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3° In geval van uitvoering van de werken 
· wam·van sp1·ake in een besluit tot ont
, eigening ten algemenen nutte, v66r de 
inbezitstelling, heeft de eigenaar van het 
onteigende goed het 7'echt om, op gmnd 
van het gemeen recht, ve1·goeding te vra
gen vom· de schade die hij tengevolge van 
de wederrechtelijlce inbezitneming van het 
goed zou hebben geleden (1). (B. W., 
art. 1382 en 1383.) 

(DEJ\1UNSTER EN LITISCONSORTEN, 

T. GEJ\1EENTE DEERLIJK.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 28 januari 1971 door het Hof 
van beroep te Gent gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 11, 97 van de 
Grondwet, en 7 tot 11 van de wet van 
17 april 183'5 op de onteigening ten 
algemenen nutte, gewijzigd en aangevuld 
door artikel 1 van de wet van 9 september 
1907, 

dom·dat, na geconstateerd te hebben 
dat de kwestieuze onteigening toegela
ten werd bij koninklijk besluit van 27 ok
tober 1950, en tot doel had de rechtma
king van de Heirweg naar Kortrijk en de 
aanleg van een betonbaan in plaats van 
de bestaande zandweg, dat, buiten de 
eisers, de meeste andere eigenaars in der 
minne onteigend werden, maar dat de 
eisers een minnelijk akkoord hadden af
gewezen, dat in 1958 de werken noch~ans 
ook op het perceel van de ersers mtge
voerd werden zonder voorafgaande ge
rechtelijke onteigening en vergoeding, 
dat pas nadat de eisers een bezitsvorde
ring voor de vrederechter hadden inge
steld, een aanvang genomen werd met de 
gerechtelijke onteigening, en dat, bij 
vonnis van 20 juni 1968 van de rechtbank 
van eerste aanleg te Kortrijk, de forma
liteiten vervuld werden verklaard, het be
streden arrest beslist dat, indien welis
waar de onteigende grond client vergoed 
te worden tegen de waarde die hij had 
op het ogenblik van de eigendomsover
dracht, hetzij op 20 juni 1968, de ont
eigende geen recht heeft op de meer
waarde die de onteigende grond heeft 
verkregen door de werken die tot de ont
eigening aanleiding hebben gegeven, dat 
zulks ook het geval is wanneer de door de 
onteigening beoogde werken uitgevoerd 
werden v66r de eigendomsoverdracht, 

(1) Men raadplege de noot 2 op blz. 300. 

en dat derhalve ten deze de waarde van 
de onteigende ' grond client vastgestelp 
te worden op 20 juni 1968, zonder reke
ning te houden met de in 1958 uitge
voerde werken, 

terwijl, eerste onde1·deel, overeenkomstig 
de artikelen ll van de Grondwet en 7 tot 
ll van, voormelde wet van 17 april 1835 
gewijzigd en aangevuld zoals gezegd, 
de onteigende grond diende vergoed te 
worden tegen de waarde die hij had op 
het ogenblik van de eigendomsoverdracht 
dit is op 20 juni 1968, datum van het 
vonnis dat de vereiste formaliteiten ver
vuld verklaarde, daarbij rekening hou
dende met de meerwaarde die de ontei
gende grond had verkregen door de wer
ken welke verweerster had verwezenlijkt, 
aangezien deze werken ten gevolge van 
een onrechtmatige inpalming zonder 
voorafgaande onteigening werden uitge
voerd, en derhalve niet beschouwd kon
den worden als zijnde de door de onteige
ning beoogde werken ; 

tweede onde1·deel, het tegenstrijdig is, 
enerzijds, te constateren dat verweerster 
haar werken op het perceel van de eisers 
zonder voorafgaande gerechtelijke ont
eigening en vergoeding uitvoerde, en 
anderzijds te verklaren dat het gaat om 
de door de onteigening beoogde werken, 
welke tegenstrijdigheid in de motive
ring gelijkstaat met een gebrek aan de 
door artikel 97 van de Grondwet ver
eiste motivering : 

\ W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat de onteigende geen 

recht heeft op de meerwaarde die het 
on teigen de goed heeft verkregen door het 
decreteren of het uitvoeren van de wer
ken waarvoor de overheid tot onteige
ning wordt gemachtigd; 

Dat deze regel geldt voor de vast
stalling van het bedra.g van de billijke 
onteigeningsvergoeding ook wanneer de 
door het onteigeningsbesluit beoogde 
werken op de bij dat besluit bepaalde 
goederen worden uitgevoerd . v66r 
de eigendomsoverdracht, onvermmderd 
noehtans het recht van de eigenaar om, 
op grond van het gemeen rech~, v~;rgoe
ding te vragen van de schade dre hrJ ten
gevolge van de wederrechtelijke in bezit
neming van het goed zou hebben gel eden ; 

Dat het onderdeel naar recht faalt; 

W at het tweede onderdeel betreft : 
Overwegende dat het arrest enerzijds 

vaststelt dat de onteigening van de 
grond van de eisers bij koninklijk be
sluit van 27 oktober 1950 toegelaten 
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werd, dat zij tot doel had de rechtma
king van een weg en de aanleg van een 
betonbaan en dat deze werken in 1958 
op het goed van de eisers werden uitge
voerd, en anderzijds overweegt dat de 
onteigende geen recht heeft op de meer
waarde die de onteigende grand heeft 
verkregen wegens de werken die tot de 
onteigening aanleiding hebben gegeven, 
en zulks ook wanneer de door de ont
eigening beoogde werken uitgevoerd wer
den v66r de eigendomsoverdracht ; 

Dat deze overweging m.et de eraan 
~oorafgaande vaststellingen niet strijdig 
lS · 

Dat het onderdeel feitelijke grand
slag mist; 

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

24 november 1972. - 1 e kamer. -
Vqorzitter, Ridder Rutsaert, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Verslaggever, 
de H. Meeus.- Gelijkl1tidende conclusie, 
de H. Paul Mahaux, eerste advocaat
generaal. - Pleite1·s, de HH. Bayart 
·en De Bruyn. 

l e KAMER. - 24 november 1972. 

10 OVEREENKOMST.- GELDSOM ALS 
STRAF BEDONGEN.- GELDSOM DIE DE 
SCHADE NIET VERGOEDT, WELKE DE 
SCHULDEISER LIJDT TEN GEVOLGE VAN 
RET NIET-NAKOMEN VAN DE HOOFD
VERBINTENIS. - BEDING DAT GEEN 
STRAFBEDING IS IN DE ZIN VAN DE 

, ARTIKELEN 1226 EN 1229 VAN RET 
. BURGERLIJK WETBOEK. 

20 OVEREENKOMST.- GELDSOM ALS 
STRAF BEDONGEN.- BEDING DAT AAN 
DE SCHULDEISER EEN WINST BE
ZORGT BUITEN ELKE VERHOUDING MET 

. DE SCHADE DIE DE NIET-UITVOERING 
VAN HET CONTRACT KAN BEROKKENEN. 
- BEDING DAT GEEN STRAFBEDING IS. 
·- BEDING IN STRIJD MET DE BEPA
LINGEN VAN ARTIKEL 6 VAN HET BUR
GERLIJK WETBOEK. 

1° De rechtm·, die vaststelt .dat een als straj 
bedongen geldsom "wegens haa1· enor
miteit » de schade ten gevolge van het 

· ·niet-nalcomen van de hoojdve1·bintenis 

niet kan vergoeden, leidt hientit wet
telijk aj dat het niet gaat om een stmj
beding in de zin van de artikelen 1226 
en 1229 van het Burgerlijk Wetboek (1). 

2° De rechter, die vaststelt dat een als straj 
bedongen geldsom aan de sch1tldeise1· 
een winst bezorgt buiten elke verhou
ding met de schade die de niet-uitvoe
ring van het cont1-act lean berokkenen 
en die him·uit afleidt dat dit beding geen 
stmjbeding is in de zin van de artikelen 
1226 en 1229 van het Burgerlijlc Wet
boelc, .beslist wettelijlc dat dit beding in 
strijd is met de bepalingen van m·tikel 6 
van dit wetboek (2). 

(ECHTGENOTEN SABBE-MAHJE, 
T. ECHTGENOTEN SPEYBROECK-ZAMAN.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 23 maart 1971 door het Hof 
van beroep te Gent gewezen ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 6, 1131, 1133, 1134, 1135, 
1152, 1226 en 1229 van het Burgerlijk 
Wetboek, 

doordat, na geconstateerd te hebben 
dat de sanctie, zoals bepaald in de tussen 
partijen afgesloten overeenkomst, welke 
laatst op 15 maart 1966 werd g:ewijzigd, 
erin bestond dat, bij niet-uitvoering van 
een van de verplichtingen van de ver
weerders, de overeenkomst van rechts
wege ontbonden was, met dien verstande 
dat verweerder zijn bouwkosten en zijn 
arbeid als bouwmeester verloor, en dat 
bovendien de verweerders aan eiser de 
koopprijs als schadevergoeding moesten 
betalen van de do01' eiser aangekochte 
villa met de registratierechten en interes
ten alsook de som die eiser als deelne
ming in de bouwkosten betaald had, het 
bestreden arrest beslist dat eiser dien
volgens niet enkel het opgetrokken ge
deelte van het flatgebouw maar ook zijn 
gr:ond gratis zou hebben, en dat derge
liJke sanctie wegens haar enormiteit voor 
nietig moest gehouden worden krach
tens de artikelen 6, 1131 en 1133 van 
het Burgerlijk Wetboek, zulks zonder te 
antwoorden op het verweermiddel waar-

(1) en (2) Vgl. cass., 17 aprill970 (A17. cass., 
1970, blz. 754) en de conclusie van Advocaat
generaal Krings. 
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door de eisers in hun eerste conclusie voor 
het hof van beroep lieten gelden dat de 
schade, welke zij ten gevolge van de wan
prestatie van de verweerders hadden 
geleden, naar de beginselen van het 
gemeen recht' zou hebben bestaan in het 
verschil tussen twee vermogenstoestan
den van de eisers, namelijk de toestand 
in geval van uitvoering van de overeen
komst en anderzijds de huidige toestand 
gelet op de niet-uitvoering, dat wanneer 
men voor beide gevallen rekening houdt 
met, enerzijds, de onroerende goederen 
welke van het patrimonium van de 
eisers gaan deel uitmaken en, anderzijds, 
de kosten welke de eisers hiervoor dienen 
te dragen, de eisers in geval van uitvoe
ring · een batig saldo zouden hebben 
gehad van 779.000 frank, wam1eer zij nu 
een deficiet ondergaan van 1.060.000 
frank, en waardoor de eisers verder lie
ten gelden dat ten deze het strafbeding 
zijn volledige uitwerking diende te beko
men en voor geen herleiding vatbaar 
was, aangezien de wanprestatie van de 
schuldenaar tot een gewisse schade aan
leiding had gegeven waarvan men de 
omvang niet bij voorbaat kon voorzien, 
zodat een werkelijk alea voorhanden was 
dat de partijen toen forfaitair geraamd 

·hadden, 
terwijl, indien een strafbeding tot doel 

heeft de schade welke uit de wanpres
tatie van de schuldenaar zal ontstaan 
forfaitair te ramen, dergelijk bedip.g 
geenszins tegen de openbare orde of de 
goede zeden indruist, en derhalve niet 
voor nietig moet gehouden worden over
eenkomstig de artikelen 6, ll31 en 1133 
van het Burgerlijk Wetboek, doch in
tegendeel zijn voile uitwerking tussen de 
partijen moet verkrijgen cvereenkomstig 
de· artikelen 1134, ll35, 1152, 1226 en 
1229 van dit wetboek, 

en terwijl het arrest, door zich ertoe 
te beperken de voordelen op te sommen 
welke de eisers uit de toepassing van 
het strafbeding zouden halen, zonder 
zich uit te spreken over de nauwkeurig 
door de eisers opgesomde en geraamde 
nadelen welke voor hen uit de wanpres
taties van de verweerders voortsproten, 
nalaat de vraag te onderzoeken of men 
ten deze te doen heefb met een forfai
taire raming van de door de eisers ge
leden schade, welke leemte in het arrest 
gelijkstaat met een gebrek aan de door 
artikel 97 van de Grondwet vereiste mo
tivering : 

· Overwegende dat het arrest vaststelt 
dat de bedongen ontbindings- en straf
clausule bepaalt dat, bij niet-uitvoering 
van een van de verplichtingen van de 

verweerders, de overeenkomst niet aileen 
van rechtswege ontbonden is met dien 
verstande dat verweerder zijn bouw
kosten en arbeid verliest, maar dat ver
weerder bovendien aan de eisers, als 
schadevergoeding, de koopprijs van de 
villa moet betalen, met registratierechten 
en intresten, alsook de som die eiser als 
deelneming in de bouwkosten heeft be
taald, met het gevolg dat eiser niet alleen 
het opgetrokken gedeelte van het flat
gebouw maar ook de grond gratis zou 
bekomen; 

Overwegende dat het arrest vermocht 
te beschouwen dat een dergelijke sanctie 
« wegens haar enormiteit "• dit is omdat 
zij de eisers een winst bezorgl; buiten elke 
verhouding met de schade welke de niet
uitvoering van het contract berokkenen 
kan en derhalve geen vergoeding van de 
schade kan betekenen, geen strafbeding 
uitmaakt in de zin van de artikelen 
1226 en 1229 van het Burgerlijk Wetboek 
en voor nietig moet worden gehouden 
als strijdig met de artikelen 6, 1131 en 
1133 van dit wetboek..; 

Dat het arrest aldus zijn beslissing 
wettelijk rechtvaardigt ; 

Overwegende dat het arrest door voor
melde vaststellingen en beschouwing 
te kennen geeft dat het als strijclig met de 
werkelijkheid van de hand wijst hiet 
alleen de berekening van de geleden 
schade en van de uit de wanprestaties 
voortspruitende nadelen, zoals de eisers 
die in hun conclusie voorstelden, maar 
ook hun stelling luidens welke de wan
prestatie van verweerder een schade had 
veroorzaakt die wegens haar alea en niet 
bij voorbaat te bepalen omvang door de 
partijen forfaitair was geraamd ; dat het 
die conclusie meteen beantwoordt; 

Dat het midclel niet kan worden aan
genomen; 

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

Om· die redenen, verwerpt de vDor
ziening ; veroordeelt de eisers in de kos
ten. 

24 november 1972. - 1e kamer. -
Voorzitte1·, Ridder Rutsaert, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Verslaggever, 
de H. de Vreese. - Gelijkltddende ·con
clusie, de H. Paul Mahaux, eerste advo
caat-generaal. - Pleiters, de HH. Bayart 
en DeBruyn. 
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2" KAMER. - 27 november 1972. 

1° WEGVERKEER. ~ VERKEERSTE-
. KENS. ~ TEKENS DIE HET VERKEER 

VA,N VOERTUIGEN REGELEN OVER DE 
GEHELE OPENBARE WEG. ~ TEKENS 
DIE INZONDERHEID HET VERKEER V A,N 

BEPAALDE VOERTUIGEN REGELEN OVER 

EEN DEEL VAN DE WEG. ~ DRA,AG
WIJDTE VAN DEZE VERKEERSTEKENS. 

2° WEGVERKEER. ~ VERKEERSTE-
KENS. VERBODSTEKEN NR. 25 
RECHTS 
BRACHT. 

VAN DE RIJBAAN 
GEBODSTEKEN 

AANGE
NR. 53 

OP EEN RIJWIELPAD LANGS DE ANDERE 
KANT VAN DE RIJBAAN. ~ VERKEER 
TOEGELATEN OP RET RIJWIELPAD. 

3° WEGVERKEER. ~ VERKEERSTE
KENS. ~ VERBODSTEKEN NB. 29. ~ 
DRAAGWIJDTE. 

4° WEGVERKEER. ~ VOETGANGER 
OP HET RIJWIELPAD. ~ VERPLICH

. TING RIJWIELEN EN RIJWIELEN MET 

IIULPMOTOR TE LATEN VOORGAAN. ~ 
DRAAOWIJDTE. 

1° Wannee1· een verkeersteken het vm·kee1· 
van voertuigen ove1· de gehele openba1·e 
weg 1·egelt en een ande1· teken inzonde1·
heid het ve1·keer van bepaalde voe1·tuigen 
ove1· ee11 deel van cleze weg 1·egelt, is de 
draagwijdte van het algemeen teken be
pedct tot die van het speciaal teken ( 1). 
(Wegverkeersreglement, art. 7.) 

2° Het 1·echts van de 1·ijbactn aangebrachte 
verbodstelcen nr. 25, dat e1·op wijst clctt 
de richting gesloten is voo1· iedere best~tn1·
de1·, belet geenszins het ve1·lceer van 1'ij
wielen en rijwielen met hulpmoto1·, in de 
aldns aangewezen 1·ichting, op het 1·ij
wielpad langs de andere !cant van cle 1'ij
baan, wanneer op clit pad het gebods
teken n1·. 53 is aangebmcht (2). (Weg
verkeersreglement, art. 2, 3°, 97 en 99; 
bijlage 2 van dit reglement, nrf'. 25 
en 53.) 

3° Het vet·boclsteken m·. 29, clat opgeno
men is in bijlage 2 van het wegverlceeTs
reglement, heeft een volst1·elcte draag
wijdte en verbiedt aan de besttt~trder op 
het lcruispunt, wam·voo1· genoemd teken 
gelclt, in de hie1·door verboden 1·ichting 

(1) en (2) Cass., 8 juli 1957 (Bull. en PAsrc., 
1957, I, 1339). 

de rijbaan te vedaten, ongeacht het deel 
van de openbm·e weg die hij nadien 
opTijdt (3). (Wegverkeersreglement, bij
lage 2, nr. 29.) 

4° De voetgange1· die ove1· een rijwielpad 
loopt is vm')Jlicht rijwielen en 1·ijwielen 
met hulpmotm· te laten voorgaan, onge
acht de manier waa1·op zij r1;jden, en 
deze ve1·plichting blijjt bestaan, zelfs 
wanneer zij een ve1·boden 1'ichting 
volgen (4). (Wegverkeersreglement, 
art. 48, 3o.) 

(CRISTANI, T. VERSTRAETE, SEGER!, PYNTE 
EN LANDSBOND VAN NEUTRALE MUTUA
LITEITSVERBONDEN). 

ARREST (ve1·taling). 

RET HOF ; ~ Gelet op het bestreden 
arrest, op 17 mei 1972 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen ; 

Over het enige middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 2 en 48 van 
het wegverkeersreglement, 

doMdat, om tegen eiser de telastlegging 
van onopzettelijk doden bewezen te ver
klaren, het arrest vaststelt dat hij op een 
fietspad was gegaan zonder doorgang te 
verlenen aan de getroffene die erop fiet-
ste, "' 

te1·wijl een verbodsteken de toegang 
tot genoemd pad ontzegde aan elke be
stuurder en derhalve de aldus gesloten 
weg voor die bestuurders " wettelijk » 
onbestaande 1naakte : 

Overwegende dat het arrest vaststelt 
enerzijds dat op het ogenblik van de fei
ten het verkeer op de Brusselse steenweg 
in de richting waarin de getroffene reed, 
verboden was door het teken nr. 25, en 
dat de bordm1. nr. 53 waarbij de fietsers 
verplicht worden het fietspad te gebrui
ken, noch verplaatst, noch bedekt waren, 
en anderzijfls dat v66r het kruispcmt 
waaruit de getroffene kwam om de Brus
selse steenweg op te rijden, een verbods
teken nr. 29 was geplaatst, waarbij werd 
verboden naar links af te slaan, welke 
richting de getroffene nochtans heeft ge-

. volgd; 

(3) Cass., 20 mei 1957 (Bttll. en PAsrc., 1957, 
I, 1136). 

(4) Men raadplege cass., 14 januari 1963 
(Bull. en FABIO., 1963, I, 565); 16 mei 1966 
(ibid., 1966, I, 1169). 
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Overwegende enerzijds dat het bord 
dat het verbodsteken nr. 53 uitmaakt 
en dat de fietsers verplicht het fietspad 
te gebruiken, een " speciaal " verkeers
teken is, dat geldt boven de andere te
kens die het voertuigenverkeer voor de 
bepaalde weg in zijn geheel regelen ; 

Overwegende anderzijds dat het teken 
nr. 29 weliswaar een volstrekte draag
wijdte heeft en de gebruiker van de weg 
verbiedt deze weg op het kruispunt 
waarvoor genoemd teken geldt, in de 
hierdoor verboden richting te verlaten, 
=aar dat de verplichting voor de voet
:ganger op een fietspad, om de fietsers 
te laten doorgaan, onafhankelijk is van 
·de manier waarop zij rijden en blijft gel
den, zelfs wanneer zij een verboden 
richting volgen; 

Dat derhalve het hof van beroep heeft 
kunnen beslissen, zonder de in het middel 
aangehaalde wettelijke bepalingen te 
schenden, dat de tegen eiser aangevoerde 
telastlegging bewezen was ; 

Dat het middel naar recht faalt ; 
En overwegende dat de substantiele 

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

In zoverre de voorziening gericht is 
tegen de beslissingen op de burgerlijke 
rechtsvorderingen die tegen eiser zijn 
ingesteld door : 

l o de verweerders Guillaume V erstrae
te, Liza Pynte, echtgenote Verstraete, 
en Marcel Segers, laatstgenoemde op
tredende zowel in eigen naam als in zijn 
boedanigheid van vader en beheerder 
over de goederen van zijn minderjarige 
kinderen: · 

Overwegende dat het arrest zich be
perkt aan de verweerders een provisio
nele vergoeding toe te kennen ; dat die 
beslissing geen eindbeslissing is in de 
zin van artikel 416 van het Wetboek 
van strafvordering en geen uitspraak 
doet inzake bevoegdheid ; 

Dat de voorziening voorbarig en der
halve niet ontvankelijk is ; 

2° de verweerster de Landsbond 
van Neutrale Mutualiteitsverbonden : 

Overwegende dat eiser geen bijzonder 
=iddel aanvoert ; 

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

27 november 1972. ~ 2e kamer. ~ 
Voorzitter, de H. Trousse, raadsheer 

waarnemend voorzitter. ~ Verslaggever, 
de H. Closon. ~ Gelijkl~tidende conclusie 
de H. Duchatelet, advocaat-generaal. -
Pleite1·, de H. De Kock (van de baJie 
te Brussel). 

2e KAMER. - 27 november 1972. 

GERECHTSKOSTEN. ~ ST11.AFZAK1LN. 
~ BEKLAAGDEN VERVOLGD EN VEROOR

DEELD WEGENS ONDERSCHEIDENE FEl
TEN. ~HOGER BEROEP VAN EEN BE
KI·AAGDE EN HOGER BEROEP VAN HET 
OPENBAAR MINISTERIE TEGEN BEIDE 
BEKLAAGDEN. ~ BEVESTIGINC+ DOOR DE 

RECH'l'ER IN HOGER BEROEP. - VER
OORDELING VAN DE BEKLAAC+DE DIE HO

GER BEROEP INSTELT, IN DE KOSTEN 
VAN HET HOGER BEROEP VAN RET OPEN
BAAR MINISTERIE TEGEN DE ANDERE 
BEKLAAGDE. ~ 0NWETTELIJKHEID. 

W anneer twee beklaagden die we gens onde?'
scheidene jeiten ve1·volgd worden, door 
de ee1·ste ?'echter vm·oordeeld zijn, de ene 
hager bemep instelt en het openbaar mi
niste?·ie in hager beroep lcomt tegen bei
den, lean de rechter in hager beroep, die 
de beslissing van de eeTste rechter be
vestigt, de lcosten van het hoge1· beroep 
van het openbaar ministeTie tegen de 
tweede belclaagde niet ten laste leggen 
van de belclaagde die hogeT beToep heejt 
ingesteld (l). (Wet van 1 juni 1849, 
art. 3.) 

(FLANDROIT, T. N.V. "UPHARMA l>,) 

ARREST (ve1·taling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest op 24 april 1972 gewezen door het 
Hof van beroep te Brussel, zitting hou
dende te Bergen ; 

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

Over het middel ambtshalve afgeleid 
uit de schending van artikel 3, lid 1, 
van de wet van 1 juni 1849 betreffende 
de herziening der tarieven in strafzaken : 

(1) Cass., 5 mei 1969 (Arr. cass., 1969, 
blz. 852). 
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Overwegende dat op het hoger beroep 
van eiseres en op het hoger beroep. van 
het openbaar ministerie, dat tegen haar 
en een medebeklaagde gericht is, het 
arrest alle strafrechtelijke beschikkingen 
van het bestreden vonnis bevestigb; 
· Dat het arrest eiseres hoofdelijk met 
de medebeklaagde veroordeelt in drie
vierde van de kosten van hoger beroep 
en bovendien haar alleen in het overige 
vierde, zodat aldus het geheel van die 
kosten te haren laste wordt gebracht; 

Overwegende dat, krachtens de in het 
middel aangeduide wetsbepaling, de kos
ten van hoger beroep van de strafvor
dering ingesteld tegen de medebeklaagde 
die geen eiser in hoger beroep is, ten laste 
van de Staat dienden te blijven ; dat de 
veroordeling van eiseres in het geheel 
van genoemde kosten derhalve onwette
lijk is; 

Overwegende dat, voor het overige, 
de substantiiile of op straffe van nietig
heid voorgeschreven rechtsvormen wer
den nageleefd en dat de beslissing over
eenk omstig de wet is ; 

II. In zoverre de voorziening gericht is 
tegen de beslissing op de burgerlijke 
rechtsvordering die door de verweerster, 
de naamloze vennootschap Upharma, 
tegen eiseres is ingesteld : 

Overwegende dat laatstgenoemde geen 
middel aanvoert ; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden vonnis, in zover het eiseres ver
oordeelt in het geheel van de kosten van 
hoger beroep van de strafvordering ; 
verwerpt de voorziening voor het overige ; 
beveelt dat van dit arrest melding zal 
worden gemaa,kt op de kant van de gedeel
telijk vernietigde beslissing ; veroordeelt 
eiseres in drievierde van de kosten ; laat 
de overige kosten ten laste van de Staat ; 
verwijst de aldus beperkte zaak naar het 
Hof van beroep te Luik. 

27 november 1972. - 2 8 kamer. -
Voorzitter; de II. Trousse, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Verslaggeve1·, 
de H. Capelle.- Gelijkluidende conchtsie, 
de II. Duchatelet, advocaat-generaa,l. 

(1) Cass., 11 september 1972, supm, biz. 45 ; 
men raadpiege cass., 23 oktober 1972, stt]Yra, 

biz. 181. 
(2) Men raadpiege cass., 16 mei 1972 

28 KAMER. - 27 november 1972. 

1o VOORZIENING IN CASSATIE. -
PERSONEN BEVOEGD OM ZICH IN CAS
BATIE TE VOORZIEN.- STRAFZAKEN.
VoORZIENING VAN EEN BEKLAAGDE 
TEGEN DE BESLISSING OP DE RECHTS
VORDERINGEN VAN RET OPENBAAR MI
NISTERIE TEGEN EEN MEDEBEKLAAGDE 
EN TEGEN DE VOOR DEZE BURGERRECH
TELIJK AANSPRAKELIJKE PARTIJ. -
NIET-ONTV ANKELIJKHEID. 

20 WEGVERKEER. - VERANDERING 
VAN RICHTING. - BESTUURDER DIE, 
LINKS WIL AFSLAAN. - BESTUURDER 
DIE ZICH NIET GEDRAAGT NAAR ARTI
KEL 25, 2, d, VAN RET WEGVERKEERS
REGLEllffiNT VAN 14 MAART 1968. -
MANEUVER DAT ONDER DE TOEPASSING 
VALT VAN ARTIKEL 17 VAN DIT WEG
VERKEERSREGLEMENT. 

3o AANSPRAKELIJKIIEID (BUITEN 
OVEREENKOMST). - OORZAKELIJK 
VERBAND TUSSEN MISDRIJF EN SCHADE. 
- SOEVEREINE BEOORDELING. 

1 o Een beklaagde is niet bevoegd om zich 
in cassatie te voo1·zien tegen de beslis
sing op de 1·echtsvorderingen van het 
openbaa1· ministerie tegen een medebe
lclaagde en tegen de voo1· deze bU?·ger
?"echtelijlc aanspmlcelijke partij. 

