich
ting van een gebouw, veroordeeld wordt 
omdat hij dit gebouw na de eerste ver
oordeling heeft in stand gehouden, mis
kent noch d e regel ne bis in idem, noch 
het gezag van gewijsde. 

27 juni 1972. 1036 

29.- St1·ajzaken . - V1·ijspmak van een 
belclaagde wegens onwettelijlce op1·ichtinrr 
van een gebouw. - Late1·e ve1·volging we
gens instandhouding van dit gebomv. -
Niet-ontvankelijlcheid. - De beldaagde, 
die wordt vrijgesproken wegens onwette
lijke oprichting van een gebouw, kan 
later niet worden vervolgd omdat- hij dit 
gebouw heeft in stand gehouden, zonder 
afbreuk te doen aan het gezag van deze 
beslissing, gezien d e instandhouding van 
het gebouw slechts strafbaar is indien het 
onwettelijk is opgericht. 

27 juni 1972. 1036 

30.- Di1·ecte belastingen.- Gezag vm~ 
gewijsde. - Wettelijlce g?"ondslag. - Het 
gezag van het rechterlijk gewijsde inzake· 
directe belastingen vindt zijn wettelijke 
grondslag in de aigem ene rech tsbeginse
len van deze belasoingen en in de arti
kelen 65 en 66 van d eze gecoordineerde 
wetten betreffende de inkomstenbelas
tingen. 

29 juni 1972. 1046 

31. - Di1·ecte belastingen. - Gezag van 
gewiJsde . - Omvang. - Om te oordelen 
hoever het rechterlijk gewijsde van een 
b eslissmg inzake directe belastingen r eikt, 
moet niet aileen rekening worden gehou
den m et het beschikkende ged eel te van 
de beslissing, maar ook met de gronden 
die de noodzakelijke steun zijn van dit 
beschild~ende gedeelte. (Beginsel van het 
gezag van het rechterlijk gewijsde inzake 
directe belastingen ; gecoordineerde wet
ten betreffende de inkomstenbelastingen,. 
art. 65 en 66.) 

29 juni 1972. 1046 
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32. - Di1'ecte belastingen. - Eindbe
slissing van de di1·ecte~t1' de1· belctstingen 
die aan . een weNcend vennoot van een _pe1·
sonenvennootschap ontlasting ve1'leent voo1· 
een aanslag in de bed1·ijjsbelas~ing. -
Ontlasting hie1·op geg1'ond dat de matm·ie in 
de mobiliiinbelctsting belastbaa1' is ten lctste 
van de vennootschctp. - Niemve aanslag 
in deze laatste belasting gevestigd ten name 
van de vennootschap. - A1'1'est van het 
hof van be1·oep clat, op het be1·oep van de 
vennootschap, deze aanslag nietig ve1·lclam·t 
en beslist dat de matm·ie in de bed?·ijjsbe
lasting ten nmne van de vennoot belastbam· 
is. - Nie~twe aanslag gevestigcl ovM·een
lcomstig deze beslissing.- Ee1·ste beslissing 
van de di1'ecteu1· is geen beletsel voo1· de 
vestiging van deze aanslag. - Wanneer 
-een eindbeslissi:ng van de directem· der 
belastingen aan een werkend vennoot 
van een personenvennootschap ontlasting 
verleent voor een aanslag in de bedrijfs
belasting, op grond dat de materie in de 
m:obilienbelasting belastbaar is ten name 
van de vennootschap, en, op het beroep 
van de vennootschap, het hof van beroep 
-de nieuwe aanslag in deze laatste belas
tmg, die ten laste van de vennootschap is 
gevestigd, nietig heeft verldaard omdat 
de materie ten name van de vennoot in 
de beclrijfsbelasting belastbaar is, is het 
gezag van gewijsde van de eerste beslis
sing van de directeur geen beletsel voor 
de vestigi.ng van een nieuwe aanslag oen 
name van de vennoot, overeenkomstig de 
beslissing van het hof van beroep. 
(Beginsel van het gezag van het r echter
lijk gewijsde inzake directe belastingen ; 
gecoi:irdineerde weoten betreffende de 
inkomstenbelastingen, art. 65, 66 en 
74bis.) 

29 juni 1972. 1046 

RECHTERLIJKE ORGANISATIE. 

1. - Samenstelling van cle 1'echtbanlc. -
Stmjzalcen. - A1·tilcel 7"79 van het Ge1·ech
. telijlc W etboelc is van toepassing in stmj
zalcen. - Artikel 779 van het Gerechtelijk 
W etboek is van toepassing in strafzaken, 
aangezien deze, met betrekking tot het. in 
dit artikel vermelde beginsel, niet gere
geld worden door niet uitru·ukkelijk 
-opgeheven wetsbepali.ngen of door rechts
beginselen waarvan d e toepassing niet 
verenigbaar is met die van genoemd arti
kel. (Impliciete oplossing.) (G.W., art. 2 
en 779.) 

7 september 1971 en 17 augustus 1972. 
17 en 1059 

2. - Samenstelling vcm de 1 echtbanlc. -
St1·ajzalcen. - Oo1Tectionele 1'echtbctnlc. -
Rechte1·s niet aanwezig bij hele behancleling 
van cte zaalc. - Nietigheid van het vonnis. 
- Nietig is het vonnis van de correctione
le rechtbank dat gewezen is door rech ters 
die niet alle zittingen hebben bijgewoond 
waarop de zaak is behandeld. (G.W., 
art. 779, lid I.) 

7 september 1971 en 17 augustus 1972. 
17 en 1059 

3.- Samenstelling van het ?·echtscollege. 
- Strajwlcen. - Hoj van be1·oep ~&aa?·bij 
aanhangig is de stmjvo1·de1·ing die alleen 
wo1·dt ~titgeoejend wegens een ovMtreding 
van de wetten en de vero1·deningen ove1· een 
vctn de aangelegenheden cUe behm·en tot de 
bevoegdheicl van cle cwbeidsge1·echten. -
Zitting tijclens wellce het hoj van be?'Oep 
zich e1·toe bepe·rlct cle zaalc te venlagen. -
Openbaa1· ministe1·ie niet wacwgenomen 
doo1· een magist1·aat vcm het a1tdito?·actt
genental. - Oncle1·zoelc gedaan en beslis
sing gewezen in tegenwoo1·itigheid van een 
magistmat vcm het audito1·aat-genental. -
Geen nietigheicl van de 1·echtspleging. -
Wanneer het hof van beroep, waarbij 
aanhangig is de strafvordering die aileen 
wordt uitgeoefend wegens een overtreding 
van de wetten en verordeningen over een 
van de aangelegenheden die behoren tot 
de bevoegdheid van de arbeidsgerechten, 
zich ertoe beperkt de zaak te verdagen, 
terwijl h et openbaar min.isterie waarge
nomen was door een advocaat-gei::teraal 
bij het hof van beroep, tast deze omstan·
digheid de regelmatigheid van de rechts
pleging niet aan, van het ogenblik dat 
uit d e processtukken blijkt dat het on
derzoek gedaan werd en het arrest gewe
zen is in t egenwoordigheid van een magi
straatvanhet auclitoraat-generaal. G.W., 
art. 155.) 

4 oktober 1971. 129 

4 - Samenstelling 'l:an het nchtscol
lege. - St1·ajzalcen. - De batten begonnen . 
- Wijziging in de samenstelling van het 
?'echtscollege. - Debatten he1·vat ab initio. 
- Wettelijlcheid. - Wanneer de correc
tionele rechtbank, in hoger beroep zitting 
houdende, met het onderzoek van een 
zaak is bego1men en de debatten, na een 
wijziging in de samenstelling van het 
rechtscollege, voor dit anders samenge
steld rechtscollege ab initio worden her
vat, wordt heu vonnis uitgesproken door 
rechters die alle zittingen over de zaak 
hebben bijgewoond. (G.W., art. 779.) · 

18 oktober 1971. 177 
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5.- Samenstelling van het r·echtscollege. 
- Str·ajzaken. - Zaak toegewezen aan 
een kamer· vctn de corr·ectionele r·echtbank 
rnet een enkele r·echter·. - Venvijzing van 
de zaak naar· een lcamer· met itr·ie r·echter·s . -
Voor·waaTden.- In strafzaken en buiten 
de · gevallen van artikel 92 van het 
Gerechtelijk Wetboek kan d e rechter aan 
wie de zaak is toegewezen d e verwijzing 
ervan n aar een ka1ner met drie rechters 
a lleen gelasten indien de beklaagde h et 
hem vraagt, ten laatste bij zijn ondervra
ging over zijn identiteit. (G.W., art. 91.) 

19 oktober 1971. 180 

6. - Samenstelling van het r·echtscollege. 
- Stmfzaken. - Hof van ber·oep. -
Raadsheer· die in de lcamer· van inbeschul
digingstelling over· cle zaalc van de beklaag
de heejt gezeten . - Raaasheer· die ver·vol
gens van de zaak kennis heejt genomen als 
lid van de cor·r·ectionele lcamer· van dit hoj. 
- W ettelijlcheid. - Geen enkele wette
lijke bepaling verbiedt aan een raadsheer 
in h et hof van beroep, die in de kamer 
van inbeschuldigingstelling over de ver
wijzing van de beldaagde of over zi jn 
voorlopige hechtenis uitspraak heeft, ge
daan, vervolgens van dezelfde zaak ken
nis te nemen als lid van de correctionele 
kamer van dit hof. 

19 oktober 1971. 180 

7. - Samenstelling van het r·echtscollege. 
- Ver·bod voor· een magistmat deel uit te 
maken van de zittende magistr·att~w· in een 
zaak waarin hij als magistmat van het 
openbam· minister·ie is opgetr·eden. -
Dmagwijdte van dit ver·bod. - Eenzelfde 
magistraat kan niet ach tereenvolgens in 
eenzelfde zaak optreden als vervolgende 
partij en als lid van het rechtscollege ; het 
is h em daarentegen niet verboden deel te 
nemen aan de berechting van een zaak 
die voor het burgerlijk gerecht is gebracht 
en die gegrond is op een strafrechtelijke 
vervolging. waarin hij a ls magistraat van 
het openbaar ministerie is opgetreden. 
(G.W., art. 292 , lid 2.) 

22 okwber 1971. 193 

8.- Sarnenstelling van het r·echtscollege . 
- Stmjzaken . - VeTzet . - Rechtscollege 
rechtdoende op verzet, ander·s samengesteld 
dan datgene dat rle ver·stelcbeslissing heejt 
gewezen. - W ettelijlcheid. - Ret rechts
college dat uitspraak doet op een verzet, 
mag anders samengesteld zijn dan dat
gen e dat de verstekbeslissing heeft 
gewezen . (Sv., art. 187; G.W., art. 779.) 

16 november 1971. 271 

9.- Samenstelling van het rechtscollege. 
- Stmjzaken. - Samenstelling in het 
p1'0ces-ver·baal van de ter·echtzitting ver·
schilt van die in de uitgijte van het an·est. 
- Ar·r·est m:etig. :_____ Wanneer volgens de 
vermeldingen van het proces-verbaal van 
de t erechtzitting eensdeels en die van d e 
ui tgifte van h eo arrest anderdeels de 
rechters , die h et arrest hebben gewezen , 
niet dezelfde zijn, moet dit worden te
nietgedaan. (G.v'l'., art. 779.) 

23 november 1971. 301 

10. - Samenstelling van het r·echts
college. - Str·ajzalcen. - Openbam· minis
ter·ie bij de ar·beidsgerechten . - Aangele
genheden waar·in de ver·volgingen WO?'den 
ingesteld door· het openbaar· minister·ie bij 
de ar·beidsgerechten. - Leden van de par·
lcetteJv bij de r·echtbanken van eer·ste aanleg 
bevoegd om de str·ajvor·der·ing in deze 
aangelegenheden in te stellen . - Naar luid 
van artikel 155 van het Gerechtelijk 
W etboek zijn alleen de leden van het 
openbaar ministerie bij de arbeidsgerech
ten bevoegd om voor de correctionele 
rechtbanken en voor de polit ierech tban
k en de strafvordering in te stellen wegens 
een overtreding omschreven bij de wetten 
en verordeningen over een van de aange
legenheden die behoren tot de b evoegd 
h eid van d e arbeidsgerechten, behouclens 
in geval van sarnenloop of samenhang 
van cleze overtredingen met een m isdrijf 
van het gemene recht. (G.W., art. 155.) 

6 december 1971. 333 

11. - Sociale zalcen. Ar·beidsr·echt-
bank. - Tijdelijke learner·. - Ar·tilcel 81 
van het G<>r·echtelijk Wetboelc toepasselijlc . 
- W anneer de voorzitter van de arbeids
rechtbank overeenkomstig artikel 89 van 
het Gerechtelijk Wetboek een tijdelij.ke 
kamer samenstelt, m ag hij niet afwijken 
van de bepalingen van artikel 81, leden 2 
en 5, van clit wetb oek, die betrekking 
hebben op de samenstelling van de 
kamers van de arbeidsrechtbank. 

9 februari 1972. 534 

12. - Sociale zaken. Ar·beidsrecht-
banlc. - Vervanging van een verhinder·de 
r·echter· in sociale zalcen door een r echter· in 
de ar·b

1

eidsr·echtbank. - Voonvaar·den. -
Een rMhter in sociale zaken kan alleen 
door een rechter in de arbeidsrechtbank 
worden vervangen, wanneer hij bij on
voorziene afwezigheid niet kan worden 
vervangen door een andere rechter in 
sociale zaken, naar gelang van het geval, 
werkgever, arbeider, bediende of zelf-
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standige. (Gerechtelijk Wetboek, art. 322, 
lid 3.) 

9 februari 1972. 534 

· 13. - Bu?·ge?'lijke zaken . - Opgeheven 
ge1·echten. - Blijven in we?'lcing voo?' de 
zaken wam·voo?' de debatten aan de gang 
zijn of die in bemad zijn.- Uitzonde1·ing . 
-De gerechten die per 1 november 1970 
-opgeheven zijn krachtens artikel 2 van 
de wet van 10 oktober 1967, blijven na 
l1et van, kracht worden van deze wet 
niet in werking voor de zaken waarvoor 
-de debatten aan de gang waren, wanneer 
het college niet kan worden samengesteld 
uit dezelfde leden als die voor wie de 
. de batten aan de gang waren of bij wie de 
zaak in b eraad was. (Wet van 10 oktober 
1967, art. 1, lid 1, 2°, van de overgangs
maatregelen vervat in artikel 4.) 
26 april 1972. 812 

14.- Politie1·echtbank met twee of mee1· 
.afdelingen. - Ge1·echtelijk W etboelc, m·ti
kel 186. - Hoge1· be1·oep. - Vm·kla1·ing 
van hoge1· be1·oep. - W etboek van st?·afvo?'
·de?·ing, m·tilcel 172 en 203. - Ve?·lcla?·ing 
van hoge1· be1·oep moet gedaan wo1·den op 
-de g?·iffie van de afdeling die het vonnis 
h eeft gewezen . - Wanneer de Koning met 
toepassing van artikel 186 van het 
Gerechtelijk vVetboek een politier echt
bank in twee of meer afdelingen heeft 
ingedeeld, is de griffie ingericht bij de 
.afdeling die het vonnis heeft gewezen, de 
-enige bevoegcle griffie, in de zin van 
artikel 203 van het Wetboek van straf
vordering, waarop de verklaring van ho
ger beroep kan worden gedaan. (G.W., 
art. 186; kon. besl. van 21 juli 1970, 
.art. 5; Sv., art. 172 en 202 .) 

9 mei 1972. 837 

RECHTERLIJKE TUCHT. 

Rechte?' van de ?'echtbank van ee?'ste aan
.leg. - Rechte?' die zijn ambtsplichten heeft 
ve1·zuimcl en e1·nstig afb?·eulc heeft gedaan 
-aan de waa1·digheid van zijn ambt. -
Ontzetting ~tit het ambt. - Het Hof van 
·cassatie, rechtdoende in algcmene ver
_gadering, ontzet nit zijn ambt de rechter 
van de rechtbank van eerste aanleg, die 
'Zijn ambtsplichten heeft verzuimd en 
·door zijn gedrag ernstig afbreuk heeft 
gedaan aan de waardigheid van zijn 
.ambt;. (G.W., art. 404, 405, 409, 418, 419, 
425 en 426.) 