2o De best~t~wde1· die, wanneer hij links 
wil ajslaan, zich wegens de omstandig
heden, niet gedmagt naa1· de voo?·schrij
ten van artilcel 25, 2, d, van het wegver
kee?·sreglement van J4. mam·l 1968, 
voe1·t een maneuve1· ~tit en is derhalve 
gehouden tot de algemene ve1·plichting 
een ande1· te laten voorgaan, zoals ver
melcl in m·tilcel 17 van genoemd regle
ment (2). 

3o De jeitenrechter beoo1·deelt soeve1·ein 
in jeite of er al dan niet een oo1·zakelijlc 
verbancl bestaat tussen een misdrijj en 
schade (3). (B. W., art. 1382.) 

(PIERRE, T. RENAULT PH. EN F.) 

ARREST (vertaling). 

IIET IIOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 23 mei 1972 door het Hof van 
beroep te Luik gewezen; 

(A1"1'. cass., 1972, blz. 671) en de arresten waar
van sprake in noot 1. 

(3) Cass., 16 september 1968 en 24 februari 
1969 (A1-r. cass., 1969, blz. 52 en 599). 
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I. In zoverre de voorziening gericht is 
tegen de beslissing op de rechtsvorde
Ting die door het openbaar ministerie 
tegen de verweerders is ingesteld : 

Overwegende dat eiser niet bevoegd 
is om zich in cassatie te voorzien tegen 
deze beslissing ; 

. II. In zoverre de voorziening gericht is 
tegen de beslissing op de strafvordering 
die tegen eiser is ingesteld en op de 
burgerlijke rechtsvordering van e1ser 
tegen de verweerders : 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
.schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet en 25, 2, van het wegver
keersreglement, 

doordat bet hof van beroep geen ant
woord heeft gegeven op de conclusie van 
-eiser, die met name stelde dat, na zijn 
linker richtingslicht in werking te heb
ben gesteld op ruim honderd meter van 
de plaats waar de botsing tussen beide 
voertuigen plaatshad, en na zich naar 
het midden van de rijbaan te hebben be
geven, hij zijn maneuver om naar links 
af te slaan was begonnen en hij vanaf 
dat ogenblik niet meer gehouden was 
tijdens zijn maneuver de links inhalende 
bestuurder te laten doorgaan : 

Overwegende dat, na te hebben vast
gesteld, onder aanvoering van de rede
nen ter rechtvaardiging, dat eiser welis
waar « de eerste twee verplichtingen van 
·een bestuurder die naar links wil afslaan, 
is nagekomen, maar dat hij voorzeker 
niet heeft voldaan aan de derde, val
gens welke hij, in afwezigheid van een 
tegenligger, zich voldoende naar links 
moest begeven om in die richting regel
matig af te slaan », het arrest beslist dat 
"aldus blijkt dat Pierre (eiser), die links 
is afgeslagen, zonder de voorschriften 
van genoemd artikel 25, 2. in acht te ne
men, tegelijkertijd artikel 17 van het 
algemeen verkeersreglement heeft over
treden, welk artikel hem verplichtte 
zich links te laten inhalen alvorens naar 
links af te slaan ; dat hij een maneuver in 
de zin van dat artikel uitvoerde en dus 
Philippe Renault (verweerder) moest 
laten voorgaan » ; 

Dat het hof van beroep aldus op eisers 
conclusie een passend antwoord heeft 
gegeven, zonder de in het middel aange
haalde wettelijke bepalingen te schenden ; 

Dat het middel niet kan worden aan
genomen; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending of de verkeerde uitlegging 

van de artikelen 97 van de Grondwet, 
en 7, 2, van het wegverkeersreglement, 

doordat enerzijds het arrest beslist dat 
tussen de overtreding van artikel 7, 2, 
van het wegverkeersreglement die het 
ten laste van de eerste verweerder bewe
zen verldaart, en het ongeval geen nood
wendig oorzakelijk verband bestaat en 
anderzijds het hof van beroep geen ant
woord heefb gegeven op de conclusie van 
eiser die stelde dat het beroepen vonnis 
bij vergissing Philippe Renault heeft 
vrijgesproken van de telastleggingen op 
grond waarvan hij vervolgd werd, met 
uitzondering van die omschreven in 
artikel 7, 2, van het wegverkeersregle
ment: 

Overwegende dat enerzijds de feiten
rechter op onaantastbare wijze in feite 
beoordeelt of er tussen de schuld en de 
schade een oorzakelijk verband bestaat ; 

Dat anderzijds, door erop te wijzen 
« dat de eerste rechter ... terecht heeft 
geoordeeld dat die rijfout van de eerste 
beklaagde (eiser) de tweede beklaagde 
(de eerste verweerder) in dwaling ge
bracht en verrast had, voor welke 
laatste hij door zijn marrier van sturen 
een onvoorzienbare en onvermijdelijke 
hindernis had opgeleverd » en dat « aileen 
de telastleggingen die de eerste rechter 
bewezen had geacht, bewezen zijn ge
bleven », het arrest. i:rp.pliciet maar nood
zakelijk eisers conclusie heeft beant
woord, waarin deze stelde dat de eerste 
verweerder zich schuldig had gemaakt 
aan de tegen hem aangevoerde misdrij
ven en dat het ongeval te wiJten was aan 
di(ms rijfouten ; 

Dat de twee onderdelen van het middel 
feitelijke grondslag missen ; 

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

III. In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de beslissing op de burgerlijke 
rechtsvordering vap. de verweerder Fer
nand Renault tegen eiser : 

Overwegende dat eiser geen bijzonder 
middel aanvoert ; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening ; veroordeel t eiser in de kosten. 

27 november 1972. - 2e kamer. -
Vo01·zitte1·, de H. Trousse, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Verslaggever, 
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de H. Closon. ~ Gelijlchtidende conclttsie, 
de H. Duchatelet, advocaat-generaal. ~ 
Pleitm·s, de HR. Goffinet (van de balie 
te Aarlen) en Van Ryn. 

2e KAMER. - 27 november 1972. 

1°BEWIJS. ~BEWLTS DOOR GESCHRIFT. 
~ BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN. -

STRAFZAKEN. PROCES-VERBA AT~ 
W AARIN DE VER:KLA._lUNGEN V A,N EEN 
GETUIGE ZIJN OPGE'l'EKEND. ~ BESLIS
SJNG DIE AAN DEZE VERKLARINGEN 

EEN DRAAGWIJDTE TOEKENT DIE NIET 
ONVERENIGBAAR IS MET DE BEWOOR
DINGEN ERVAN. ~ GEEN MISKENNING 

VAN DE BEWIJSKRACHT VAN DIT PRO
CES·VERBAAL. 

2° VOORZIENING IN CASSATIE. 
VonM. - STRAFZA.KEN. ~ BuRGER

LLTKE PARTIJ, EISERES. ~ VoORZIE· 
NING NIET BETEKEND. ~ NIET-ONT
V ANKELIJKHEID, 

3° VOORZIENING IN CASSATIE. 
VORM. ~ STRAFZAKEN. ~ NEERLEG

GING VAN l\1EMOIUES.- VoORZIENING 
VAN DE BURGERRECHTELIJK AANSPRA· 
KEI·IJKE PARTIJ. ~ MEMORIE NEER· 
GELEGD TER GRIFFIE VAN HET HOF VAN 
CASSATIE.- NOODZAKELIJKE TUSSEN
KOJ\<IST V A,N EEN ADVOCAAT BIJ HET 
HOF V.AN OASSATIE. 

4° VOORZIENING IN CASSATIE. 
VoRM. - STRAFZAKEN. ~ BURGER
RECHTELIJK AANSPRAKELIJKE PARTIJ, 
EISERES. - VOORZIENING NIET BETE· 
REND. NrET-ONTvANKELIJKHEID. 

1° De bewijskracht van het proces-ve?·baal 
~vaarin de ve1·lclaringen van een getuige 
zijn opgetekend, wordt niet miskend 
doo1· de beslissing die aan deze verkla-
1-ingen geen d1·aagwijclte toekent die 
onve1·enigbaar is met de bewoo1·clingen 
eTvan (l). (Grondwet, art. 97.) 

2° Niet ontvankelijk is de voorziening van 
een bu1·ge1·lijke partij die niet is betelcend 
aan de pa1·tij tegen wie zij is gericht (2). 
(Sv., art. 418.) 

(1) Cass., 13 september 1971 (.Arr. cass., 
1972, biz. 45), 

(2) Cass., 20 november 1972, supra, biz. 281. 

3° Niet ontvanlcelijk is de memorie van de 
b~t1·ge1'Techtelijlc aanspmlcelijlce partij, 
eise1·es in cassatie, die te1· g1·i fjie van het 
Hoj van cassatie is nee1·gelegcl zoncler de 
tussenlcomst van een a.clvocaat bij clit 
Hoj (3). (Sv., art. 425.) 

4° Niet ontvanlcelijlc is de voorziening van 
een burgeTrechtelijlc aanspmlcelijlce par
tij die niet is betelcend aan de partij 
tegen wie zij is gericht (4). (Sv., art, 418.) 

(DEPREZ EN PINON, T. PEETERS.) 

ARREST (vertaling). 

RET HOF ; ~ Gelet op het bestreden 
vonnis, op 21 april 1972 gewezen door 
de Correctionele Rechtbank te Hoei, 
rechtdoende in hoger beroep; 

I. Op de voorziening van Jeanne 
Deprez, als beklaagde : 

Over het middel afgeleid uit de mis
kenning van de bewijskracht van het. 
proces-verbaal van de terechtzitting 
waarin de verklaring van de getuige 
Purnelle werd opgetekend, en uit het 
niet-beantwoorden van de conclusie, 

cloordat, om eiseres te veroordelen 
zowel op de strafvordering als op de 
burgerlijke rechtsvordering, die tegen 
haar zijn gericht, het vonnis afwijzend 
beschikt op lmar venveer, hierop gee 
grond dat haar wagen lang genoeg v66r 
het ongeval stil stond om te kunnen wor
den beschouwd als een voorzienbare hin
dernis, die verweerder gemakkelijk had 
kunnen vermijden, en afgeleid uit de 
verklaring van de getuige Purnelle, die 
had gezegd dat hij het maneuver van 
eiseres had bemerkt toen hi i zich aan 
de overzijde van een kruispunt op een 
afstand van 110 meter bevond en toen de 
verweerder die reed v66r deze getuige, 
(( etait deja passe dans le carrefour "• 
waaruit eiseres kon afleiden dat verweer
cler zich op meer dan 100 meter bevond, 
zodat hij het maneuver en daarna het 
stilstaan van haar wagen had kcmnen en 
moeten opmerken, en het vonnis die af
wijzing grondt op de interpretatie die 
het geeft aan de verklaring van de ge
tuige Purnelle, volgens welke op het 

(3) Cass., 24 april 1972 (Arr. cass., 1972, 
biz. 799). 

(4) Cass., 11 september 1972, supra, biz. 44_. 
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ogenblik dat de wagen van eiseres ge
stopt heeft, verweerders wagen " het 
kruispunt reeds was overgestoken " of 
" de kruising een goed eind was overge
stoken "• 

te1·wijl de correctionele rechtbank al
dus aan het getuigenis van Purnelle een 
verkeerde en onjuiste interpretatie geeft, 
met miskenning van de bewijskracht van 
het proces-verbaal waarin die verlda
ring is opgenomen, welke duidelijk bate
kent dat " verweerder het kruispunt aan 
het oversteken was "• en terwijl zij, door 
zich op die verkeerde lezing te gronden, 
geen geldig antwoord geeft op de con
clusie van eiseres : 

Overwegende dat, door aan de ver
ldaring volgens welke verweerders voer
tuig (( etait deja passe dans le carrefour )) 
de interpretatie te geven, dat dit voertuig 
" genoemd kruispunt reeds was overge
stoken " of " een goed eind over het kruis
punt heen was "• het bestreden vonnis 
van de verklaring van de getuige Purnelle 
geen lezing geeft die met de bewoordin
gen ervan onverenigbaar is, zodat het de 
bewijskracht niet miskent van het proces
verbaal waarin deze verklaring werd op
genomen, en de conclusies van eiseres 
passend beantwoordt; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

En overwegende dat, in zover de voor
ziening gericht is tegen de beslissing op 
de strafvordering, de substantiele of op 
straffe van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat 
de beslissing overeenkomstig de wet is ; 

II. Op de voorziening van Jeanne 
Deprez, als burgerlijke partij : 

Overwegende dat uit de stukken waar
op het Hof vermag acht te slaan, niet 
blijkt dat de voorziening van eiseres 
werd betekend aan de partij tegen wie 
zij is gericht ; 

Dat de voorziening derhalve niet ont
vankelijk is ; 

III. Op de voorziening van Roger 
Pinon, civielrechtelijk aansprakelijke par
tij : 

In zoverre zij gericht is tegen het open
baar ministerie : 

Overwegende dat eiser geen middel 
heeft aangevoerd, in zijn verklaring van 
cassatieberoep, of in een verzoekschrift 
ingediend overeenkomstig artikel 422 
van het W etboek van strafvordering ; 

dat, met betreld{ing tot dit cassatiebe
roep, het Hof niet vermag acht te slaan 
op de memorie die ter griftie van het Hof 
is neergelegd zonder de tussenkomst van 
een advocaat bij het Hof van cassatie ; 

In zoverre de voorziening gericht is 
tegen de verweerder Peeters : 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te slaan, 
niet blijkt dat de voorziening van eiseres 
betekend werd aan de partij tegen wie 
zij is gericht ; 

Dat de voorziening derhalve niet 
ontvankelijk is ; 

Om die redenen, verwerpt de voor
zieningen; veroordeelt de eisers in de 
kosten. 

27 november 1972. - 2" kamer. -
T1 ooTzitter en VeTslaggeveT, de H. Trousse, 
raadsheer waarnemend voorzitter. 
Gelijkluidende conclusie, de H. Duchate
let, advocaat-generaal. - PleiteT, de H. 
Bribosia (van de balie te Hoei). 

2" KAMER. - 27 november 1972. 

lO VERJARING. - STRAFZAKEN. -

STRAFVORDERING. - GEOONTRAVEN
TIONALISEERD WANBEDRIJF. - ;J'ER· 

MIJN. 

2° CASSATIE.- 01\iVANG.- CASSATIE
BEROEP VAN BET OPENBAAR MINISTE
RIE. - VERNIETIGING VAN RET BE· 
SOHIKKENDE GEDEELTE M.B.T. DE 
STRAFVORDERING. STBEKT ZIOH 
NIET UIT TOT HET BESOHIKKEND;E GE· 
DEELTE DAT BESLIST OVER DE BURGER· 
LIJKE REOHTSVORDERING. 

3° VERWIJZING NA CASSATIE. 
CASSATIE. - STBAFVORDERING VER· 
VALLEN.- !(OSTEN VAN DEZE REOHTS· 

VORDERING DIE TEN LASTE VAN DE 
ST,\AT 1\WETEN BLIJVEN.- VERNIETI

GIJ'iiG ZONDER VERWIJZING. 

I o De strajvo1·de~·in g volgend uit een ge
contraventionaliseeTd wanbedrijj is, bij 
ontstentenis van een reden tot sch01·sing 
van de verjaring, veTjaa1·d, wanneer 
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een jam· ve1·lopen is vanaj de laatste daad 
van onde1·zoek of van vervolging binnen 
het jaar te rekenen van de dag waarop 
het misdrijj is gepleegd (1). (Wet van 
17 april 1878, art. 21 en 22.) 

2o TV anneer op het cassatiebe1·oep van het 
openbaar ministe1·ie alleen, het Hoj het 
beschikkende gedeelte van een vonnis 
m.b.t. de st1·ajvo1·dering vernietigt, strekt 
deze vemietiging zich niet uit tot het 
beschiklcende gedeelte dat beslist over de 
gegrondheid van de bwrgerlijke 7"echts
vordering (2). 

3o W annee1· de beslissing op de strajvor
dering ve1~lietigd wordt omdat deze 
rechtsvorde1·ing ve1·vallen is en de kos
ten hie1·van ten laste van de Staat moe
ten blijven, geschiedt de ve1·nietiging zan
de?· ve1·wijzing (3). 

(PROOUREUR DES KONINGS TE AARLEN, 
T. COLLARD B. EN A.) 

ARREST (vertaling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 10 mei 1972 gewezen door de 
Correctionele Recht bank te Aarlen, recht
doende in hager beroep ; 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 21 22, 23 van de 
wet van 17 april 1878, die gewijzigd 
is bij de wet van 30 mei 1961, 

doordat het bestreden vonnis Bernard 
Collard tot een straf heeft veroordeeld 
wegens het gecontraventionaliseerd wan
bedrijf van onopzettelijke slagen en ver
wondingen, Albert Collard civielrechte
lijk aansprakelijk heeft verklaard en 
laatstgenoemde hoofdelijk met de eerste 
in de kosten van de strafvordering heeft 
veroordeeld, 

terwijl, wegens niet-schorsing van de 
verjaring, de strafvordering verjaard was 
op de datum van het vonnis, daar de 
feiten op 30 augustus 1970 warden ge
pleegd en de laatste verjaringstuitende 
handeling binnen de aanvankelijke ter
mijn van een jaar bestond in de beschik-

(1) Cass., 11 januari 1971 (Arr. cass., 1971, 
biz. 448). 

(2) Cass., 26 juni 1972 (Arr. cass., 1972, 
biz. 1026). 

(3) Cass., 14 november 1972, supra, biz. 259. 

king tot contraventionalisering van 23 fe
bruari 1971 van de raadkamer: 

Overwegende dat het vonnis vaststelt 
dat de feiten op 30 augustus 1970 warden 
gepleegd; 

Dat blijkens de stukken waarop het 
Hof vermag acht te slaan de laatste daad 
van onderzoek of van vervolging die 
binnen het jaar vanaf 30 augustus 1970 
werd verricht, de beschikking van de 
raadkamer van 23 februari 1971 is, waar
bij verzachtende omstandigheden in aan
merking genomen werden en de eerste 

· verweerder naar de politierechtbank 
werd verwezen ; 

Dat daaruit volgt dat, bij ontstentenis 
van een reden tot schorsing van de ver
jaring, de nieuwe termijn van een jaar, 
te rekenen vanaf 23 februari 1971, op 
22 februari 1972 verstreken was; 

Dat derhalve de strafvordering, ge
grond op de telastlegging A, verjaard 
was op 10 mei 1972, op wellm datum het 
vonnis werd gewezen ; 

Dat het middel gegrond is ; 
Overwegende dat, in zoverre het von

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

Overwegende dat de kosten van de 
strafvordering in dit geval ten laste van 
de Staat dienden te blijven ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den vonnis, in zoverre het, rechtdoende 
op de strafvordering, de verweerder Ber
nard Collard tot een straf veroordeelt 
wegens de telastlegging A en de verweer
ders hoofdelijk veroordeelt in de kosten 
van die vordering ; verwerpt de voorzie
ning voor het overige ; zegt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt op de 
kant van de gedeeltelijk vernietigde be
slissing ; laat de kosten ten laste van de 
Staat ; zegt dat er geen grond is tot ver
wijzing. 

27 november 1972. - 2e kamer. -
Voorzitter en Verslaggever, de H. Trousse, 
raadsheer waarnemend voorzitter. -
Gelijkluidende conclusie, de H. Duchate
let, advocaat-generaal. 

3e KAMER. - 29 november 1972. 

I 0 OPENBAAR MINlSTERIE. -BuR
GERLIJKE ZAKEN. - REOHTSVORDE· 
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RING VAN AMBTSWEGE. - VOORZIE
NING IN CASSATIE.- 0PENBARE ORDE. 
- VOORWAARDE VAN ONTVANKELIJK
HEID. 

2o VOORZIENING IN CASSATIE. -
PERSONEN BEVOEGD OM ZIOH IN CAS
BATIE TE VOORZIEN. - BURGERLIJKE 
ZAKEN. - 0PENBAAR MINISTERIE. -
ONTVANKELIJKHEID. - VooRWAAR
DEN. 

3o OPENBAAR MINISTERIE. -BUR
GERLIJKE ZAKEN. - RECHTSVORDE
RING' VAN AMBTSWEGE. - VOORZIE
NING IN CASSATIE. - BESLISSING VAN 
RET ARBEIDSHOF DAT EEN RAADSHEER 
IN SOCIALE ZAKEN EEN PARTIJ VOOR 
DAT HOF MAG VERTEGENWOORDIGEN 
EN VERDEDIGEN, - 0NTVANKELIJK
HEID. 

4o VOORziENING IN CASSATIE. -
PERSONEN BEVOEGD OM ZIOH IN CAS
BATIE TE VOORZIEN. - BURGERLIJKE 
ZAKEN. - VOORZIENING bOOR RET 
OPENBAAR MINISTERIE TEGEN EEN BE
SLISSING VAN RET ARBEIDSHOF DAT 
EEN RAADSHEER IN SOCIALE ZAKEN EEN 
PARTIJ VOOR DAT HOF MAG VERTEGEN
WOORDIGEN EN VERDEDIGEN.- 0NT
VANKELIJKHEID. 

5o OPENBAAR MINISTERIE. - BUR
GERLIJKE ZAKEN. - RECHTSVORDE
RING VAN AMBTSWEGE. - VOORZIE
NING IN CA.SSATIE.- MIDDEL VOLGENS 
HETWELK EEN RAADSHEER IN SOOIALE 
ZAKEN EEN PARTIJ VOOR DE ARBEIDS
GERECHTEN NIET MAG VERTEGEN'WOOR
DIGEN EN VERDEDIGEN.- 0NTVANKE
LIJK MIDDEL. 

6o CASSATIEMIDDELEN. ·_BuRGER

LIJKE ZAKEN. - 0PENBAAR MINISTE
RIE.- RECHTSVORDERING VAN Al\'i:BTS
WEGE. - MID DEL VOLGENS HETWELK 
EEN RAADSHEER IN SOCIALE ZAKEN EEN 
PARTIJ VOOR DE ARBEIDSGERECHTEN 
NIET MAG VERTEGENWOORDIGEN EN 
VERDEDIGEN. - 0NTVANKELIJKHEID. 

7° RECHTERLIJKE ORGANISATIE. 
- GERECHTELIJKE AMBTEN. :..___ ON
VERENIGBAARHEDEN. - RAADSHEREN 
EN RECHTERS IN SOCIALE ZAKEN. -
VERBOD DE VERDEDIGING VAN DE PAR
TIJEN TE VOEREN EN HUN CONSULT TE 
GEVEN. 

}o en 2° Het openbaa1· ministerie is ont
vankelijk om zich in cassatie te voorzien 
tegen een in bur·ge1·lijke zaken in laatste 

aanleg g~:,wezen beslissing, wannee1· de 
openbare 01'de in gevaar wordt gebracht 
door een toestand die moet worden ver
holpen (I). (G. W., art. 138, lid 2.) 

3o en 4o Tegen een beslissing van het ar
beidshoj dat een madsheer in sociale 
zaken een partij voor dit hof mag ver
tegenwoordigen en ve1·dedigen, kan het 
openbaar ministerie een voo1·ziening in 
cassatie instellen, z~:,lfs indien die partij 
door een andere persoon regelmatig ver
tegenwoordigd was (2). (G. W., art. 138, 
lid 2, 297 en 300, lid 2.) 

5o en 6o Tot staving van een voo1·ziening 
ingesteld omdat de openbare 01·de zijn 
tussenkomst vergt, kan het openbaar 
ministeTie aanvoe1·en dat een 1·aadsheer 
in sociale zaken een paTtij niet mag ver
tegenwoo?·digen en ve1·dedigen voor de 
w·beidsgerechten, zelfs indien die partij 
door een andere persoon regelmatig ver
tegenwoordigd was (3). 

7° Raadsheren en 1'echte1's in sociale zaken 
mogen mondeling noah scln·ijtel~jk de 
ve1·dediging van de pw·tijen voeren en 
mogen hun geen constLlt geven (4). 
(G. W., art. 297 en 300, lid 2.) 

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ RET HOF VAN 
BEROEP TE GENT, IN ZAKE SAMEN
WERKENDE VENNOOTSCHAP « SOOIAAL 
MEDISCH INSTITUUT DER ZUIDERKEM
PEN ll T. VERVLOESEM). 

De H. Advocaat-genemal Lenae1·ts heeft 
in hoojdzaak het volgende gezegd 

Alvorens over de grand van de zaak 
zelf uitspraak te doen, beslist het be
streden arrest dat verweerster in hoger 
beroep geldig vertegenwoordigd is en 
verdedigd wordt door de twee personen 
die voor haar in rechte optreden. 

Eiser betwist vooreerst de geldigheid 
van de vertegenwoordiging door beide 
personen, omdat niet blijkt dat zij als 
afgevaardigden van een representatieve 
organisatie zijn opgetreden. Bovendien 

(1) Ca.ss., 7 april 1927 (Bull. en PAsrc., 
1927, I, 194) en de conclusie van Procureur
generaal P. Leclercq; 13 december 1968 
(A1·r. cass., 1969, blz. 375) met noot 2. 

(2) (3) en (4) Raadpl. de conclusie van het 
openbaar ministerie. 

I ! 

l 
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betoogt hij dat een van beide vertegen
woordigers de partij niet kon verdedigen, 
omdat hij als raadsheer in sociale zaken 
krachtens artikel 297 van het Gerechte
lijk Wetboek mondeling noch schriftelijk 
de verdediging van de partijen mag voe
ren en hun geen consult mag geveiL 

* * * 
Luidens artikel 138, lid 2, van het 

Gerechtelijk Wetboek is de voorziening 
van eiser maar ontvankelijk, wanneer 
de openbare orde de tussenkomst van 
het Openbaar Ministerie vergt. Aan deze 
bepaling moet kennelijk dezelfde beteke
nis worden gehecht als die welke uw 
rechtspraak aan het voorheen geldende 
artikel 45 van de wet van 20 april 1810 
heeft gegeven : het volstaat niet dat een 
bepaling van openbare orde is geschon
den, vereist is bovendien dat de open bare 
orde in gevaar is gebracht door een toe
stand die client te worden verholpen (1). 

Nu kan men bezwaarlijk stellen dat de 
openbare orde in gevaar wordt gebracht 
door de onregelmatige vertegenwoordi
ging van een partij. Eiser kan zijn voor
ziening dus niet steunen op de schending 
van artikel 728 van het Gerechtelijk 
Wetboek, clat de vertegenwoorcliging van 
partijen voor de arbeidsgerechten door 
vakbonclsafgevaardigclen regelt. Even
min kan hij de schending van hot pleit
monopolie van de aclvocaten inroepen. 
Want van zulke schencling kan maar 
sprake zijn, wanneer hot optreden van 
vakbonclsafgevaarcligden niet toelaat
baar is, wat in doze zaak niet tor beoor
deling van hot Hof staat. 

Hieruit volgt o.m. dat de regelmatig
heicl van de vert.egenwoorcliging die ai
leen op grand van de schencling van ge
noemcl artikel 728 wordt aangevochten, 
m.n. clio van de afgevaarcligde die goon 
raaclsheer of rechter in sociale zaken is, 
ten doze niet kan worden betwist. 

Blijft clan alleen de vraag of de schen
ding van de door artikel 297 gestelcle 
regel van onverenigbaarheicl eon vol
doencle gronclslag vormt om de voorzie
ning ontvankelijk te verklaren, m.a.w. of 
de openbare orde vergt clat het Open-

(1) Cass., 13 december 1968 (A1·r. cass., 
1969, blz. 375} met noot 2, alsmede cass., 
7 april 1927 (Bull. en Pasic., 1927, I, 194) 
en de conclusie van Procureur-generaal P. Le
clercq ; omtrent de interpretatie van artikel 
138, lid 2, van het Gerechtelijk vVetboek, 

baar Minister.ie de nietigverklaring van 
eon arrest vorclert, wanneer voor het 
arbeidshof dat dit arrest heeft gewezen, 
een partij wercl vertegenwoordigd en ver
decligcl door eon sociaal raaclsheer met 
miskenning van artikel 297. Hiertoe is 
vereist clat doze miskenning de openbare 
orcle in gevaar brengt en dat dit kan wor
den verholpen door de nietigverklaring 
van hot arrest. 

* * * 
De bepalingen van het Gerechtelijk 

Wetboek betreffende de onverenigbaar
heclen, waaronder artikel 297, zijn van
zelfsprekend van open bare orde, aange
zien zij de uitoefening van de gerechte
lijke ambten en dus de goode werking van 
hot gerecht waarborgen. 

Hieruit volgt evenwel niet dat elke 
schending van eon dezer voorschriften 
de nietigheid van de rechterlijke uit
spraak tot gevolg heeft. Hiertoe bestaat 
bijvoorbeelcl geen reden, wanneer het de 
magistraat wordt verboden andere amb
ten te beldeden om hem te verplichten 
zich volledig aan de uitoefening van zijn 
rechterlijk ambt to wijden. Een arrest is 
bijvoorbeeld niet nietig, omdat eon van 
de rechters die hot gewezen heeft, in strijd 
met artikel 299 handel clrijft. 

In hot hoofdstuk van hot Gerechte
lijk Wetboek, dat handelt over de on
verenigbaarheden, komt maar een be
paling voor, die uitdrukkelijk voor
schrijft dat het vonnis nietig is, wanneer 
hot gewezen is door eon rechter die een 
regel van onverenigbaarheicl heeft mis
kend, m.n. wanneer hij « vroeger bij het 
uitoefenen van een ancler rechterlijk 
ambt kennis genomen heeft van de zaak » 
(art. 292, lid 2). Dcch dit betekent. niet 
dat de wetgevPr in alle andere gevallen de 
n.ietigheid heeft willen uitsluiten. 

W eliswaar hulcligt artikel 860 van het 
Gerechtelijk W etboek het beginsel « goon 
nietigheid zonder tekst » (2). Doch doze 
bepaling betreft kennelijk aileen de pro
cedureregelen en· niet alle andere voor
schriften van het Gerechtelijk Wetboek, 
zoals die betreffende de bevoegclheid en 
de rechterlijke organisatie. 

raadpl. A. MEEUS, « Le ministere public dans 
l'action judiciaire », Ann. dr. sc. polit., 
d. XXVIII, 1968, blz. 385, nr. 36. 

(2) Zie Verslag van de Koninkliik Com
missa?·is voor de rechterlijke hervorming, I, 
blz. 348 en vlg. 
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Ook wanneer de wet het niet uitdrukke
lijk voorschrijft, kan een rechtsregel -
behalve wat de procedure-regelen be
treft - door de nietigheid van de uit
spraak worden gesancticneerd. Reeft de 
wetgever de sancoie niet uitdrukkelijk 
bepaald, dan kan deze worden afgeleid 
uit het doel dat hij bij het stollen van de 
regel heeft beo,ogd of het belang clat hij 
heeft willen beschermen. 

W eliswaar heeft de wetgever voorzien 
in het sanctioneren van de bepalingen 
betreffencle de onverenigbaarheden door 
te stellen clat tuchtstraffen kunnen wor
den toegepast " op diegenen die hun 
ambtsplichten verzuimen of door hun ge
drag afbreuk doen aan de waardigheid 
van hun ambt" (art. 404). De magistraat 
die een regel van onverenigbaarheid niet 
in acht neemt, verzuimt ongetwijfeld zijn 
ambtsplichten en stelt zich dus bloat aan 
tuchtrechtelijke maatregelen. Maar zulke 
maatregel staat niet noodzakelijk een 
andere sanctie van dezelfcle overtreding 
in de weg. Ook in clit verband is het door 
de wetgever beoogde doel of beschermd 
belang doorslaggevend. 

De vraag is dus waarom de wotgever 
de rechter verbieclt partijen t.e verdedi
gen en hun consult te geven. 

Deze regel vindt zijn oorsprong in 
artikel 86 van het W etboek van burger
lijke rochtsvordering. 

Uit de voorbereiding van cleze bepaling 
blijkt zeer duiclelijk dat de wetpever in 
de eerste plaats de onpartijdigheid van de 
rechter en cliens onafhankehjkheid tegen
over partijen heeft willen veilig stollen. 
Deze onafhankelijkheicl komt zeker in 
het gedrang, wanneer eon rechter uit
spraak moet doen in eon geschil tussen 
partijen, waarvan een hem in dat en 
zelfs in een ander geschil als raadsman 
heeft gehad. Ten minste zal bij de tegen
partij alsdan een vermoeclen van parti.i
digheid kunnen ontstaan, wat reeds vol
doende is om het vertrouwen in het ge
recht aan het wankelen te brengen. 
Dit vermoeden van partijdigheid en de 
mogelijkheid van beinvloeding of verden
king, die he.; vertrouwen zouden kunnen 
schokken, zijn voor de wetgever vol
doencle geweest om het verbod van ver
clediging en consult te stollen. 

In het verslag over genoemcl artikel 86 
lezen wij immers : 

"L'inclependance que la magistrature 
doit toujours conserver, !'attention 

qu'elle doit avoir de ne rien faire qui l'ex
pose au soup<;on de partialite, ou a la 
necessite de s'abstenir; tout commando 
aux juges ... de ne se charger d'aucune 
defense verbale ou par ecrit, meme a titre 
de consultation. Le code n'excepte point 
les affaires portees a des tribunaux 
autres que ceux pres desquels ils sont en 
activite ; son motif est fonde sur le dan
ger de !'influence" (1). 

Ret vertrouwen in de rechterlijke 
macht wordt zeker geschokt, wanneer 
een partij wordt verdecligd door de rech
ter die uitspraak doet. Maar dit is even
zeer het geval, wanneer de rechters die 
het vonnis wijzen, weliswaar totaal on
afhankelijk tegenover partijen staan, 
maar een van die partijen door een an
dere rechter verdecligd wordt. Ook dan 
kan biJ de tegenpartij en zelfs bij buiten
staanclers het vermoeden rijzen dat de 
rechters zich hebben laten beinvlceden 
door de enkele omstandigheicl dat de 
ene partij werd vercledigcl door een ambt
genoot. Bij de bespreking van hetzelfde 
artikel 86 ze§!t het Tribunaat clit zeer 
duiclelijk, wanneer het de retorische 
vraag stelt : « Ne serait-ce pas aussi un 
malheur pour la societe, si les parties 
crcyaient se rendre un tribunal favorable 
en se procurant l'avis cl'un homme revetu 
d'un titre de judicature? " (2). 

Ret feit aileen clat een rechter als 
raadsman voor een partij optreedt, kan 
enige verclenking op de rechtbank doen 
rusten. En wanneer de wetgever zulke 
toestand « un malheur pour la societe " 
noemo, heeft hij clan niet duidelijk te 
kennen gegeven dat hierdoor de open
bare orcle in het gedrang komt? En mag 
daaruit dan niet reclelijkerwijze worden 
afgeleid dat in zijn opvatting een over
treding van het verbocl van verdecliging 
en consult niet aileen aanleiding moet 
geven tot een tuchtmaatregel voor de 
rechter die he~ verbod c vertreclen heeft, 
maar bovendien moet leiden tot de ver
nietiging van de rechterlijke uitspraak, 
waaraan een vermoeclen van partijdigheid 
kleeft, waarop een verdenking van bein
vloeding kan- ruston en die het vertrou
wen in de rechtbanken kan schokken en 
meteen de rechterlijke macht in opspraak 
kan brengen ? 

* * * 

(1) CARRE et 0HAUVEAU, Lois de la proce
du?·e civile, 3 e ed., I, biz. 449. 

(2) Loc. cit. 
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Nu zou nog de opmerking kunnen wor
den gemaakt dat de wetgever bijzondere 
regelingen heeft uitgevaardigd om de 
magistratuur tegen verdenking te vrij
waren, m.n. de onttreld<:ing van de 
zaak aan de rechter, die o.ITl. op wettige 
verdenking kan steunen (G. W., art. 64S, 
2°), en wraking, die o.m. kan worden 
voorgedragen « indien do rechter raad 
gegeven, gepleit of geschreven heeft 
over het geschil n (id., art. 82S, so). 
Daarbij zou 1nen k1.mnen aanmerken; 
dat de ·wet het hanteren van deze pro
cedures heeft willen beperken, o.m. door
dat onttrekking door het Hof moet wor
den bevolen (id., art. 653 e.v.) en wraking 
v66r de aanvang van de pleidooien moet 
worden voorgedragen (id., art. S33). 
llieruit zou dan kunnen worden afge
leid dat de ·wetgever kennelijk de bedoe
ling heeft gehad elke mogelijke betwis
ting omtrent de integriteit van de recht
bank te doen oplossen, alvorens deze de 
zaak in behandeling neemt, en heeft wil- · 
len vermijden clat bet vonnis over de 
zaak achteraj wegens verdenking zou 
worden aangevochten, welk doel Wordt 
gemist, vvanneer de vernietiging ervan 
kan worden gevraagd. · 

Deze overwegingen houden nochtans 
niet in dat deze bijzondere regelingen 
in elk geval de mogelijkheid van een vor
dering tot vernietiging wegens onverenig
baarheid uitsluiten. De wetgever heeft dit 
samengaan zelfs uitdrulllielijk onder 
ogen genomen : wanneer de rechter heeft 
deelgenomen aan een vonnis in eerste 
aanleg en hij van het geschil kennis 
neemt in hoger beroep, is zulks een reden 
tot wraking (art. S2S, 9°) ; maar, zoals 
het Kamerverslag over het Gerechtelijk 
Wetboek opmerkt, wordt daardoor geen 
afbreuk gedaan aan de regel van arti
kel 292, lid 2, volgens hetwelk het door 
deze rec_ht~r g;ewezen vonnis nietig is, 
welke met1ghe1d krachtens artikel S62, 
§ 1, S0 , en § 2, zo nodig ambtshalve 
wordt uitg.esproken (1). Dat een regel van 
cnverenigbaarheid grond tot 'v-raking of 
onttrekking van de zaak aan de rechter 
is, belet dus niet dat de overtreding ervan 
tevens reden tot nietigheid kan zijn. 
Overigens kunnen deze procedures aileen 
toepassing vinden, wanneer de reden or
van ligt bij de rechter die uitspraak doet, 
doch niet wanneer, zoals in doze zaak, 
de onverenigbaarheid bestaat bij de 
rechter die als verdediger van een partij 
optreedt. 

(1) Kamer, 1965-1966, Gedr. St. nr. 59/49, 
blz. 131. 

In dit laatste geval kan de naleving 
van de regel van onverenigbaarheid ai
leen worden gewaarborgd door tucht
maatregelen en de nietigheid van het 
vonnis of het arrest. 

Ook al is deze laatste sanctie niet uit
dr_~kkelijk vo~~geschreven, toch komt zij 
mlJ noodzakehJk voor om, zoals hiervoor 
werd aangetoond, overeenkomstig de 
klaar tot uitdrukking gebrachte wil van 
d~ wetgever elke mogelijke verdenking 
d1e op de rechterlijke uitspraak kan rus
ten, te weren en het vertrouwen in de 
rechterlijke macht te vrijwaren. 

* * * 
W anneer hot verbod van verdediging 

en consult. om die reden in de wet is neer
gelegd en de miskenning ervan onbe
twJstbaar de openbare orde in het ge
drang brengt, is de voorziening van het 
Openbaar Ministerie kennehjk ontvan
kel~jk, in zoverre zij op de schending van 
art1kel 297 van het Gerechtelijk Wet
hoek steunt. 

Tevens volgt hieruit dat de middelen 
die op dezelfde bepaling gegrond zijn, 
ontvankel_ijk zijn, ook al is de partij voor 
het arbmdshof nog vertegenwoordigd 
geweest door een tweede vakbondsafge
vaardigde, die artikel 297 niet kan over
~reden he_bben omdat hij geen rechter 
1s, en w1ens vertegenwoordiging door 
onderhavige voorziening niet kan worden 
betwist. De enkele aanwezigheid van de 
rechter als verdediger van een partij 
brengt de rechterlijke uitspraak in het 
gedrang en de regelmatigheid van de ver
tegenwoordiging van de betrokken partij 
komt daarbij niet aan de orde. 

De door verweerster V ervloesem in
ge~oepen middelen van niet-ontvankelijk
held van de voorziening en van de eerste 
drie middelen kunnen derhalve niet wor
den aangenomen 

* * * 
Het eerste mid del doet de vraag rij

zen of artikel 297 van het Gerechtelijk 
Wetboek, dat het verdedigen van partij
en en hun consult geven verbiedt, ook toe
passing vindt op de raadsheren en rech
ters in sociale zaken. 

Het Gerechtelijk W etboek bevat maar 
een uitdrukkelijke uitzondering op dit 
verbod : luidens artikel 300, lid 1, mogen 
de plaatsvervangende rechters het beroep 
van advocaat en van notaris blijven uit
oefenen en " de bezigheden die hun daar
door geoorloofd zijn n blijven verrichten. 
Tot het beroep en de bezigheden van de 
advocaat behoren vanzelfsprekend de 
verdediging van partijen en het consult 
geven. 
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Artikel 300, lid 2, stelt dat de raads- ' 
heren en rechters in sociale zaken onder
worpen zijn aan dezelfde regels van on
verenigbaarheid als de werkende rech
ters, op drie uitzonderingen na. Tot die 
uitzonderingen behoort niet het bepaalde 
in artikel 297, maar wel de onverenig
baarheden gesteld in artikel 293, lid 2, 
wat wil zeggen dat de raadsheren en 
rechters in sociale zaken « ieder ambt in 
een representatieve organisatie van werk
nemers, zelfstandigen of werkgevers " 
mogen uitoefenen. 

Volgens het bestreden arrest houdt 
zulks meteen in dat de raadsheer in socia
le zaken, die een ambt in een vakorgani
satie uitoefent, de leden van die organi
satie voor de arbeidsgerechten mag ver
dedigen en hun consult mag geven, om
dat zulks tot de normale opdracht van 
een vakbondsafgevaardigde behoort. 

Deze interpretatie kan niet in overeen
sterruning worden gebracht met de tekst 
van -de betrokken bepalingen van het 
Gerechtelijk Wetboek, die aileen voor
zien in een uitzondering op artikel 293, 
lid 2, maar niet op artikel 297. Ieder ambt 
in een vakbond mogen uitoefenen wil nog 
iliet zeggen dat in de uitoefening van 
dat ambt een handeling mag worden ge
steld, een bezigheid mag worden ver
richt, een taak mag worden uitgevoerd 
of een opdracht mag worden vervuld die 
krachtens een andere wetsbepaling uit
drukkelijk verboden is en ten aanzien 
waarvan geen enkel element erop wijst 
dat de wetgever daarvan heeft wiHen af
wijken. Zowel nit de tekst als nit de 
wordingsgeschiedenis van de artike
len 293 en 300 blijkt eerder het tegen
deel. 

W anneer het Gerechtelijk W etboek 
een uitzondering op artikel 297 toestaat, 
zoals dit het geval is voor de plaatsver
vangende rechters die advocaat of no
taris zijn, wordt duidelijk gesteld dat zij 
niet alleen lllm beroep mogen uitoefenen, 
maar tevens aile bezigheden die hun daar
door geoorloofd zijn, mogen verrichten. 
T.a.v. de raadsheren en rechters in 
sociale zaken wordt daarentegen aileen 
gezegd dat zij een ambt in een vakorga
nisatie mogen uitoefenen, doch niet dat 
zij aile daarmee verband houdende bezig
heden mogen verrichten. 

In de tweede plaats toont ook de wor
dingsgeschiedenis van de betrokken be
palingen duidelijk aan dat het verbod 
van artikel 297 voor hen niet is opge
heven. 

Het antwerp van de Koninklijk Com
missaris bevatte in artikel 293 geen 
enkele bepaling betreffende de onverenig
baarheid van een rechterlijk ambt met 
een ambt in een vakverbond. Hieruit 
volgde dus dat de rechters in de ar
beidsgerechten tevens een ambt in een 
vakorganisatie mochten bekleden. Dit 
gold ook voor de raadsheren en rechters 
in sociale zaken die luidens artikel 300 
onder dezelfde onverenigbaarheden vie
len. Dit laatste artikel maakte vanzelf
sprekend geen uitzondering voor de on
verenigbaarheden gesteld in artikel 293, 
lid 2, want dit lid kwam in het antwerp 
niet voor en de onverenigbaarheid be
stand niet. Het was dus overduidelijk 
dat artikel 297 ook voor de raadsheren 
en rechters in sociale zaken gold. Dezen 
mochten derhalve als vakbondsafge
vaardigden hun !eden geen consult geven. 
Van verdediging van die led en voor de 
arbeidsgerechten was er toen geen sprake, 
want volgens artikel 728 van het ant
werp mochten de vakbondsafgevaardig
den hm1 !eden voor de arbeidsgerechten 
alleen vertegenwoordigen, doch niet plei
ten. 

De thans geldende onverenigbaarheid 
tussen een rechterlijk ambt in een 
arbeidsgerecht en een ambt in een vak
bond werd in artikel 293 ingevoegd door 
de Senaatscommisie. Meteen werd in ar
kel 300 bepaald dat die onverenigbaar
heid geen toepassing vond op de raads
heren en rechters in sociale zaken (I). 
V oor hen bleef dus de door de Koninklijk 
Commissaris ontworpen regeling gehand
haafd, d.w.z. dat geen onverenigbaarheid 
tussen beide ambten bestaat. Maar even
min werd geraakt aan die andere bepaling 
van het antwerp dat artikel 297 voor aile 
rechters, ook die in sociale zaken, gold. 
Op de rechtspositie van de raadsheren 
en rechters in sociale zaken had de door 
de Senaatscommissie aangenomen' wijzi
ging dus geen enkele weerslag, noch wat 
de cmnulatie van ambten betreft, noch 
wat het verbod van verdediging en con
sult geven betreft : zoals in het oorspron
kelijke antwerp bleef cumulatie toege
laten, verdedigen en consult geven ver
boden. 

Wel heeft de Senaatscommissie arti
kel 728 jn die zin gewijzigd, dat de vak
bondsafgevaardigden h1.m leden voor de 
arbeidsgerechten niet aileen mogen ver
tegenwoordigen, zoals reeds door de 

(1) Senaat, 1964-1965, Gedr. St. nr. 170, 
verslag, blz. 59 en 60, ontwerp, blz. 44 en 45. 
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Koninklijke Commissaris werd voorge
steld, maar ook ervoor 1nogen pleiten. 
Doch ook deze wijziging laat de verbods
bepaling van artikel 297 onverkort, zodat 
de afgevaardigde die raadsheer of rechter 
in sociale zaken is, de hem door arti
kel 728 verleende bevoegdheid niet mag 
uitoefenen. 

Wanneer men, zoals het bestreden 
arrest, de tegenovergestelde stelling 
ste"Lmt op de artikelen 293, lid 2 en 300, 
lid 2, 1°, leidt men uit een wetswijziging, 
die uitsluitend beoogde de onverenig
baarheden voor de magistraten in de 
arbeidsgerechten te verscherpen, een 
verruiming van een andere onverenig
baarheid voor de raadsheren en rech
ters in sociale zaken af, wier rechtsposi
tie door diezelfde wijziging onaange
roerd is gebleven. Zulke interpretatie is 
kennelijk in strijd met de wil van de wet
gever die ondubbelzinnig in de tekst 
van de wet tot uitdrukking komt : arti
kel 300, lid 2, bepaalt uitdrukkelijk dat 
de regels van onverenigbaarheid, waar
toe artikel 297 behoort, toepassing vin
den op de raadsheren en rechters in socia
le zaken, en de daarop gemaakte .uit
zondering gesteld in artikel 293, lid 2, 
laat hen aileen toe een ambt in een vak
organisatie te bekleden doch niet in de 
uitoefening daarvan partijen voor de 
arbeidsgerechten te verdedigen en hun 
consult te geven. 

Het eerste middel is dus gegrond. 

Vernietiging. 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 26 januari 1972 door het 
Arbeidshof te Gent gewezen ; 

Over het middel van niet-ontvankelijk
heid van de voorziening door Vervloesem 
Maria opgeworpen en hieruit afgeleid 
dat, nu zij luidens het aiTest door Purnelle 
Madeleine regelmatig werd vertegenwoor
cligd, de openbare orde de tussenkomst 
van het openbaar 1ninisterie niet vergt 
met betrekking tot de beschikking over 
de regelmatigheid van haar vertegen
woordiging door Deluster Firmin, raads
heer in sociale zaken bij het Arbeidshof 
te Brusscl, en over het middel van niet
ontvankelijkheid van de eerste drie mid
delen door Vcrvloesem Maria opgev,rorpen 
en hieruit afgeleid dat gezegde beschik
king betreffende haar vertegenwoorcli
ging door Purnelle Madeleine volstaat 
om het beschikkend gedeelte van het 

arrest te rechtvalLrdigen en dat dienvol
gens bedoelde middelen, die aileen ge
richt zijn tegen de beschikking van het 
arr<>st over haar vertegenwoordiging door 
Deluster Firmin, zonder belang zijn : 

Overwegende dat artikel 297 van het 
Gerechtelijk vVetboek bepaalt dat de 
leden van de hoven, rechtbanken, parket
ten en griffies mondeling noch schrifte
lijk de verdediging van de partijen mogen 
voeren en dat zij hem geen consult mogen 
geven; . . . 

Overwegende dat de m d1t art1kel ge
stelde regel overgenomen werd van arti
kel 177, lid 1, van de wet van 18 juni 
1869 op de rechterlijke inrichting, dat zelf 
zijn oorsprong vond in artikel 86 van 
het W etboek van burgerlijke rechtsvor
dering; 

Overwegende dat bedoelde regel, zo
als door de voorbereiding van het 
vVetboek van burgerlijke. rechtsvordering 
bevestigd wordt, tot doel heeft niet ai
leen de onafhankelijkheid van de leden 
van de hoven en rechtbanken te vrij
waren door te vermijden dat zij in rechte 
zouden optreden voor een in een geding 
betrokken partij, maar ook het vertrou
wen in de rechterlijke macht te behouden, 
door het vermoeden van bereidwilligheid 
van het gerecht tegenover sonnnige par
tijen te voorkomen dat in de geest van 
de andere partijen en van derden zou 
kunnen ontstaan, indien een lid van de 
rechterlijke macht in rechte zou optreden 
om de vertegenwoordiging en de verde
diging van een partij op zich te nemen ; 

Overwegende derhalve dat de door het 
openbaar ministerie aangevoerde mis
kenning van de in artikel 297 van het 
Gerechtelijk Wetboek gestelde regel de 
open bare orde in gevaar kan brengen door 
een toestand die moet worden verholpen 
en de wettelijkheid van de beslissing kan 
aantasten, zelfs indien de partij die met 
miskenning van bedoeld artikel werd ver
tegenwoordigd, door een andere persoon 
regelma tig werd vertegenwoordigd ; 

Dat de middelen van niet-ontvanke
lijkheid derhalve niet kmmen worden 
aangenom.en ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 293, lid 2, 297, 300 
van het Gerechtelijk Wetboek en 97 van 
de Grondwet, 

doonlat het arrest, na te hebben ge
zegd dat ingevolge de verwi,jzing in 
artikel 300, lid 2, 1°, naar art1kel 293, 
lid 2, de verbodsbepaling van deze laat
ste wetsbepaling niet geldt voor de wer
kende of plaatsvervangende raadsheer 
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in sociale zaken, overgaat tot een nieuwe 
en andersluidende interpretatie van de
zelfde wetteksten en beschouwt dat de 
Dpheffing van de algemene verbodsbepa
ling, voorgeschreven door artikel .293, 
lid 2, ieder ambt uit te oefenen in een 
representatieve organisatie van werk
nemers, zelfstandigen of werkgevers of 
in een instelling die deelneemt aan de 
uitvoering van de wetgeving inzake 
maatschappelijke zekerheid, noodzakelijk 
in zich sluit dat, evenals voor de advoca
ten, iedere andere verbodsbepaling, en 
Dnder meer deze van artikel 297 van het 
Gerechtelijk Wetboek, welke de uitoefe
ning van dat ambt gcheel of gedeeltelijk 
onmogelijk zou makE)n, opgeheven 
wordt, 

tenvijl, eerste onderdeel, overeenkomstig 
een algemene wettelijke en trouwens 
traditionele nationale rechtsregel, de 
met een jurisdictionele macht beklede 
ambtenaar of magistraat slechts in die 
gevallen de gerechtelijke vertegenwoor
diging en verdediging van een partij 
kan waarnemen, wanneer dit door de 
wetgever is overwogen en uitdrukkelijk 
is voorgeschreven ; dat het Gerechtelijk 
Wetboek in dit opzicht een strakkere 
houding huldigt dan de voorgaande wet
geving op de rechterlijke organisatie en 
de tekst niet herneemt van artikel l 77, 
lid 2, van de wet van 18 juni 1869 op de 
rechterlijke inrichting ; geen expliciete 
wetsbepaling voorschrijft dat het de 
werkende raadsheer in sociale zaken 
toegelaten is een gedingvoerende partij 
in rechte te vertegenwoordigen, haar 
zaak te pleiten of haar verdediging voor 
het gerecht waar te nemen ; de ophef
fing van een verbodsbepaling de op
heffing niet in zich sluit van andere ver
bodsbepalingen die op andere gronden 
en om andere redenen zijn ingevoerd ; 
door anders te beslissen de bestreden 
beschikking de draagwijdte van arti
kel 300, lid 2, van het Gerechtelijk 
Wetboek miskent; 

tweede ondeTdeel, de regelen van onver
enigbaarheid opgenomen in afdeling I 
van hoofdstuk II, boek II, titel J, van 
deel II van het Gerechtelijk W etboek, 
worden bepaalcl enerzijcls ten opzichte 
van de uitoefening van het gerechtelijk 
ambt zelf, en anclerzijds ten opzichte 
van het liclmaatschap in de hoven, recht
banken, parketten en griffies; met be-

' trekking tot de gerechtelijke ambten 
een onderscheid gemaakt wordt tussen 
alle ambten bij alle gerechten behoudE)ns 
de arbeidsgerechten enerzijds, en de
zelfde ambten bij de arbeidsgerechten 

anderzijds, gezien deze laatste ambten 
bovendien niet mogen samengaan met 
een functie in een representatieve organi
satie van werlrnemers, zelfstandigen of 
werkgevers tenzij deze functie enkel ver
band houdt met de belangen van de per
sonen die gerechtelijke ambten bekleden ; 
de opheffing van deze bijzondere ver
bodsbepalingen ten aanzien van de 
rechters en raadsheren in sociale zaken 
deze laatsten enkel terugplaatst in dezelf
de situatie als de I eden van de andere ho
ven en rechtban.ken; al deze leden onder
worpen zijn aan de bijzondere onverenig
baarheden bepaald bij de artikelen 297, 
298 en 299 van het Gerechtelijk Wetboek, 
zodat in strijd met de bestreden beslis
sing, deze ook toepasselijk zijn op de 
raadsheren en rechters in sociale zaken : 

Overwegende dat artikel 300, lid 2, 
van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt 
dat de werkende en plaatsvervangende 
raadsheren in sociale zaken, rechters in 
sociale zaken en rechters in handelszalmn 
aan dezelfde regels van onverenigbaar
heid als de werkende rechters onderwor
pen zijn en vervolgens drie uitzonderin
gen op deze regel opsomt ; dat onder die 
uitzonderingen er geen voorkomt op het 
reeds genoemde artikel 297 van het 
Gerechtelijk Wetboek; 

Overwegende dat artikel 300, lid 2, l 0 , 

weliswaar bepaalt dat de raadsheren en 
rechters in sociale zaken niet onderwor
pen zijn aan de regels van onverenig
baarheid die gesteld zijn in artikel 293, 
lid 2, van het Gerechtelijk Wetboek, 
waarbij bepaald wordt dat de ambten 
van de rechterlijke orde, wanneer ze in 
een arbeidsgerecht worden uitgeoefend, 
onverenigbaar "zijn met ieder ambt in 
een representatieve organisatie van werk
nemers, zelfstandigen of werkgevers of 
in een instelling die deelneemt aan de 
uitvoering van de wetgeving in zake 
maatschappelijke zekerheid; 

Dat uit deze enkele bepaling evenwel 
niet volgt dat de raadsheren en rechters 
in sociale zaken in de uitoefening van 
een ambt dat zij in een van de in arti
kel .293, lid 2, genoemde organisaties of 
instellingen waarnemen, een bezigheid 
mogen verrichten die hun door een andere 
wetsbepaling wordt verboden ; 

Overwegende dat, terwijl artikel 300, 
lid I, van het Gerechtelijk Wetboek, 
luidens hetwelk de plaatsvervangende 
rechters het beroep van advocaat of 
notaris mogen uitoefenen, er uitdrukke
lijk bijvoegt dat zij de bezigheden mogen 
uitoefenen die hun daardoor geoorloofd 
zijn, wat duidelijk wijst op een uitzonde-
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ring op artikel 297 van het Gerechte
lijk Wetboek, lid 2 van gezegd artikel 300 
dergelijke bepaling niet inhoudt voor de 
raadsheren en rechters in sociale zaken ; 

Overwegende dat de bovenvermelde 
redenen van openbare orde, die ten 
grondslag ligge11: aan de door artikel 297 
van het GerecMelijk W etboek gestelde 
regel, niet toelaten; buiten een uitdruk
kelijke wetsbepaling, een uitzondering 
op deze regel aan te ne1nen ; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest ; beveelt dat van clit arrest 
melding zal worden gemaakt op de kant 
van de vernietigde beslissing ; houdt de 
kosten aan opdat erover door de feiten
recbter wordt beslist; verwijst de zaak 
naar bet Arbeidshof te Brussel. 