29 juni 1972. 1049 

RECHTSBEGINSELEN (ALGEME
NE). 

1. - Gewijsde op de stmfvo?'(ie? ing. -
Beg1·ip en dmagwijclte. - Het gezag van 
h et gewijsde op de strafvordering, dat 
een algemeen rechtsbeginsel is, doet de 
strafvordcring vervallen. 

9 mei 1972. 835 

2.- Stmfzaken. - Non bis in idem. 
Een algemeen rechtsbeginsel is het ver
bod volgens hetwelk de rechter een be
lclaagde niet mag veroordelen wegens 
een feit waarvoor hij reeds vroeger is 
veroordeeld . 

26 j1.mi 1972. 1025 

RECHTSBIJST AND. 

1. - Hof van cassatie. - Btwge?'lijlce 
zaken. - Ve1·zoelc om ?'echtsbijstancl ten 
einde een cassatiebemep in te clienen . -
An·est wam·tegen de ve1·zoelce?' zich in 
cassatie wil voo1·zien is in het F1·ans gewe
zen.- Ve?·zoeksclwift in het Nede?'lands. 
Niet-ontvanlcelijlcheicl. - Niet ontvanke
lijk is het verzoekschrift, dat in het 
N ederlancls is opgemaakt en waarbij om 
rechtsbijstand wordt v erzocht ten einde 
een cassatieberoep in t e dienen tegen een 
in het Frans gewezen arrest. (Wet van 
15 j1.mi 1935, art . 27.) 

6 januari 1972. 439 

2. - Stmfzalcen . Ve?·zoeksclwijt van 
de beklaagcle die vmagt dat een advocaat 
bij het Hof zmt wonlen aangeduid ten einde 
een memo1·ie tot staving van zijn casscttie
be?·oep nee?· te leggen. - Daar de belclaag
de, die zich in cassatie h eeft voorzien, de 
mogelijkheid heeft om zelf een memoria 
tot staving van zijn cassatieheroep neer 
te leggen, kan hij te dien einde geen 
kosteloze tussenkomst van een advocaat 
bij het Hof bekomen. , 

23 maart 1972. 702 

RECHTSPERSOONLIJKHEID. 

Ve1·eniging zonde1· ?'echtspe?·soonlijkheid. 
- Geen genotsbelcwaamheid. - Ve?·eni
ging die de?'!~alve geen ?'echt aan een de1·de 
lean ove?'d?·agen. - Een vereniging zonder 
rechtspersoonlijlcl1eid h eeft, tenzij in de 
bij de wet bepaalde l.utzonderlijke geval
len, geen genotsbekwaamheid en zij kan 
derhalve aan een derde geen subjectief 
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recht overclragen, dat zij niet kan bezit
ten. 

8 oktober 1971. 152 

RECHTSVORDERING. 

1. - Bu1·ge1·lijlee zaleen. - Aanvmag in 
t·echte. - Aanvmag om uitstel van beta
ling. - Aanvraag die geen voo1·lopige 
aanm·aag is. - D e aanvraag om uitstel 
van betaling · waarvan sprake in arti
kel 1244 van het Burgerlijk W etboek is 
geen voorlopige aanvraag. 

13 januari 1972. 470 

2. - Acmvraag om uitstel van betctling. 
- Aanm·actg die ingevolge aTtilcel124·-i· van 
het Bu1·gm·lijle W etboele moet gedaan wo7'
den volgens de voTmen van de 1·echtspleging 
in leo1·t geding. - Aanvmag die geen 
voo1·lopige acmvmag is . - Beslissing ove1· 
het 1·echt zelj. - W ettelijleheid. - Hoewel 
de voorzitter van de rechtbank'1.utspraak 
doet volgens de vormen van de recht.s
pleging in kort gediug, doet hij inzake 
aanvragen om uitstel van betaling niet 
bij voorraad uitspraak en zijn beslissing 
kan hetzij uitclrukkelijk hetzij impliciet 
een beslissing over h et recht zelfbevatten. 
(B.W., art. 1244.) 

13 januari 197'l. 470 

, 3. - Oo1·zaale van de eis. - Beg1·ip. -
De oorzaak van een rechtsvordering is de 
juridische grondslag van deze eis. 

4 mei 1972. 824 

4. - BuTgedijlee 1·echtsvo?·de1·ing. -
Exceptie van nietigheid van een p7·oceshan
deling. - Exceptie die niet lean woTden 

· aangenomen indien de wet de nietigheid 
niet uitdTuleleelijle heeft bevolen. - W av de 
verzuimde of onregelmatig verrichte 
vorm ook zij, geen proceshancleling, ook 
al is de wettelijke bepaling betreffencle 
deze handeling in dwingende bewoor
dingen . uitgeclrukt, kan nietig worden 
verklaard, indien de wet de nietigheid 
ervan niet uitdruklcelijk heeft bevolen. 
(G.W., art. 860.) 

4 mei 1972. 824 

5. - Bu1·get·lijlee t·echtsvot·det·ing. -
Exoeptie van nietigheia van een p?·oceshan
deling. - Exceptie die slechts lean wm·den 
aangenomen indien het vm·zuim of de 
om·egelmatigheid de belangen schaaat van 
de pat·tijen die ze opweTpt. - Behoudens 
in de gevallen van artikel 862 van het 
Gerechtelijk W etboek, kan de rechter een 
proceshandeling slechts nietig verklaren, 

ook al is de wettelijke bepaling betref
fende deze handeling in dwingende be
woordingen uitgedrukt, indien het aan
geklaagde verzuim of de aangeklaagde 
onregelmatigheid de be1angen schaadt 
van de partij die de exceptie opwerpt. 
(G.W., art. 861 en 862.) 

4 mei 1972. 824 

REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. 

TITEL I. - REDENEN EN GEBREK AAN 
REDENEN. -BE GRIP EN AARD VAN EEN 
REDEN. - ALGEMENE REGELEN. -
RECHTSGRONDEN. 

TITEL II.- TOEPASSING VAN DE ALGE
J\ffiNE REGELEN BIJ GEBREK VAN EEN 
CONCLUSIE. 

HooFDSTUK I. - Belastingzalcen. 

HooFDSTUK II. BuTgedijlee 
(zaleen van lcoophandel en 
zaleen inbegrepen). 

zalcen 
sociale 

HooFDSTU K III. - Dienstplichtzaleen. 

HooFDSTUK IV. - Stmjzalcen ( Geestt·ijlee 
d1·anleen, Douanen en accijnzen inbe
g?·epen). 

HooFDSTUK V. - Vet·lciezingszalcen. 

TITEL III. - TOEPASSING VAN DE 
ALGEJ\ffiNE REGELEN BIJ NEERLEGGING 
VAN EEN CO:NCI,USIE . - NIET-BEA.L--,T
WOORDING VAN DE CONCLUSIE. - lM
PLICIET ANTWOORD. 

HooFDSTUK I.- Belastingzalcen. 

HooFDSTUK II. Btwge1·lijlee zalcen 
(zalcen van leoophandel en sociale zaleen 
inbegt·epen). 

HooFDSTUK III.- Dienstplichtzaleen. 

HooFDSTUK IV.- St1;ajzaleen ( Geestrijlce 
dt·anlcen, Douanen en accijnzen inbe
g1·epen). 

HoOFDSTUK V.- Tuchtzalcen. 

HooFDSTUK VI. - Verlciezingszalcen. 
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TITEL I. Redenen en gebrek aan 
redenen. - Begrip en aard van een 
reden. Algemene regelen. 
Rechtsgronden. 

1. - Stmjzaken. - Bttr ger·lijlee r·echts
V01'der·ing. - Besli8sing van de eer·ste 
r·echter· die de wer·klozenstettn welke cle 
bur·gedijke par·tij gedtwende de per·iode van 
blijvencle ar·beidsongeschiktheid heejt gena
ten op een bepaald beclmg heejt geschat. -
Beslissing van cle r·echter· in hager· ber·oep 
die de wer·lclozensteun die deze pm·tij heeft 
genoten gedtwende deze per·iode alsmede 
gedur·ende de voomjgaande per·iode van 
tijdelijlce ar·beidsongeschiktheid op het. 
zelfde bedmg heejt geschat. - Schatting 
ex aequo et bono bij gebr·elc aan natttv· 
lceur·ige gegevens. - Beslissing van de 
r·echter· in hager· bemep noch tegenstr·ijdig 
noch onlogisch. - N och tegenstrijdig noch 
onlogisch is de beslissing van de rechter 
in hager beroep die de werklozensteun 
welke de burgerlijke partij gedurende de 
periode van tijdelijke en van blijvende 
arbeidsongeschiktheid heeft genoten, op 
een b epaalcl beclrag schat, terwij l de 
eerste rechter de werklozensteun van deze 
partij geclurende de enkele periode van 
blijvende arbeidsongeschiktheid op het
zelfde beclrag had geschat, daar de schat. 
ting door de rechter in hager beroep 
ex aequo et bono geschied was, bij gebrek 
aan nauwkeurige gegevens . . (Grondwet, 
art. 97.) 

14 september 1971. 51 

2. - Bttr·ger·lijke zaken. - Rechtm· die 
vaststelt dat een wisselagent, met de im· 
pliciete toelating van de betwscommissie, 
alle hanclelingen verTicht die tot het ber·oep 
van wisselagent behoTen, onde1" het bestuur· 
en het toezicht van een andm·e wisselagent. 
- Geen tegenstr·ijdigheid. - De rechter 
kan, zoncler zich tegen te spreken, vast
stellen eenscleels dat een persoon regel
matig de titel van wisselagent h eeft 
bekomen en anderdeels dat hij onder het 
bestuur en het toezicht van een andere 
wisselagent, met de impliciete toelating 
van de beurscommissie, aile handelingen 
verricht die tot het beroep van wissel
agent, behoren (Grondwet, art. 97.) 

6 oktober 1971. 142 

3. - Bttr·gedijlce zalcen. - Dttbbelzin
nige r·edenen. - Niet met r·edenen omlclede 
beslissing. - Door dubbelzinnigheid aan
getast en derhalve niet regelmatig met 
redenen omkleed is de beslissing die in 
het onzekt;~re laat of de rechter gesteld 

heeft dat d e door de eiseres tot haar ver
dediging aangevoerde feiten niet bewezen 
waren dan wel of hij claarentegen heeft 
willen beslissen dat d eze feiten juist maar 
niet ter zake dienend waren. (Grondwet, 
art. 97; G.W., art. 780.) 

20 oktober 1971. 186 

4.- Btwgedijke zalcen.- Ver·oor·deling 
in de lcosten. - Onderscheid. - De ver
oordeling in cl e kosten is een rechtsgevolg 
van de beslissing over de grand van h et 
geschil en moet dus in beginsel niet 
bijzonder met redenen omkleed worden; 
nemen de partijen of een van hen dien
aangaande een conclusie dan is het even
wei anders. (G.W., art. 1017, lid I, ge
wijzigd bij art. 15 van de wet van 24 juni 
1970; Grondwet, art. 97.) (Impliciete 
oplossing.) 

22 oktober 1971. 196 

5. - Btwger·lijlce zalcen. - Dubbelzin
nige r·edenen. - N iet met r·edenen omlclede 
beslissing.- Door dubbelzinnigheid aan
getast en derhalve niet regelmatig m et 
redenen omkleed is het vonnis dat in het 
onzekere laat of de rechter in feite heeft 
willen beslissen dat het bezoek van een 
werlrnemer aan zijn beide zusters niet 
was toe te schrijven aan redenen van 
persoonlijke aard, dan wel of hij in 
rechte h eeft gesteld dat een reden van 
persoonlijke aard een wettige oorzaak 
voor de onderbreking van de weg van 
het werk kan uitmaken. (Grondwet, 
art. 97; besluitwet van 13 december 1945, 
art. I.) 

3 november 1971. 231 

6. - Bur·ger·lijlce zaken. - Uitlegging. 
- Redenen die elkaar· moeten uitleggen. -
De redenen van een beslissing moeten 
elkaar uitleggen; er is noch tegenstrijdig
heid noch dubbelzinnigheid wanneer zij, 
onderling vergeleken, de juiste gedachte 
van de rechter weergeven. (Grondwet, 
art. 97.) 

2 december 1971. 

7. - Btwger'lijlce zalcen. - Beslissing 
gegr·ond op een met de logica onver·enigbar·e 
r·edener·ing. - Begr·ip.- Gevolg.- Een 
beslissing is gegrond op een met de logica 
onverenigbare redenering en is derhalve 
niet r egelmatig met redenen omkleed van 
het ogenblik waarop er geen enkel ver
band bestaat tussen de premisse van de 
redenering en de gevolgtrekking ervan. 
(Grondwet, art. 97.) 

2 december 1971. 325 
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8. - St1·ajzaken. - Redenen clo01· tegen
st?·ijdigheicl aangetast. - Beg1·ip. - Een 
rechterlijke bcslissing is door tegenstrij
digheid aangetast niet aileen wanneer de 
redenen van de beslissing op de strafvor
dering elkaar t egenspreken, maar ook 
wanneer deze redenen strijdig zijn met 
die van de beslissing op de burgerlijke 
rechtsvordering. (Grondwet, art. 97.) 
(Impliciete oplossing.) 

20 december 1971. 389 

9 . - Btwge1'lijlce zalcen. - Beschilc 
kencle gecleelte geg1'0ncl op dttbbelzinnige 
1·edenen. - Schending van aTtilcel 97 van 
de G1·ondwet. - Artikel 97 van de Grand 
wet wordt geschonden door het arrest 
waarvan het beschikkenda gedeelte op 
dubbelzinnige r edenen is gegrond. 

6 januari 1972. 444 

10. /_ Stmjzaken. - Ve1·oo1'delende 
beslissing op de stmjv01·de1·ing.- Ve1·mel
ding van a1·tikel 38 van het Stmjwetboelc. 
- Geen vm·melcling van een wettelijlce 
bepaling wam·bij stmf wonlt gesteld. -
Beslissing niet in 1·echte met 1·edenen 
omlcleed. - Niet in rechte met redenen 
omkleed is de besl.issing, die een beklaag
de veroordeelt tot een geldboete en 
artikel 38 van het Strafwetboek vermeldt, 
doch geen wettelijke bepaling aangeeft, 
waarbij een straf wordt gesteld op h et 
feit dat het misdrijf oplevert. (Grondwet, 
artikel 97 .) 

10 januari 1972. 453 

11. -- Stmfzalcen.- Bu1·gm·lijlce 1'echts
vo1·de1·ingen. - An·est met beslissingen 
die bet1·elclcing h.ebben op ajzonde1·lijlce 
v01·de1·ingen tttssen vm·schillende pa1·tijen. 
- TegenstTijdigheid in de motieven van 
deze beslissingen. - Gevolgen. - Een 
tegenstrijdigheid in de motieven van een 
rechterlijke beslissing of tussen de mo
tieven en het dispositief van een derge
lijke beslissing maakt een grand tot 
cassatie uit, wanneer ze op een gebrek 
aan motivering neerkomt of wanneer ze 
de controle van het Hof onmogelijk 
maakt, en niet wanneer ze bestaat tussen 
de motieven van twee afzonderlijke be
slissingen, die betrekl{ing hebben op 
twee vorderingen "vaarover door een enkel 
arrest of vonnis uitspraak wordt gedaan, 
tenzij deze vorderingen onsplitsbaar zijn. 
(Grondwet, art. 97.) 

11 januari 1972. 458 

12. - Stmfzalcen. - Stmjvonle1·ing en 
bu1·ge1'lijlce 1'echtsvo1·de1·ing. - Rechte1· die 
ve1·klaa1·t zijn beslissing te g1·onden op de 

vaststellingen, 'beschotttvingen en besluiten 
van een desktmdige. - Deslcundigenve1'
slag bij het dossie1· gevoegd. - Regelmatig 
met 1·eclenen omlclede beslissing. - Regel
matig met redenen omkleed is de beslis
sing van de rechter die, om te zeggen dat 
de . feitelijke omstandigheden van de 
t elastlegging bewezen zijn, en dat er 
oorzakelijk verband bestaat tussen het 
misdrijf en de door de burgerlijke partij 
geleden schade, verklaart de vaststellin
gen, beschouwingen en besluiten over te 
n emen van een desk1.mdige, wiens ver
slag bij het dossier is gevoegd, wat het 
toezicht van het Hof mogelijk maakt. 
(Grondwet, art. 97.) 