29 november 1972. - 3e kan'ler. 
Vaar·zitter, de H. Wauters, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Verslaggever, 
de H. Meeus. - Gelijklttidende canclusie, 
de H. Lenaerts, advocaat-generaal. 
Pleiter·, de H. Houtekier. 

3" KAMER. - 29 november 1972. 

CASSATIEMIDDELEN. BURGER-
LUKE ZAKEN. - MIDDEL VAN DE IN 
HOGER BEROEP TUSSENGEKOMEN PAR
TIJ DAT DE RECHTER IN HOGER BE
ROEP VERWIJT HET VONNIS VAN DE 
EERSTE RECHTER WEGENS DIENS ON
BEVOEGDHEID NIET TE HEBBEN VER
NIETIGD. VONNIS VAN DE EERSTE 
RECHTER IN ZIJN GEHEEL DOOR DE 
RJJ;CHTER IN HOGER BEROEP TE NIET 
GEDAAN. - NIET ONTVAN=LIJK MID
DEL. 

Zander belang en clerhalve niet antvanlce
lijk is het rniddel van de in hager· be
raep tussengekarnen par·tij clat de rechter· 
in hager· be1·aep venoijt het vannis van 
de eer·ste r·echter wegens cliens anbevaegd
heid niet te hebben vernietigd, wanneer 
de r·echter in hager· ber·aep dit vannis in 
zijn geheel te niet he eft gedaan ( 1). 

(1) Raadpl. cass., 26 april 1972, twee arres
ten (ATT. cass., 1972, blz. 811 en 812) en 6 sep
tember 1972, supra, biz. 22. 

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN 

BEROEP TE GENT, IN ZAKE SCHEL
STRAETE ENHOUSIAUXT. DUJ\WNOEAU.)• 

ARREST. 

RET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest, op 22 december 1971 gewezen 
door het Arbeidshof te Gent; 

Over het middel, afgeleid uit de scben
ding van de artikelen 3 van het Gerecbte
lijk Wetboek, 11, vervat in anikel 2 
van de wet van 10 oktober 1967 bou-. 
dende het Gerechtelijk W etboek, en 
1, vervat in artikel 4 van deze wet, 

daor·dat bet bestreden arrest ten on
rechte beslist dat de W erkrechtersraad 
te Gent na 1 november 1970, datum 
waarop voormelde bepalingen in werking 
traclen, in werking rnocht blijven voor 
becloelde zaak en op 10 november 1970 
recbtsgelclig uitspraak deed met een 
college dat anders samengesteld was dan 
het college waarvoor de debatten nog 
aan de gang waren op 1 november 1970, 
voor welk eerstgenoemde college de 
debatten volledig hernornen werden, 

ter·wijl 1° artikel 3 van het Gerechte
lijk Wetboek bepaalt dat de wetten op 
de rechterlijke organisatie, de bevoegd
heid en de rechtspleging van toepassing 
zijn op de hangende recbtsgedingen, 
zonder dat die worden onttrokken aan 
de instantie van het gerecbt waarvoor zij 
op geldige wijze aanhangig zijn, en be
boudens de uitzonderingen bij de wet 
bepaald; 2° artikel 11, vervat in artikel 2 
van de wet van 10 oktober 1967, alle 
wetsbepalingen betre:ffende de instelling, 
de werking en de bevoegdheden van de 
werkrechtersraden opbeft; 3° artikel 1, 
vervat in artikel 4 van de wet van 10 ok
tober 1967, als overgangsbepaling de 
uitzondering inhoudt dat de opgebeven 
gerecbten in werking blijven voor de 
zaken waarvoor de debatten aan de gang 
zijn of die in beraad zijn, tenzij het 
college niet kan sarnengesteld blijven, 
wat beduidt dat als de sarnenstelling van 
het recbtsprekend college gewijzigd moet 
worden, de uitzonderingsbepaling geen 
toepassing vindt : 

Overwegende dat het arbeidsbof, na 
te hebben geoordeeld dat de Werkrech
tersraad te Gent na 1 november 1970 be
voegd was om de zaak vercler te be
handelen en te berechten, over de grand 
van de zaak uitspraak heeft gedaan ; 

Overwegende dat, ingevolge de devo
lutieve kracht van het hager beroep, 
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het arbeidshof, rechter in hoger beroep 
van de beslissingen van de arbeidsrecht
bank, met toepassing van artikel 1068 
van het Gerechtelijk Wetboek ertoe ge
houden was over de zaak zelf uitspraak 
te doen, zelfs indien niet meer de werk
rechtersraad maar de arbeidsrechtbank 
bevoegd was om in eerste aanleg uit
spraak te doen, zoals eiser het voorhoudt ; 

Dat, nu het bestreden arrest de sen
tentie van de werkrechtersraad in haar 
geheel te niet heeft gedaan, het middel 
niet tot cassatie kan leiden, ook indien het 
gegrond zou zijn ; 

Dat het niet ontvankelijk is wegens het 
ontbreken van belang; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening; laat de kosten ten laste van de 
Staat. 

29 november 1972. - 3e kamer. -
Voor·zitter· en Ver·slaggever, de H. Wauters, 
raadsheer waarnenwnd voorzitter. 
Gelijkluidende conclusie, de H. Lenaerts, 
advocaat-generaal. 

1 e KAMER, - 30 november 1972. 

lD SCHENKINGEN EN TESTAMEN
TEN. - TESTAMEN1'EN. - BIJZONDER 
LEGAAT. LEGAAT DAT GEAOHT 
WORDT GEZAMENLIJK GEMAAKT TE ZIJN. 
- DRAAGWIJDTE VAN DE ARTIKELEN 
1044 EN 1045 VAN HET BURGERLIJK 
WETBOEK. - UITLEGGENDE ARTIKE
LEN VAN DE WIL VAN DE ERFLATER. 

2D BEWIJS.- BEWIJS DOOR GESOHRIFT. 
- BEWIJSKRAOllT VAN DE AKTFN. -
BURGERLIJKE ZAKEN. - TESTAMEN
TEN.- UITLEGGING DOOR DE REOHTER 
VAN EEN UITERSTE WILSBESOHIKKING 
BIJ WEGE VAN UITLEGGING VAN DE 
GEZAMENLIJKE WILSBESOHIKKINGEN 
VAN HET TESTAMENT. - UrTLEGGING 
MET REDENEN OMKLEED EN VERENIG
BAAR MET DE BEWOORDINGEN VAN DE 

(1) DE PAGE, d. VIII (d. II), uitg. 1947, 
nr. 1298 ; BEUDANT, Cours de droit civil 
frangais (uitg. 1934), nr. 347; GALOPIN, 
Les donations entre vifs et les testaments, 
nrs. 311 tot 316; Rep. prat. du dr. belge, 
V 0 Donations et testaments, nr. 954; cass. fr., 
30 ma.rs 1897 (D.P., 1898, 1 e d., biz. 153) 

AKTE. - GEEN MISKENNING VAN DE 
B'EWIJSKRAOiiT VAN DE AKTEN. 

3D SCHENKINGEN EN TESTAMEN
TEN. - UrTLEGGING VAN EEN TESTA
MENT. - UITLEGGING DOOR EX1RIN
SIEKE ELEMENTEN VAN DE AKTE. -
VoonwAARDEN. 

1 D De bepalingen van de artilcelen 1044 
en 104.5 van het B~wgerlijlc Wetboek 
betr·etfende het legaat dat geacht wor·dt 
gezamenlijk te zijn gemaalct, zijn slechts 
een uitlegging van de wil van de erj
later·, zodat de r·echter· steeds de voor·rang 
moet geven aan de vaststaande wil van 
de erjlater· boven de wettelijlc vermoede 
wil (1). 

2D De bewijskmcht van een uiterste wils
beschilclcing wordt niet miskend aoor de 
jeitenr·echter die, om de wil van de erj
later na te gaan, deze beschiklcing uit
legt bij wege van uitlegging van de ge
zamenlijke wilsbeschikkingen van het 
testament, als deze uitlegging verenig
baar 'is met de beuoor-dingen van de ge
zamenlijke wilsbeschiklcingen (2). (B.W., 
art. 1319, 13.20 en 1322.) 

3D Het bemep op extr-insieke elementen bij 
de uitlegging van een uiter·ste wilsbe,
schikking is wettelijlc gerechtvaar·digd, 
zo de r·echter· vaststelt dat, wanneer de wil 
van de erjlater niet vollcomen duidelijk 
is, deze lean worden nagegaan door niet 
alleen de telcst zelj van het testament uit 
te leggen, doch oolc de omstandigheden 
die er-aan voomfgegaan zijn, er·mee ge
paar·d gingen of er-op gevolgd zijn (3). 

(BEAUJOT, T. BAUMONT.) 

ARREST (ver·taling). 

HET HOF ; - Gelet op het arrest, 
op 1 april 1971 door het Hof van beroep 
te Luik gewezen; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 967, 969, 1014, 
1035, 1039, 1044, 1315, 1318, 1319, 1320, 

en 11 maart 1924 (D. H., 1924, biz. 245). 
(2) Men raadpiege cass., 13 mei 1966 (Bull. 

en PAsrc., 1966, I, 1158) en 18 mei 1972 (Arr. 
cass., 1972, biz. 872). 

(3) ]\'[en raadplege cass., 15 maart 1968 
(Arr. cass., 1968, blz. 934) en 25 juni 1971 
(ibid., 1971, blz. 1094). 
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1322, 1349, 1350, 1352, 1353 van het 
Burgerlijk Wetboek en 97 van de Grand
wet, 

cloordat het vaststaat dat Juffrouw 
Marie Humbert, bij eigenhandig testa
ment van 10 maart 1959, verweerster 
tot haar algemeen legataris had benoemd 
onder verplichting een reeks bijzondere 
legaten uit te voeren, waaronder het 
legaat voorwerp van het geschil, dat 
luidt als volgt : « 15° Ik vermaak aan de 
Juffrouwen Alice en Olga Beaujot (eise
res en haar tweelingzuster), ·samen 
wonende te Grivegnee, rue Haute W ez 63, 
een bedrag van tweehonderddui:lend 
frank "• dat Juffrouw Olga Beaujot in 
mei 1961 overleden was en de erflaatster 
op 4 oktober 1968, en het bestreden 
arrest onder wijziging afwijzend beschikt 
op de r'echtsvordering van eiseres tot 
afgifte van hot legaat van 200.000 frank, 
dit is honderdduizencl frank meer dan 
het bedrag dat verweerster erkende 
haar verschuldigd te zijn, met de over
wegingen dat in dit testament ten voor
dele van eiseres geen aanwas vastgesteld 
was op grond, in rechte, dat « artikel 1044 
van hot Burgerlijk Wetboek duidelijk is 
en dat trouwens hierover tussen partij
en geen be~wisting bestaat, met betrek
king tot zijn werkelijke draagwijdte ; 
dat de erflaatster van dit beginsel kon 
afwijken; dat echter de partij die zich 
op eon dergelijke afwijking beroept 
hiervan hot bewijs moot leveren; dat dit 
bewijs door alle rechtsmiddelen kan 
worden geleverd; dat wanneer de erf
laatster haar wil niet volkomen duide
lijk te kennen heeft gegeven, doze kan 
worden nagegaan door niet aileen de 
tekst zelf van hot testament nit te leg
gen, doch ook de omstandigheden die 
f'raan voorafgegaan zijn, ermee gepaard 
gingen of erop gevolgd zijn ,, en, in. feite, 
".dar de erflaatster w::mneer zij hot thans 
betwiste legaat opmaakte, vooraf twee 
andere formuleringen had onderzocht, 
die haar notaris haar had voorgelegd ... ; 
dat eon van doze formuleringen uit
drukkelijk voorzag in eon gezamenlijk 
legaat met recht van aanwas, overeen
komstig hot beginsel van artikel 1044 
van het Burgerlijk Wetboek ( ... ); dat 
hot feit, dat de erflaatster veeleer dan 
doze formulering aan te nomen, eon be
roep heeft gedaan op de thans betwiste 
formulering, voldoende bewijst dat zij 
geen gezamenlijk legaat heeft willen 
maken aan beide zusters Beaujot, met 
aanwas, in geval van vooroverlijden van 
de one, ten voordele van de andere » en 
dat de vaststelling dat hot overlijden 
van eon van de zusters, de maandelijkse 

stortingen die Juffi:ouw Humbert aan 
haar had gedaan, met de helft worden 
verminderd « hot voorgaand argument 
bevestigde " ; 

terwijl, ee1·ste onde1·deel, hot tegenstrij
dig is achtereenvolgens te verklaren dat 
artikel 1044 van het Burgerlijk Wetboek 
duidelijk is en dat de erflaatster haar 
wil niet volkomen duidelijk had te kerr
non gegeven in de akte waarbij zij, over
eenkomstig lid 2 van doze tekst, bij eon 
en dezelfde beschikking en zonder bepa
ling van hot aandeel van ieder der mede
legatarissen, hot bedrag van tweehon
derdduizend frank aan eiseres en aan 
haar zuster Olga had vermaakt (schen
ding van artikel 97 van de Grondwet); 
de wergering van de rechter om aan eise
res, na hot overlijden van haar zuster, 
de aanwas toe te kennen, als bepaald bij 
lid 1 van de tekst, in geval eon legaat 
aan verscheidene personen is gemaakt, 
op de bepalingen inzake doze aanwas in
brenk maakt (schending van de artike
len 967, 1014, 1035, 1039, 1044, 1349, 
1350 en 1352 van hetBurgerlijk Wetboek) 
en hot arrest in elk geval niet wettelijk 
gemotiveerd is (schending van artikel 97 
van de Grondwet) ; 

tweede onderdeel, een testament slechts 
kan worden uitgelegd op grond van 
extrinsieke elementen, indien hot duister, 
dub belzinnig of tegenstrij dig is en dienten
gevolge uit zichzelf de juiste draagwijdte 
ervan niet kan bepaald worden ; door eon 
beroep te doen op het extrinsieke bewijs, 
zonder te zeggen in welk opzicht de wils
uiting van de erflaatster, in de betwiste 
beschik;king van haar testament van 
10 maart 1959 dat het legaat aan de 
zusters Beaujot bevat, niet volkomen 
duidelijk is, de rechter de wettelijke 
grenzen van zijn beoordelingsmacht over
schreden heeft en de bewijskracht van 
doze akte heeft miskend (schencling van 
de artikelen 967, 969, 1318, 1319, 1320 en 
13.22 van hot Burgerlijk Wetboek) en hot 
arrest, wegens niet-vaststelling van de 
door de rechter aan zijn uitleggings
macht verboden voorwaarde, niet wet
telijk gemotiveerd is (schending van 
artikel 97 van de Grondwet) ; 

de1·de onderdeel, volgens de gewone en 
normale betekenis van de bewoordingen 
die de erflaatster in de betwiste beschik
king van hot testament heeft gebruikt, 
het gaat om een gezamenlijk legaat aan 
de zusters Beaujot, waaraan de wet eon 
vermoede wil tot aanwas toekent, ook al 
is de verrnaakte zaak essentieel deelbaar, 
zoals geld ; hot arrest, door te beslissen 
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dat geen aanwas werd vastgesteld, de 
bewijskracht van dit testament van 
Juffrouw Humbert van 10 maart 1959, 
inzonderheid van clausule 15, heeft mis
kend (schending van de artikelen 1319, 
1320, en 1322 van het Burgerlijk Wet
hoek) ; de omstandigheid dat de erf
laatster, in plaats van de formulering aan 
te nemen van het door haar notaris voor
gelegd antwerp om in uitdrukkelijke be
woordingen een gezamenlijk legaat met 
recht van aanwas te maken, overeenkom
stig het beginsel van artikel 1044 van het 
Burgerlijk W etboek, haar wil heeft te 
kennen gegeven met een formulering 
waaraan deze wettelijke bepaling de 
waarde toekent van een vermoeden van 
de wil tot aanwas, in geval van voorover
lijden van een van de gezamenlijke 
legatarissen, noch logisch (schending 
van de artikelen 1349 en 1353 van het 
Burgerlijk Wetboek en 97 van de Grand
wet), noch wettelijk (schending van de 
artikelen 1044, 1315, 1349, 1350 en 1352 
van het Burgerlijk Wetboek) het tegen
bewijs van dit vermoeden kan opleveren, 
waartoe de verweerders gehouden waren : 

W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat de artikelen 1044 en 

1045 van het Burgerlijk Wetboek slechts 
een uitlegging zijn van de wil van de 
erflater en dat de rechter steeds de voor
rang moet geven aan de vaststaande wil 
van de erflater hoven de wettelijk ver
moede wil; 

Dat het arrest niet tegenstrijdig is, 
wanneer het enerzijds zegt dat arti
kel 1044 duidelijk is en het anderzijds 
vaststelt dat voor de akte de bedoeling 
van de erflaatster moet worden nage
gaan; 

Dat het arrest, door bij wege van uit
legging van de gezamenlijke wilsbeschik
kingen van het testament te beslissen 
dat er geen aanwas moest plaatshebben 
en de redenen hiervan op te geven, g~en 
van de in het middel vermelde wettelijke 
bepalingen heeft geschonden ; 

W at het tweede onderdeel betreft : 
Overwegende dat het arrest, bij de uit

legging het beroep op extrinsieke elemen
ten van het testament wettelijk recht
vaardigt, wanneer het vaststelt dat, zo de 
erflaatster haar wil niet volkomen duide
lijk te kennen heeft gegeven, deze kan 
worden nagegaan door niet aileen de 
tekst zelfvan het testament uit to leggen, 
doch ook de omstandigheden die eraan 
voorafgegaan zijn, ermee gepaard gingen 
of erop gevolgd zijn ; 

W at het derde onderdeel betreft : 

CASSATIE, 1973. - 11 

Overwegende dat de beslissing van het 
arrest niet onverenigbaar is met de be
woordingen van het testament, daar deze 
in hun gebruikelijke en normale beteke
nis niet noodzakelijk wijzen op de be
doeling een aanwas te doen plaatsheb
ben; 

Dat het hof van beroep krachtens zijn 
soevereine beoordelingsmacht, op grond 
van gemotiveerde overwegingen wettelijk 
heeft beslist dat de omstandigheid dat 
de erflaatster had geweigerd een formu
lering aan t(:l nemen die uitdrukkelijk 
voorzag in een gezamenlijk legaat met 
recht van aanwas, overeenkomstig het 
beginsel van artikel 1044 van het Burger
lijk Wetboek, voldoende bewijst dat zij 
een dergelijk legaat niet heeft willen 
maken; 

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

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

30 november 1972. - ]e kamer. -
Voo?"zitter, de H. Valentin, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - V erslaggever, 
de H. Ligot. - Gelijkluiclencle conclusie, 
de H. Charles, advocaat-generaal. 
Pleite1·s, de HH. Dassesse en Fally. 

I e KAMER. - 1 december 1972. 

1° RECHTERLIJK GEWIJSDE. -
BURGERLIJKE ZAKEN. - GEZAG VAN 
GEWIJSD ERAAKT DE OPENBARE ORDE 
NIET. 

2° CASSATIEMIDDELEN.- BURGER
LIJKE ZAKEN. - MIDDEL GEGROND OP 
BEPALINGEN DIE DE OPENBARE ORDE 
NIET RAKEN EN NIET DWINGEND ZIJN. 
- MID DEL DAT NIJ!JT AAN DE FElTEN
RECHTER IS VOOEGELEGD EN WAAROVER 
DEZE NIET OP EIGEN INITIATIEF HEEFT 
BESLIST. - NIET-ON'rVANKELIJKHEID. 

3° RECHTERLIJK GEWIJSDE. -
BuRGERLIJKE ZAKEN. - KRACHT VAN 
GEWIJSDE. - MISKENNING VAN DE 
KRACHT VAN GEWIJSDE. - MIDDEL 
DAT VOOR RET EERST VOOR RET HoF 
KAN WORDEN OPGEWORPEN. 

4° CASSATIEMIDDELEN. - BUR
GERLIJKE ZAKEN.- MIDDEL VOLGENS 
HETWELK DE REOHTER IN HOGER BE· 



-322-

RO;EJP DE :rp1ACHT VAN GEWTJSDE VAN 

EEN BESLISSlNG ALVORENS RECHT TE 
DOEN HEEFT MISKEND. - RECHTER 

IN . HOGER BEROEP DIE HET liOGER 
BEROEP TEGEN DEZE BESLISSING NIET 

QNTV ANKELIJK HE EFT VERKLAARD. -

MIDDEL DAT FEITELIJKE GRONDSLAG 

MIST. 

loin burgerlijke zalcen makt het gezag van 
gewijsde in de regel de openbare o1·de 
niet (1). (G.W., art. 27.) 

2° Niet ontvankelijk in bu1·ge1'lijlce zalcen 
is het middel geg1·ond op bepalingen die 
de openbare o1·de niet 1·aken en niet 
dwingend zijn, dat aan de jeitenrechte1· 
niet is voorgelegd en waarover deze niet 
op eigen initiatief heeft beslist (2). 

3° Het middel gegTOnd op de miskenning 
van de kracht van gewijsde is ont
vankelijk, ze~fs indien het niet aan de 
jeitenrechter is voorgedragen (3). (G.W., 
art. 28, 860, 862 en 865.) (Impliciete 
oplossing.) 

4° Feitelijke grondslag mist het middel 
volgens hetwelk de rechte1· in hager be
roep de lc1·acht van gewijsde van een 
beslissing alvorens recht te doen heejt 
mislcend, wanneer de rechter het hoge1· 
beroep van deze beslissing niet ont
vanlcelijlc heeft ve1·lclaa1·d. 

(TEMMERMAN EN VAN DE VEIRE, 

T. DE ROES ARTHUR EN DE ROES AUGUSTA.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 12 mei 1971 in hoger beroep 
gewezen door de Rechtbank van eerste 
aanleg te Gent ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1350, 1351, 
1352 van het Burgerlijk Wetboek, 23, 24, 
25, 26, 28 van het Gerechtelijk Wet
hoek, 

doo1·dat. het bestreden vonnis, ener-

(1) Cass., 17 november 1972, supra, blz. 273 
en de in de noot vermelde verwijzingen. Men 
raadplege cass., 26 mei 1966 (Bull. en PASIC., 
1966, I, 1216) ; 17 oktober 1968 (Arr. cass., 
1969, blz. 188); vgl. cass., 16 maart 1970 
(ibid., 1970, blz. 672); zie de r,ede door Eerste
Advocaat-generaal Mahaux uitgesproken op 
de plechtige openingszitting van het Hof van 
1 september 1971 : « Het rechterlijk gewijsde 
·en het Gerechtelijk vVetboek "• blz. 24. 

zijds, het hager beroep van de verweer
ders tegen de tussenvonnissen van 26 fe
bruari 1965, 8 april 1966 en 20 mei 1966 
terecht niet ontvankelijk verklaart, on
der meer om_ de reden dat de verweerders 
die vonnissen zonder enig voorbehoud 
hebben uitgevoerd, en, anderzijds, het 
eindvonnis hervormend, niettemin be
slist dat de vordering van de eisers, 
strekkende tot afpaling van de erven 
van partijen, ongegrond is, om de reden 
dat tussen die erven in gemeen overleg 
tussen de verweerders en de rechtsvoor
gangers van de eisers een betonplaten 
muur gebouwd werd en diende aange
nomen te worden dat die muur geplaatst 
werd op een lijn welke door partijen als 
grens erkend werd, dat de door de eerste 
rechter aangestelde deskundige met die 
toestand geen rekening heeft gehouden, 
en dat het bestaan tussen twee erven 
van een gemene muur alle afpaling uit
sluit, zulks hoewel de vrederechter in het 
beroepen vonnis van 8 april 1966 gecon
stateerd had dat eerste verweerder , had 
laten gelden dat een gemene muur door 
de verweerders en de rechtsvoorgangers 
van de eisers in gemeen overleg werd op
getrokken zodat de scheidingsgrens ge
kend was, en hoewel het in kracht van 
gewijsde gegane vom1.is van 20 mei 1966 
had vastgesteld dat tijdens het plaatsbe
zoek van 12 maart 1965 gebleken was 
dat partijen destijds in gemeen overleg 
een betonplatenmuur als scheidingsmuur 
hadden opgetrokken, dat de eisers lieten 
gelden dat die muur slechts met voor
lopige doeleinden werd opgetrokken en 
zich niet noodzakelijk op de scheidings
lijn bevond, en de vrederechter verder 
beslist had dat het niet kon bewezen 
worden dat gezegde muur op de schei
dingslijn werd gebouwd, zodat de op
meting wel noodzakelijk voorkwam, iets 
waartegen de verweerders zich trouwens 
niet verzetten, 

terwijl, nu voormeld vonnis van 20 mei 
1966 beslist had dat het zonder opmeting 
niet bewezen kon worden dat gezegde 
muur op de grenslijn lag, en nu het be
streden vonnis beslist dat zulks wel 
bewezen was zonder opmeting, en zodoen
de impliciet beslist dat geen opmeting 
nodig was, het bestreden vonnis het ge-

(2) Cass., 8 december 1967 (Arr. cass., 
1968, blz. 510), 21 september en 24 oktober 
1972, supra, biz. 83 en 188. 

(3) Over het ondcrscheid tussen het gezag 
van gewijsde en de kracht van gewijsde raad
piege men de in noot 1 vermeide rcde, biz. 7 
en vlg. 
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zag en de kracht van gewijsde miskent 
welke krachtens voormelde artikelen 
van het Burgerlijk Wetboek en van het 
Gerechtelijk Wetboek aan het vonnis van 
20 mei 1966 worden toegekend : 

Overwegende dat zo in hoger beroep 
de eisers in antwoord op de door de ver
weerders aangehaalde feitelijke omstan
digheden om de grens van de eigen
dommen van de partijen te bepalen, 
weliswaar op het deskundig verslag 
steunden alsook op de in het tussen
vonnis van 20 mei 1966 vermelde be
schouwing dat een opmeting noodzake
lijk voorkwam, zij zich nochtans geens
zins op enig « gezag "van gevvijsde van dit 
vonnis beriepen ; 

Overwegende dienvolgens dat, in zover 
de eisers thans voor het eerst het gezag 
van gewijsde van gezegd vonnis inroepen 
het middel, als nieuw, niet ontvankelijk 
is; 

Overwegende dat', hoewel het bestre
den vonnis oordeelt, dat de bestaande 
muur zich op de scheidingslijn van de 
erven bovindt, het de « kraoht " van ge
wijsde van het vonnis van 20 mei 1966, 
waarbij aan de deskundige de voortzet
ting van de uitvoering van zijn opdracht 
bevolen wordt, niet miskent doch integen- ' 
deel erkent door het hoger beroep ertegen 
niet ontvankelijk te verklaren; 

Dat het middel desbetreffend feitelijke 
grondslag mist ; 

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

doordat het bestreden vonnis het 
hoger beroep van de verweerders tegen 
het beroepen vonnis van 13 februari 1970 
ontvankelijk en gegrond, en dienvolgens 
de door de eisers ingestelde vordering 
tot afpaling ongegrond verklaart, ionder 
te antwoorden op het middel, waardoor 
de eisers, in hun conclusi'e voor de recht
bank, lieten golden dat de verweerders 
bij de persoonlijke verschijning van 
15 april 1966 haddon toegegeven dat de 
scheidingsmuur een afsluiting van tijde
lijke en voorlopige aard was, 

tenvijl dit gebrek aan antwoord gelijk
staat met een gebrek aan de door artikel 
97 van de Grondwet vereiste motivering : 

Overwegende dat de eisers in con
clusie stelden dat de. verweerders geen 
rekening hielden met de « feitelijke 
omstandigheden " die zij zelf bij de 
persoonlijke verschijning haddon toe
gegeven, met name, dat de scheidingA
muur een afsluiting van tijdelijke en 
voorlopige aard was ; ' 

Overwegende dat de rechtbank oor
deelt dat het feit dat de eisers bijgedragen 
hebben in de kosten van het oprichten 
van de afsluiting die daaren boven in 
duurzame materialen word vervaardigd 
en hun stilzwijgende aanvaarding gedu
rende 27 jaar van de nieuw geschapen 
toestand zonder het minste voorbehoud 
noch enige aanspraak van hunnentwege, 
erop wijzen dat de in 1937 gesloten over
eenkomst niet van tijdelijke aard kan 
zijn; 

Dat het vonnis, door aldus de om
standigheden 'te preciseren waaruit de 
rechtbank de niet-tijdelijke aard van de 
afsluiting afleidt, de conclusie waarin de 
eisers andere feitelijke omstandigheden 
inriepen om het tijdelijke karakter van 
die afsluiting te bewijzen, passend beant
woordt; 

pat bet middel feitelijke grondslag 
mrst; 

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

1 december 1972. - 1e kamer. -
Voorzitter, Ridder Rutsaert, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Verslaggever, 
de H. Gerniers. - Gelijlcluidende con
clusie, de H. Krings, advocaat-generaal. 
- Pleiters, de HH. Bayart en van Heeke. 