15 februari 1972. 552 

13. - Stmfzalcen. - Stmjv01·dm·ing. -
Banlcb1·eulc. - Belclaagde, zaalcvoenlm· van 
een pe1·sonenvennootschap met bepe1·lcte 
aanspmlcelijlcheicl. Ve1'001'deling op 
g1·ond van de vaststelling dat het misd1·ijj 
do01· de belclaagde als o1·gaan van de ven
nootschap en in ve1·bancl met het be/weT van 
deze vennootschap is gepleegd. - Regelma
tig gemotivem·de ve1·oo1'deling. - R egel
niatig gemotiveerd is de veroordeling van 
de zaakvoerder van een personenven
nootschap met beperkte aansprakelijk
heid wegens bankbreuk, die zonder 
dubbelzinnigheid gegrond is op bank
breukfeiten waarvan vastgesteld wordt, 
dat zij door de zaakvoerder als orgaan 
van de gefailleerde vennootschap en in 
verband met het beh eer van deze ven
nootschap zijn gepleegd. 

28 februari 1972. 590 

14. --' Stmfzalcen. Uitlegging. -
Beslissing op de stmjv01·de1·ing en de btw
ge1·lijlce 1'echtsvo1·de1·ing. - Redenen van 
deze beslissingen die de ene doo1· de ande1·e 
moeten wonlen uitgelegd. - Daar elke 
beslissing van de r echter in haar geheel 
moet worden genomen, moeten de rede
nen van een beslissing op de strafvorde
ring en de burgerlijke rechtsvordering de 
ene door de andere worden uitgelegd . 
(Grondwet, art. 97.) (Impliciete oplos
sing.) 

28 maart 1972. 719 

15. - Stmfzalcen . V e1·oo1·deling op 
de stTajvoTde1·ing. - Geen vennelding van 
een bepaling die een stmf stelt. - N iet met 
1·edenen omklede beslissing. - Niet naar 
recht met redenen omkleed is d e veroor
delende beslissing op de strafvordering 
waarin geen melding wordt gemaakt van 
een wettelijke bepaling, die op het bewe-
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zen verklaarde misdrijf een straf stelt. 
(Grondwet, art. 97.) 

16 mei 1972 en 6 juni 1972. 
864 en 941 

16. - Burge1·lijke zaken. - A1·beids
ongeval. - Ongeval op de weg naa1· en van 
het we1·lc. - A1·1·est wam·in wonlt vastge
steld dat de get1·offene, nadat hij zijn lean
tom· heeft ve1'laten, tweemaal heejt gestopt, 
mam· dat hij tijdens de em·ste stop zijn 
bm·oepsactiviteit heeft voo1·tgezet. - A1·1·est 
tvam·in wo1·dt vastgesteld dat de weg van het 
wm·lc slechts na deze stop is begonnen en 
dat de weg slechts eenmaal is onde1·b1·oken. 
- Geen tegenst1·ijdigheid. - Door geen 
tegenstrijdigheid aangetast is het arrest 
waarin wordt vastgesteld dat de getrof
fene van een arbeidsongeval, nadat hij 
zijn kantoor heeft verlaten om naar zijn 
verblijf terug te keren, twee maal gestopt 
h eeft, maar dat hij, aangezien hij tijdens 
d e eerste stop zijn beroepsactiviteit heeft 
voortgezet en zich slechts nadien op de 
weg van het werk heeft begeven, hij de 
terugrit slechts eenmaal heeft onderbro
ken. (Grondwet, art. 97.) 

21 mei 1972. 922 

17. - Stmfzaken. Ve1·oo1·deling. -
Geen vaststelling van het bestaan van alle 
bestanddelen van het misd1·ijj. - Niet met 
1·edenen omlclede beslissing. - Niet met 
redenen omkleed is de b eslissing die de 
beklaagde wegens een misdrijf veroor
deelt, zoncler het bestaan van alle be
standdelen van het misdrijf vast te 
stellen. 

6 juni 1972. 941 

18.- Stmjzalcen.- Stmjvm·de1·ing. 
Opgave van de wettelijlce bepalingen inzalce 
1·echtspleging en 1·echtsmacht. - Opgave 
niet ve1·eist. - Uitzonde1·ing. - De von
nissen en arresten ir strafzaken moeten 
geen opgave bevatten van de wettelijke 
bepalingen die slechts betrekking hebben 
op cle door de r echter toegepaste regels 
inzake r echtspleging of rechtsmacht, met 
uitzondering van de bepalingen van de 
wet van 15 juni 1935 op het gebruik der 
talen in gerechtszaken. 

13 jtmi 1972. 959 

19.- Btwgm·lijlce zalcen.- Vm·Ji;iezing 
van de pe1·soneelsajgevaa1·digden in de on
dm·nemingsmacl en in het comit6 voo1· 
veiligheid, gezondheid en ve1jmaiing van 
de we1·lcplaatsen. - Personen effectiej 
belast met een leidende jtmctie. - Rechtet· 
die enlcel beslist dat de peTsoneelsleden van 

zelcere categm·ieiin deel uitmalcen van het 
leidinggevend pm·soneel van een onderne
ming wegens de functi es die zij e1· uitoe
fenen , zondm· deze functies te omsch1·ijven. 
- Niet met 1·edenen omklede beslissing.
D e rechter bij wie aanhangig is een 
betwisting inzake het opmaken van de 
kiezerslijsten voor de verzekering van de 
personeelsafgevaardigclen . in de onder
nemingsraacl en in het comite voor veilig
heid, gezondheid en verfraaiing van de 
werkplaatsen, die enkel beslist dat de 
personeelsleden van een onderneming, 
die behoren tot zekere categorieen werk
nemers, van het leidinggevend personeel 
deel uitmaken wegens d e door h en uit
geoefende functies, zonder deze functies 
te omschrijven, omkleedt zijn beslissing 
niet regelmatig met redenen. (Grondwet, 
art. 97.) 

14 juni 1972. 960 

20. - Stmfzalcen. - Bu1·ge1'lijlce 1'echts
vo1·de1·ing. - T egenst1·ijdige 1·edenen. -
Niet met 1·edenen omlclede beslissing. -
T egenstrijdig en derhalve niet met rede
nen omldeed is de beslissing, volgens 
welke enerzijds de bestuurder van een der 
bij de botsing betrokken voertuigen voor 
een onvoorzienbare hindernis is komen te 
staan, op grond dat hij niet kon voorzien 
dat de bestuurcler van h et andere voer
tuig hem niet zou laten voorgaan, en die 
anderzijds erop wijst clat de tweecle be
stuurcler de eerste heeft laten voorgaan. 
(Grondwet, art. 97.) 

19 juni 1972. 972 

21 . - Stmfzalcen. - An·est dat de 
uiteenzetting van de omstandigheden van 
een ongeval die de em·ste 1·echte1· hie1·van 
had gegeven bevestigt, mam· tot een ande1·e 
conclttsie komt. - · Geen tegenstTijdigheid. 
-Door geen tegenstrijdigheid a.angetast 
is h et arrest dat, onder bevestiging van de 
uiteenzetting van de omstandigheden van 
een ongeval die de eerste rechter hiervan 
had gegeven, om de redenen die het op
geeft, tot een andere conclusie komt 
m.b.t. de aansprakelijkheid voor clit 
ongeval. 

19 juni 1972. 976 

TITEL II. - Toepassing van de alge
mene regelen bij gebrek aan een 
conclusie. 

HOOFDSTUK I. 

BELASTINGZAKEN. 
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HOOFDSTUK II. 

BURGERLIJKE ZAKEN (ZAKEN 
VAN KOOPHANDEL EN SOCIALE ZAKEN 

INBEGREPEN). 

22. - Bu1·ge1·lijke zaken. - Rechtsvo1·
.dm·ing tot ontbinding van een wede1·lceTige 
-ove1·eenkomst en tot betaling van schade
veTgoeding. - S chade niet betwist doo1· de 
·ve1·weenle1·. - Rechtm· niet ve1'Plicht het 
bestaan e1·van uitd1·ulckelijk vast te stellen. 
- De rechter die, na de ontbincling van 
-een wederkerige overeenkomst te hebben 
uitgesproken, bijgevolg aan de eiser 
:schadevergoeding toekent, is niet ver
plicht uitdrukkelijk vast te stellen dat 
deze schade h eeft geleden, indien de 
verweerder het niet heeft betwist (Grand
wet, a-rt . 97.) 

15 juni 1972. 963 

HOOFDSTUK III. 

DIENSTPLIOHTZAKEN. 

HOOFDSTUK IV. 

STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN, 
DOUANEN EN ACCIJNZEN INBEGREPEN). 

23. - Stmfzalcen . - Stmjvo1·de1·ing.
Schuldve1·klaTing. - Feiten omsclweven 
volgens de bewo01·dingen van de ~uet. -
Geen conclusie. - Regelmatig gemotivee1'
de beslissing. - Bij ontstentenis van een 
conclusie dienaangaande motiveert de 
rechter regelmatig de schuldigverk1aring 
van de b eklaagde door vast te stellen dat 
d e volgens de bewoordingen van de wet 
omschreven feiten bewezen zijn. (Grand
wet, art. 97.) 

11 oktober 1971 en 8 november 1971. 
157 en 242 

24. - Stmjzaken. - Ve1ja1·ing van de 
stmjvo1·de1·ing. - Geen conclusie. - Geen 
vm'Plichting voo1· de 1·echte1· de handelingen 
op te geven waa1·doo1· de ve1ja1·ing is ge
stuit. - Bij gebreke van een conclusie, is 
de rechter niet verplicht in de veroorde
lende beslissing de proceshandelingen op 
te geven waardoor de verjaring van de 
strafvordering ·r egelmatig is gestuit. 
(Grondwet, art. 97.) 

18 januari 1972 en 2 mei 1972. 
490 en 821 

25. - Stmjzaken. - G1·ieven doo1· de 
beklaagde of do01· zijn madsman bij plei-

dooi voo1·gedmgen. - Geen Ve?'Plichting 
voor de 1'echter e1·op te antwoo1·den. -
Bij gebrek aan een geschreven conclusie 
vanwege de beklaagde of van een monde
linge conclusie waarvan hem alde werd 
gegeven, is het hof van beroep niet 
verplicht een antwoord te geven op de 
grieven die voor dit hof door de bek1aagde 
of door zijn raadsman bij pleidooi wer
den voorgedragen. 

6 maart 1972. 622 

26. - Stmjzaken. - Schuldontlcenning. 
-Staat niet gelijk met een conclusie die de 
1·echte1' moet beantwoonlen. - D e een
voudige schuldontkenning staat niet ge
lijk met een conclusie die d e rechter moet 
b eantwoorden. (Grondwet, art. 97.) 

27 maart 1972. 710 

27.- Stmjzaken.- Stmjv01·de1·ing.
Geen conclusie.- Feiten omsclweven in de 
bewoo1·dingen van de wet en bewezen ve1'
lclaa1'd. - Regelmatig met 1·edenen omlclede 
beslissing. - Bij gebrek aan een conclusie 
op dat stuk, omkleedt de rechter de 
schu1digverk1aring van de bek1aagde 
regelmatig m et redenen door va.st te 
stellen dat de in de bewoordingen van de 
wet omschreven feiten bewezen zijn ; hij 
moet de gegevens waaruit hij de schuld 
van de beklaagde afleidt, niet nader 
bepalen. 

25 april 1972. 803 

HOOFDSTUK V. 

VERKIEZINGSZAKEN. 

TITEL III. - Toepassing van de al
gemene regelen bij neerlegging 
van een conclusie. - Niet-beant
woording van de conclusie. 
Impliciet antwoord. 

HOOFDSTUK I. 

BELASTINGZAKEN. 

HOOFDSTUK II. 

BURGERLIJKE ZAKEN (ZAKEN 
VAN KOOPHANDEL EN SOCIALE ZAKEN 

INBEGREPEN). 

28. - Bu1·ge1·lijlce zalcen. - Aanvmag 
om een aanvullend onde1·zoelc. - R echter 
geejt de 1·eclenen op waa?'O?!l hij zich val-
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doende ingelicht acht. V eTwe1ping 
gemotivee1·d. - De rechter die d e redenen 
opgeeft waarom hij zich voldoende inge
licht acht, verwerpt bij een gemotiveerde 
beslissing de conclusie waarin een on
derzoeksmaatregel wordt aangevraagd. 
(Gronchvet, art. 97.) 

8 september 1971. 23 

29. - Bu?·ge?"lijlce zalcen. - Oonclttsie. 
- Beslissing die de eis ve1·we1pt zondm· een 
passencl antwoo1·d op deze conclttsie te ve?' 
st?·elclcen. - Niet gemotiveenle beslissing. 
- Niet regelmatig gemotiveerd is de 
beslissing die het bedrag vaststelt van de 
vergoeding, die geldt als de aan een b e
diende verschuldigde opzeggingsvergoe
ding, zonder een antwoord te verstrekken 
op de conclusie waarin d e elementen 
worden opgegeven, die volgens de bedien
de moesten in acht worden genomen om 
dit bedrag vast te stellen. (Grondwet, 
art. 97.) 

22 september 1971. 83 

30. - BuTgeTlijlce zalcen. - V e1·we1ping 
van een 1.waa.g om een deslcundigenonde?'
zoelc van de boelchottding. - Vaststelling 
doo1· de ?'echte?' van de onmo gelij lcheid deze 
onde?·zoelcsmaat?·egel ttit te vom·en wegens 
de vennelde omstandigheden. - Ve?'We?'
ping 1·egelmatig gemotivee1·d. - R egel
matig gemotiveerd is de beslissing waar
bij de r echter een. vraag van een partij 
om een deslnmdigenonderzoek van de 
boekhouding verwerpt, op grond dat 
deze onderzoeksmaatregel n.iet kan wor
d en uitgevoerd omdat het grootste d eel 
van de bescheiden, eli ::~ aan de deslnmclige 
hadden moeten worden overgelegd, v er
dwenen. zijn en wegens de moeilijkheid 
om nog zekere ramingen te doen. (Grand
wet, art. 97.) 

30 september 1971. 113 

31. - Btt1·ge1·l·ijke zalcen. Oonclttsie 
die een aanbod van bewijs doo1· getuigen 
bevat. - Beslissing die dit ctanbod ve?'
we?·pt op g?·ond dat cle aangevoenle jeiten 
te1· zalce niet dienencl zijn. - Beslissing 
1·egelmatig gemotiveenl. - De rechter die 
erop wijst dat de aangevoerde feiten om 
de door hem aangegeven reclenen ter 
zake niet dienend zijn, motiveert regel
matig d e verwerping van een aanbod van 
bewijs door getuigen. (Grondslag, art. 97 .) 

6 oktober 1971. 142 

32. - Btt?'ge?·lijlce zalcen. - Oonclusie 
waaTin wonlt voo?·gestelcl de wil van de 
pa1·tijen voo?'lcomencl in een ovm·eenlcomst 
uit te leggen. - Rechte1· stelt hie1·tegenove1· 

zijn uitlegging. - Passend antwoo?"d. 
Door zijn u:itlegging van de wil van de 
par·tijen t e stellen tegenover die welke 
in de conclusie werd voorgestelcl, ver
strekt de rechter op deze conclusie een 
passend antwoord. (Grondwet, arti
kel 97.) 

20 oktober 1971. 184 

33. - Btwge?"lijlce zalcen. - Oonclusie. 
- Impliciet maa1· onclttbbelzinnig ant
woonl. - Beslissing met 1·edenen omlcleed. 
- De b eslissing die op een conclusie een 
passend en ondubbelzinnig antwoord 
verstrekt, ook al was dit antwoord slechts 
impliciet, is met redenen omkleed over
eenkomstig artikel 97 van de Grand
wet. 

20 oktober 1971. 184 

34. - Btt?'ge?"lijlce zalcen. - Beslissing 
waa1·bij een eis wo1·dt ajgewezen zoncle1· te 
antwo01·den op midclelen waa1·op cle eis is 
gegmnd. - Beslissing m:et met 1·eclenen 
omlcleecl. - Niet met redenen omkleed is 
de beslissing waarbij een eis tot tussen
komst en vrijwaring worclt afgewezen, 
zonder te antwoorden op m:idclelen waar
op deze eis is gegrond. (Grondwet, 
art. 97 .) 

22 oktober 1971. 196 

35. - Btt?·gedijlce zalcen. Ve?'oO?·de-
ling in de lcosten. - Onde?·scheid. - De 
veroordeling in de kosten is een rechts
gevolg van de beslissing over d e grond 
van het geschil en moet dus in beginse1 
niet bijzonder met redenen omkleed 
worden; nemen de partijen of een van 
hen clienaangaande een conclusie dan is 
het evenwel anders. (G.W., art. 1017, 
lic11, gewijzigd bij art. 15 van de wet van 
24 jtmi 1970; Grondwet, art. 97.) (Impli
ciete oplossing.) 

22 oktober 1971. 196 

36. - Bu?·ge?"lijlce zaken. - K1·itielc op 
de 1·edenen die de ee1·ste 1·echte1' ten g?·oncl
slag legt van de ?'aming van een ve1·goeding 
omsclweven bij m·tikel 3, 1°, van de wet van 
27 jttli 1961. - An·est tot bevestiging 
zowel van de aanstelling van de cleslcundige 
benoemcl om de ve1·goecling te 1·amen, als 
van de opclmcht van deze deskttndige. -
Regelmatig gemotiveenl a?'?'est. - De 
stelling van een partij waarbij kritiek 
wordt geoefend op de r edenen die de 
eerste rechter t en grondslag legt van de 
vergoeding, omsclu·even bij artikel 3, 1°, 
van de w et van 27 juli 1961 betreffende 
eenzijdige beeincliging van de veer onbe
paalde tijd verleende concessies van 
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alleenverkoop, wordt passend beant
woord door het arrest tot bevestiging van 
de aanstelling van de deskundige, die door 
de eerste rechter is benoemd om de ver
goeding te ramen, alsmede van de op
dracht waarmee deze rechter de deslnm
dige heeft belast. (Grondwet, art. 97.) 

28 oktober 1971. 223 

37. - Bu1·ge1"lijlce zalcen. - Ve1·lclm·ing 
inge1·oepen als ve1·moeden van de scho1·sing 
van een ve1·zelce1·ingsove?·eenlcomst. - Be
twisting omt1·ent het feit of een cle1·gelijlce 
ve1·kla1·ing een belcentenis is. - Geen ve1·
plichting e1·op te antwoorclen. - W anneer 
-een partij in haar conclusie een ve1ldaring 
slechts inroept als vermoeden van de 
schorsing van een verzekeringsovereen
komst en niet als de bekentenis van een 
dergelijke schorsing, is de rechter niet 
verplicht te antwoorden op het middel 
waarin deze verldaring als een bekentenis 
is voorgesteld. (Grondwet, art. 97.) 

26 november 1971. 308 

38. - Bu1·ge1·lijlce zalcen. - Feiten
rechter die de gronden van een eis of een bij 
conchtsie aangevoe1·d venvee1·middel ve1·
wm·pt onde1· aanhaling van de feiten tot 
wettiging van deze ve1·werping.- Vm·we?·
ping sluit de venve1·ping in van de gevolg
t?·elclcing uit deze eis of clit venvee1·middel. 
- De feitenrechter die, onder aanhaling 
van andere of tegengestelde feiten, de 
gegevens verwerpt, waarop een eis of 
een bij conclusie aangevoerd verweer
middel is gegrond, gaat niet in en ant
woordt derhalve op de gevolgtrekking uit 
deze eis of dit verweermiddel. (Grand
wet, art. 97.) 

1 december 1971 en 17 mei 1972. 
321 en 867 

39. - Bu1·gm·lijlce zalcen. - Oonclusie 
van een pa1·tij waa1·in de bewijslcmcht van 
een attest wo1·dt betwist. - Rechtm· clie zijn 
beslissing niet op een de1·gelij lc attest grondt. 
- Rechte1· niet ve1·plicht op deze conclusie 
te antwo01·den. - De rechter is niet ver
plicht te antwoorden op een conclusie 
waarin de bewijskracht van een attest 
wordt betwist, wanneer hij zijn beslissing 
niet op dit attest grondt. (Grondwet, 
art. 97 .) 

1 december 1971. 321 

40. - Bu1·gedijlce zalcen. - V enve1·ping 
van het ve1·wem· doo1· aanhaling van ande1·e 
of tegengestelde feiten. - Gemotivee1·de 
beslissing. -Met redenen omldeed is het 
vonnis dat het verweer weerlegt door het 
tegen te spreken onder aanhaling van 

andere of t egengestelde feiten. (Grand
wet, art. 97.) 

3 december 1971 en 24 mei 1972. 

331 en 891 

41. - Bu1·ge1"lijlce zalcen. - Oonclusie 
voo1· de 1·echte1· in hogm· be1·oep. - Beslis
sing van de em·ste 1·echtm· die een passend 
antwoo1·d op deze conclusie bevat. - Rech
te?· in hoge1· be1·oep die naa1· cle 1·eclenen van 
de ee1·ste 1·echte1· ve1·wijst. - Met 1·eclenen 
omlclecle beslissing. - D e rechter in hoger 
beroep, die naar de redenen van de eerste 
rechter verwijst, beantwoordt de voor 
hem genomen conclusie, wanneer deze 
redenen een passend antwoord op de in 
hoger beroep voorgedragen eisen of 
verweermiddelen bevatten. (Grondwet, 
art. 97.) 

22 december 1971. 414 

42. - Bu1·ge1·lijlce zalcen. - Beslissing 
die een eis vm·we1-pt zonder een antwo01·d te 
ve?·st?·elclcen op een van de g1·ieven wam·op 
cle eis is geg1·ond. - Beslissing niet met 
1·edenen omlcleecl. -De beslissing die een 
eis verwerpt zonder een antwoord te 
verstreldmn op de conclusie m.b.t. een 
van de omstandige grieven waarop deze 
eis is gegrond, is niet met redenen om
kleed. (Grondwet, art. 97.) 

14 januari 1972. 477 

43. - Bu1·ge1"lijlce zalcen. - Omstan
dige conchtsie. - Beslissing die een eis 
vm·we1-pt zondm· een passend antwo01·d te 
ve?wt?·elclcen op deze conchtsie. - Niet met 
1·edenen omlclede beslissing. - Niet regel
matig met redenen omkleed is de beslis
sing, die steunt op de vaststellingen van 
de eerste rechter tijdens een plaatsbe
zichtiging zonder te antwoorden op de 
conclusie, die kritiek oefende op de 
gegrondheid van deze vaststelling onder 
aanvoering van een na deze bezichtiging 
aanvoering van een na deze bezichtiging 
opgemaakt deskundigenverslag (Grand
wet, art . 97.) 

3 februari 1972. 528 

44. - Bu1·ge1·lijlce zalcen. - Beslissing 
waa1·bij de v01·cle1·ing van een pa1·tij en haa1· 
ve1·wee1· op de vorde1·ing van de tegenpm·
tijen wo1·dt ve?"W01-pen. - Beslissing die 
niet antwoo1·dt op het middel wam·op deze 
vo1·dm·ing en clit venvee1· zijn gegrond. -
Niet gemotivee1·de beslissing. - Niet 
gemotiveerd is de beslissing die de vor
dering van een partij en haar verweer op 
de vordering van de tegenpartijen ver
werpt, zonder te antwoorden op het 
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middel waarop Cleze vordering en dit ver
weer zijn gegrond. (Grondwet, art. 97.) 

10 februari 1972. 539 

45. - Bu1·gm·lijke zalcen. Goncl1tsie 
in hoge1· be1·oep oejent lc?·itiek op een 1·eclen 
van de ee1·ste 1'echte1·. - Rechte1· in hoge1· 
be1·oep he~ft cleze 1·eden niet ove1·genomen. 
~ Niet ve11Jlicht te antwo01·clen op deze 
conchtsie. - D e rechter in hoger beroep 
is niet verplicht t e antwoorden op een 
conclusie waarbij kritiek wordt geoefend 
op een reden van d e eerste rechte1·, die hij 
niet beeft overgenomen. (Grondwet, 
art. 97.) 

18 februari 1972. 568 

46. - B1w·ge1'lijlce zalcen. Gonchtsie 
met aanbod van bewijs doo1· get1tigen. -
V e1·we1·ping van dit aanbod wegens on
nauwlce1t1·igheid van de clat1tm van de aan
gevoenle j eiten. - Beslissing met 1·edenen 
omkleecl en wettelijk vemntwoo1·d. - De 
verwerping van een aanbod van bewijs 
door getuigen wordt regelmatig met 
redenen omkleed en wettelijk verant
woord door de beslissing die de onnauw
keurigheid van de datum van de aan
gevoerde feiten vaststelt. (Grondwet, 
art. 97.) 

24 februari 1972. 587 

47.- St1·aj zaken.-Beschouwing 1caa1·
uit de conclusieneme1· geen 1·echtsgevolg 
ajleidt. - Geen ve1-plichting voo1· cle 1·echte1· 
e1·op te antwoo1·clen. - De recbter is niet 
verplicht te antwoorden op een bescbou
wing waaruit de conclusienemer geen 
rechtsgevolg afleidt. 

8 maart 1972, 28 maart 1972 en 24 m ei 
1972. 642, 715 en 891 

48. - Bu1·ge1·lijke zaken. - A1·beids
ovm·eenlcomst. - Einde,jam·sp1·emie. -
We1·lcgevm· betoogt clat de p1·emie slechts 
betaald wenl wannem· de winsten van het 
becl?·ijj het mogelijlc maakten. - R echte1· 
stelt vast dat deze p1·emie een algemeen, 
vast en blijvend kenme1·k had. - Beslissing 
1·egelmatig met 1·eden en omkleed. -Wen
neer een werkgever bij conclusie betoogt 
dat een eindejaarspremie geen deel uit
maakte van de bezoldiging van het 
personeel van bet bedrijf, omdat deze 
slecbts betaald werd wanneer d e winsten 
van bet bedrijf bet mogelijk maakten, 
omkleedt de r ecbter regelmatig zijn be
slissing, dat deze premie deel uitmaakte 
van d e bezoldiging van het personeel, 
door te wijzen op h et algemeen, vast en 

blijvend kenmerk van de premie. (Grand
wet, art. 97.) 

15 maart 1972. 667 

49. - Bu1·ge1'lijlce zaken. - Goncl1tsie. 
- Beslissing die de a1·gumentatie van de 
conclusie weedegt en opgeejt om welke 
1·eden ze deze ve1"we1-pt . - R egelmatig 
gemotivem·de beslissing. - R egelmatig 
gemotiveerd is de beslissing die de argu
m ent atie van een p artij bij ccnclusie 
weerlegt en opgeeft om welke reden ze 
d eze verwerpt. (Grondwet, art. 97.) 

14 april 1972. 765 

50. - Btwge1'lijke zalcen. - Gonclttsie. 
- Pa1·tij stelt clat zij voldaan heejt aan de 
ve1·plichting om haa1· g1·ieven in het vm·
zoelcsclwijt van horJe1' be1·oep ttiteen te zet
ten. - A1·1·est beslist dat die pa1·tij lwa1· 
micldelen van hoge1· be1·oep, zelj s impliciet, 
niet heejt laten lcennen. - Passend ant
woord. - A1'1·est 1·egelmatig met 1·edenen 
omlcleed. - Een passend antwoord op de 
conclusie van de partij die staande hield 
dat ?.ij haar middelen van hoger beroep 
voldoende had uiteengezet door in haar 
verzoekscbrift van hoger beroep te ver
wijzen naar de reden en van haar con
clusie op tegeneis voor de eerste rechter, 
wordt gegeven door bet arrest dat. beslist 
dat die partij haar middelen va.n beroep, 
zelfs impliciet, niet heeft laten kennen 
en dat de niet-opgave van de grieven de 
regelmatige gang van d e rechtspleging 
kan hinderen. (Grondwet, art. 97 .) 

21 april 1972. 791 

51. - Btwge1-lijke zaken. - Gonclusie. 
- A1·gttmenten en onde1·stellingen tot sta
ving van een venvee1·. - Geen ve1·plichting 
voor cle 1·echte1' e1·op te antwoonlen. - De 
rechter is niet verplicbt afzonderlijk te 
antwoorden op de gegevens van een 
v erweer dat geen onderscbeiden middelen 
b evat, maar argumenten of opmerkingen 
in de vorm van loutere onderstellingen. 
(Grondwet, art. 97.) 

28 april 1972. 813 

52. - Bu1·ge1·lijlce zaken. - Gonclusie 
met aanbod van bewi}s do01· get1tigen. -
B eslissing waa1·bij clit aanbod wonlt ajge
wezen op g1·ond clat cle aangehaalcle jeiten 
niet te1· zalce dienend zijn. - Regelmatig 
gemotivee1·de beslissing. - De recbter die 
erop wijst, dat de aangehaalde feiten, 
zelfs indien zij bewezen zijn, niet ter zake 
dienend of afdoende zijn, motiveert 
regelmatig de afwijzing van een aanbod 
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van bewijs door getuigen. (Grondwet, 
art. 97.) 

28 april 1972. 813 

53. - Bu1·ge1·lijlce zalcen. - Beslissing 
die geen antwo01·d vm·st1·elct op de middelen 
die tot staving van de eis in de aanvullende 
conclusie omstandig zijn uiteengezet. -
Niet 1·egelmatig met 1·edenen omlclede be
slissing. - Niet regelmatig m et redenen 
ornkleed is de beslissing die geen ant
woord verstrekt op de middelen, die tot 
staving van de eis in de aanvullende 
conclusie omstanclig zijn uiteengezet. 
(Grondwet, art. 97 .) 

4 mei 1972. 828 

54. - Bu1·ge1'lijlce zalcen. - Conclusie. 
- Eise1· die, in hoofd01·de, de dejinitie van 
een 1·echtsbeg1·ip en, subsidiai1·, een and31·e 
definitie voo1·stelt . - Rechte1· die ver
zttimt rle 1·edenen op te geven waa?'Om 
hij de ee1·ste dejinitie ve1·wm-pt. _ - - Niet 
met 1·edenen omlclede beslissing. - Niet 
regelmatig met redenen omkleed is de 
beslissing, die de definitie van een rechts
begrip welke in hoofdorde door een partij 
is voorgesteld, verwerpt, en de door 
dezelfde partij subsidiair voorgestelde 
definitie aanneemt, wanneer de rechter 
verzuimt de redenen op te geven op grand 
waarvan hij die eerste clefinitie heeft 
afgewezen. (Grondwet, art. 97.) 

28 juni 1972. 1039 

HOOFDSTUK III. 

DIENSTPLICHTZAKEN. 

55. - Dienstplicht. - Conclttsie voo1· de 
1'echte1· 1:n hoge1· beroep. - Beslissing van 
de eerste 1·echte1' die een passencl antwoonl 
op deze conclttsie bevat. - Rechte1· in hoge1· 
be1·oep die naa1· de 1·edenen van de ee1·ste 
1·echte1· venvijst . - 1Ylet 1·edenen omlclecle 
beslissing. -De rechter in hager beroep 
die naar de redenen van de eerste rechter 
verwijst, b eantwoordt de voor hem gena
men conclusie, wanneer deze reclenen een 
passencl antwoorcl op de in hoger beroep 
voorgedragen eisen of verweermiddelen 
bevatten. (Gronclwet, art. 97 ; clienst
plichtwetten, gecoorclineerd op 30 april 
1962, art. 37, § 4.) 

8 maart 1972. 644 

HOOFDSTUK IV. 

STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN, 
DOUANEN EN ACCIJNZEN INBEGREPEN). 

CASSA'fiE, 1972. - 38 

56. - Strafzalcen . - Burgedijke ·rechts~' 
v01·de1·ing. - In conclttsie voorgesteld vm·- ' 
weer dat te1· zake niet mee1· dienende is 
we gens de vaststellingen van de 1·echte1'. -
Geen ve1-plichting mee1· e1·op te antwo01·den. 
-De rechter is niet verplicht te antwoor
den op een voorgesteld verweer dat ter 
zake niet meer dienende is wegePs de 
vaststellingen van zijn beslissing. (Grand-' 
wet, art. 97.) 