2e KAMER. - 4 december 1972. 

1° WEGVERKEER. - WEGVERKEERS, 
REGLEMENT, ARTIKEL 12-l. - PLAATS 
OP DE RIJBAAN.- VERPLICiiTING VOOR 
DE BESTUURDER ZO DICHT MOGELIJK 
BIJ DE RECHTERRAND VAN DIE BAAN TE 
BLIJVEN. - DRAAGWIJDTE VAN DEZ:FJ 
VERPLICHTHW. 

2° CASSATIEMIDDELEN. - STRAF; 
ZAKEN. - MIDDEL GERICHT 'l'EGEN DE 
BESLISSING OP DE STRAFVORDERING 
EN TEGEN DE BESLISSING OP DE BUR; 
GERLIJKE RECHTSVORDERING. - BE• 
SLISSINGEN DIE WETTELIJK GEHECHT( 
VAARDIGD BLIJVEN, ZELFS INDIEN HE'[ 
MIDDEL GEGROND IS. - NIET ONTVAN
KELIJK MIDDEL. 

1° De ve1plichting voor de bestuurde1·, die 
de rijbaan volgt, om zo dicht mogelijlc 
bij de rechtermnd van die baan. te blij-



~ 324 

ven, sluit niet de ve1·plichting in om 
uiterst rechts te houden (I) en wordt 
beoordeeld volgens de omstandigheden 
van de zaak (2). (Wegverkeersregle· 
ment van I4 maart I968, art. I2-l.) 

2o Niet ontvankelijk, wegens het ontb1·eken 
van belang, is het middel gericht tegen 
de beslissing op de stmjvorde1·ing en 
tegen de beslissing op de burgedijke 
iechtsvordering, wannee1· de st1-aj en de 
burgerrechtelijke veroo1·deling wettelijk 
gerechtvaardigd zouden blijven, zelfs 
indien het rniddel gegmnd was (3). 

(FitANCOTTE; T. LAMINE, BELGISCHE MAAT
SCHAPPIJ VAN ALGEMENE VERZEKE

RINGEN EN DEBENS.) 

ARREST (vertaling), 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op I~ maart I972 in hoger be
roep gewezen door de Correctionele 
Recht bank te Luik ; 

I. Op de voorziening van eiser, be
klaagde : 

A. In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de beslissing op de strafvorde
ringen die tegen de verweerders Lamine 
en Debens zijn ingesteld : 

Overwegende dat eiser dienaangaande 
niet bevoegd is om zich in cassatie te 
voorzien; 

Dat de voorziening niet ontvankelijk 
is; 

B. In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de beslissingen op de straf
vordering die tegen eiser is ingesteld, 
en op de civiele rechtsvorderingen die 
tegen dezelfde zijn ingesteld door de 
verweerders Lamine en de Algemene Ver
zekeringen : 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 4I8 en 420 van het Straf
wetboek en I2-I van het koninklijk be
sluit van I4 maart I968 houdende alge
mene regeling van de politic van het 
wegverkeer, 

(1) Cass., 29 september 1969 (Arr. cass., 
1970, blz. 108). 

(2) Cass., 28 februari 1972 (Arr. cass., 1972, 
blz. 596). 

(3) Cass., 20 september 1971 (Arr. cass., 
1972, biz. 74). 

doordat het bestreden vonnis beslist 
heeft dat de telastlegging, buiten de 
openbare pleinen, nagelaten te hebben 
zo dicht mogelijk bij de rechterrand van 
de rijbaan te rijden, niet bewezen was 
tegen de verweerder Lamine en dat de 
gehele aansprakelijkheid voor het onge
val op eiser rustte, laatstgenoemde straf
rechtelijk heeft veroordeeld wegens on
opzettelijk toebrengen van slagen. en 
verwondingen aan verweerder en civiel
rechtelijk tot schadevergoeding aan de 
verweerders Lamine en de Algemene 
Verzekeringen, en de correctionele recht
bank onbevoegd heeft verklaard om uit
spraak te doen op de civiele rechts
vordering van eiser tegen verweerder, op 
grond dat verweerder op de rechter helft 
van de rijbaan reed, dat hem niet kon 
worden verweten Iichtjes naar links te 
zijn afgeweken tijdens het remmaneuver 
dat hij bij het zien van eisers paard had 
uitgevoerd en dat dit paard midden op 
de rijbaan stapte, 

te1·wijl artikel I2-I van voornoemd 
koninklijk besluit niet enkel eist dat 
de weggebruikers op de rechter helft van 
de rijbaan rijden, maar voorschrijft dat 
zij zo dicht mogelijk bij de rechterrand 
hiervan moeten blijven, 

en te1·wijl de redenen van het bestreden 
vonnis geen passend antwoord zijn op 
het middel waarbij eiser in zijn conclusie 
voor de correctionele rechtbank aan
voerde dat, indien de verweerder Lamine 
meer naar rechts had gereden, wat voor 
hem materieel goed mogelijk was, het 
ongeval niet zou zijn gebeurd, en dit 
ontbreken van antwoord gelijkstaat met 
gebrek aan motivering, zulks in strijd met 
artikel 97 van de Grondwet : 

Overwegende dat eiser, stellend dat 
de aanrijding gebeurd was op het linker 
gedeelte van de rijbaan ten opzichte van 
de richting die de verweerder Lamine 
volgde, aanvoerde zonder enige nadere 
aanduiding, dat voormelde partij « ge
makkelijk meer naar rechts had kunnen 
rijden " en dat, indien hij artikel I2, 
lid I, van het wegverkeersreglement 
had nagekomen, het ongeval niet zou 
hebben plaatsgehad; 

Overwegende dat de verplichting 
krachtens genoemd artikel I2, lid I, voor 
een bestuurder die de rijbaan volgt, om 
zo di.cht mogelijk bij de rechterrand van 
die baan te blijven, enerzijds niet de 
verplichting insluit om uiterst rechts 
te houden en anderzijds beoordeeld wordt 
volgens de omstandigheden van de zaak; 

Overwegende dat, na te hebben vast-
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gesteld dat de verweerder Lamine op de 
rechter helft van de rijbaan reed en dat 
de schok zich « op het midden » hiervan 
heeft voorgedaan, het vonnis nader be
paalt dat verweerders voertuig lichtjes 
naar links is afgeweken ten gevolge van 
het remmaneuver, zonder dat zulks hem 
als een fout kan worden aangerekend, en 
dientengevolge beslist dat de overtreding 
van voornoemd artikel 12, lid l, die 
tegen verweerder wordt aangevoerd, niet 
bewezen is; 

Overwegende dat die overwegingen de 
feitelijke vaststellingen insluiten dat ver
weerder onder de omstandigheden van de 
zaak zo dicht mogelijk bij de rechter
rand van de rijbaan reed en zij aldus 
eisers voormelde conclusie passend be
antwoorden ; 

Dat het middel derhalve niet kan wor
den aangenomel} ; 

Over het tweede middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
'Grondwet, 10, lid 2, van het koninklijk 
besluit van 14 maart 1968 houdende 
algemeen reglement op de politie van 
het wegverkeer, 

doo1·dat het bestreden vonnis, straf
rechtelijk uitspraak doende, eiser heeft 
veroordeeld om op 25 september 1970, 
met overtreding van artikel 10, lid 2, 
van voornoemd koninklijk besluit, nage
laten te hebben trek-, last- of rijdieren 
en stuks vee, afzonderlijk of in kudde, 
te doen vergezellen van een begeleider 
of een bestuurder, op grand dat eiser zijn 
jonge neef op zijn boerderij heeft laten 
spelen, dat de staldeur door een jonge 
knaap kon worden geopend, dat eisers 
paard buiten de boerderij placht rand 
te lopen, en dat door de nodige voor
zorgen niet te nemen om te voorkomen 
dat het paard op de rijbaan zou lopen, het 
eiser aan de nodige yoorzichtigheid heeft 
ant broken, 

tenvijl de feiten die het bestreden 
vonnis aldus bewezen acht, geen overtre
ding van artikel 10, lid 2, van voornoemd 
koninklijk besluit opleveren, 

en te1·wijl de redenen van het bestreden 
vonnis geen passend antwoord zijn op 
het middel waarbij eiser in zijn conclusie 
voor de correctionele rechtbank aan
voerde dat inzake overtrading van het 
wegverkeersreglement de pleger van de 
materiele overtreding van een verorde
ningsbepaling slechts dan strafrechtelijk 
en civielrechtelijk aansprakelijk kon 
worden gesteld, wanneer hij die wetens 
en vrijwillig heeft gepleegd en dat dit 
ontbreken van passend .antwoord gelijk-

staat met ontstentenis van de reden
geving voorgeschreven bij artikel 97 
van de Grondwet : 

Overwegende dat, om eiser te veroor
delen tot een enkele straf wegens over
treding van de artikelen 418, 4.20 van het 
Strafwetboek en 10 van het koninklijk 
besluit van 14 maart 1968, het vonnis 
zich niet beperkt tot de vaststelling dat 
genoemd artikel 10 werd overtreden, 
maar erop wijst dat door de nodige maat
regelen niet te nmnen om te beletten dat 
zijn paard zonder begeleiding op de rij
baan zou kunnen lopen, en met name 
door zijn jonge neef Debens op zijn 
boerderij te laten spelen, ofschoon de 
staldeur door een jonge knaap kon wor
den geopend, het eiser aan de nodige 
voorzichtigheid heeft ontbroken ; 

Dat het vonnis aldus in feite beslist 
dat eiser een fout heeft begaan die een 
gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg 
heeft opgeleverd, die onderscheiden is 
van de overtreding van voornoemd 
artikel 10 en een oorzakelijk verband 
vertoont met het ongeval ; 

Overwegende dat derhalve, zelfs in
dien het middel dat uitsluitend betrek
king heeft op de overtreding van genoemd 
artikel 10, gegrond zou zijn, de uit
gesproken enige straf wettelijk gerecht
vaardigd zou blijven door de feiten van 
de telastlegging van onopzettelijke sla
gen en verwondingen, die bewezen werd 
verklaard; 

Overwegende verder dat de civiele 
veroordelingen die tegen eiser ten gunste 
van de verweerders Lamine en de Alge
mene Verzekeringen werden uitgespro
ken, ook wettelijk gerechtvaardigd zou
den blijven door de feiten van de telast
legging die is gegrond op de artikelen 418 
en 420 van het Strafwetboek; 

Dat dientengevolge het middel niet 
ontvankelijk is wegens het ontbreken 
van belang; 

En overwegende dat voor het overige, 
voor zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing op de strafvordering, 
de su.bstantiele of op straffe van nietig
heid voorgeschreven rechtsvormen wer
den nageleefd en dat de beslissing over
eenkomstig de wet is ; 

II. Op de voorziening van eiser, burger
lijke partij : 

A. In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de beslissing op de civiele rechts
vordering die door eiser tegen de ver
weerder Debens is ingesteld : 
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Overwegende dat uit de stukken waar
op het Hof vermag acht te slaan, niet 
blijkt dat eiser zijn voorziening aan ver
weerder heeft doen betekenen ; 

Dat de voorziening niet ontvankelijk 
is; 

B. In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de beslissing op de civiele rechts
vordering die door eiser tegen de ver
weerder Lamine is ingesteld : 

Overwegende dat eiser geen ander 
middel aanvoert dan die welke hier
boven zijn nagegaan ; 

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

4 december 1972. -----:- ze kamer. -
Voo1·zitter, de H. Perrichon, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Verslaggever, 
de H. Capelle. - Gelijkluidende con
clusie, de H. Delange, advocaat-gene
raal. - Pleitc1·, de H. Bayart. 

ze KAMER. - 4 december 1972. 

Jo VOORZIENING IN CASSATIE. 
TERMIJN. - STRAFZAKEN. - JEUGD
BESCHERMING. - ARREST V A.N HET 
HoF VAN BEROEP, JEUGDKAMER. -
V ASTSTELLING VAN HET AANDEEL VAN 
EEN ONDERHOUDSPLICHTIGE IN DF KOS
TEN DIE VOORTVLOEIEN UIT EEN MAAT
REGEL GENOMEN TEN OPZICHTE VAN 
EEN MINDERJARIGE.- VoORZIENINGS
TERMIJN. 

zo VOORZIENING IN CASSATIE. -
TERMIJN. - STRAFZAKEN. - VooR
zrENING TEGEN EEN EINDARREST OP 
'I'EGENSPRAAK. 

3o VOORZIENING IN CASSATIE. 
VORJ\'1:. - STRAFZAKEN. - JEUGDBE
SCHERMING. NEERLEGGING VAN 
MEMORIES. - ARREST VAN RET HOF 
VAN BEROEP, JEUGDKAMER. - VAST
STELLING VAN HET AANDEEL VAN EEN 
ONDERHOUDSPLIOHTIGE IN DE KOSTEN 
DIE VOORTVLOEIEN UIT EEN MAAT
REGEL GENOMEN TEN OPZICHTE VAN 
EEN MINDERJARIGE. - VOORZIENING 
VAN DEZE ONDERHOUDSPLIOHTIGE. -
MEMORIE TER GRIFFIE VAN HET HoF 
VAN CASSATIE NEERGELEGD.- NOOD
ZAKELIJKE TUSSENKOMS'I' VAN EEN 
ADVOOA.AT BIJ HE'!' HOF VAN OASSATIE. 

1° De, voorziening tegen een at·rest van het 
hof van beroep, jeugdkamer, dat het 
aandeel van een onderhoudsplichtige 
vaststelt in de lcosten die voortvloeien uit 
een maat1·egel genomen ten opzichte 
van een minderjarige, moet worden in
gesteld binnen de termijn gesteld bij 
art·ikel 373 van het Wetboek van straf
vonlering (1}. (Wet van 8 april 1965, 
art. 36, 62 en 71.) 

2° B~£iten het geval van a1·tilcel 40, lid 4, 
van de wet van 15 juni 1935, is te laat 
ingcdiend de voo1·ziening die in stmj
zaken tegen een eindan·est op tegensp1·aak 
is ingesteld na het verstrijlcen van de 
termijn gesteld bij a1·tikel 373 van het 
Wetboek van strajv01·dering (2}. 

3° Niet ontvankelijk is de memorie die ter 
griffie van het Hof van cassatie, zonder 
de tussenlcomst van een advocaat bij het 
H of van cassatie tot staving van de V001'
ziening do01· een onderho~£dsplichtige is 
ingesteld teg~n een a1"J'est van het hof 
van beroep, jeugdkamer, dat het aandeel 
van deze onde1·houdsplichtige vaststelt 
in de lcosten die voortvloeien uit een 
maat1·egel genomen ten opzichte van een 
minde1·jarige (3). (Sv., art. 425.) 

(DE LAET.) 

ARRES'I'. 

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

Wat de ontvankelijkheid van de voor
ziening betreft : 

Overwegende dat eiser, ten betoge 
dat zijn voorziening niet te laat inge

.steld is, aanvoert dat de regels betref
fende de termijn van de voorziening, die 
gelden in burgerlijke zaken, hier toepas
selijk zijn aangezien het bestreden arrest 
uitspraak heeft gedaan op groncl van 
artikel 36 van de wet van 8 april 1965 
en· de toe te passen regels derhalve die 
van de burgerlijke rechtspleging moeten 
zijn; 

(1) Men raadplege cass., 23 juni 1699 
CArr. cass., 1969, blz. 1056). 

(2) Cass., 16 oktober 1972, supn£, blz. 164. 
(3) Men raadplege cass., 14 september 1970 

(Arr. cass., 1971, blz. 41). 
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OverwAgende dat het bestreden arrest 
uitspraak doet op grond van aruikel 36, 
titel II, hoofdstuk III van de wot van 
8 april 1965 betreffende de jeugdbe
scherming ; dat het bovend10n, met toe
passing van artikel 71 van genoemde 
wet, eisers bijdrage vaststelt in de onder
houds-, opvoedings- en behandelings
kosten die voortvloeien uit maatregelen 
genoiTlen ten opzichte van zijn minder
jarige dochter overeenkomst1g de voor
noemde bepalingen van titel II, hoofd
stuk III; 

Overwegende dat, luidens artikel 62 
van dezelfde wet, " behoudens afwijking, 
voor de in titel II, hoofdstuk III be
doelde procedures de wetsbepalingen 
betreffende de vervolgingen in correc
tionele zaken golden " ; 

Dat dientengevolge, bij ontstentenis 
van elke hiervan afwijkende wetsbepa
ling met betrekking tot. d_e toepassing 
van artikel 36, dat aanle1dmg heeft ge
geven tot de door de voorziening best.re
den beslissing, de ontvankelijkheid van 
deze voorziening, met name het al dan 
niet te laat instellen ervan, moet worden 
beoordeeld zoals in strafzaken ; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
op tegenspraak is gewezen en een eind
arrest is in de zin van art1kel 416 
van het Wetboek van strafvordering; 

Overwegende dat de voorziening pas 
op 2 mei 1972 werd ingesteld, dit is na 
het verstrijken van de termijn voorge
schreven bij artikel 373 van voornoemd 
wetboek, en dat artikel 40, lid 4, van de 
wet van 15 juni 1935 betreffende het ge
bruik der talen in gerecht.szaken ten deze 
niet van toepassing is ; 

Dat de voorziening derhalve niet ont
vankelijk is ; 

Om die redenen, en zonder acht te 
slaan op de memorie, door eiser op de. 
griffie van het Hof op 3 juli 1972 neerge
legd zonder de ambtelijke tussenkomst 
van een advocaat bij het Hof van cas
satie, verwerpt de voorziening; veroor
deelt eiser in de kosten. 

4 december 1972. - 2e kamer. -
Vo01·zitte1·, de H. Perrichon, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Verslaggeve1·, 
de H. Capelle.- Gelijkluidende conclusie 
de H. Delange, advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 4 december 1972. 

VOORZIENING IN CASSATIE. 
VORM. - STRAFZAKEN. - .M"El\IIORIE 
VAN DE EISER. - .M"EMORIE KAN DE 
VOORZIENING NIET UITBREIDEN TO~' 

EEN DOOR DE VERKLARING VAN VOOR
ZIENING NIET BESTREDEN BESLISSING. 

De eise1· tot ca-ssatie kan in strajzaken zijn 
voo1·ziening met een tot staving e1·van 
nee1·gelegde memo1·ie niet uitbreiden tot 
een door de verkla1·ing van voo1·ziening 
niet best1·eden beslissing (1). 

(RODERTZ, T. DIZIER EN DAXHELET.) 

ARREST (vertaling). 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 10 mei 1972 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen ; 

Overwegende dat de bestreden be
slissing enkel uitspraak doet over de 
civielrechtelijke belangen ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 163 (gewijzigd bij het enige artikel 
van de wet van 2 januari 1924) en 211 
van het vVetboek van strafvordering, 

doordat het arrest van 10 mei 1968 
alleen eiser aansprakelijk verklaard heeft 
voor het bestreden ongeval en voor de 
schadelijke gevolgen ervan en daarna de 
twee arresten van 10 mei 1968 en van 
10 mei 1972 eiser bij voorraad en bij een 
eindbeslissing hebben veroordeeld tot 
de algehele vergoeding van de schade van 
de verweerders en in alle kosten van de 
beide instanties betreffende de civiele 
rechtsvorderingen, zonder een antwoord 
te geven op de conclusie, door eiser 
genomen en neergelegd op de terecht
zitting van u' april 1968 van het hof 
van beroep, in zoverre zij aanvoerde 
« dat artikel 48, § 3, lid 4, van het 
verkeersreglement nauwkeurig bepaalt 
dat op de plaatsen waar het verkeer 
noch door een bevoegd persoon, noch 
door verkeerslichten geregeld wordt, 
maar waar een oversteek voor voet
gangers bestaat, de voetgangers zich 
slechts voorzichtig op de oversteek mo
gen_ begeven en met inachtneming van 

(1) Cass., 19 juni 1972 (Arr. cass., 1972, 
biz. 9P2). 
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de afstand waarop de naderende voer
tuigen zich bevinden; dat die verplich
ting van de voetganger kennelijk best.aat 
vanaf het ogenblik waarop hij die over
steek betreedt, maar blijft bestaan op 
het ogenblik dat hij, na tussen twee 
stilstaande wagens te zijn doorgegaan, 
komt op het gedeelte van de rijbaan 
waarop het voertuigenverkeer werkelijk 
doorgaat ; ... dat de conclusienemer ver
rast werd door het ontijdig oversteken 
van de burgerlijke partijen, zonder dat 
bewezen is dat hij met een overdreven 
snelheid heeft gereden », en zonder 
redenen te hebben aangevoerd ter ver
werping van het verweermiddel dat ertoe 
strekte het ongeval, althans gedeeltelijk, 
aan de verweerders te wijten : 

Overwegende dat eiser « verklaard 
heeft zich in cassatie te voorzien tegen 
het arrest op 10 mei 1972 ... door het hof 
van beroep te Brussel gewezen tot voort
zetting van de zaak, berecht bij arrest 
van 10 mei 1968 » en heeft gezegd dat 
zijn voorziening « tegen alle beschikkin
gen van dat arrest gericht was » ; 

Overwegende dat eiser die zijn voor
ziening aldus beperkt had tot het arrest 
van 10 mei 1972, in zijn memorie ter 
staving van deze voorziening deze niet 
vermag uit te breiden door het arrest van 
10 mei 1968 te betwisten; 

Dat het middel, in zoverre het gericht 
is tegen laatstgenoemd arrest, niet ont
vankelijk is ; 

Overwegende dat het verweer waarin 
de verweerders, gedeeltelijk althans, aan
sprakelijk werden gesteld voor het onge
val, bij het hof van beroep v66r het 
arrest van 10 mei 1968 werd ingediend; 

Dat het middel, in zoverre het gericht 
is tegen het arrest van 10 mei 1972, 
feitelijke grondslag mist ; 

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

4 december 1972. - ze kamer. 
Voorzitter, de H. Perrichon, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggever, 
de H. Clason. - Gelijkluidende conclttsie, 
de H. Delange, advocaat-generaal. -
Pleiters, de HH. DeBruyn en Gronovski 
(de tweede van de balie te Brussel). 

2" KAMER. - 4 december 1972. 

l o REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.
VERKEERSONGEVAL.- VONNIS WAAR
BIJ DE BEKLAAGDE WORDT VEROOR
DEELD WEGENS ONOPZETTELIJK TOE
BRENGEN VAN SLAGEN OF VERWON
DINGEN AAN DE BURGERLIJKE PARTIJ. 
- VONNIS DAT NIETTEMIN BESLIST DAT 
DE DOOR DE BEKLAAGDE GEPLEEGDE 
FOUT IN GEEN OORZAKELIJK VERBAND 
STAAT MET DE DOOR DEZE PARTIJ 
GELEDEN SCHADE. - DOOR TEGEN
STRIJDIGHEID AANGETASTE BESLISSING. 

20 CASSATIE.- OlliVANG.- STRAFZA
KEN. - BURGERLIJKE RECHTSVORDE

RINGEN. VONNIS WAARBIJ EEN 
BEKLAAGDE, MET UITSLUITING VAN DE 
ANDERE BEKLAAGDE,, VOLLEDIG AAN
SPRAKEI.IJK WORDT GESTELD. - ON

REGELMATIGE REDENGEVING VAN DE 
BESLISSING VOLGENS- WELKE DE DOOR 
DEZE BEKLAAGDE GEPLEEGDE FOUT 

IN GEEN OORZAKELIJK VERBAND STAAT 
MET DE SCHADE DIE DE EERSTE BE
KLAAGDE EN EEN DERDE HEBBEN GE
LEDEN. - CASSATIE VAN DE BESLIS
SING WAARBIJ DE BURGERLIJKE 
RECHTSVORDERING VAN DE EERSTE 
BEKLAAGDE TEGEN DE TWEEDE WORDT 
AFGEWEZEN.- CASSATIE VAN DE DOOR 

DEZELFDE ONWETTELIJKHEID AANGE
TASTE BESLISSING OP DE BURGERLIJKE 
RECHTSVORDERING VAN DE DEP.DE 
TEGEN DE TWEEDE BEKLAAGDE. -

GRENS. 

1 o Door tegenst1·ijdigheid aangetast is het 
vonnis, dat, al veroordeelt het de be
klaagde wegens onopzettelijk toeb1·engen 
van slagen of ve1·wondingen aan de bttr
ge?·lijlce partij, slachtotfer van een ver
keersongeval, niettemin beslist dat de 
door de belclaagde gepleegde .fout in gem"' 
oo?·zalcelijlc ver·band staat met de door 
deze partij ten gevolge van het ongeval 
geleden schade (1}. 

2o W annee1· een vonnis een belclaagde, met 
uitslttiting van de andere, volledig aan
spmlcelijlc stelt voo1· een ongeval, zonder 
de /;Jeslissing 1·egelmatig met 1·edenen te 
omlcleden volgens wellce de jout van de 

(1) Cass., 5 januari 1970 (Arr. cass., 1970,, 
blz. 394) ; men raadplege cass., 6 oktober 1969 
(ibicl., 1970, blz. 132) en 19 september 1972,, 
st<pr·a, blz. 76. 
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tweede · beklaagde in geen oo1·zalcelijk 
verband staat met de schade die de eerste 
beklaagde en een derde hebben geleden, 
strekt de cassatie op de voorziening van 
de eerste belclaagde van de beslissing 
op zijn burgerlijke 1·echtsvo1·dering tegen 
de tweede zich ttit tot de door dezeljde 
onwettelijkheid aangetaste beslissing, op 
de burgerlijlce rechtsvordering van de 
derde tegen de tweede belclaagde, doch 
enkel in zove1're deze beslissing gewezen 
is ten opzichte van de eerste beklaagde (1). 

(LAMBENNE, 
T. PELLEMEUI.E EN GROBBEN.) 