13 september 1971 en 8 november 1971. 
45 en 212 

57.- St?·afzalcen.- Burgedijke rechts
voi·de?·ing. - V erwee1· van de belclaagde 
onbeantwo01·d. - Niet met redenen om
lclede beslissing. - Niet met redenen 
omkleed is de beslissing die de beklaagde 
ertoe veroordeelt de burgerlijke partij te 
vergoeden, zonder te antwoorden op een 
door hem regelmatig voorgedragen ver
weer. (Grondwet, art. 97.) 

14 september 1971 en 12 oktober 1971. 
51 en 166 

58. - Stmfzaken. - Bu1·ge1·lijlce 1'echts
V01'dm·ing. - Conclttsie . - Beslissing die 
de feitelijke gegevens waa1·op zij is gegrond 
nauwlceu1·ig ve1·meldt. - Beslissing die 
aldus antwo01·dt op de conclusie waarbij 
ande1·e of tegenst1·ijdige f eitelijlce gegevens 
wo1·den ttiteengezet. - Regelmatig met 
1·edenen omklede beslissing. - Regelmatig 
met reclenen omldeed is de beslissing die, 
rechtdoende op de burgerlijke rechts
vordering, de feitelijke gegevens waarop 
zij is gegrond nauwkeurig vermelclt en 
alclus antwoorclt, door ze te verwerpen, 
op de conclusie waarin andere of tegen
strijclige feitelijke gegevens worden uit
eengezet. (Grondwet, art. 97.) 

14 september 1971, 10 april 1972 en 
27 juni 1972. 51, 736 en 1031 

59. - Stmfzaken. - Beslissing die de 
feitelijlce gegevens nade1· omsclwijft waa1·op 
zij is geg1·ond. - Beslissing die aldus 
antwoo1·dt op de conclttsie waa1·in ande?'S
luidende of st1·ijdige f eitelijlce gegevens 
w01·den uiteengezet. - Regelmatig gemoti~ 
veenle beslissing. - De rechter die de 
gegevens nader omschrijft waarop hij 
zijn beslissing grondt, beantwoordt aldus, 
door ze te verwerpen, de conclusie waarin 
andersluidende of strijdige feitelijke ge
gevens zijn uiteengezet en motiveert 
derhalve regelmatig zijn b eslissing. 
(Grondwet, art. 97.) 

20 september 1971, 28 september 1971, 
4 oktober 1971, 8 november ,1971, 
20 december 1971, 15 februari 1972, 
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21 februari 1972 (twee arresten), 6 en 
27 maart 1972. 70, 103, 127, 244, 
389, 549, 577, 580, 626, 712 . 

. 60. - Stmjzaken. - Vaststelling in de 
beslissing van de eedaflegging van de 
deshmdige. - Geen eonehtsie. - Vast
s.telling niet vm·eist. - B ij ontstentenis 
van een conclusie, waarop de strafrechter 
zou 1noeten antwoorden, Inoet deze in 
zijn beslissing niet vaststellen dat de 
desktmdige de bij de wet voorgeschreven 
eed heeft afgelegd. 

5 oktober 1971. 140 

61. - Strafzalcen. - V e;·wem· dat OJJ 

twijjel is geg;·ond. - V e;·oo;·delende beslis
sing die de ;·edenen opgeejt actn de hand 
waa;·van de feitem·eehte;· tot zijn ove;·t~tiging 
is gekoinen. - Regelmatig gemotiveenle 
beslissing. - Regelmatig genl.otiveerd is 
de veroordelende beslissing die een . op 
twijfel gegrond verweermiddel verwerpt, 
door de redenen op te geven aan de hand 
waarvan de feitem·echter tot zijn over
tuiging is gekomen met betrekking tot 
het bestaan van d e m isdrijven. (Grand
wet, axt. 97.) 

ll oktober 1971. 156 

62. - Stmfzaken. - B~t;·ge!'lijlce ;·eehts
vonle·ring. - Gonel~tsie ·van de belclaagde 
die enlcel bewe;·ingen van feitelijlce am·d 
bevat. - V aststelling doo;· de ;·eehte;· van 
jeitelijlce gegevens die deze beweTingen 
tegensp;·elcen. - Regelrnatig gemotiveenle 
beslissing. - Bevat een conclusie enkel 
beweringen · van feitelijke aard, dan is 
regelmatig gemotiveercl de beslissing, die 
melding ma.akt van de feitelijke gegevens 
waarop zij is gegrond en h et gevolg 
bepaalt dat de rechter eruit afieidt om 
het voorgedragen verweer tegen te spre
ken. (Grondwet, art. 97.) 

ll oktober 1971. 162 

63. - Stmjzalcen. - Bu;·ge;·lijke ;·eehts
vo;·de;·ing. - Beklaagde betoogt dat het 
;·ente opleve;·end lcap1:taal rnoet wonlen 
be;·elcend op basis van een kapitalisatie
;·ente van 6,5 pet. - Reehte;· houdt ;·ekening 
met een ;·entevoet van 4,5 pet. op gmnd dat 
de vedwging van de ;·entevoet ;·eeent is en 
sleehts eventueel gevolgen heeft . - Regel
rnatig gernotivee;·de beslissing. - vV an
neer de behlaagde in zijn conclusie heeft 
betoogd dat, om het rente opleverend 
lmpitaal te berekenen, rekening moest 
worden gehouden met de verhoging van 
de rentevoet ten einde te voorkomen dut 
de burgerlijke partij uit het overlijden 
van haar echtgenoot een onwettelijke 

winst zou trekken, motiveert de rechter 
regelmatig zijn beslissing dat hij de kapi
talisatierente op 4,5 pet . bepaalt, door 
vast te stellen dat de verhoging van de 
rentevoet recent is en dat de gevolgen 
ervan slechts eventueel zijn. (Grondwet, 
art. 97.) 

ll oktober 1971. 162 

64 . - Stmfzalcen.- StmfvonleTing.
V e;·oonleling. - V e;·wee;· van de belclaagde 
onbeantwoo!'d. - Niet met ;·edenen om
klede beslissing. - Niet met redenen 
omhleed is de beslissing die de behlaagde 
op de strafvordering veroordeelt, zonder 
te antwoorden op een door hem regelma.
tig bij conclusie voorgedragen verweer. 
(Grondwet, artikel 97.) 

12 oktober 1971, 10 april 1972, 17 april 
1972 en 15 mei 1972. 166, 745 

773 en 855 

65. - Stmfzaken. - Goncl~tsie. -
Loute;· hypothetische bewe;·ing, waa;·van de 
eoncl1tsienernm·, nam· eigen e;-lcentenis, het 
bewijs niet lean leve;·en. - Geen ve;plich
ting voo;· cle ;·echte;: e;·op te antwoonlen. -
De rechter is niet verplicht te antwoor
den op een louter hypothetische bewering 
van de conclusie, waarvan de conclusie
nemer, naar eigen erkentenis, het bewijs 
niet kan leveren. (GronclwE:lt, art. 97.) 

25 oktober 1971. 206 

66. - Stmfzalcen . - Goncl1tsie wam·in 
een bewijsg;·o;1d wonlt betwist. - Rechte;· 
die ~titdntlclcelijk vaststelt dat hij zijn be
slissing op een ande;· bewijs ste1mt. -
Irnplieiet antwoonl. - Beg;·ip. - Door 

. uitdrukkelijk erop te wijzen dat de feiten 
van de telastlegging gegrond zijn aan de 
hand van het v66r he1n gedane onderzoek 
en met name van de verklaring door een 
getuige ter terechtzitting afgelegd, stelt 
de rechter impliciet, cloch noodzakelijk 
vast dat, ongeacht de veranderingen, die 
mogen voorgekomen zijn in de verhla
ringen van laatstgenoemde tijdens het 
voorbereidend onderzoek en die door de 
beklaagcle bij conclusie werden aange
voerd om aan clit getuigenis elke waarde 
te ontzeggen, hij tot zijn overtuiging 
aileen is gekomen op grond van het voor 
hem afgelegcle getuigenis ; zodoende ant
woordt hij op deze conclusie. (Grondwet, 
art. 97.) 

25 oktober 1971. 206 

67. - Stmfzalcen. - B1w·ge1'lijke ·rechts
vonle;·ing. - Beslissing wam·bij aan de 
getmffene van een ongeval ve;·goedende 
inte;·esten wonlen toegelcend. - Beklaagde 
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die betoogt dat de 1·eeds gesto1·te voo?'Rchotten 
moeten in aanmm·king w01·den genomen bij 
de ber·elcening van de ver·goedende interes
ten. - Conclusie onbeantwo01·d. - Niet 
met r·edenen omklede beslissing. - Niet 
regelmatig met redenen omkleed is de 
beslissing waarbij aan de getroffene van 
een ongeval vergoedende interesten wor
den toegekend, zonder te antwoorden op 
de conclusie van de beklaagde ten betoge 
dat de reeds gestorte voorschotten moe
t en in aanmerking worden genomen bij de 
berekening van deze interesten. (Grand
wet, art. 97.) 

9 november 1971. 252 

68. - Stmjzaken. - Beslissing waar·in 
de Jeitelijlce gegevens waar·op zij is gegr·ond, 
nauwlcetw·ig wonlen vermeld. - Beslissing 
die zodoende antwo01·dt op de conclusie van 
de belclaagde waarin ve1·schmende of tegen
str·ijdige Jeitelijke gegevens w01·den ttiteen
gezet. - Regelmatig gemotiveer·de beslis
sing. - R et v01mis dat vaststelt, dat 
ondanks het slechte zicht naar rechts 
waarover de beklaagde beschikte, hij 
niettemin de wagen van de burgerlijke 
partij had moeten zien opdagen, daar 
deze hem had zien stilstaan en daarna 
vastgesteld had dat hij zijn wagen op
nieuw in beweging bracht om op het 
kruispcmt verder te rijden, antwoordt 
passend met tegenstrijdige en omstan
dige overwegingen op de conclusie van 
de beklaagda ten betoge dat hij, op h et 
ogenblik dat hij zich opnieuw in beweging 
had gezet, het op de voorrangsweg rij
dend voertuigniet kon bemerken. (Grand
wet, art. 97.) 

6 december 1971. 339 

69. - Ve1·plichting op de middelen te 
antwoonlen; - Geen ve1-plichting op de 
argttmenten te antwoonlen. - D e ver
plichting de vonnissen en arresten met 
redenen te omkleden en op de regelmatig 
voorgedragen middelen te antwoorden, 
sluit niet in dat moet worden geantwoord 
op de tot staving van deze middelen aan
gevoercle argumenten, die geen afzon
clerlijke middelen uitmaken. 

7 december 1971. 345 

70. - Stmfzalcen.- Btw·ger·lijlce 1'echts
vo?·de?·ing. - Belclaagde die met opgave 
van de nattwketwige 1·edenen e1·van be
toogt, dat de doo1· de btt?·gm·lijlce pm·tij 
ove1·gelegde stttklcen het bewijs niet leveren 
van de aangevoenle schade. - Beslissing 
wam·bij schadeve1·goeding w01·dt toegekend. 
- Beslissing waa1·bij enlcel wordt beves
tigd dat deze schade voldoende uit de ove1·-

gelegde sttdclcen blijlct. - Niet gemotiveerde 
beslissing. - Niet regelmatig gemoti
veerd is de beslissing, waarbij aan de 
burgerlijke partij schadevergoeding wordt 
toegekend door enke1 te zeggen dat de 
schade voldoende uit de overgelegde 
stukken blijkt, terwijl de beklaagde bij 
conclusie, met opgave van de redenen 
ervan·, betoogde dat deze stuklwn het 
bewijs niet leverden van de aangevoerde 
schade. (Grondwet, art. 97.) 

13 december 1971. 364 

71. - Stmfzaken.- In conclusie voo?"· 
gestelcl ve1·weer, dat ter zalce niet mem· 
dienende is wegens de vaststellingen va,n 
de 1·echter. - Geen ve1-plichting voo1· hem 
e1·op te antwo01·den. - De rechter is niet 
ertoe gehouden anders te antwoorden op 
een in conclusie voorgesteld verweer, dat 
ter zake niet meer dienende is wegens de 
vaststellingen van zijn beslissing. (Gro:rid-
wet, 97.) · 

10 januari 1972 en 28 februari 19.72. 
454 en 590 

72. - Stmjzaken. - Bttrgedijlce rechts
vonle?·ing. - Conclusie g?·ondt een eis op 
een getttigenis. - Beslissing venverpt de 
eis en, zonde1· uitleg te geven, gewaagt niet 
van dit getuigenis. - Beslissing niet 
1·egelmatig met r·edenen omkleed. - · De 
beslissing die de eis, door de bcugerlijke 
partij gegrond op een getuigenis, ver
werpt en die, zonder uitleg hiervoor te 
geven, niet gewaagt van dit getu:igenis, 
is niet regelmatig met redenen omkleed. 
(Grondwet, art. 97.) · 

18 januari 1972. 487 

73. - Stmjzalcen.- Burge?·liJlce r·echts
vo?·de?·ing. - Conclusie g?·onctt een eis op 
de vaststellingen en beslttiten van een des
ktmdigenversla.g . - B eslissing ve1·we1-pt 
de eis en, zonde1· uitleg hie1·voor· te geven, 
gewaagt niet van dit ve1·slag. - Beslissing 
niet 1·egelmatig met 1·edenen omlcleed. ·
De beslissing die de eis,. door de burger
lijke partij gegrond op de vaststellingen 
en besluiten van een deslnmdigenverslag, 
verwerpt en die, zonder uitleg hiervoor te 
geven, niet gewaagt van dit verslag; is 
niet regelmatig met redenen omldeed. 
(Grondwet, art. 97.) 

18 januari 1972. 487 

74. - Stmfzalcen. - Btwge?·liJke r·echts
vorde?·ing. - Conclttsie met opgave van 
een eis en de 1·edenen waa1·op deze be1·ust. -
Beslissing clie de eis alleen tegensp1·eelct 
zonde1· een passend antwoo1·d te geven op de 
1wlenen die de eis 1·echtvaa1·digen. - De 
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beslissing niet met 1·edenen omkleed. - De 
beslissing die een eis tegenspreekt, zonder 
een passend antwoord te geven op de 
redenen waarop de eis is gegrond, is niet 
regelmatig m et redenen omkleed. (Grand
wet, ·art. 97.) 

.18 ~anuari 1972. 487 

75 : :...._ Stmjzaken.- Oonclusie.- B e
slissi!ig die de bewiJsvoe1·ing van de con
clusie wee?"legt doo1· de 1·eden op te geven 
waa?'Om zij deze ve1'We1·pt. - Regelmatig 
gemotivee1·de beslissing. - Regelmatig 
gemotiveerd is de beslissing die de in een 
conclusie voorgedragen bewijsvoering van 
een partij weerlegt en die de reden aan
geeft waarom zij deze be'l'lrijsvoering 
verwe~pt. (Grondwet, art. 97.) 
·. ~ffebruari 1972. 570 

7~. -'-- St1·ajzalcen. - Oonclttsie waaTin 
de beklaagde om uitstel van cle tenuitvom·
legging van de stTaj ve1·zoelct. - Vemm·
deling tot een wedcelijke stmJ. - Impliciet 
antwom·d op de conclttsie. - Door de 
verdachte tot een werkelijke straf te ver
oordelen beantwoordt de rechter impli
ciet de conclusie waarbij, zonder aan
voering van een reden, wordt verzocht 
om de toekenning . van uitstel van de 
tenuitvoerlegging van de straf. 

21 maart 1972. 691 

77 . ·- Stmjzalcen.- Beslissing die een 
veTwem· ajwijst OJJ g1·ond van passende 
1·.edenen . - Regelnwtig met 1·edenen om
lclede beslissing. Regelmatig m et 
redenen omlcleed is d e beslissing die, op 
grond van passende redenen, een verweer 
afwijst, zelfs indien het geen antwoord 
geeft op tot staving van dit verweer 
aangevoerde argum.enten . (Grondwet, 
l'!>rt. 97 .) 

27 maart 1972. 710 

.. 78. - Stmjzalcen. - Oonclttsie. - Be
schouwing in de vo1·m van een lotttere 
hypothese. - Geen veTplichting vom· de 
?'echte?' m·op te antwoonlen. - D e rechter 
is niet verplicht te antwoorden op een 
beschouwing die in een conclusie is 
gegeven in de vonn van een loutere 
hypothese. (Grondwet, art. 97.) 

27 maart 1972 en 16 mei 1972. 
713 en 860 

79. - St1·ajzalcen . - Ve1·zoelc om een 
aanvullende onde1·zoeksmaat1·egel. - Rech
te?' die de 1·edenen opgeejt waamm hij zich 
voldoencle ingelicht acht . - Venve1·pin,g 
gemotivee1·d . - De rechter di e de redenen 

opgeeft waarom hij zich voldoende inge
licht acht, verwerpu bi.j een gemotiveerde 
beslissi.ng de conclusie waarin om een 
aanvullende onderzoeksmaatregel wordt 
verzocht. (Grondwet, art. 97.) 

10 april 1972 en 24 april 1972 . 
742 en 800 

80. - Stmjzalcen. - Btwge?·lijlce ?'echts
vo?·de?·ing. - Oonclttsie van de voo?' de 
belclaagde btwge?·rechtelijk aanspmlcelijlce 
pm·tij tvaa1·in deze nauwlcew·ige gegevens 
aanvoe1·t ten bewijze clat het slachto .fje?· een 
jottt heejt begacm. - Geen antwoonl. -
Niet met n~clenen omklecle beslissing. -
Niet regelmatig met redenen omlcleed 
is de beslissing, waarbij niet bewezen 
wordt verklaard de font die door de voor 
de b eklaagde burgerrechtelijk aansprake
lijke partij t en laste gelegd is van het 
slachtoffer van een ongeval, zonder te 
antwoorden op de conclusie waarin deze 
nauwkeurige gegevens aanvoerde ten 
b ewijze van deze fout . 

ll april 1972. 753 

81. - Stmjzalcen. - Oonclttsie die pe?' 
b1·iej aan de Techte?' is · toegesttttt?'d. -
Rechte1· niet gehouclen om e?'OJJ te anttvoo?'
clen. - De rechter is niet gehouden om 
een conclusie te beantwoorden die hem 
p er brief is toegestum·d en die h em tijdens 
de debatten t er zitting niet regelmauig is 
onderworpen. 

24 april 1972. 799 

82.- Stmjzalcen. - Btt?'ge?'lijke ?'echts
vonle?·ing. - Beslissing die de jeitelijke 
gegevens wcta?'OP zij is gegmncl nattwketwig 
venneldt.- Be8lissing die aldtts antwoonlt 
op de conclttsie waa1·bij ancle1·e of st1·ijclige 
jeitelijlce gegevens wm·clen uiteengezet. -
Regelmatig gemotivee1·de beslissing. 
Regelmatig gemotiveerd is de beslissing 
op de bm·gerlijke rechtsvordermg die de 
feitelijke gegevens, waarop zij is gegrond, 
n auwke1U'ig vermeldt en aldus antwoordt 
op een conclusie, waarbij andere of strij
dige feitelijke gegevens worden uiteen
gezet om het privaat of openbaar karak
ter van d e door een bestuurder gevolgde 
weg vast te stellen . (Grondwet, art. 97.) 

19 jm~i 1972. 974 

HOOFDSTUX V. 

TUCHTZAKEN. 

83. - Tttchtzalcen . - Raacl van be1·oep 
vcm de 01·de van A1·chitecten. - Bij con
clusie aan gevoenl middel clat te?' zalce niet 
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mee1· dienende is wegens de vaststellingen 
van de 1·aad. - Geen ve1plichting emp te 
antwo01·den. - De raad van de Orde van 
architecten moet niet anders antwoorden 
op een bij conclusie aangevoerd middel 
dat ter zake niet meer dienencle is wegens 
de vaststellingen van zijn beslissing. 
(Gronclwet, art. 97 .) 

19 januari 1972 . 4!13 

84. - Ttwhtzalcen. - 01·de van apothe
lce?·s. - Beslissing waa1·bij niet ontvanlce
lijlc woTdt ve1·lclaanl het ve1·zet tegen een 
bij ve1·stelc gewezen sententie die een tttcht
sanctie oplegt. - Conclusie ten betoge dat 
de nietigheicl van het ve1·zet geclekt was. -
Conclttsie onbeantwoo1·d. - Niet ?·egelma
tig met Teclenen omlclede beslissing. - Niet 
regelmatig met redenen omkleed is de 
sententie van de Raad van beroep van 
de Orde van apothekers, waarbij niet 
ontvankelijk wordt verklaard het verzet 
tegen een bij verstek gewezen sententie 
die aan een apotheker een tuchtsanctie 
oplegt, zoncler te antwoorden op de 
regehnatige conclusie van deze apotheker 
ten betoge dat de nietigheid van de ver
zetakte gedekt was, daar zij niet in limine 
litis was opgeworpen. (Grondwet, art. 97 .) 

8 juDi 1972. 948 

HOOFDSTUK VI. 

VERKIEZINGSZAKEN. 

REGELING VAN RECHTSGEBIED 

1. - Stnifzalcen. - Onde1·zoelc aange
vmagd v66T de inwe?·lcingt1·ecling van het 
Ge?'echtelijlc Wetboelc. - Beschilclcing van 
venvijzing van na deze inwe1·lcingt1·eding. 
- M iscl1·ijj bed1·even in een gemeente die 
sinds deze inwe1·lcingtTeding ve1·bonden is 
met een lcanton dat cleel ttitmaalct van een 
ande1· ge1·echteiijlc a?Tondissement.- Von
nis wam·bij het 1·echtscollege zich ratione 
loci onbevoegd ve1'lclaw·t . - Beslissingen 
met lcTacht van gewijsde. - Regeling van 
nchtsgebied. - Ve1·dachte zonae1· woon
plaats in het eeTste a?Tondissement en dam· 
niet gevonden. - V e1·nietiging van de 
beschilclcing en ve1·wijzing nacw de pro
ctwetw des Konings bij de ?'echtbanlc van 
ee1·ste aanleg van het tweede a?Tondissement. 
- W anneer ingevolgtj een onderzoek dat 
gevorderd werd v66r dle inwerkingtreding 
van het Gerechtelijk Wetboek, de raad
kamer, rechtdoende na deze inwerking
treding, d e verdachte naar de correctio
nele rechtbank heeft verwezen wegens een 

misdrijf dat zou bedreven zijn in een 
gemeente die, sinds dezelfde inwerking
treding verbonden is met een kanton dat 
deel uitmaakt van een ander gerechtelijk 
arrondissement, de rechtbank zich wegens 
deze aanhechting Tatione loci onbevoegd 
heeft verklaard om van de zaak kmmis 
te nemen en beide beslissingen in k:racht 
van gewijsde zijn gegaan, onderzoekt 
het Hof, waarbij een verzoek tot regeling 
van rechtsgebied aanhangig is, of de 
verdachte zijn woonplaats niet in het 
eerste arrondissement heeft en of h ij daar 
niet is gevonden. Blijkt geen van deze 
omstandigheden uit de aan het Hof voor
gelegde stukken, dan vernietigt het Hof 
de beschikking van de raadkamer en 
verwijst de zaak naar de procureur des 
Konings bij de rechtbank van eerste aan
leg van het tweede arrondissement. 

7 september 1971 en 14 september 1971. 
22 en 54 

2. - Stmjzalcen. - Beschiklcing van 
ve1·wijzing naaT de C01Tectionele Techtbanlc 
wegens een misdaad. - Geen opgave van 
ve1·zachtende omstandigheden.- Beslissing 
van onbevoegdve1·lcla1·ing. - Ventietiging 
van de beschilclcing en venvijzing naaT de 
lcame1· van inbeschu.ldigingstelling. 
W anneer de raadkamer een beklaagde 
wegens een misdaad naar de correctionele 
rechtbank heeft verwezen, zonder opgave 
van verzachtende omstandigheden, het 
vonnisgerecht zich onbevoegd heeft ver
klaard en beide beslissingen in luacht 
van gewijsde zijn gegaan, vernietigt het 
Hof, het r echtsgebied regelende, de be
schildcing van de raadkamer en verwijst 
de zaak naar de kamer van inbeschuldi
gingstelling. 

4 oktober 1971. 134 

3 . - S tmjzalcen. - Positiej conf/ilct van 
jm·isdictie . - Twee co?Tectionele ?"echt
banlcen, niet onde1· hetzelfde hof van be? oep 
?"esso1·te1·end, gevat langs de onde?·zoelcsge
?"echten van eenzelfde misdTijj of van 
samengestelde misd1·ijven. - B eslissingen 
van de onde?·zoelcsge1·echten die in lc?·acht 
van gewijsde zijn gegaan of waa1·tegen, in 
de staat van de ?'echtspleging, geen ve1·haal 
openstaat. - Regeling van 1·echtsgebied. -
Een van de beslissinrten te niet geclaan in 
zove1· zij het vonnisge1·echt heejt ctcmgewe
zen . - Ve1·wijzing van de zaalc naa1· de 
ande1·e co?Tectionele ?"echtbanlc om te w01·den 
gevoegd bij de zaalc die bij deze ?"echtbanlc 
1·eeds aanhangig is . - W anneer t wee 
onderzoeksgerechten d ezelfde verdach
ten, wegens eenzelfde misclrijf of samen
hangende misdrijven, hebben verwezen 

t- · 
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naar correctionele rechtbanken die niet 
onder hetzelfde hof van beroep ressor
teren, gaat het Hof na of beide beslissin
gen tot verwijzing in kracht van gewijsde 
zijn gegaan en of er, in. de staat van de 
rechtspleging, tegen deze b eslissingen 
geen verhaal kan openstaan en, het 
r echtsgebied regelende, doet h et een van 
cleze beslissingen t e niet, in zover zij het 
vonnisgerecht heeft aangewezen en ver
wijst de zaak naar de andere correc
tionele rechtbank om te worden gevoegd 
bij de zaak die bij cleze rechtbank reeds 
aanhangig is. (Sv., art. 526.) 

18 oktober 1971. 173 

4. - St1·ajzaken. Vonnisge1·echt dat 
van een misd1·ijj kennis neemt dom· een 
beschikking van de ?'aadkc!mm·. - Vonnis
ge?·echt dat zich ratione loci onbevoegd ve?'
klaa?·t. - 1Ylisd1·ijven gepleegd bt!iten 
het mTondissement. - Beklaagde die zijn 
ve?·blijjplc!ats niet in het mTondissement 
heejt en dam· niet is gevonden. - Regeling 
van 1·echtsgebied. - Ve1·nietiging van de 
beschikking. - Venvijzing van de zaak 
nam· de bevoegde p?'OCU?'etw des Konings. 
- Wmmeer het vonnisgerecht, clat van 
een misdrijf kennis neemt door een b e
schikking van de raadkamer, zich mtione 
loci onbevoegd verklaart en de raadka
mer zelf 1·atione loci onbevoegcl was, 
wordt de beschikking vernietigd door 
het Hof, dat het r echtsgebied regelt, en 
wordt de zaak naar de bevoegde procu
retrr des Konings verwezen. 

20 december 1971. 398 

5. - Stmjzalcen . - Onde1·zoek aan
gevmagd v661· de inwe?·kingt?·eding van het 
Ge1·echtelijlc Wetboek. - Beschikking van 
ve1·wi,jzing van na deze inwe?·lcingt?·eding. 
- lJ!lisd1·ijj gepleegcl in een gemeente die 
sinds cleze inwe1·kingt1·eding ingecleelcl is 
bi,j een kanton clat vcm een ande1· ge?·ech
telijlc mTonclissement deel t!itmaken. -
Vonnis wam·bij het ?'echtscollege zich 
ratione loci onbevoegcl ve?·lclc!ct?'t. - Beslis
singen met Jm·acht van gewijsde. - Rege
ling van 1·echtsgebied . - Ve1·dachte zonde1· 
ve1·bl~jjplaats in het cw?"Ondissement waa?'
van deze gemeente V?'oege1· deel t!itmaakte 
en dacw niet gevonden. - Ve1·nietiging van 
de beschiklcing en venvijzing nam· de 
p?·octwetw des Konings bij de 1·echtbanlc 
van ee1·ste C!an leg vcm het ge1·echtelijk cm·on
clissement wc!m·bij de gemeente wc!s inge
deeld. - Wanneer ingevolge een onder
zoek, aangevraagd v66r de inwerkingtre
cling van h et Gerechtelijk W etboek, d e 
r aacllmmer bij lmar beslissing na deze in
werkingtrecling de v erdachte naar de 

correctionele rechtbank heeft verwezen 
wegens een misdrijf dat zou gepleegd 
zijn in een gemeente die, sinds dezelfde 
inwerkingtreding, ingedeeld is bij een 
kanton dat deel uitmaakt van een ander 
gerechtelijk arrondissement, de correc
tionele recbtbank zich wegens cleze inde
ling Tatione loci onbevoegd heeft ver
klaard om van de vervolging kennis te 
nemen en beide beslissingen in kracht 
van gewijscle zijn gegaan, onderzoekt 
het Hof, waarbij een verzoek tot regeling 
van rechtsgebiecl aanhangig is, of de 
verdachte zijn verblijfplaats niet heeft 
en het arrondissement waaraan die 
gemeente vroeger deel uitmaakte of daar 
niet is gevonden. Blijkt geen van deze 
twee omstandigheden uit de aan het Hof 
overgelegde stukken, clan vernietigt het 
Hof de beschikking van de raadkamer 
en verwijst de zaak naar de procureur 
des Konings bij de r echtbank van eerste 
aanleg van het arrondissement waarbij 
de gemeente is ingecleelcl. 

21 december 1971. 402 

6. - St?"ajzaken.- Beschikkinge?l van 
de macllcame?' die ?.'e?'schillende beklc!c!gclen 
naa1· de co?'?'e.ctionele ?'echtbank venvijzen 
we gens 1·egelmatig gecon·ectionaliseenle fei
ten, wegens samenhangende jeiten die als 
wanbed1·ijven wo1·den gekwalificeenl, en 
wege1us jeiten, clie beho1·en tot cle bevoegd
heid van cle politie?"echtbank. - Vonnis
ge?"echt dat de zc!ken wc!a?·op deze beschik
kingen bet1·ekking hebben, wegens lnm 
samenhang, samenvoegt. Vonnisge
?'echt clat zich ve1·volgens vom· de gehele 
zaak onbevoegcl ve1·lclaa1't omclat een jeit, 
dat in een van de beschilclcingen als wcmbe
cl?:ijj wo1·dt yekwalificeenl, een misdaad 
OJJleve?·t en de misd1·ijven samenlwngend 
zijn . - Beslissingen met lc1·acht van gewijs
de. - Onde?·zoek doo1· het Hoj. - Gedeel
telijlce ve1·nietiging van de beschilclcingen . 
- V envijzing nam· de kame1· van inbe
schtdcligingstelling. - W anneer d e raacl
kamer v erschillencle b eklaagclen, door 
onclerscheiclen beschikkingen, naar de 
correctionele r echtbank h eeft v erwezen 
wegens regelmatig gecorrectionaliseercle 
miscladen, wegens feiten, die als wanbe
clrijven worden gekwalificeercl, en wegens 
san'lenhangende feiten, die behoren tot 
cle bevoegcli'leid van de politierechtbank, 
en het vom1isgerecht, dat de zaken waar
op deze beschikkingen betrekking heb
ben, ·wegens de smuenh ang, heefu smnen
gevoegd, zich vervolgens ongevoegd h eeft 
verklaard om van de gehele zaak kennis 
te nemen omclat een feit, dat a ls wanbe
clrijf wordt gekwalificeerd, in werkelijk-
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heid een misdaad is en de misdrijven 
samenhangend zijn, dan onderzoekt het 
Hof, waarbij een verzoek tot regeling van 
rechtsgebied aanhangig is, of de beschik
kingen en het vmmis in kracht van ge
wijsde zijn gegaan en of het feit, dat 
als wanbedrijf wordt gekwalificeerd, een 
misdaad schijnt op te leveren en of de 
misdrijven schij nen samen te hangen; is 
zulks het geval, dan vernietigt het Hof 
de beschikkingen van de raadkamer, 
behoudens in zover zij voor de regelmatig 
gecorrectionaliseerde misdaden h et be
staan van verzachtende omstandigheden 
bebben aanvaard, en verwijst de zaak 
naar de kamer van inbescbuldigirg
stelling. 