ARREST (vertaling). 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 31 mei 1972 in hoger beroep 
gewezen door de Correctionele Recht
bank te Lnik ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 418 en 420 van het Strafwetboek, 27, 
1o, van het wegverkeersreglement, 3 en 4 
van de wet van 17 april 1878 houdende 
voorafgaande titel van het W etboek van 
strafvordering, 138.2 en 1383 van het 
Burgerlijk W etboek, 

doofdat, na bevestiging van de veroor
delingen wegens overtreding van het 
wegverkeersreglement en onopzettelijk 
toebrengen van verwondingen aan Pelle
meule, die door de politierechtbank ten 
laste van Grobben, door Pellemenle 
rechtstreeks gedagvaarde partij, wer
den uitgesproken, het bestreden vonnis, 
dat beslist dat bewezen zijn de misdrij
ven van onopzett.elijk toebrengen van 
verwondingen en de overtredingen van 
het wegverkeersreglement, verweten aan 
Lambenne die door Pellemenle recht
streeks gedagv!l,ard is, verklaart dat de 
voor Pellemeule schadelijke gevolgen 
van het ongeval niet aan de font van 
Grobben, maar aan die van Lambenne te 
wijten zijn en dientengevolge, door 
Grobben vrij te spreken van de civiel
rechtelijke veroordelingen die de eerste 
rechter tegen hem had nitgesproken, 
de rechtsvordering verwerpt van Lam
benne die zich tegen Grobben burgerlijke 
partij had gesteld, en overigens Lam-

(1) Men raadplege cass., 8 december 1965 
(Bull. en PAsrc., 1966, I, 489) en de noot, 
en 24 november 1969 (Arr. cass., 1970, 
blz. 298). 

benne veroordeelt tot de schadelijke ge
volgen van het ongeval waardoor Pelle
meule is getroffen, 

terwijl het tegenstrijdig is enerzijds te 
verklaren dat Grobben zich schuldig 
heefb gemaakt aan het misdrijf onopzet
telijke verwondingen aan Pellemeule 
toe te brengen en anderzijds te beslissen 
dat de voor Pellemenle schadelijke ge
volgen van dat ongeval niet te wijten 
zijn aan de font van Grobben, maar wei 
aan die van Lambenne, zodat noch de 
strafrechtelijke en de civielrechtelijke 
veroordelingen die tegen eiser zijn uit
gesproken, noch de verwerping van 
diens civiele rechtsvordering tegen de 
verweerder Grobben regelmatig met re
denen zijn omkleed : 

In zoverre het middel gericht is tegen 
de beslissing op : 

l 0 de strafvordering die is ingesteld : 

a) tegen de verweerders Pellemeule 
en Grobben : 

Overwegende dat eiser niet bevoegd 
is om zich in cassatie te voorzien tegen 
de beslissing op de strafvordering die 
tegen medebeklaagden is ingesteld ; 
. Dat de voorziening niet ontvankelijk 
IS; 

b) tegen eiser : 

Overwegende dat, na bevestiging van 
het beroepen vonnis waarbij het misdrijf 
onopzettelijke verwondingen aan de ver
weerder Pellemeule toe te brengen be
wezen verklaard was ten laste van ver
weerder Grobben, de rechtbank eiser 
wegens hetzelfde misdrijf veroordeelt ; 

Overwegende dat het niet tegenstrij
dig is te beslissen dat eiser en de ver
weerder Grobben zich heiden door ht.m 
persoonlijke gedraging schuldig hebben 
gemaakt aan hetzelfde misdrijf; dat de 
in het middel aangevoerde tegenstrijdig
heid van de beslissing betrekking heeft 
op de verweerder Grobben en vreemd is 
aan eisers schnld ; 

Dat het middel dienaangaande niet 
ontvankelijk is wegens het ontbreken 
van belang; 

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

2° de bnrgerlijke rechtsvorderingen 
die zijn ingesteld 
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a) door mser tegen do verweerder 
Grobben : 

Overwegende dat, door te beslissen 
dat de voor verweerder Pellemeule 
schadelijke gevolgen van het ongeval te 
wijten zijn aan eisers font en niet. aan die 
van Grobben, die eveneens schuldig 
werd verklaard aan het misdrijf onopzet
telijke verwondingen aan Pellemeule toe 
te brengen, het vonnis de tegenstrijdig
heid inhoudt, zoals in het middel aan
gevoerd is, en niet regelmatig met rede
nen is omkleed (I); 

Dat het middel gegrond is; 

b) door eiser tegen de verweerder 
Pellemeule : 

Overwegende dat het middel vreemd 
is aan de beslissing waarbij eisers rechts
vordering tegen verweerder wordt afge
wezen; 

c) door de verweerder Pellemeule tegen 
eiser : 

Overwegende dat hot bestreden vonnis 
aan verweerder een provisionele vergoe
ding toekent en een onderzoeksmaat
regel beveelt; 

Dat dergelijke beslissing geen eind
beslissing is in de zin van artikel 4I6 
van het W etboek van strafvordering en 
geen uitspraak doet inzake bevoegd
heid; 

Dat de voorziening voorbarig en 
derhalve niet ontvankelijk is ; 

d) door de verweerder Pellemeule 
tegen de verweerder Grobben : 

Overwegende dat, voor zoverre de 
rechtsvordering van de verweerder Pelle
meule tegen Grobben Werd afgewezen, 
eiser nie~ bevoegd is om die beslissing 
te bekritiseren ; dat evenwel, voor zover 
werd verklaard dat ten opzichte van 
eiser de font van Grobben geen verband 
houdt met de schade geleden door 
Pellemeule, wat elke bijclrage van Grab
ben in de schadeloosstelling van Pelle
meule door eiser zou uitsluiten, het 
vonnis door de in het middel vermelde 
tegenstrijdigheid is aange~ast; 

Dat het middel voor zover gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den vonnis, voor zover hot uitspraak 
doet op de burgerlijke rechtsvordering 
van eiser tegen de verweerder Grobben 

(1) Deze tegenstrijdigheid tast de beslissing 
aan die gewezen werd op de burgerlijke vor
dering van de eiser tegen Grobben en gcsteund 
op het te zijnen Iaste geiegde misdrijf. 

en het, met betrekking tot eiser, beslist 
dat de door Pellemeule geleden schade 
niet to wijten is aan de font van Grobben; 
verwerp ~ de voorziening voor het overige ; 
beveelt dat van dit arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van de ge
deeltelijk vernietigde beslissing; veroor
deelt eiser en de verweerder Grobben 
ieder in de helft van de kosten ; verwijst 
de aldus beperkte zaak naar de Correc
tionele Rechtbank te Hoei, zitting hou
dende in hager beroep. 

4 december I972. - 2e kamer. 
Voo1·zitte1·, de H. Perrichon, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggever, 
de H. Clason.- Gelijkluidende conclusie, 
de H. Delange, advocaat-generaal. 
Pleite1·, de H. Simont. 

2e KAMER. - 4 december 1972. 

STRAF. - GELDBOETE. - 0PDEOIE
l\'I:EN. - WET VAN 22 DECEMBER 
I969. - 0NZEKERHEID OJ\lTRENT RET 
FElT OF HET MISDRIJF VOOR OF NA DE 
INWERKINGTREDING VAN DEZE WET IS 
GEPLEEGD. - NIET GEREOHTVAAR
DIGDE TOEPASSING VAN DEZE WET. 

Niet wettelijlc geTechtvaaTdigd is de toe
passing op een geldboete ~an de ve?'l~~.: 
ging met 290 deciemen, ~ngevoe1·d b~J 
de wet van 22 decembe1· 1969, wanneeT 
de vaststeUingen van de beslissing in 
het onzeke1·e laten of het misdr·ijf ge
pleegcl is v66r· of na de 10~ jamta1·~ 197~, 
dag waaTop deze wet ~n wer·hng M 

getreden (2). 

(DEFOURNY.) 

ARREST (vertaling). 

HET HOF ; - Gelet op het bcstreden 
arrest, op 28 j1-mi I972 door het Hof van 
beroep te Luik gewezen ; 

Over het micldel ambtshalve afgeleid 
nit de schending van de artikelen I en 3 
van de wet van 5 maart I952, die ge
wijzigd is bij de wet van 22 december 
I969, enig artikel, en van art1kel 97 
van de Grondwet : 

(2) Cass., 22 november 1971, 10 april 
en 16 mei 1972 (Ar1·. cass., 1972, biz. 300, 
738 en 863); 24 oktober en 21 november 1972, 
supra, biz. 193 en 288. 
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Overwegende dat het bestreden arrest 
tegen eiser het feit bewezen heeft ver
klaard, te Fleron tussen 1 juni 1968 en 
8 mei 1971, met overtreding van de 
artikelen 1, 2, 13 en 17 van het konink
lijk besluit van 10 april 1954, een bureau 
voor arbeidsbemiddeling tegen betaling 
te hebben geexploiteerd zonder regel
matige vergunning van het Ministerie 
van Arbeid en Sociale Voorzorg en hem 
deswege tot honderd frank geldboete 
heeft veroordeeld, verhoogd tot drie
duizend frank met toepassing van arti
kel 1 van de wet van 5 maart 1952, die 
gewijzigd is bij het enige artikel van de 
wet van 22 december 1969; 

Overwegende dat die bepalip.g, houden
de verhoging van de deciemen tot 290, 
van kracht is geworden op 10 januari 
1970; dat de bij die wet bepaalde ver
hoging van het bedrag van de geld
boeten niet van toepassing is op de geld
boeten uitgesproken wegens misdrijven 
die v66r die inwerkingtreding werden 
gepleegd; dat het arrest niet vaststelt 
dat de exploitatie na 9 januari 1970 
werd voortgezet, zodat het de toepassing 
niet rechtvaardigt van artikel 1 van de 
wet van 5 maart 1952, die gewijzigd is 
bij het enige artikel van de wet van 
22 december 1969, en de in het middel 
aangeduide wetsbepalingen schendt; 

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

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest, in zoverre het de ten laste 
van eiser uitgesproken geldboete met 
290 deciemen verhoogt; verwerpt de 
voorziening voor het overige ; beveelt 
dat van dit arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van de gedeeltelijk 
vernietigde beslissing; veroordeelt eiser 
in drievierde van de ~wsten en laat een 
vierde ten laste van de Staat ; verwijst 
de zaak naar het Hof van beroep te 
Brussel ten einde aileen over de toepas
sing van de opdeciemen op de uitgespro
ken geldboete uitspraak te doen _ 

4 december 1972_ - 2e kamer. 
Voot·zitter, de H. Perrichon, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Verslaggever, 
de H. Closon.- Gelijkluidende conclusie, 
de H. Delange, advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 4 december 1972. 

ARBEIDSONGEV AL. - VERBOD OM 
DE SCHADEVERGOEDING VAN RET GE
MEEN RECHT MET DE FORFAITAIRE 
VERGOEDINGEN TE CUMULEREN. 
GECOORDINEERDE WETTEN BETREF
FENDE DE SCHADE VOORTSPRUITENDE 
UIT DE ARBEIDSONGEVALLEN, ARTI
KEL 19, LID 4. - DRAAGWIJDTE VAN 
DIT VERBOD. 

Krachtens artikel 19, vierde lid, van de 
gecooTdineet·de wetten bett·efjende de ver
goeding det· schade voot·tspruitende uit 
de arbeidsongevallen mag voor eenzelfde 
schade of eenzeljde deel van de schade 
de gemeenrechtelijke schadevergoeding 
niet met de fotjaitait·e vergoedingen van 
deze wetten worden gecumuleerd ( 1) ; 
det·halve onwettelijk is de beslissing d'ie, 
wanneer een ongeval uitsluitend aan 
een derde te wijten is, aan de getro!Jene 
de volledige vergoeding toelcent · voor de 
matm·iele schade ten gevolge van ziJn 
bliJvende arbeidsongeschilctheid en die 
de belclaagde ertoe veroordeelt aan de 
vet·zelcet·aar-at·beidsongevallen de ver
goedingen tentg te betalen, die hij aan 
de getTofjene vooT dezelfde materiele 
schade van na de datum van de consoli
datie gestot·t had. 

(FLAl\fENT. T. ONDERLINGE v'ERZEKE
RINGSKAS « FEDERALE ·vERZEKERING ll 

EN DESTERBECQ.) 

ARREST (vertaling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 15 mei 1972 gewezen door de 
Correctionele Rechtbank te Dinant, 
rechtdoende in hoger beroep en uitslui
tend over de civiele belangen ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 1319, 1320 
en 1322 van het Burgerlijk Wetboek en 
97 van de Grondwet : 

Overwegende dat de drie onderdelen 
van het middel derhalve feitelijke grand
slag missen ; 

(1) Cass., 23 oktober 1967 (Arr. cass., 1968, 
blz. 277); 21 juni 1971 (ibid., 1971, blz. 1073); 
men raadplege cass., 13 juni 1972 (ibid., 1972, 
blz. 954). 
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Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 1252 
en 1382 van het Burgerlijk Wetboek, 
22 yan de wet van 11 juni 1874 betref
fende de verzekering in het algemeen 
(titels X en XI, bock I, van het Wet
hoek van koophandel), 9 en 19 van de 
bij koninklijk besluit van 28 september 
1931 gecoordineerde wetten op de ver
goeding der schade voortspruitende uit 
de arbeidsongevallen, inzonderheid de 
leden 3 (zoals gewijzigd bij de wet van 
11 juni 1964) en 4 (zoals gewijzigd bij de 
wet van 10 juli 1951), 

doo1·dat de bestreden beslissing ener
zijds aan de burgerlijke partij Dester
becq voor de periode na 9 maart 1970, 
datum van de consolidatie, als vergoeding 
voor de materiele schade uit blijvende 
arbeidsongeschiktheid 1.941.995 frank 
toekent, welk bedrag de volledige ver
goeding van de schade overeenkomstig 
de regels van het gemeen recht vertegen
woordigt, en anderzijds eiser veroordeelt 
om aan de burgerlijke partij, de Federale 
Verzekering, 65.434 frank te betalen voor 
de « achterstallen » die zij als verzekeraar
arbeidsongevallen heeft betaald aan de 
getroffene wegens 23 procent blijvende 
ongeschiktheid vanaf 9 maart 1970 tot 
30 september 1971, 

terwijl, eensdeels, de verzekeraar
arbeidsongevallen slechts in de rechten 
van de getroffene tegen de aansprakelijke 
derde treedt binnen de dubbele beperking 
van zijn eigen. uitbetalingen en van de 
gemeenrechtelijke verplichtingen van de 
derde, maar anderdeels de getroffene 
evenmin een vergoeding krachtens de 
arbeidsongevallenwet, hier ten onrechte 
achterstallen genoemd, kan genieten 
san1.en met een gemeenrechtelijke schade
vergoeding ; derhalve de beslissing die 
enerzijds aan de burgerlijke partij, de 
Federale Verzekering, 65.434 frank toe
kent voor haar uitbetalingen aan de 
getroffene wegens de 23 procent blijvende 
arbeidsongeschiktheid van 9 maart 1970 
tot 30 september 1971 en anderzijds aan 
de burgerlijke partij Desterbecq 1.941.955 
frank toekent, zonder daarvan het bedrag 
af te trekken waartoe de aansprakelijke 
derde ten gtmste van de verzekeraar
arbeidsongevallen werd veroordeeld, de 
regels van openbare orde miskent be
treffende het verbod van cumulatie van 
de gemeenrechtelijke schadevergoeding 
met de voor een zelfde schade for
faitair vastgestelde vergoeding (schen
ding van de artikelen 1252 van het 
Burgerlijk Wetboek, 22 van de wet van 

11 juni 1874 betreffende de verzekering 
in het algemeen [tite1s X en XI, boek I, 
van het Wetboek van koophandel], 9 en 
19 van de wetten, gecoordineerd ·bij 
koninklijk besluit van 28 september 1931, 
op de vergoeding der schade voortsprui
tende nit de arbeidsongevallen, inzonder
heid de leden 3 [zoals gewijzigd bij de 
wet van II jtmi 1964] en 4 [zoals gewijzigd 
bij de wet van 10 juli 1951] en er boven
dien, als gevolg van de miskenning van 
het cumulatieverbod, toe komt vergoe
dingen die het maximum naar gemeen 
recht te boven gaan, 'ten laste van be
klaagde te leggen (schending van arti
kel 1382 van het Burgerlijk Wetboek) : 

Overwegende dat, krachtens artikel 19, 
4e lid, van de gecoordineerde wetten 
betreffende de, vergoeding der schade · 
voortspruitend~ nit de arbeidsongevallen, 
dit. is artikel l 0', 1°, van de wet van 10 juli 
1951, de schadevergoeding die de aan
sprakelijke derde aan de getroffene ver
schuldigd is, overeenkomstig de regels 
van gemeen recht, en de nit de voornoem
de gecoordineerde wetten voortvloeiende 
vergoedingen niet mogen worden gecumu
leerd; 

Overwegende dat derhalve, door aan 
de verweerder Desterbecq de volledige 
vergoeding toe te kennen van de mate
riele schade die hij lijdt ten gevolge van 
de blijvende arbeidsongeschiktheid van 
na 9 maart 1970, op welke datum zij 
geconsolideerd werd, en door eiser te 
veroorclelen om aan de verweerster, 
verzekeraar-arbeidsongevallen, de ver
goedingen ten bedrage van 65.434 frank 
terug te betalen, die deze had betaald 
aan verweerder ,. wegens 23 procent blij
vende ongeschiktheid van 9 maart 1970 
tot 30 september 1971 », dit is voor de
zelfcle 1nateriele schade, het vonnis voor
noemde wetsbepaling heeft geschonden ; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den vonnis; doch slechts in zoverre het 
eiser veroordeelt om aan de burgerlijke 
partij, Federale V erzekering, thans ver
weerster, het door haar als verzekeraar
arbeidsongevallen aan de verweerder 
Desterbecq uitbetaalde bedrag van 
65.434 te betalen en tegelijkertijd aan 
laatstgenoemde de volledige vergoeding 
van de materiele schade toekent, die hij 
lijdt ten gevolge van zijn blijvende 
arbeidsongeschiktheid na de datum van 
de consolidatie; verwerpt de voorziening 
voor het overige ; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt op 
de kant van de gedeeltelijk vernietigde 
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beslissing ; veroordeelt eiser in twee
derde van de kosten en de verweerders in 
het overige derde; verwijst de aldus be
perkte zaak naar de Correctionele Recht
bank te Namen, rechtsprekend in hager 
beroep. 

4 december 1972. - 2e kamer. -
Voorzitter, de H. Perrichon, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Verslaggever, 
de H. Capelle. - Gelijkluidende con
clusie, de H. Delange, advocaat-generaal. 
- Pleite1·, de H. Dassesse. 

2e KAMER. - 4 december 1972. 

1D BESCHERMING VAN DE MAAT
SCHAPPIJ (WET TOT).- WEDER
OPNEMING DOOR DE PROCUREUR DES 
Ko:NINGS GEVORDERD VOOR EEN OP 
PROEF IN VRIJHEID GESTELDE GEIN
TERNEERDE. - ADVOCAAT DOOR DE 
GEINTERNEERDE GEKOZEN OF AMBTS
HALVE AANGEWEZEN, BIJTIJDS VER
WITTIGD VAN DE ZITTING VAN DE 
COMMISSIE TOT BESCHERMING VAN DE 
MA.ATSCHAPPIJ. - ADVOCAAT OP DEZE 
ZITTING AFWEZIG ZONDER EEN WETTIGE 
REDEN AAN TE VOEREN. - GEINTER
NEERDE GEHOORD. 0NDERZOEK, 
BUITEN DIENS TEGENWOORDIGHEID, 
VAN 1\'IEDISCH-PSYOHIATRISOHE KWES
TIES BETF.EFFENDE ZIJN TOESTAND. -
WETTELIJKHEID. 

2° BETICHTING VAN V ALSHEID. -
STRAFZAKEN. - CASSATIEGEDING. -
BETIOHTING VAN VALSHEID TOT STA
VING VAN EEN MIDDEL. - MIDDEL 
ONGEGROND, ZELFS IN DE VERONDER
STELLING DAT V ASTSTOND HET FElT 
WAAROP HET MIDDEL BERUST EN DAT 
DE VALSHEIDSVORDERING WIL BEWIJ
ZEN. - NIET ONTVANKEIIJKE VORDE
RING. 

3° BESCHERMING VAN DE MAAT
SCHAPPIJ (WET TOT). - CoM
MISSIE TOT BESCHERMING VAN DE MAAT-

(1) Men raadplege cass., 22 september 1969, 
20 april en 22 juni 1970 (Arr. cass., 1970, 
blz. 78, 778 en 988); zie de rede doorprocureur
generaal J. Matthijs ter plechtige openings
zitting uitgesproken op 1 september 1964, 
inzonderheid nrs. 26 en 27 en ook 52 ; J. CoN-

SCHAPPIJ DIE MOET BESLISSEN INGE7 
VOLGE DE DOOR DE PROOUREUR DES 
KONINGS GEVORDERDE WEDEROPNE
MING VAN EEN OP PROEF IN VRIJHEID 
GESTELDE GEINTERNEERDE. - DEZE 
VORDERING IS BIJ RET DOSSIER ,GE
VOEGD.- IN DE REGEL NIET VEREIST. 

4° RECHTEN VAN DE VERDEDI
GING.- STRAFZAKEN.- CoMMISSIE 
TOT BESOHERMING VAN DE MA.ATSOHAP
PIJ. - MIDDEL HIERUIT AFGELEID 
DAT EEN STUK NIET BIJ HET DOSSIER 
IS GEVOEGD, DAT AAN DE OOMMISSIE 
IS OVERGELEGD EN DAT DE ADVOOAAT 
VAN DE GEINTERNEERDE TE ZIJNER 
BESCHIKKING HEEFT GEHAD. - SCHEN
DING VAN DE RECHTEN VAN DE VER
DEDIGING VOOR RET EERST VOOR HET 
HoF AANGEVOERD.- NIET-ONTVANKE
LIJKHEID. 

50 GERECHTSKOSTEN. STRAF-
ZAKEN. - V ALSHEIDSINCIDENT IN EEN 
VOORZIENING IN CASSATIE TEGEN EEN 
BESLISSING VAN DE COMMISSIE TOT 
BESOHERMING VAN DE MAATSOHAPPIJ. 
- VORDERING VAN DE GEINTERNEERDE 
AFGEWEZEN.- VEROORDELING VA.N DE 
GEINTERNEERDE IN DE KOSTEN VAN DE 
VORDERING. 

1° TV anneer aan de advocaat, door de 
geinterneerde gekozen of ambtshalve 
tot zijn bijstand aangewezen, bijtijds 
kennis is gegeven van de zitting waarop 
de commissie tot besch,erming van de 
maatschappij uitspraak moet doen ten 
gevolge van de door de procu1·eur des 
Konings g·evo1·derde wederopneming van 
deze op p1·oej in vrijheid gestelde gein
te1·nee1·de, ve1·hinde1·t de ajwezigheid van 
deze advocaat, zonder door een wettig be
letsel te zijn gerechtvaardigd, de commis
sie niet de zaak te onderzoelcen en uit
spraak te doen, na de geinterneerde te 
hebben gehoo1·d, ze~fs indien deze advo
caat de geintm·neeTde moest ve1'tegenwom·
digen omdat het nadelig zou zijn in tegen
woo1·digheid van laatstgenoemde medisch
psychiatdsche kwesties betref}ende zijn 
toestand te onderzoeken ( 1). (Wet van 
9 april 1930, art. 16, leden 3 en 5, 
20 en 28 vervangen bij artikel 1 van 
de wet van 1 juli 1964.) 

STANT, Traite element. de dr. penal, d. l, 
nr. 401; J. L. DmROKX DE CASTERLE, " La loi 
de defense sociale du 1 er juillet 1964, " Rev. 
dr. pen., 1965-1966, blz. 3 tot 30 en inzonder
heid blz. 25. 
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· 2° ; In strafzaken is niet ontvankelijk, 
" wegens het ontbr·eken van belang, de 

vordering tot betichting van valsheid van 
een ver·melding in de beslissing waa?·
tegen cassatieber·oep, wanneer· naar 1·echt 
faalt of feitelijke (J1'0ndslag mist het 
cassatiemiddel tot staving waa1·van de 
eiser deze vorde1·ing heeft ingesteld, 
zelfs in de veronde1·stelling dat het feit, 
dat zij wil bewijzen, vaststond (1). ' 

3° . W anneer de commissie tot bescherming 
van de maatschappij ten gevolge van de 
door de proc'W/·eur des Konings gevor·
derde wederopneming van een op p1·oef 
in vrijheid gestelde ge~ntemee1·de uit
spmak moet doen, vereist ar·tikel 20, 
lid 2·, van de wet tot bescherming van 
de maatschappij in de regel niet dat de 
vor·de1·ing bij het dossier wo1·dt ge
voegd. (Impliciete oplossing.) 

4° Niet ontvankelijk is het middel dat voor 
het eerst vooT het Hof wo1·dt aangevoe1'd 
en afgeleid is uit de schending van de 
r·echten van de ver·dediging orndat een 
stuk niet is gevoegd bij het dossie1·, dat 
aan de commissie tot besche1·ming van 
de maatschappij is ove1·gelegd en dat 
de advocaat van de geinteTneeTde te 
ziJneT beschikking heeft gehad (2). 

5° In geval van afwijzing van een vorde1·ing 
- tot beti'chting van valsheid doo1· een 

geinternee1•de incidenteel in een voo?'
ziening tot cassatie ingesteld tegen een 
beslissing van de commissie tot bescher·
ming van de maatschappij, ve?'Oo?·deelt 
het H of de geinternee1·de in de kosten van 
deze voTdeTing, zelfs indien de voorzie
ning ge1·icht is tegen een beslissing be
tretfende de ~titvoeTing van de wet tot 
bescherming van de maatschappij (3). 

(BERTRAND.) 

ARREST {Ve1'taling). 

RET HOF ; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 21 september 1972 gewezen 
door de commissie tot bescherming van 
·de maatschappij bij de psychiatrische 
afdeling van de gevarigenis te V orst ; 

(1) Cass., 10 januari 1949 (Bull. en PAsrc., 
1949, I, 21) ; men raadplege cass., 3 november 
1969 (Arr. cass., 1970, blz. 224) en noot 1, 
en 3 juni 1971 (ibid., 1971, blz. 981). Hetzelfde 
geldt wanneer het middel zou moeten worden 
a.angenomen, als er geen vordering tot be
tichting van valsheid is : cass., 7 september 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 16, inzonder
heid lid 5, 20, inzonderheid lid 2, en 28 
van de wet van 9 april 1930 tot bescher
~in~ van de maatsch::ppij, die vervangen 
rs brJ de wet van 1 JUli 1964, en uit de 
miskenning van de rechten van de 
verdediging, 

doordat de bestreden beslissing, waarbij 
beshst werd dat het voor de gei:nterneerde 
nadelig zou zijn geweest in zijn tegen
woordigheid de medisch-psychiatrische 
vraagstukken die moesten onderzocht 
worden, in het de bat te brengen, gewezen 
werd zonder dat eiser te eniger tijd ge
durende het debat v66r de commissie 
bijgestaan of vertegenwoordigd werd 
door de advocaat die hij vrij had gekozen 
of een andere advocaat, zodat de beslis
sing van die commissie door nietigheid 
is aangetast : 

Overwegende dat, voor zover aan de 
advocaat, door de gei:nterneerde gekozen 
of ambtshalve tot zijn bijstand aange
wezen, bijtijds kennis is gegeven van de 
terechtzitting waarop de z_aak door de 
commissie tot bescherming van de maat
schappij zou worden onderzocht, zijn 
afwezigheid, behalve indien gerecht
vaardigd door een wettig beletsel, de 
commissie niet verhindert de zaak te 
onderzoeken en uitspraak te doen, na de 
gei:nterneerde te hebben gehoord, zelfs 
indien, krachtens artikel 16, lid 5, van de 
wet op de bescherming van de maat
schappij, genoemde advocaat gefnter
neerde moet vertegenwoordigen, ingeval 
het nadelig zou zijn in tegenwoordigheid 
van laatstgenoemde medisch-psychia
trische kwesties, zijn toestand betreffende, 
te onderzoeken; 

Overwegende dat het middel dat, zon
der te betwisten dat de door eiser gekozen 
advocaat behoorlijk werd opgeroepen en 
zonder te beweren dat deze een wettige 
reden ter rechtvaardiging van zijn af
wezigheid heeft aangevoerd, stelt dat 
deze afwezigheid de nietigheid van de 
bestreden beslissing ten gevolge heeft, 
naar recht faalt; 

Overwegende dat derhalve, al zou 
verondersteld worden dat de vermelding, 

1953 (Bull. en PASIC., 1953, I, 957) en 10 mei 
1957 (ibid., 1957, I, 1091). 