1 februari 1972. 521 

7. - Stmjzaken. - Beschiklcing van de 
1'Ctacllcame1' waw·b·ij een belclaagde nam· de 
C01'1'ectionele 1·echtbank w01·dt vcnvezen we
gens een als wanbedTijj gelcwctli(icee1·d j eit. 
- Vonnisge1·echt clat zich onbevoegd ve?'
klaa?·t omclat het miscl1·ijj een niet geco?'-
1'ectionalisee?·cle misclaacl opleveTt. - In 
lc?-acht van gewijsde gegane beslissingen 
tot onbevoegdve1·lcla1·ing die geg1·ond schijnt 
te zijn . - Vemietiging van de beschilc
king. - Venvijzing naw· de kame1· van 
inbeschttldigingstelling. - Wanneer een 
raadkar:ner een beklaagde naar de cor
rectionele rechtbank beeft verwezen we
gens een als wanbedrijf gekwalificeercl 
feit en de correctionele rechtbank zicb 
wettelijk onbevoegcl beeft verklaarcl, 
omdat b et misclrijf in werkelijkheid een 
niet gecorrectionaliseerde misdaad ople
vert, en wanneer beide beslissingen in 
kracht van gewijsde zijn gegaan, vernie
t igt het Hof, het rechtsgebied regelend, 
de bescbikking van de raadkamer en 
verwijst de zaak naar de kamer van 
inbeschuldigingstelling. 

25 april 1972. 801 

8.- Stmjzaken.- Beschikking van de 
1·aadkamc1' waa1'bij een wanbed1·ijj gecon
t1·aventionalisee1·d wo1·dt. - Vonnis tot 
onbevoegdve1·kla1·ing van de ?'evhtbank ge
g?·ond op het be.staan van een omstandigheid 
van v661· de beschikking, maa1· die daan~a 
acm het licht · is gekomen en waanloo1· het 
jeit met een zwaa1·de1'e oo?'?'ectionele st1·aj 
iv01·dt gestmft. - Beslissingen in kmcht 
van gewijsde gegacm. ~ Regeling van 
1·echtsgebied. - Ve1·nietiging van ae be
sohiklcing.- Ve1·wijzing van de zaalc na.a1· 
dezelfde 1'aacllcame1·, ande1·s samengesteld. 
- W anneer de raaclkamer met ~,anne
ming van verzachtencle omstandigheden 
de beklaagde we gens een wanbedrijf naar 

de politierechtbank h eeft verwezen, en 
er een vonnis wordt uitgesproken tot 
onbevoegdverklaring van de recbtbank 
op grand dat na de verw:ijzende bescbik
lring een omstandigbeid van v66r deze 
beschikking aan het licbt is gekomen, 
waardoor het- feit door de wet met een 
zwaardere correctionele straf wordt ge
straft, onderzoekt bet Hof, waarbij een 
verzoekschrift tot regeling van rechts
gebied aanhangig is, of beide beslissirgen 
in kracht van gewijsde zijn gegaan en 
of de vaststelling van de feitenrecbter 
juist blijkt ; zo ja, dan vernietigt het Hof 
de beschikking en verwij sv de zaak naar 
dezelfde, anders samengestelde raad
kamer. 

5 juni 1972. 935 

9.- Stmjzaken.- Besohikking van de 
madlcame1· waa·rbij een wanbecl?-ijj gecon
t?·aventionalisee?·d w01·dt. - V onnis tot 
onbevoegclve1·kla1'ing van de ?'echtbank ge
g?·ond op een omstandigheid die zich na de 
besohikking heejt voo1·gedaan en wact?'ctOO?' 
het jeit met een zwaa1·den: CO?"''ectionele 
stmj 1.vo1'dt gestmjt. - Beslissingen in 
kmcht van gewi.fsde gegaan. - Reling 
van 1·echtsgebiecl. - VeTnietiging van de 
besohikking. - Ve1'toijzing van de zaak 
naa1· dezelfcle 1'aacllcame1', ande1·s scm~en 
gesteld. - vVanneer de raadkamer met 
aanneming van verzacbtende omstandig
heden de beklaagde wegens een wanbe
drijf naar de politierechtbank beeft 
vei·wezen en een vonnis >vorclt uitgespro
ken tot onbevoegdverklarin.g van de 
rechtbank op grand dat zich na de ver
wijzende bescbikking een omstandigheid 
b eeft voorgedaan, waardoor bet feit door 
de wet mev een zwaardere correctionele 
straf wordt gestraft, onderzoekt het Hof, 
waarbij een verzoekschrift tot regeling 
van recbtsgebied aanbangig is, of beide 
beslissingen in lu·acht van gewijsde zi jn 
gegaan en of de vaststelling van de feiten
recbter juist blijkt ; zo ja, dan vernietigt 
bet Hof de bescbikking en verwijst de 
zaak naar dezelfde, anders samengestelde 
raadkamer. 

5 juni 1972. 936 

10. - Stmjzalcen. Beschiklcing tot 
venoi.izing nam· de C01'1'ectionele 1·echtbank. 
- Vonnis wam·bij deze 1·echtbank zich 
onbevoegcl ve?·lclaa?·t, daa1· de belclaagde 
doo1· het militai1· ge1·eoht · moest w01·den 
be1·echt. - Beslissingen met lc?·acht vcm 
gewijsde. - Vonnis van onbevoegclve1 klct
?'ing clat gegmnd blijkt te zijn . - Ve?"nie
tiging van cle beschikking. - Venvijzing 
naa1· k1-ijgsattditett1'. - Wanneer een 

r 
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beschikking van de raadkamer een be
klaagde naar de correctionele rechtbank 
heeft v erwezen en deze rechtbank zich 
onbevoegd h eeft verhlaard omdat de 
beklaagde door het militair gerecht moest 
worden berech-v, beide beslissingen in 
kracht van gewijsde zijn gegaan en de 

SAMENLOOP VAN MISDRIJVEN 

V e?"vallenve?·lcla;rin g van het 1·echt tot 
stu1·en. - M isd1·ijj stmjbaa1· met ve?·val
le?we?"lcla?·ing. - Zwaa1·ste st1·aj die bet?·elc
lcing heejt op een misd1·ijj dat niet met 
ve?'vallenvm·lclm·ing w01·dt gestmjt. - Ve?'
val niettemin van toepassing. - In geval 
van samenloop van misdr~jven uit hoofde 
van een waarvan de rechter de vervallen
verldaring van het rechu tot sturen mag 
of moet uitspreken, mag of moet deze 
stref worden uitgesproken 0nder de 
omstandigheden b epaald in de wet, zelfs 
wanneer de enige door de rechter toege
paste straf, d e zwaarste, d e straf is die 
betrekking heeft op het misdrijf dat niet 
met vervallenverklaring wordt gestraft. 
(Wet betreffende de pclitie over het weg
verkeer, gecoi.irdineerd de 16e maart 1968, 
art. 38 en 39; S .W., art. 61, 65 en 100.) 

17 april 1972. 775 

SCHULDVERNIEUWING. 

1. - Onde?·handse alcte tot vaststelling 
van de lening van een bed1·ag. - Bed1·ag 
niet ajgegeven aan de lenm·. - Schuldve?·
nieuwing doo1· ve1·vanging van een ve1·bin
tenis wegens een v?"oege?·e schttld do01· cen 
als lene?" ctangegane ve1·bintenis. - Rechte?' 
beslist dat cle alcte niet vals is. - W ettel·~jlc
heid. - De rechter, die erop wijst dat het 
bedrag waarvan de lening aan een partij 
in een onderhandse alde wordt vastge
steld, aan deze laatste door de uitlener 
niet is afgegeven, beslist wettelijk dat die 
akte niet vals is, indien hij er ook op 
wi.]st dat tussen deze partijen werd over
eengekomen dat een schuldvernieu wing 
tot stand kwam door de vervanging van 
de verbintenis van de lener wegens een 
vroegere schuld van h em. door die 
wellce uit de lening voortvloait . (B.W., 
art. 1271 ; S.W., art. 133 en 136.) 

21 december 1971. 407 

2 . - T estament. - Nietig wegens 

s 

beslissing, waarbij de rechtbank zich 
onbevoegd verhlaart, gegrond blijkt te 
zijn, regelt het Hof het rechtsgebied, ver
nietigt d e beschikking van de raaclkamer 
en verwijst de zaak naar de krijgsaudi
t eur. 

19 juni 1972. 981 

zinsve?·bijste?·ing van de m·flate?·. - Ogen
blilc waa1·op de onbelcwaamheicl moet be
staan. - E en testament is slechts nietig 
wegens zinsverbijstering van de erflater, 
indien deze onbekwaamheid bestond ten 
tijde van het testament. (B .W., art. 901.) 

24 februari 1972. 587 

3 . - Wet van 5 juni 1928, a?"tilcel 77.
P1·ocessen-ve1·baal opgesteld wegens tijdens 
de 1·eis gepleegde misdaden of wanbecb·ij 
ven. - Bewijslcmcht tot het bewijs van het 
tegendeel. - Voonvam·den. - Krachtens 
artilcel 77 van de wet van 5 j1.mi 1928 
houdende herziening van het Tucht- en 
Strafwetboek voor d e koopvaarclij en de 
zeevisserij, zijn de processen-verbaal 
opgesteld wegens tijdens d e reis gepleegde 
misdaden of wanbedrijven slechts rechts
geldig tot het bewijs van het tegendeel, 
voor zover zij, opgemaakt op het verslag 
en met de bijstand van een officier, 
ondertekend zijn door de kapitein en 
bedoelde officier. 

29 februari 1972. 597 

4. - Bttrge?"lijlc Wetboelc, m·tilcel 1273. 
- Sclmldve?·niettwing w01·dt niet ve1·moed. 
- Naar luid van artlliel 1273 van het 
B1.11'gerlijk Wetboek wordt schuldver
nieuwing niet vermoed. 

9 maart 1972. 647 

5. - Testamenten. - Bijzonde1· legaat. 
- Rechtsvo1·de1·ing van de bijzonde1·e lega
tm·is tegen cle1·den met betrelclcing tot de hem 
vennaalcte zactlc. - Instellen. - Voonvam·- -
de. - D e bijzondere legataris, die d e 
saisine nooit geniet, kan geen rechtsvor
dering met betrekking tot de vermaakte 
zaak instellen zolang hij van de in arti
kel lOll van het B1.11'gerlijk VVetboek 
bepaalde personen de afgifte van bet 
legaat niet bekom.en heeft. 

16 j1.mi 1972. 969 

SEKWESTER VAN DE GOEDEREN 
VAN PERSONEN AAN WIE MIS-



SEKWESTER.- SOCIALE ZEKERHEID. 1197 

DRIJVEN TEGEN DE UITWEN
DIGE VEILIGHEID VAN DE 
STAAT WORDEN TEN LASTE 
GELEGD. 

1. - Dienst van het Sekweste1·. - Wet 
van 6 juli 1959.- Ontbincling.- Rechten 
en ve1-plichtingen ovm·gedmgen aan de 
Staat.- De wet van 6 juli 1959 heeft de 
Dienst van het Sekwester ontbonden en 
zijn rechten en verplichtingen overge
dragen aan de Staat, die rechtens in de 
plaats van de Dienst is gesteld yoor de 
l1angende gedingen. 

9 september 1971. 29 

2. -- Vo?·de?·ingen teneinde het ve1·mogen 
van de gesekwest?·ee?·de in zijn echte samen
stelling te hentellen. - T¥ et van 20 maa1·t 
1954, a1·tikel 24. - Beg1·ip. - De Dienst 
van het Sekwester of, na de inwerking
treding van de artikelen I en 2 van de 
wet van 6 Jnli 1959, de Staat, a.an wie de 
rechten en verplichtingen van deze Dienst 
zijn overgedragen, kan, onder meer alle 
vorderingen instellen teneinde het ver
mogen van de gesekwestreerde in zijn 
samenstelling te herstellen ; d eze Dienst 
of de Staat moet het gesimuleerde 
karakter bewij zen van de handelingen of 
van de toestanden die aan de Dienst of 
aan de Staat eventueel worden tegenge
worpen. (Wet van 20 maart 1954, art. 24, 
en wet van 6 juli 1959, art. 1 en 2.) 

9 september 1971. 29 

3. -- Beslttitwet van 17 janum·i 194-5.
Kenme1·lcen van het sekweste1·. - De bij de 
hesluitwet van 17 januari 1945 geregelde 
·stelling onder sekwester is een maatregel 
die aileen tot voorwerp heeft de rechten 
v an de Staat en van de andere schuld
eisers van de gesekwestreerde te hesch er
m en ; deze maatregel is in heginsel niet 
van open hare orde. 

29 juni 1972. 1042 

4 . - Beslissing waa1·bij een beslag op 
de goede1·en van een gesekwest?·ee?·de en van 
zijn v?·owv geldig is vm·klaanl. - V1·ottW 
van de geselcwest?'ee?·de of zijn ?'echtheb
benden die de 1·egelmatigheicl en de wette
lijlcheid van deze besliss1:ng slechts be
twisten in zove1· zij bet?·eklcing heeft op de 
gesekwest?·ee?·de. - Geen schttldvo1·deTing 
te hunnen vo01·dele tegen de gesekwest1·ee1·de. 
- BetwisMng niet ontvankelijlc. - De 
echtgenote van een persoon, wiens 
goederen met toepassing van de besluit
wet van 17 j anuari 1945 onder sekwes
ter zijn geplaatst of zijn rechthehben-

den zijn niet bevoegd om de regelmatig
heid en de wettelijkheid te betwisten van 
een beslissing, waarbij een beslag op de 
goederen van de gesekwestreerde en van 
zijn vrouw geldig is verklaard, wanneer 
zij slechts het beslag ten nadele van de 
gesekwestreerde betwisten en tegen hem 
geen schuldvordering bezitten. 

29 juni 1972. 1042 

SOCIALE ZEKERHEID. 

HoOFDSTUK I. - Algemene begTippen. 

HooFDSTUK II. - W eTkloosheidsve?·zeke
?'ing. 

HooFDSTUK III. - Ziekte- en invalidi
teitsve?·zeke?'ing. 

HooFDSTUK IV. - Vm·zekm·ing tegen de 
oude1·dom en de v1·oegtijdige dood. 

A. Bedienden. 
B. Werklieden. 
C. Mijnwerkers. 

HooFDSTUK V. - Jaa1·lijlcse valcantie. 

HOOFDSTUK I. 

ALGEMENE BEGRIPPEN. 

HOOFDSTUK II. 

WERKLOOSHEIDSVERZEKERING. 

1. - W e?·kloosheidsve?·zeke?·ing. - Ho
ge?· be1·oep.- Beslissing van een lclachten
commissie. - Stelsel van v661· de inwe?·
kingt?·eding van het Ge?·echtelijlc W etboek. 
- Hoge?' be1·oep voo1· de commissie van be
?'OeJJ. - Appellant moest be?·oepschTift 
onde?·tekenen of, indien hij niet leon tekenen, 
een kntis plaatsen op die alcte die bovendien 
do01· de bevoegde btw·gemeeste?' medeonde?'
telcend moest w01·den. - Onder het stelsel 
van de bepalingen van de artikelen 217 
tot 259 van het koninklijk besluit van 
20 december 1963 betreffende arbeids
voorziening en werkloosheid en met 
toepassing van artikel 242 van dit konink
lijk besluit moest bet hoger beroep tegen 
de beslissingen van de klachtencommis
sies, om ontvankelijk te zijn, namelijk 
schriftelijk gesteld en door appellant 
ondertekend zijn en indien hij niet kon 
tekenen, moest hij een kruis plaatsen op 
het beroepschrift dat werd medeonder-



1198 SOOIALE ZEKEH-HEID. 

tekend door de burgemeester of diens 
afgevaardigde van de woonplaats van de 
appellant. -

26 april 1972. 807 

2. - TYe?·kloosheidsve?'Zeke?·ing. - Ho
ge?' be1·oep. - Beslissing van een klaahten
commissie. - Stelsel van v661· de inwe?'
lcingt?wling van het GeTechtelijlc 1-Vetboelc. 
- Hoge1· be1·oep voo?' de commissie van 
be1·oep. - Be?'OBJJsclw·ijt niet oncle1·telcend 
doo1· de appellant. - Be1·oepsch?·ijt van de 
appellant, die niet lean telcenen, wam·op hij 
geen lc?-uis hac? geplaatst en dat niet was 
medeondertelcend doo1· de bevoegde b~t?'ge
meeste?·. - Nietigheicl van clat be1'0ep
salw·ijt. - De ond9rtekening door de 
appellant van het beroepsclwift als b e
doeld in artikel 242 van het koninklijk 
besluit van 20 december 1963 betreffende 
arbeiclsvoorziening en werkloosheid of, 
wanneer de appellant niet kon tekenen, 
het plaatsen door h em. van een kruis op 
dit beroepschrift alsmede de onderteke
ning ervan door de bevoegde burgemees
ter, maakten wezenlijke fornnliteiten uit 
waarvan het verzuin1, zonder rneer, de 
nietigheid van de akte ten gevolge had. 

26 april 1972. 807 

3. - We?·lcloosheidsve?'Zeke?·ing. Ge-
?'eahtigden of we?·lcloosheids1titlce?'ing. - In 
een beschenncle we1·lcplaats tewe1'lcgestelcle 
minde1·-valicle. - In aanme1·lcing te nemen 
minim~tmloon . - Door de ministe1· be
paalcl. - Het minin:nunloon dat in aan
merking moot worden genon:10n voor de 
vaststelling van het aantal arheidsdagen 
geclmende welke een werkloze arbeid 
moet hebben verricht on1 op werkloos
h eidsuitkering gerechtigd te zijn, is, wat 
de in een beschermde werkplaats tewerk
gestelde minder-validen betreft, bet mi
nimmuloon vastgesteld door de minister 
met toepassing van artikel 121 , § 2, lid 2, 
2°, van bet koninklijk hesluit van 20 de
cember 1963 betreffende arbeidsvoor
ziening en werldoosheid, en niet het 
overeenkomstig lid 1 van hetzelfde artikel 
bepaalde loon. 

7 jtmi 1972. 946 

HOOFDSTUK III. 

ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING. 

4. - Z-iekte- en invalicliteitsve1·zekm·ing. 
- Geneeshtnclige vm·zo1·ging. - Nomen
clattt~tr van de geneeskunclige verst?·elckin
gen. - Wijziging cloo?' cle Koning. -
Voonvaanlen.- Wet van 9 augttstus 1963, 

aTtikel 12, 6°, en 24.- Voo?·stellen van cle 
bevoegde technische mclen. - Buiten bet 
geval vermeld in artikel 24bis van de wet 
van 9 augustus 1963 tot instelling en 
organisatie van een regeling voor ver
plichte ziekte- en invaliditeitsverzekering, 
kan de Koning geen wijzigingen brengen 
in de nomencle,tum· van de geneeslumclige 
verstrekkingen dan op de voorstellen 
opgemaakt door de bevoegde teclmische 
raden. (vVet van 9 augustus 1963, art. 12, 
6°, en 24, respectievolijk vervangen bij 
de art. 5, § 2 [3], en 11 van de wet van 
24 december 1963.) 

28 september 1971. 105 

5. - Z ·ielcte- en invalicliteitsve1·zelceTing. 
- Geneeslmnclige ve'I'ZO'I'ging. - Nomen
clatwuT van de geneesbtncl·ige ve?·st?·elclcin
gen. - Wet van 9 august·us 1963, a?·ti
lcel 24·. - Bepal·ing vctn de betrelclcelijke 
waanle van· de geneeshtnclige ve·rst-rek
lcingen. - JJI[aalct cleel ttit van cle nomen
clattt~t?'. - De bepaling van de betreldm
lijke waarcle van de geneeskundige ver
strekkingen behoort tot de nomencla
tuur van die verstrekkingen. (vVet van 
9 augustus 1963, art. 24, vervangen bij 
art. 11 V8"n de wet van 24 december 
1963.) 

28 september 1971. 105 

6. - Zielcte- en invctlicliteitsve1·zelce·ring. 
- Geneeslc~tnclige ve?'ZO?'ging. - Nomen
clattttt?' van de geneeslc~tnclige ve?·st?·elc
lcingen. - BetTelclcelijke waanle van cleze 
ve1·st1·elclcingen. - Koninlclijlc besluit van 
24. clecembe1· 1963, m·tilcel 1. - Bet?·elc
lcelijlce waanle aangegeven door het coeffi
cientgetal clat volgt op cle sletttellette?'. -
De betrekkelijke waarde van elke genees
ktmdige verstrekking die in de nomen
datum· van die verstrekkingen is ver
melrl, wordt aangegeven door bet coef
ficientgetal clat op de sleutelletter volgt. 
(Koninklijk besluit van 24 december 
1963 tot vaststelling van de nomencla
tuur der geneeslnmclige verstreldringen 
van de verpliehte ziekte- en invaliditeits
verzekering, art. l.) 

28 september 1971. 105 

7. - Zielcte- en invalicliteitsve?·zelcm·ing. 
- Geneeslcttnclige ve?·zo1·ging. - Nomen
clat~ttt1' van cle geneeslcttnclige ve?·st?·elc
kingen. - Wijziging van cle bet?·elckelijke 
waanle van cleze ve1'St1·eklcingen cloo1· aan 
eenzeljcle sletttellette1· vm·schillencle waanlen 
toe te lcennen, zeljs inclien het coefficient
getal ongewijzigd blijjt. - Wijziging van 
cle nomenclattttt1'. - De toekenniing van 
verschillende waarden aan eenzelfcle 
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sleutelletter v an d e bij het koninklijk 
besluit van 24 december 1963 vastgestel
de nomenclatuur van de geneeslnmdige 
verstrekkingen wijzigt, zelfs indien het 
coe:fficientgetal ongewijzigd blijft, de 
betrekkelijke waarde van de geneeskun
dige verstrekkingen waarop deze sleutel
letter betrekking heeft en, dm·halve, de 
nomenclatuur zelf. 

28 septeinber 1971. 105 

8. - Zielcte- en invaliditeitsve;·zelce;·ing. 
- Geneeslctmclige ve;·zo;·ging. - K oninlc
lijlc beslttit van 6 juni 1966 tot vaststelling 
van maximurntaTieven van hono1'a1·ia. -
Geen voo;·stel van de bevoegde technische 
mad. - Koninlclijlc bes!uit dat aan de 
sletttellette;· N veTschillende waanlen toe
kent. - T'Vijziging van de nomenr.lattttt7' . 
- Onwettelijlcheid. - Het koninldijk 
besluit van 6 jcmi 1966 is onwettelijk in 
zover het de 1naximumtarieven van 
honoraria voor de geneeskundige ver
strekkingen waarop de sleutelletter N 
betrekking heeft, vaststelt door, bij 
ontstentenis van een voorstel van de 
bevoegde technische raad tot wijziging 
van de nomenclatuur van deze verstrek
kingen, aan deze sleutelletter verschil
lende waarden toe te kennen en aldus een 
wijziging· te brengen in de betreldmlijke 
waarde van deze verstrekkingen en, der
halve, in de nomenclatuur zelf van deze 
verstrekkingen. 

28 september 1971. 105 

9. - Zielcte- en invalicliteitsve;·zelce;·ing. 
Geneeslctmdige ve;·zo;·ging. - Ko

ninlclijlc beslttit van 6 jtmi 1966 tot vast
stelling van maximttmta?"ieven 1:an hono
;·a;·ia. - Geen voo;·stel van de bevoegde 
technische mad. - Koninlclijlc beslttit dat 
aan de sleutellette1' K een enlcele tvaanle 
toe!cent. - Geen wijziging van de nomen
clattttl?'.- Wettelij!cheid.- Het konink
lijk besluit van 6 juni 1966 is wettelijk, 
in zover het de maximumtarieven van 
honoraria voor de geneeslnmdige ver
strekkingen waarop de sleutelletter K 
betreld{ing heeft, vaststelt door, bij ont
stentenis van een voorstel van de bevoeg
de technische raad tot wi.jziging van de 
nomenclatu"LU' van deze verstrekkingen, 
slechts een enkele waarde aan deze sleu
telletter toe te kennen, daar het aldus 
geen wijziging brengt in de betrekkelijke 
waarde van deze verstrekkingen en bijge
vclg evenmin in de nomenclatuur zelf 
van deze verstreld{ingen . 

28 september 1971. 105 

10.- Zielcte- en invalicliteitsveTzelce;·ing. 
Geneeslcundige ve;·zo1'ging. - Wet van 

14· febma;·i 1961, a;·tilcel 52. - Bevoegd
heid van de Koning om maximttmta;·ieven 
van hono;·a;·ia en p1'ijzen voo;· de genees
lctmdige vm·zo;·ging vast te stellen. - T¥ ijzi
ging van cle nomenclattttw van cle genees
hmclige ve;·st;·elc!cingen. - V mplichting 
cle voonvaa;·den in acht te nemen clie cloo;· 
de wet van 9 attgttsttts 1963, a;·tilcel 12, 6°, 
en 24· zijn voo;·gesch;·even. - Artikel 52 
van de wet van ·14 februari 1961 voor 
economische expansie, sociale vooruit
gang en financieel herstel, ingevolge 
vvaarvan de Koning Inaximcuntarieven 
van honoraria en prijzen voor de genees
kundige verzorging en verstrekkingen die 
zijn bedoeld in d e terugbetalingstarieven 
van de verplichte ziekte- en invaliditeits
verzekering kan vaststellen, verleent aan 
de Koning de macht niet om wijzigingen 
te brengen in de bij het koninklijk besluit 
van 24 december 1963 vastgestelde 
nomenclatuur van de geneeskcmdige ver
strekkingen, buiten de voorwaarden ge
steld bij artikel 12, 6°, van de wet van 
9 augustus 1963, vervangen bij artikel 5, 
§ 2, van de wet van 24 december 1963. 
('\Vet van 9 augustus 1963, art. 24, ver
vangen bij art. 11 van de wet van 
24 december 1963.) 

28 september 1971. 105 

11 . - Zielcte- en invaliditeitsve;·zelcm·ing. 
- Geneeskundige ve;·zo;·ging. - Konin!c
lijlc besluit van 6 juni 1966 tot vaststelling 
van maximttmta;·ieven van hono;·a;·ia. -
W ee;·slag op de tegemoetlcomingen die cle 
ve1'zelce1'ingsinstellingen aan de ;·echtheb
benclen ve;·sclntldigd zijn. - Het konink
lijk besluit van 6 jcmi 1966 tot vasts t elling 
van maximcnntarieven van honoraria en 
prijzen voor sommige geneeskundige ver
strekkingen inzake verplichte ziekte- en 
invaliditeitsverzekering heeft ook zijn 
weerslag op de betrekkingen tussen de 
rechthebbenden en de verzekeringsin
stellingen, daar de bedragen van de tege
moetkomingen die de verzekeringsinstel
lingen aan de rechthebbenden verschul
digd zijn, worden vastgesteld met 
inachtneming van de aldus bepaalde 
honoraria. (Wet van 9 augustus 1963, 
art. 25.) 

28 september 1971. 105 

12.- Zielcte- en invaliditeitsve;·zelce;·ing. 
- Wet van 9 augttsttts 1963, a;·tilcel 56, 
§ 1. - W e;·lcneme;· ongeschilct om te a;· bei~ 
den. - Beg;·ip . - De in artikel 56, § 1, 
van de wet van 9 augustus 1963 vastge
legde maatstaf om een werknemer als 
arbeidsgeschikt te erkennen is de vol
gende : is de betrold{ene lichamelijk en 
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geestelijk al dan niet in staat om door 
ht>t verrichten van arbeid waarvoor hij 
de nodige vakbekwaamheid bezit, mocht 
hij tewerkgesteld zijn, meer clan een clercle 
te verdienen van hetgeen een fysisch niet 
gehandicapte kan verdienen ? 

9 november 1971. 252 

HOOFDSTUK IV. 

VERZEKERING TEGEN DE OUDERDOM 
EN DE VROEGTIJDIGE DOOD. 

A . Beclienden. 
B. Werklieden. 
C. Mijnwerkers. 

HOOFDSTUK V. 

J AARLIJKSE v AKANTIE. 

SOEVEREINE BEOORDELING 
DOOR DE FEITENRECHTER. 

1. - Stmfzaken. - Enig stmjbaa1· feit. 
- Feitelijke en soeve1·eine beoo1·deling. -
De feitenrechter beoordeelclt soeverein of 
verschillende misdrijven wegens de een
heid van opzet een enkel strafbaar feit 
opleveren. (S.W., art. 65.) 

6 september 1971 en 14 december 1971. 
13 en 372 

2. - Stmfzaken. - 111isd?·ijven opgele
venl doo1· een of mee1· feiten . - SoeveTeine 
beom·deling in feite. - D e feitenrechter 
beoorcleelt soeverein of misclrijven door 
een enkel of door onderscheiclene feiten 
worden opgeleverd. (S.W., art. 65.) 

26 oktober 1971. 214 

3.- Stmfzaken. - Noodzaalc. of ge
pastheid van een onde?·zoeksmaat?·egel. -
Soeve1·eine beoo?·deling. - De feitenrech
ter beoorcleelt soev<:Jrein de noodzaak of 
de gepastheid van een onclerzoeksmaat
regel en onder meer van het verhoor van 
getuigen ter terechtzitting. 

6 december 1971 en 19 juni 1972. 
344 en 982 

4. - Omstandigheden doo1· de beklaag
de als ?"echtvaanligingsg·rond aangevoe1·d. 
- Soeve1·eine beoonleling dam· de feiten
?"echtm·. - G1·enzen. - De feitenrechter . 
beoorcleelt soeverein in feite of de door de 
beklaagde aangevoercle omstandigheden 
een rechtvaardigingsgrond opleveren 

waardoor de strafre.chtelijke aansprake
lijkl1eid worclt uitgesloten, met het voor
behoucl dat de door hem vastgestelde 
feiten de gevolgen kunnen rechtvaardi
gen die hij in rechte eruit afleidt. (S.W., 
art. 71.) 

10 januari 1972. 456 

5. - Stmfzaken.- Noodzaak of mad
zaamheid van een onde?·zoelcsmaat?·egel. -
Soeve1·eine beoonleling. - De feitenrech
ter beoorcleelt soeverein of een onder
zoeksmaatregel en met name een tegen
onderzoek nooclzakelijk of geraclen is. 

10 april 1972. 738 

6. - Stmfzaken. Valsheid in ge-
sch?·iften. - Becl?·ieglijk opzet. - Soeve
?"eine beoonleling in feite. - Het bestaan 
van het bedrieglijk opzet, bestanddeel 
van de misdaad van valsheid in gesclu·if
ten, wordt soeverein door de feitenrechter 
in feite beoorcleeld. (Grondwet, art. 95.) 

18 april 1972. 777 

SPORTWEDSTRIJDEN. 

1. - liV et van 2 april 1965 waa1·bij de 
dopingpmktijk ve1·boden wm·dt bij spm·t
competities. - N emen van monste1·s en 
ontleding e1·van. - Gepaste maatTegelen 
wam·bij de mogelijlcheid van een tegenex
pe?·tise wm·dt gem·ijwaanl ten voo1·dele van 
de beklaagde. - Tot op de datum van de 
inwerkingtreding van het koninldijk be
sluit bedoeld in artikel 5 van de wet van 
2 april 1965 waarbij de dopingpraktijk 
verboden wordt bij sportcompetities, 
kunnen de gerechtelijke overheden mon
sternemingen becloeld in artikel 4 van 
deze wet gelasten in de voorwaarden door 
hen bepaald, alsmede de monsters laten 
ontleden door deskundigen door hen 
aangeduid, mits daarbij door geeigende 
maatregelen de mogelijkl1eid van des
lnmdig onderzoek door de tegenpartij te 
vrijwaren. (Wet van 2 april 1965, art. 8.) 

11 april 197?. 747 

2. - Wet van 2 ap1·il 1965 waa1·bij de 
dopingpmktijk ve?"boden wo1·clt bij spo?·t
wedst?·ijden. - N emen van monste1·s en 
ontleding e?'van. - 111 onste1·s vm·zegeld in 
tegenwoonligheid van de beklaagde, te1· 
g1·ijfie nce1·gelegd, bestemcl voo1· de tegen
expe?·tise. - Beklaagde ingelicht ove1· de 
uitslag van de ge1·echtelijlce expe1·tise en 
ove1· de mogelijlcheid een tegenexpe1·tise te 
doen ttitvoe?·en. - An·est dat in feite vast
stelt dat de mogelijlcheicl vom· de beklaagde 