(2) Men raadplege cass., 6 maart 1972 
(A?or. cass., 1972, blz. 622) en 24 oktober 1972, 
supra, blz. 198. · 

(3) Cass., 19 juni 1972 (Arr. cass., 1972, 
blz. 985). 
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dat de door eiser gekozen advocaat deze 
heeft bijgestaan, impliceert dat die 
advocaat aanwezig was, het feit dat hij 
niet aanwezig was, waarop de valsheids
vordering steunt, ook al stand dit feit 
vast, de vernietiging van de beslissing 
niet zou kunnen rechtvaardigen ; 

Dat het middel derhalve niet ontvan
kelijk is wegens het ontbreken van 
belang; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 16, in
zonderheid lid 3, en 20, inzonderheid 
lid 2, van de wet van 9 april 1930 op de 
bescherming van de maatschappij, die 
vervangen is door de wet van 1 juli 1964, 
en uit de miskenning van de rechten van 
de verdediging, · 

doo1·dat in het dossier zoals dit geduren
de vier dagen ter beschikking van de 
raadsman van eiser werd gesteld, de 
tekst van de tot wederopneming strek
kende vordering van de procureur des 
Konings te Brussel van 29 juli 1972 
waarvan de bestreden beslissing melding 
maakt niet voorkomt, zodat eiser niet 
heeft kunnen nagaan of het verzoek tot 
zijn wederopneming regelmatig was in de 
zin van artikel 20, lid 2, van voornoemde 
wet: 

Overwegende dat eisers advocaat het 
dossier gedurende vier dagen te zijner 
beschikking heeft gehad en eventueel 
heeft kunnen vaststellen dat de tekst 
er niet in voorkwam van de vordering 
van de procureur des Konings van 29 juli 
1972, ter uitvoering waarvan eiser, op 
proef in vrijheid gesteld, opnieuw in de 
psychiatrische afdeling werd opgenomen 
en, indien hij er de regelmatigheid van 
wilde nagaan, hij v66r de uitspraak van 
de commissie tot bescherming van de 
maatschappij had kunnen vorderen dat 
deze tekst hem werd overgelegd of zelfs 
bij het dossier werd gevoegd ; 

Overwegende dat noch eiser noch zijn 
advocaat, al was het voor laatstgenoemde 
wegens zijn afwezigheid op de debatten, 
voor de commissie tot bescherming van 
de maatschappij hebben aangevoerd dat, 
op grand van de rechten van de verde
diging, deze overlegging vereist was ; 
dat het middel dan ook nieuw en der
halve niet ontvankelijk is ; 

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

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening en de valsheidsvordering ; ver
oordeelt eiser in de kosten betreffende 
de betekening van het verzoekschrift van 
de valsheidsvordering. 

4 december 1972. - 2e kamer. -
Voorzitter en Verslaggever, de H. Per
richon, raadsheer waarnemend voor
zitter. - Gelijkluidende conclusie, de 
H. Delange, advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 5 december 1972. 

1 a SAMENHANG. - STRAFZAKEN: 
GEVAI,LEN OPGESOMD IN ARTIKEL 227 
VAN RET WETBOEK VAN STRAFVORDE
RING. - NIET. BEPERKENDE OPSOM, 
MING. 

2a SAMENHANG. - STRAFZAKEN. ~ 
SAMENVOEGING VAN PROCESSEN. -
VEREISTE VAN EEN GOEDE RECHTS• 
BEDELING. BEOORDELINGSMACHT 
VAN DE FEITENRECHTER.- GRENZEN• 

3a CASSATIEMIDDELEN. - STRAF
ZAKEN. - MIDDEL HIERUIT AFGELEID 
DAT DE SAMENVOEGING VAN DE TEGEN 
DE MEDEBEKLAAGDEN INGESTELDE 
VERVOLGINGEN EEN SCHENDING VAN 
DE RECHTEN VAN DE VERDEDIGING 
VAN DE VEROORDEELDE BEKI,AAGDE 
HEEFT MEDEGEBRACHT. - 1\iiDDEL 
NIET VOORGELEGD AAN DE FEITENRECH
TER. - NIET-ONTVANKELIJK MIDDEL; 

1 a De samenhang tussen verschillend~ 
misdrijven bestaat niet alleen in de 
gevallen van a1·tikel 227 van het Wet, 
boek van st1·ajvorder·ing waarvan de 
bewoordingen slechts een aanwijzing 
zijn (1). 

2a De jeitem·echte1' beoordeelt soeverein; 
onder voorbehoud van de eerbiediging 
van de rechten van de verdediging, of 
voor het vereiste van een goede rechts
bedeling misddjven samen door dezelfde 
1·echte1' moeten worden onde1·zocht (2). 

3a Het middel hieruit ajgeleid dat de samen' 
voeging van de vervolgingen ten laste 

(1) Cass., 28 september 1953 (Bull. en 
PASIC., 1954, I, 52) 

(2) Cass., 12 mei 1969 (Arr. ca.s.s., 1969; 
biz. 898) en 17 oktcber 1972, supra, biz. 170; 
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van rnedebeklaagden een schending van 
de rechten van de ve1·dediging van de 
ve1·oordeelde beklaagde heejt medege
bracht, kan. niet voor het eerst aan het 
Hof van cassatie worden voorgelegd (1). 

(SOETHOUDT E. EN C.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 28 juni 1972 door het Hof van 
beroep te Gent gewezen ; 

I. W at de voorziening van Soethoudt 
Elisabeth betreft : 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 23, lid 1, 139, 226 
en 227 van het Wetboek van strafvorde
ring en van de rechten van de verdedi
ging, 

doordat het bestreden arrest eiseres 
veroordeelt om te Antwerpen, met samen
hang, op 22 januari 1971, met het oog op 
de handel of de verspreiding, afbeel
dingen of prenten die strijdig zijn met de 
goede zeden in voorraad gehouden te 
hebben, ingevoerd te hebben of te hebben 
doen vervoeren, of door enig publiciteits
middel te hebben bekend gemaakt, om de 
reden dat « het misdrijf dat ten laste 
wordt gelegd van de beklaagde Soet
houdt Elisabeth samenhangend is met 
deze waarvoor de overige beklaagden 
terechtstaan ; dat immers de onder
zoeksverrichtingen met betrekking tot 
al deze misdrijven derwijze vermengd 
zijn dat eon goede rechtsbedeling vergt 
dat zij door eenzelfde rechtsmacht zou
den worden beoordeeld », 

terwijl, 1° het aan eiseres verweten 
misdrijf gepleegd was te Antwerpen, zij 
aangetroffen werd te Antwerpen en zij 
woont te Antwerpen, zodat niet de 
Correctionele Rechtbank te Dendermon
de,. maar integendeel de Correctionele 
Rechtbank te Antwerpen Van de vervol
gingen tegen eiseres moest k01men (scherr
ding van de artikelen 23, lid 1, en 139 van 
het Wetboek van strafvordering), 

2° het aan eiseres verweten misdrijf 
noch door verscheidene personen tezamen 
gepleegd was, noch gepleegd was met 
anderen ten gevolge van een tevoren 

(1) Cass., 20 juli 1967 (Arr. cass., 1967, 
biz. 1325). Men raadpiege cass., 6 maart 1972 
(ibid., 1972, biz. 622). 

gemaakte afspraak, noch gepleegd werd 
om middelen te verschaffen in verband 
met een ander misdrijf, zodat er geen 
objectieve feiten van samenhang met 
de andere misdrijven zijn en loutere 
daden van rechtspleging geen feiten van 
samenhang zijn en niet tot samenhang 
aanleiding hmnen geven (schending van 
alle aangehaalde wetsbepalingen en onder 
meer van de rechten van de verdediging) : 

Overwegende dat artikel 227 van het 
W etboek van strafvordering de gevallen 
van samenhang niet op beperkende 
wijze opsomt en dat de regel van artikel 
226 van hetzelfde wetboek op analoge 
gevallen mag toegepast worden ; 

Overwegende dat het bestaan van 
samenhang tussen verscheidene misdrij
ven van feitelijke omstandigheden af
hangt waarvan de vaststelling en beoor
deling aileen aan de feitenrechter be
horen ; dat de uitoefening van dit recht 
tot cassatieberoep slechts aanleiding kan 
geven voor zover ze de rechten van de 
verdediging schendt ; 

Overwegende dat nit de processtukken 
niet blijkt. dat eiseres zich voor de feiten
rechter heeft beroepen op de schending 
van de rechten van haar verdediging 
welke het gevolg zou zijn van de becriti
seerde samenvoeging van de vervol
gingen; 

Dat zodanig middel niet voor het eerst 
voor het Hof van cassatie mag ingeroe
pen worden ; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

En overwegende dat de substantiele 
of op straffe van nietigheid voorge
schreven rechtsvormen werden nageleefd 
en dat de beslissing overeenkomstig 
de wet is; 

II. Wat de voorziening van Soethoudt 
Christiaan betreft : 

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

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

5 december 1972. - 2e kamer. -
Voorzitter, de H. Delahaye, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Verslaggever, 
de H. N aulaerts. - Gelijkluidende con
clusie, de H. Charles, advocaat-gene
raal. - Pleiter, de H. Houtekier. 
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2e KAMER. - 5 december 1972. 

[o WEGVERKEER.- VooRRANG. 

WEGVERKEERSREGLEMENT VAN 
14 MAART 1968, ARTIKEL 17. - BE

STUURDER DIE EEN MANEUVER WIL UIT
VOEREN.- VERPLIOHTING DE ANDERE 
BESTUURDERS TE LATEN VOORG.A.AN. -
QMVANG VAN DEZE VERPLIOHTING. 

2° CASSATIE.- 0MVANG.- STRAFZA
. KEN. - BURGERLIJKE REOHTSVORDE
RINGEN. - VEROORDELING. - EIND
BESLISSING OP EEN REOHTSVORDERING 

EN GEEN EINDBESLISSING OP DE ANDE
RE. - DOOR DEZELFDE ONWETTIG
HEID AANGE'L'ASTE BESLISSINGEN. -

VOORZIENING IN CASSATIE VAN DE BE
KLAAGDE ENKEL TEGEN DE EERSTE BE
SLISSING. - CASSATIE DIE DE VER
NIETIGING VAN DE TWEEDE MEDE

BRENGT. 

l o De ve1vplichting opgelegd door a?·ti
lcel 17 van het wegve1·lceersreglement van 
14.. maart 1968, volgens wellce de best~tU1'
de7' die een maneuve1· wil uitvoeren, ver
plicht is de andere bestuurdeTs te laten 
voo1·gaan, is niet onde7'Wo7·pen aa.n de 
voo1·waarde dat het maneuve1· de nonnale 
gang van de ande1·e bestuw·der·s lean 
ve1·hinderen of belemrneren ; zij is alge
meen en ho~tdt geen ve1·band met het in 
acht nernen doo1· de andere bestuurde1·s 
van de vooTschrijten van het wegverlcee7·s
reglement, onder· meer van die bet1·efjende 
de snelheidsbeperlcing, voor zover het 
plots opdagen van die bestuurders niet 
onvoorzienbaar is (1). 

2° Wannee1· de rechter, die lcennis neemt 
van ve1·scheidene but·gerlijlce rechtsvor
deringen tegen de belclaagde, veToorde
lende beslissingen heeft geweze11 die dom· 
dez6ljde onwettigheiil zijn aangetast en 
een van deze beslissingen een eindbe
slissing is in de zin van artilcel 4·16 van 
het w etboelc van strajvordering en de 
ande1·e geen eindbeslissing, brengt de 
inwilliging van de voo1·ziening van de 
belclaagde tegen de eerste beslissing de 
vernietiging mede van de tweede, zelfs 
indien de belclaagde tegen deze laatste 
beslissing geen cassatieberoep heeft inge
steld (2). 

(1) Cass., 16 februari 1971 (Arr. cass., 1971, 
blz. 585). 

(2) Cass., 18 september 1967 (Arr. cass., 
1968, blz. 85) en 23 maart 1971 (ibid., 1971, 
cblz. 705); men raadplege cass., 11 september 
1972, sup1·o., blz. 42. 

(VANREPPELEN. T. NAAMLOZE 
VENNOOTSOHAP «WINTERTHUR».) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 29 juni 1972 door het Hof van 
beroep te Luik gewezen; 

l. In zoverre de voorziening gericht is 
tegen de beslissing over de strafvorde
ring: 

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

II. In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de beslissing over de civielrechte
lijke vordering van de naamloze ven
nootschap Winterthur : 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van artikel 18 van het wegverkeers
reglement, 

doordat het bestreden arrest verklaart : 
« dat betichte ten onrechte opwerpt dat 
het slachtoffer de artikelen 17 en 18 van 
he't verkeersreglement zon overtreden 
hebben; dat inderdaad betichte op 150 
meter afstand was toen de burgerlijke 
partij begoil over te steken ; dat de 
bm·gerlijke partij dus gerechtigd was te 
denken dat betichte de tekens van snel
heidsbeperking van 20 kilometer per uur, 
geplaatst op 85 meter van de plaats van 
het ongeval, zou geeerbiedigd hebben "• 

terwijl artikel 18 voornoemd bepaalt 
dat de bestuurder die een ander moet 
laten voorgaan krachtens een bepaling 
van de artikelen 15.!:l, 16 en 17, « slechts 
verder mag rijden indien hij zulks, gelet 
op de plaats, de verwijdering en de snel
heid van de andere bestuurders, kan doen 
zonder gevaar voor ongevallen », en de 
weggebruiker derhalve moet rekening 
houden met de snelheid van de andere 
bestuurders, zodat het arrest artikel 18 
voornoemd schendt waar het aanneemt 
dat Vandebeek verder mocht rijden 
omdat hij gerechtigd was te denken dat 
de snelheid die hij in hoofde van Vanrep
pelen waarnam zou worden verminderd: 

Overwegende dat het arrest beslist dat 
het slachtoffer, Vandebeek Frans, de 
artikelen 17 en 18 van het wegverkeers
reglement niet heeft overtreden, om de 
reden dat eiser op 150 meter afstand was 
toen het slachtoffer de rijbaan began 
over te steken en het slachwffer derhalve 
ertoe gerechtigd was te denken dat eiser 
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de tekens van snelheidsbeperking van 
20 kilometer per uur, geplaatst op 85 
meter van de plaats van het ongeval, zou 
in acht genomen hebben ; 

Overwegende dat de artikelen 17 en 18 
van het wegverkeersreglement elke be
stuurder die een 1naneuver wil uitvoeren, 
zoals de rijbaan oversteken, ertoe ver
plichten de andere bestuurders te laten 
voorgaan en hem slechts toelaten verder 
te rijden indien hij zulks, gelet onder 
meer op de snelheid van de andere 
bestuurders, kan doen zonder gevaar voor 
ongevallen ; 

Overwegende dat zij die verplich"ting 
niet afhankelijk stollen van de voor
waarde dat het maneuver de normale 
gang van de andere bestuurders zou 
verhindercn of belemrneren ; dat de erin 
gestelde regel een algemeen karakter 
vertoont en geen verband ho,_ldt met het 
in acht nemen van de voorschriften van 
het wegverkeersreglement door de andere 
bestuurders, onder 1neer de snelheids
beperking, voor zover het plots opdagen 
van die bestuurclers niet onvoorzienbaar 
is; 

Dat hot midclel gegrond is ; 

En overwegende dat de beslissing over 
de civielrechtelijke vordering van de 
naamloze vennootschap « VVinterthur " 
en de beslissing over de civielrechtelijke 
vordering van Vandebeek Frans op 
dezelfde onwettige reden gegrond zijn, 
zodat de vernietiging van de eerste de 
vernietiging medebrengt van de tweede, 
die niet definitief is en waartegen eiser 
flerhalve geen cassatieboroep heeft kun
nen instellen ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest in zoverre het uitspraak doet 
over de civielrechtelijke vordering van 
verweerster en van Vandebeek Frans, 
behoudens in zoverre het beslist dat eiser 
een fout heeft begaan waarvoor hij aan
sprakelijk is ; verwerpt de voorziening 
voor het overige; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt op 
de kant van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing; veroordeelt verweerster in de 
helft van de kosten; laat de andere helft 
ten laste van eiser ;' verwijst de aldus 
beperkte zaak naar het Hof van beroep te 
Brussel. 

5 december 1972. - 2° kamer. -
Voo1·zitter, de H. Delahaye, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Verslaggeve1·, 
de H. Naulaerts. - Gelijkluidende con-

clusie, de H. Charles, advocaat-generaaL 
- Pleiters, de HH. Vertessen (van de 
balie te Leuven) en DeBruyn. 

2° KAJVIER. - 5 december 1972. 

VOORZIENING IN STRAFZAKEN. -
STRAFZAKEN.- VooRZIENING VAN DE 
BEKLAAGDE.- OvERLIJDEN.- VooR

ZIENING DOELLOOS GEWORDEN, DOCH 

A,LLEEN vVAT DE BESLISSING OP DE 

STRAFVORDERING BETREFT. 

Het overlijden van de beklaagde tijdens het 
cassatiegeding ontneernt elke werking 
aan de ve?·oordeling op de strafvo?·de
i'ing en rnaakt zonder voo?·werp de vom·
ziening tegen cie beslissing op deze vor
de?·ing; de vom·ziening behoudt een be
staans?·eden in zove1·re zij ge1·icht is tegen, 
de beslissing op de bu?·ge?·lijke i'echts
vorde?·ing (1). 

(LUYCKX, T. SIKIVIE EN I,ITISOONSORTEN; 

SIKIVIE, T. NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 

« ALGEli'IENE ONDERNEMINGEN MEES ll.} 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 6 april 1972 gewezen door de 
Correctionele Rechtbank te Brussel, zit
ting houdende in hager beroep ; 

I. N opens de voorziening van eiser 
Luyckx: 

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

Overwegende dat blijkens een uittrek
sel afgeleverd door de ambtenaar van de 
burgerlijke stand van de gemeente Sint
Agatha-Berchem, eiser op 20 oktober 
1972 overleden is ; 
, Overwegende dat het overlijden van de 
veroordeelde dat zich voorgedaan heeft 
vooraleer het bestreden vonnis in kracht 
van gewijsde is gegaan, naar luid van 
artikel 20 van de wet van 17 april 1878, 
het verval van de strafvordering mee-

(1} Cass., 20 juni 1966 (Bull. en PASIC., 

1966, I, 1337) en 23 november 1971 (A1·r. cass., 
1972, blz. 302). 
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brengt en bet vonnis, in zoverre bet over 
-die vordering beslist, zonder uitwerking 
blijft; 

Dat de voorziening derbalve doelloos 
wordt; 

Om die . redenen, zegt voor recht dat 
bet bestreden vonnis zonder uitwerki:pg 
blijft wat. de veroordeling van eerste 
.eiser op de strafvordering betreft ; ver
werpt de voorzieningen voor het overige ; 
beveelt dat melding van dit arrest zal 
worden gemaakt op de kant van het 
bestreden vonnis; veroordeelt tweede en 
·derde eiser elk in de kosten van hun 
voorziening ; laat de overige kosten ten 
laste van de Staat. 

5 december 1972. - 2° kamer. -
Voorzitte1·, de H. Delahaye, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggever 
de H. Chatel, - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Charles, advocaat-generaal. 

(1) Het hof van beroep, nate hebben vast
gesteld dat de eiser, appellant v66r het hof 
van beroep, niet was verschenen, noch ie
mand voor hem, niettegenstaande de ver
wittiging die hem door de grif'fier bij gerechts
brief was gegeven, en dat de verweerder in zijn 
conclusie gevraagd had het hoger beroep te 
verwerpen en het bestreden vonnis te beves
tigen, verklaart uitspraak te doen bij arrest 
dat geacht wordt op tegenspraak te zijn ge
wezen overeenkomstig artikel 751 van het 
Gerechtelijk Wetboek, ontvangt het hoger 
beroep, verklaart het niet gegrond en « met 
overneming van de gronden van de eerste 
rechter, bevestigt aile beschikkingen van het 
bestreden vonnis "· 

In zijn akte van hoger beroep had de eiser 
een middel aangevoerd tot staving van zijn 
beroep. 

Hierop heeft het hof van beroep niet ge
antwoord. Was het verplicht dit te do en ? Dit 
was het probleem dat aan het Hof werd voor
gelegd. 

Het Frans Hof van cassatie heeft, althans 
v66r de wijziging van artikel 462 van het 
Wetboek van burgerlijke rechtsvordering bij 
de wet van 23 mei 1942 en het decreet van 
13 oktober 1963 l0ver deze wijzigingen raad
plege men Dalloz, Encyclopedic iu1·idique, 
RepeTtoi1·e de procedure civile et cominerciale, 
d. II (1956), V 0 Jugement pm· df!jaut, nrs. 157 
tot 162), beslist dat wanneer de appellant 
verstek laat gaan, de rechter in hoger beroep, 
zonder de grond van de zaak te onderzoeken, 
dus zonder te antwoorden op de grieven die 
onder meer in de akte van hoger beroep zijn 

I e KAMER. - 7 december 1972. 

I o REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. - BURGERLIJKE 
ZAKEN. - MIDDEL UlTEENGEZET IN 
DE AKTE VAN HOGER BEROEP.- ElSER 
IN HOGER BEROEP NIET VERSCHENEN. 
- VERSTEKBESLISSING. - RECHTER 
NIET VERPLICRT OP DIT MIDDEL TE 
ANTWOORDEN. 

2° HOGER BEROEP.- BURGERLIJKE 
ZAKEN. - MIDDEL UITEENGEZET IN 
DE AKTE VAN HOGER BEROEP. 
ElSER IN HOGER BEROEP NIET VERSCHE
NEN.- VERSTEKBESLISSING.- RECH
TER NIET VERPLICHT OP DIT MIDDEL TE 
ANTWOORDEN. 

I 0 en 2° TVannee1· de eise1· in hager beroep 
voo1· het 1·echtscollege in hager beroep 
niet is ve1·schenen en, ter terechtziting, 
het in zijn akte van hager be1·oep uiteen
gezette middel aan de beoordeling van dit 
1·echtscollege niet heejt onderwo1·pen, is 
de bij verstelc be8lis'sende rechter niet ver
plicht op dit middel te antwoorden (I), 
ongeacht of het al dan niet van openba1·e 
orde is (2). 

uiteengezet, het hoger beroep lean afwijzcn en 
eenvoudig verklaren dat hij het beroepen 
vonnis bevestigt ... « cette regie souffrant (tou
tefois) exception quand le jugement frappe 
d'appel est intervenu dans une matiere in
teressant l'ordre public et ne pouvant, par 
suite, faire l'objet d'un acquiescement , 
(cass. fr., ch. civ., 3 december 1849, D.P., 
1849, 5• d., vo Jugernent pm· de.faut, nr. 2; 
3 april 1933, Bull. des aTTets de la Cmtr, 
ch. civ., 1933, nr. 67, blz. 110, en 27 december 
1944, req., Rec. Sh·ey, 1945, I, 32). 

De Franse rechtsleer is het eens met deze 
rechtspraak omdat zij beschouwt dat, wan
neer de appellant verstek laat gaan, hij 
a.fstand doet van het recht hoger beroep in te 
stellen of berust in het vonnis dat bestreden 
werd. Garsonnet en Cezar-Bru verklaren : 
" cela s'explique par la presomptbn du bien 
juge qui s'attache au jugement dont est appel 
et auquel l'appelant est' cense acqttiescer 
apres coup , (GARSONNET en C.EzAR-BRu, 
TTaite them·ique et pratique de procedu1·e civile 
et commerciale, d. VI, nr. 210, blz. 405-406, 

( Zie vervolg van noot 1 op blz. 340.) 

(2) Men raadplege cass., 28 juni 1963 (Bull. 
en PAsrc., 1963, I, 1137), 17 oktober 1963 
(ibid., 1964, I, 171) en 25 april 1969 (Arr. 
cass., 1969, blz. 810). 



-340-

(L'OFFICE DES MINES D'OR DE KILO-MOTO, 
INSTELLING NAAR ZAIREES RECHT, T. 
ROUSSEAU EN T. GUTT, q.q.) 

ARREST (vertaling). 

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

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet en 780 van het Gerechtelijk Wet
hoek, 

doo1·dat het bestreden arrest, na het 
hager beroep van eiser te hebben ontvan
gen en erover uitspraak doende, het niet 
gegrond verklaart en,· met overneming 
van de gronden van de eerste rechter, ver
volgens alle beschikkingen van het be
roepen vonnis bevestigt, en doordat het 
aldus beslist zonder motivering, hetzij 
door eigen gronden, hetzij door de van de 
eerste rechter overgenonwn gronden, van 
de afwijzing van het middel waarop het 

en GLASSON, TISSIER en MOREL, d. III, 3e uitg., 
nrs. 829, biz. 225, en 900, biz. 372). 

Dat deze recbtsleer in Belgisch recht kan 
aangenomen worden, is altbans twijfelacbtig. 

De stilzwijgende berusting in een vonnis 
kan, volgens de vaste recbtspraak van bet 
Hof, slechts worden afgeleicl uit banclelingen 
of feiten waaruit een vaststaande en onclub
belzinnige instemming met de gewezen be
slissing blijkt en onder meer een afstand van 
de uitoefening van een recbtsmiddel, clat 
volgens de wet mag worden aangewend (Men 
raadplege o.a. cass., 15 januari 1965, Bull. en 
PASIC., 1965, I, 475, 10 februari 1966, ibid., 
1966, I, 753, en 9 januari 1969, An·. cass., 1969, 
biz. 453). 

Uit de enkele omstandigbeid dat de appel
lant v66r de recbter in boger beroep niet ver
scbijnt om zijn beroep voor te dragen, kan 
niet noodzakelijk worden afgeleid dat hij zicb 
bij bet beroepen vonnis neerlcgt, dat hij bet 
eens is met de bestreden beslissing ; bij kan 
namelijk materieel verbinderd zijn te ver
scbijnen. 

Inderdaad, wanneer de recbter in boger 
beroep, zoals ten deze, toepassing maakt van 
artikel 751 van het Gerechtelijk VVetboek en 
ingeval de appellant verstek laat gaan, een 
arrest uitspreekt dat geacht wordt op tegen
spraak te zijn gewezen, is deze partij inzonder
heid verwittigd geworden van de dag, het uur 
en de plaats van de zitting waarop de beslis
sing WOl'dt gevorderd. Maar enerzijds bewijst 
de afwezigheid van de appellant, niettegen
staande deze verwitting, niet met zekerheid 
en ondubbelzinnigheid dat hij van zijn 

hager beroep met name gegrond was en 
waarbij eiser, naar luid van zijn gemoti
veerde akte van hager beroep, de eerste 
rechter namelijk verweet zijn verzet 
tegen de op eenzijdig verzoekschrift ge
wezen beschikking van 11 februari 1969· 
niet gegrond te hebben verklaard, zonder· 
te hebben geantwoord op het middel dat 
hij had opgeworpen en afgeleid cut de· 
nietigheid van de rechtspleging op ver~ 
zoekschnft, 

terwijl deze kwestie echter van open
bare orde is en terwijl de eerste rechter,. 
zelfs am btshalve, de nietigheid van die 
beschikking had . moeten vaststellen 
" wanneer uit de bewoordingen van deze 
beschikking, evenals uit de bewoordingen. 
van het beroepen vonnis, volgt dat de 
beslechte vraag met name betrekking 
heeft op een eigendomsrecht en elke be
twisting dienaangaande uiteraard onder 
de eigenlijke rechtspraak valt » : 

Overwegende dat het arrest vaststelt 
dat eiser, die bij het hof van beroep ha
ger beroep heeft ingesteld bij akte van 
15 mei 1970, op de openbare terechtzit-

beroep a£stand doet; ande-rzijds, is het nood
zakelijk tegenstrijdig te beschouwen dat de 
appellant, wegens zijn stilzwijgen en zijn 
afwezigheid, van zijn hager beroep afstand 
doet en niettemin over zijn hager beroep 
op tegenspraalc te beslissen, dit wil zeggen 
door te beschouwen dat hij aanwezig was en 
dus van zijn beroep geen afstand deed. Het is 
overigens onlogisch dat de rechter in hager be
roep over bet hoger beroep zou mogen beslissen 
en de beslissing van de eerste rechter bevesti
gen, als hij beschouwt dat de appellant, wegens 
berusting in deze beslissing, van zijn hoger 
beroep afstand h eeft gedaan. W egens berusting 
is bet recbtsmiddel niet ontvankelijk gewor
den ; dientengevolge, 1noet de rechter in hoger 
beroep, in clit geval, het boger beroep enkel 
niet ontvankelijk verklaren en derlJalve geen 
uitspraak doen over de grand van de zaak na 
stelling te bebben genomen over de gegrond
heid van de bestreden beslissing. 

In bet geval dat aan bet Hof werd voorge
legd, had het bestreden arrest niet beslist dat 
de appellant van de beslissing afstand gedaan 
of erin berust bad. Na te hebben vastgesteld 
dat deze niet was verscbenen, werd door bet 
bestreden a-rrest beslist dat het hager beroep 
niet gegrond was, zodat de gronden van de 
eerste rechte-r moesten worden aangenomen 
en zijn beslissing derhalve moest bevestigd 
worden. Ret verstrekt echter geen antwoord 
op het middel dat. de appellant in zijn akte 
van boger beroep had aangevoerd. (In het 
cassatieberoep werd dus aan het Hof niet het 
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ting van 13 oktober 1971 niet is versche
nen noch iemand voor hem, niettegen
staande de verwittiging die hem door de 
griffier bij gerechtsbriefvan 20 september 
1971 was gegeven, en verklaart uitspraak 
te doen bij arrest dat geacht wordt op 
tegenspraak te zijn gewezen overeen-

· komstig artikel 751 van het Gerechtelijk 
Wetboek; 

algemeen probleem gesteld van de motive
ringsplicht wanneer de appellant of de 
ge!ntimeerde verstek laat gaan; men raad
plege dienaangaande GLASSON, TISSIER en 
MoREL, Traite de procedure civile, d. III, 
nrs. 828 en 829bis, biz. 221 tot 227 en, over het 
verstek van de verweerder, noot 4, get. P.L., 
onder cass., 30 april 1936, Bull. en PASIC., 
1936; I, 228). Werd aldus artikel 97 van de 
Grondwet door het arrest geschonden? 

Wanneer een partij opeenvolgende con
clusies heeft noergelegd, of nog een conclusie 
indient hoewel zij in een memorie of een akte 
van beroep eisen, verweermiddelen of excep
ties heeft voorgedragen, moet de rechter 
antwocrden op alle eisen, verweermiddelen en 
except.ies die aldus achtereenvolgens zijn voor
gedragen, tenzij hij uit de laatste conclnsie kan 
afleiden dat afgezien werd van de vroeger 
aangevoerde grieven. Het Hofheeft de 19• ok
tober 1953 in een strafzaak beslist, dat niet 
met redenen is omkleed een arrest waarbij een 
beklaagde wordt veroordeeld, zonder te ant" 
woorden op de middelen die voorkomen in 
het verzoekschrift tot staving van het hoger 
beroep, hoewel de appellant ter terechtzitting 
van het hof van beroep van deze middelen 
geen ajstand had gedaan (Bttll. en PASIO., 1954, 
I, 118). Evenmin met redenen omkleed is de 
beslissing in belastingzaken, die het mid del van 
de reclamatie niet beantwoordt (cass., 17 sep
tember 1963, Bull. en PASIC., 1964, I, 61). 
De rechter is verplicht te antwoorden op aile 
punten van de eis en op aile middelen tot 
staving van de pnnten waarvan geen afstand 
is geda.an (cass., 22 november 1960, ibid., 1961, 
I, 319). Wanneer echter een conclusie grieven, 
die in de reclamatie zijn uiteengezet, nader 
bepaalt, nia.ar met beperking van hun draag
wijdte, motiveert de rechter regehnatig zijn 
beslissing door aileen op deze conclusie te 
antwoorden (cass., 3 april 1962, ibid., 1962, I, 
863). 

De eerste kamer van het Rof heeft op 
10 februari 1927 beslist, dat de rechter niet 
moet antwoorden op een middel van een 
eerste conclusie, wanneer niet blijkt dat de 
partij het behouden heeft in de laatste con
clusie die zij voor de rechter heeft genomen 
(Bull. en PABlO., 1927, I, 150 en de conclusie 
van procureur-generaal P. Leclercq). 

Overwegende dat eiser in hoger beroep, 
die niet voor het hof van beroep was ver
schenen, voor dat hof het middel niet 
heeft aangevoerd dat hij in zijn akte van 
hoger beroep had uiteengezet en dat, nu 
hij het aldus niet aan de beoordeling van 
het rechtscollege had onderworpen, dit 
niet verplicht was op het middel te ant-

Op 24 juni 1859 heeft het Hof beslist dat, 
wanneer de partij die verzet doet tegen een 
verstekarrest in burgerlijke zaken niet ver
schenen was op de zitting waarop moest wor
den beslist over de waarde van het verzet, het 
hof van beroep niet diende te antwoorden op 
de middelen van het verzoekschrift waarin 
verzet wordt gedaan, omdat " la partie qui 
ne comparait pas est censee, par lit., renoncer 
aux moyens qu'eile aurait pu faire valoir 
a l'appui de sa demande, sans distinction 
qu'ils sont d'ordre public ou autres » (Bttll. 
en PABlO., 1859, I, 222). (De strafrechter zou 
niet kunnen verplicht zijn te antwoorden op 
grieven die in een akte van verzet tegen een 
verstekvonnis zijn aangevoerd, indien de 
verzetdoende partij niet verschijnt ; in dit 
geval immers wordt naar luid van artikel 151 
van het "VVetboek van strafvordering het 
verzet als ongedaan beschouwd). 

Ret volsta.at niet dat een partij in een akte 
een eis, een verweer of een exceptie aanvoert 
om de rechter te verplichten erop te antwoor
den. Zij moeten hem door de partij worden 
voorgelegd en voor hem worden aangevoerd. 

Op 3 mei 1850 (Bull. en PASIC., 1851, I, 54) 
werd door het Rof gepreciseerd dat de rechter 
niet verplicht is te antovoorden op een middel 
van een akte van hager beroep, wanneer de ap
pellant dit niet voor hem, te zijner beoordeling 
heeft aangevoerd. Niet zo lang geleden nog 
werd door het Rof eraan herinnerd dat "als een 
conclusie moet worden beschouwd, het ge
schrift dat door een partij is ondertekend en 
dat tijdens de debatten op de terechtzitting aan de 
rechtm· wordt overgelegcl, door hem is geviseerd 
en waarin deze partij middelen aanvoert tot 
staving van haar eis of verweer » (cass., 
30 september 1958, ibid., 1959, I, 110, 23 au
gustus 1965, ibid., 1965, I, 1205, 6 september 
1965, ibid., 1966, I, 16, 12 moi 1969, A1-r. cass., 
1969, biz. 906, en 12 januari 1971, ibid., 1971, 
biz. 458). Ret Hof heeft nog beslist dat de 
rechter niet verplicht is te antwoorden op een 
conclusie die hem bij brief is gezonden en die 
hem dus tijdens de debatten ter terechtzitting 
niet is voorgelegd (cass., 24 april 1972, 
ibid., 1972, biz. 799). 

Uit de beginselen die aldus uit de recht
spraak van het Hof voortvloeien, moet het 
volgende worden afgeleid. 

Wanneer een partij voor de rcchter ver-
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woorden, ongeacht of het a1 dan niet van 
openbare orde was ; · 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening ; veroordee1t eiser in de kosten. 

7 december 1972. - 18 kamer. -
Voorzitter, de H. Valentin, raadsheer 
waarncmend voorzitter. - Verslaggever, 
Baron Richard. - Gelijlcluidende con
clusie, de H. Dumon, advocaat-generaal. 
- Pleiters, de HH. DeBruyn en Ansi aux. 

I e KAMER. - 7 december 1972. 

1° BERUSTING. - BuRGERLIJKE ZA
KEN. - PUNTEN DIE ONDERSOHEIDEN 
EN ONAFHANKELIJK ZIJN VAN EEN-

schijnt en hem eisen, verweermiddelen of 
excepties voorlegt, die zij in opeenvolgende 
conclusies, alsmede o.a. in akten van beroep 
heeft aangevoerd, zal de rechter in feite 
ool·delen of zij bij de sluiting van de de batten 
aile middelen of eisen heeft behouden dan wei 
of zij integendeel van zekere afstand heeft 
gedaan. N aar gelang van het geval zal hij een 
antwoord moeten verstrekken op al deze 
middelen of eisen of aileen op zekere hiervan. 
Ret Rof moet eventueel nagaan of de rechter 
het rechtsbegrip afstand of de bewijskracht 
van de akten niet heeft miskend. 

W anneer daarentegen een partij niet ver
schijnt, inzonderheid wanneer, zoals ten deze, 
de appellant verstek laat gaan, hocwel hij in 
de akte van hager beroep grieven heeft aan
gevoerd, moet de rcchter niet antwoorden op 
zijn middelen, niet omdat hij afstand ervan 
zou gedaan hebben- de afstand van de mid
delen kan niet meer vermoed worden dan de 
afstand van beroep -, maar omdat zij niet 
op de terechtzitting ter beoordeling van het 
rechtscollege zijn voorgelegd. 

Ret Gerechtelijk vVetboek legt in bepaalcle 
gevallen op straffe van nietigheid de opgave 
van de grieven in de akte van hoger beroep op. 
Dit is het geval voor de akte van boger beroep 
tegen een beschikking op een verzoekschrift 
(G.W., art. 1057-7° en 1063). Dit voorschrift 
geldt evenwel voor de ontvankelijkheid. van 
het hager beroep en niet voor de motiverings
plicht van cle beslissing over het hager be
roep. Ret kan niet tot gevolg hebben de 
rechter te verplichten een antwoord te ver-

ZEL::<'DE REOHTERLIJKE BESLISSING. -
VRIJWILLIGE UITVOERING VAN EEN VAN 
DEZE PUNTEN. - GEEN BERUSTING IN 
DE ANDERE. 

2° CASSATIE.- BuRGERI.rJKE ZAKEN. 
- 0ASSATIE VAN EEN BESOHIKKENDE 

GEDEELTE VAN DE BESTREDEN BESLIS
SING. - 0ASSATIE DIE DE OASSATIE 
MEEBRENGT VAN EEN ANDER BESOHIK
KENDE GEDEELTE DAT SLEOHTS HET 

GEVOLG IS VAN HET EERSTE. 

I 0 De vrijwillige temtitvoe!'legging, zeljs 
zonder vooTbehoud, van een of meer pttn
ten van een TechteTlijlce beslissing brengt 
geen be1·usting mede in de andere punten 
die onderscheiden en onajhanlwlijk zijn 
van de ee1·ste (1). 

2° De cassatie van een beschilckende ge
deelte van de best1·eden beslissing brengt 
de cassatie mede van een tweede beschilc
lcende gedeelte dat het gevolg is van het 
eerste (2). 

strekken 
wanneer 
schijnt. 

op de aldus opgegeven grieven 
de apfellant voor hem niet ver-

De beslissing die tot het onderhavige arrest 
heeft geleid is gewezen over een hager beroep 
tegen een beslissing op een verzet dat met toe
passing van artikel 1033 van het Gerechte
lijk vVetboek is geclaan. De artikelen 1057-7° 
en 1063 van dit wetboek spreken niet van 
hager beroep tegen de beslissing op een 
dergelijk verzet (men raadplege On. VAN 
REEPINGHEN, Verslag over de gm·echtelijke 
hervorming, biz. 371). 

(1) Oass. fr., 2e afd., civ., 16 januari 1958 
(Rec. Dall , 1958, I, 293) en de noot; 30 juni 
1966 (Bttll., ch. civ., nr. 716; Dalloz, Rep. 
de pmcedure civile et cornrnerciale, V 0 Ac
qu;.escement, nrs. 163 en vlg. ; li ep. prat. 
du d1·. beige, vo Acquiescernent, nr. 94. 

Over « quand un jugement a statue sur 
le reglement d'un compte courant unique, 
l'indivisibilite du compte courant ne permet 
pas au creancier qui s'est fait payer le mon
tant de la balance arretee en conformite 
du reglement clresse par lc jugemcnt de 
remettre en question quelques articles de 
ce compte envisages isolement ,, raadplege 
men cass. fr. civ., 30 april 1897 (Rec. Dall., 
1901, I, 14 en noot 4); men raadplege ook 
cass. 3 februari 1971 (Arr. cass., 1971, biz. 540) 
en de noot. 

F. D. 
(2) Oass., 15 maart en 26 april 1972 (A1-r. 

cass., 1972, biz. 665 en 807); 6 september 
en 10 november 1972, supra, biz. 16 en 246, 
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(BEAUPAIN, T. ZURSTRASSE:N.} 

ARREST (ve1·taling). 

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

Over het middel afgeleid nit de scherr
ding van artikel 1338 van het Burgerlijk 
Wetboek, evenals van het algemeen 
rechtsbeginsel volgens hetwelk de stil
zwijgende berusting in een in burgerlijke 
zaken gewezen rechterlijke beslissing ai
leen kan worden afgeleid nit handelingen 
of feiten waaruit een vaste en ondubbel
zinnige instemming met de gewezen be
slissing blijkt, welk beginsol thans is 
neergelegd in de artikelen 1044 en 1045 
van het Gerechtelijk Wetbook, en, dien
tengevolge, schending van de artikelen, 1 
16, 17 en 21 van de wet van 25 maart 
1876 houdende titel I van he1 vooraf
gaande boek van het W etboek van bur
gerlijke rechtsvordering, welk artikel 16 
gewijzigd is bij artikel 5 van het konink
lijk besluit nr. 63 van 13 januari 1935 en 
artikel 2, d, van de wet van 20 maart 
1948, en, voor zoveel als nodig, van de 
artikelen 616 en 617, lid 1, van het 
Gerechtelijk Wetboek en 97 van de 
Grondwet, 

doo1·dat, kennis nmnende van het hoger 
beroep van eiser tegen, met name, het 
vonnis van 19 juni 1965 waarbij de recht
bank van koophandel, die uitspraak doet 
over zijn vordering strekkende tot beta
ling van het bedrag van 668.849 frank, 
dit is het totale bedrag van negen fac
turen, a) deze vordering niet gegrond 
verklaart in zover ze strekt' tot betaling 
van drie facturen van 14 jam1ari 1963, 
b) verweerdor veroordeelt m:n aan eiser de 
som van 69.035,50 frank te betalen op 
het beclrag van een factuur van 11 febru
ari 1963 en c) eiser toestaat het bewijs te 
leveren van een feit dat kan aantonen dat 
verweerder vijf andere facturen en het 
saldo van de factuur van 11 februari 1963 
verschuldigd is, en ten aanzien van do 
conclusie van eiser waarin wordt aange
voerd clat, daar zijn vordering deelbaar 
is in evenveel punten als facturen, zijn 
stilzwijgende berusting in de beschik
kingen van het vonnis die verwecrder 
hadden veroordeeld om hem het bedrag 
van 69.035,50 frank te betalen en in die 
welke een getuigenverhoor hadden toe
gestaan, niet kon worden uitgebreid tot 
de beschikkingen inzake zijn aanspraken 
in verband met de facturen van 14 janu
ari 1963, het hof van beroep, zonder het 

deelbaar karakter in twijfel te trekken 
van de verschillende punten van de vor
dering waarover de eerste rechter uit
spraak had 'gedaan, het hager beroep van 
eiser niet ontvankelijk verklaart in zover 
het gericht was tegen voormeld vonnis, 
op grond « dat door, zonder zelfs enig 
voorbehoud te maken, de betaling te 
ontvangen en door de onderzoeksmaat
regel te laten uitvoeren, die beide bevolen 
waren door het vonnis van 19 jcmi 1965, 
(eiser) noodzakelijk in dit vonnis heeft 
berust » en dat, derhalve, zijn conclusie 
met betrekking, onder meer, tot het deel
baar karakter van zijn rechtsvordering 
niet pm·tinent is, 

terwijl, eerste onde1·deel, de stilzwij
gende berusting in een vonnis of arrest 
alleen kan worden afgeleid nit hande
lingen of feiten waaruit een vaste en 
ondubbelzinnige instemming met de ge
wezen beslissing blijkt, zodat de om
standigheid dat een partij de tenuitvoer
legging van sommige beschikkingen van 
een rechterlijke beslissing aanvaard of 
vervolgd heeft, op zichzelf alleen en 
niettegenstaande het ontbreken van voor
behoud van harentwege, niet kan inslui
ten clat zij stilzwijgend berust in de 
beschikkingen die ervan onderscheiden 
en onafhankelijk zijn, en, clientengevolge, 
in de hele beslissing (schending van aile 
in het middel bedoeld,e wettelijke bepa
lingen, met uitzondering van artikel 97 
van de Grondwet) ; 

en tenvijl, tweede onderdeel, het arrest 
althans niet regelmatig met redenen is 
omkleed, daar het in het onzekere laat 
of de rechters in hoger beroep voor niet 
ter zake dienend houden de beschou
wingen van eiser volgens welke zijn vor
dering en, bijgevolg, de beslissing die 
erover uitspraak had geclaan, evenveel 
onderscheiden en onafhankelijke pcmten 
als facturen mnvatte, omdat, naar hun 
oordeel, deze beschouwingen in feite 
onjuist waren of, integendeel, in rechte 
helemaal niet ter zake dienden (schen
ding van artikel 97 van de Grondwet) : 

Overwegende clat, uitspraak doende 
over de rechtsvordering van eiser die van 
verweerder betaling van negen facturen 
vorderde, de Rechtbank van koophanclel 
te Verviers, bij een vonnis van 19 juni 
1965, beslist dat de vordering niet ge
groncl is met betrekking tot de drie 
facturen van 14 januari 1963, dat ze 
slechts ten bedrage van 69.035 frank 
bewezen is ten aanzien van de factuur 
van 11 februari 1963, en, wat het overige 
betreft, een onderzoeksmaatregel beveelt; 
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dat ze, na uitvoering van die maatregel, 
bij een vonnis van 30 september 1967 
afwijzend beschikt jegens eiser ; 

Overwegende dat eiser op 12 februari 
1968 tegen deze beide beslissingen hoger 
beroep heeft ingesteld en voor het hof 
van beroep heeft doen gelden dat hij 
aileen had berust in de interlocutoire 
beschikkingen van het vonnis van 19 juni 
1965 die de onderzoeksmaatregel bevelen 
en niet in de definitieve beschikkingen 
Brvan die hem benadelen, daar de rechts
vordering deelbaar is in evenveel vor
deringspunten als facturen ; 

Overwegende clat het arrest oordeelt 
dat' eiser, door, zonder voorbehoud te 
maken, de betaling van het bedrag van 
69,035 frank te ontvangen en door de 
onderzoeksmaatregel te laten uitvoeren, 
noodzakelijk heeft berust in het vonnis 
van 19 juni 1965, zelfs in zover het aan 
eiser zijn rechtsvordering tot betaling 
van de facturen van 14 januari 1963 had 
<mtzegd, dat "derhalve de beschouwin
gen die met name het deelbaar karakter 
van de vordering aanvoeren niet ter zake 
clienend zijn " en beslist dat het beroep 
tegen het vonnis van 19 juni 1965 niet 
Dntvankelijk is ; 

Overwegende dat de vrijwillige tenuit
voerlegging door een partij van een of 
meer pcmten van een rechterlijke beslis
sing, zelfs in de onderstelling clat ze zon
der voorbehoud heeft plaatsgehad, niet 
noodzakelijk meebrengt dat zij berust of 
afstand doet van het recht van hoger 
beroep met betrekking tot de punten van 
het vonnis ,die onderscheiden en onaf
hankelijk zijn van het of de vrijwillig 
ten uitvoer gelegde punt(en) ; 

Dat, derhalve, de aanvaarding van de 
gedeeltelijke betaling van het bedrag van 
de factuur van 11 februari 1963 en de 
deelneming van eiser, zelfs in de onder
stelling dat ze zonder voorbehoud hebben 
plaatsgehad, zonder meer niet volstaan 
om, bij ontstentenis van de vaststelling 
van een ondeelbaarheid tussen de ver
schillende punten van de door eiser inge
stelde rechtsvordering, of van de vast
stelling in feite van een zodanige af
hankelijkheid of van zo een band tus
sen deze verschillende punten dat de 
berusting in de beslissing met betrekking 
tot het ene pcmt noodzakelijk berusting 
in de beslissing met betrekking tot de 
andere meebrengt, de rechter in staat te 
stellen wettelijk te beslissen dat er berus
ting voor het geheel is geweest ; 

Dat het bestreden arrest dus evenmin 
wettelijk heeft kunnen beslissen clat de 
beschouwingen van eiser met betrekking 

tot het deelbaar karakter van zijn rechts
vordering niet ter zake dienend waren ; 

Dat elk onderdeel van het middel 
gegrond is; 

Overwegende dat de cassatie van het 
beschikkende gedeelte betreffende de 
niet-ontvankelijkheid van het hoger be
roep de cassatie meebrengt van het 
beschikkende gedeelte dat het gevolg is 
van het eerste en naar luid waarvan aan 
partijen wordt bevolen conclusies te 
nemen en te pleiten, doch aileen met be
trekking tot het hoger beroep tegen het 
vonnis van 30 september 1967, daar de 
zaak slechts in die mate naar de bijzon
dere rol van de kamer van het hof is ver
wezen; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest, behalve in zover dit het hoger 
beroep tegen het vonnis van 30 septem
ber 1967 ontvangt ; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt op 
de kant van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing ; houdt de kosten aan opdat 
hierover door de feitenrechter wordt be
slist ; verwijst de aldus beperkte zaak 
naar het Hof van beroep te Brussel. 

7 december 1972. - 1e kamer. 
Voorzitter, de H. Valentin, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Verslaggeve1·, 
Baron Richard. - Geli}kluidende con
clusie, de H. Dumon, advocaat-generaal. 
- Pleiters, de HH. Faures en Simont. 

l e KAMER. - 7 december 1972. 

1 o INKOMSTENBELASTINGEN. 
WETBOEK VAN DE INKOMSTENBELAS
TINGEN. - VooRHEFFINGEN. - BE
LASTINGEN WAARVAN SPRAKE IN ARTI
KEL 1 VAN HET WETBOEK VAN DE 
INKOMSTENBELASTINGEN, GEHEVEN BI.J 

WEGE VAN VOORHEFFINGEN. - VER
REKENING EN TERUGBETALING. 

2o INKOMSTENBELASTINGEN. 
0NTLA,STING. - WETBOEK VAN DE 
INKOMSTENBELASTINGEN. - TERUG
BETALING VAN BELASTINGEN. -TOE

KENNING VAN MORA,TORIUMINTERES

TEN. 

3o INKOMSTENBELASTINGEN. 
0NTLASTING. - WETBOEK VAN DE 
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INKOMSTENBELASTINGEN. - TERUQ
BETALING VAN VOORHEFFINGEN. 

TERUGBETALING BEDOELD BIJ ARTIKEL 

20S VAN RET WETBOEK VAN DE IN· 
KOMSTENBELASTINGEN. - GEEN TOE

KENNING VAN lliORATORIUMINTERES

TEN. 

4o INKOMSTENBELASTINGEN. 
0NTLASTING. - WETBOEK VAN DE 

INKOMSTENBELASTINGEN, ARTIKEL 20S 
EN 309-2°. - TERUGBETALING VAN 

VOORHEFFINGEN NA DE VASTSTELLING 
VAN DE AANSLAG EN ONDER l\fEER NA 

DE RECLAMATIE. - GEEN TOEKEN

NING VAN MORATORIUl\HNTERESTEN. 

so INKOMSTENBELASTINGEN. 
0NTLASTING. - WETBOEK VAN DE 
INKOMSTENBELASTINGEN, ARTIKEL 308 
EN 309-2°. - AANSLAG VASTGESTELD 

ZONDER VERREKENING VAN DE VOOR· 
HEFFINGEN. - BETALING VAN HET 

BEDRAQ VAN DE AANSLAG. - REOLA

MATIE. - TERUGBETALING VAN EEN 
BEDRAG DAT GELIJK IS AAN DATGENE 

DAT HAD MOETEN WORDEN VERREKEND. 
- TERUGBETALING VAN BELASTING.

TOEKENNING VAN MORATORIUl\UNTE

RESTEN. 

1 o De belastingen waa1·van sprake in 
artikel 1 van het Wetboek van de inkom
stenbelastingen wo1·den geheven bij wege 
van voo1·hejjingen en gekweten dam· 
ve~-rekening van de voorheffingen bin
nen de g1·enzen en onder de voonoaaTden 
van dit wetboek; het eventtteel oveTsclwt 
van de roeTende vooTlwffingen, van de 
bed?·ijfsvoodwffingen en de veTm·oegde 
stm·tingen wordt veTvolgens ven·ekend 
met de aanvullende aanslagen bepaald 
bij a1·tilcel 205 van het W etboek en het 
ove1·schot wo1·dt aan de betmkken belas
tingplichtige terugbetaald voor zoveT het 
totaal bedTag e1·van 20 j1·anlc bedmagt ( 1). 
(Wetb. van de inkomstenbel.,art. 2, 1S3 
tot 18S en 186 tot 20S.) 

2° In geval van te1·ugbetaling van belas
tingen, en ondeT vooTbehoud van de 
bepalingen van aTtikel 309 van het 
Wetboelc van de inkomstenbelastingen, 
woTden moTato1·iuminte1·esten toegelcend 
ondeT de voorwaaTden van artikel 308 van 
dit wetboek. 

(1) Men raadplege cass. 16 december 1971 
(.Arr. cass., 1972, biz. 378) alsmede de conclusie 
van advocaat-generaal R. Delange (Bull. 
en PASIC., 1972, I, 373). 

3° Geen moTatm·iuminteTest waaTvan spra
ke in m·tikel 205 van het W etboek van de 
inkomstenbelastingen wo1·dt toegekend 
in geval van teTugbetaling ten voor
dele van de betmlcken belastingplich
tige van oveTschot van voorheffingen en 
vm·vToegde sto1·tingen. 

4° W annee1· de administTatie hetzij spon
taan na de vaststelling van de aanslag 
hetzij na de 1·eclamatie aan de belasting
plichtige het bedrag teTugbetaalt van een 
vooTheffing dat de veTschuldigde belas
ting te boven gaat, Tekening houdende 
met de bij de u:et voorgesch1·even veT-
1"elcening hiennee, wo1·dt geen mo1·ato
Tiuminte1·est toegekend. 

S0 W anneer een aanslag vastgesteld is zon
deT dat van de ve1·schuldigde belasting 
het bed1·ag is afgetTolcken van de voo1"
heffingen die wettelijk moesten wo1·den 
vei"Telcend en de belastingsplichtige aldus 
een g1·oteT bed1·ag heeft betaald dan dat
gene dat hij nag wettelijlc ve1·schttldigd 
was, is de tentgbetaling van dit bedrag 
door de administratie na de ?"eclamatie 
van die belastingplichtige een te?·ug
betaling van belasting, in de zin van 
aTtilcel 308 van het W etboelc van de in
komstenbelastingen, en heeft deThalve de 
betaling van mo1·atoTiurninte1·esten ten 
gevolge. 

(NAAll'lLOZE VENNOOTSCHAP « CONSTAN

TIA "• T. BELGISOHE STAAT, MINISTER 
VAN FINANOIEN). 

ARREST (veTtaling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 3 januari 1972 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

Overwegende dat uit de regelmatig 
aan het Hof voorgelegde stukken blijkt 
dat het arrest door het Hof van beroep 
te Brussel werd gewezen op 3 en niet op 
S januari 1972 zoals, ten gevolge van een 
verschrijving, wordt vermeld in de voor
ziening en de aanzegging ervan aan 
verweerder die regelmatig op de voor
ziening heeft geantwoord ; 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 2, 186, 191, 20S, 
308 en 309, inzonderheid in zijn 2°, van 
het W etboek van de inkomstenbelas
tingen, 

dooTdat het bestreden arrest het beroep 
niet gegrond verklaart om reden "dat 
het 2° van artikel 309 van het W etboek 
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van de inkomstenbelastingen van toe
passing is op de terugbetalingen van de 
voorhe1fingon als bedoeld in artikel 205 
van hetzelfde wetboek en niet op de 
terugbetalingen die. onder de in dit arti
kel gestelde voorwaarden zijn gedaan » 
en dat " de terug te geven roerende voor
heffingon dit karakter verliezen en eigen
lijke belastingen worden wanneer ze 
'werden verrekencl bij de regnlarisatie 
van de fiscale toestancl van de schulcle
naar van de belasting, vvanneer hot kohier 
uitvoerbaar verklaarcl word, doch dat 
het in castt vaststaat dat de door de 
directeur " ontlaste » roerencle voorhef
fingen niet verrekend werden bij de 
inkohiering van de aanslag ... », 

ter·wijl, ee1·ste onde1·iteel, een werkelijke 
roerende voorhef.t1ng een bedrag is dat in 
mindering van de belasting wordt gei:nd, 
ten cleze de vennootschapsbelasting, die 
aan het eincl van het jaar of dienstjaar 
door de betrokken vennootschap vor
schulcligcl is, en, ter kwijting van doze 
belasting, wettelijk moet worden afge
trokken zodra ze gevestigd is, met dit ge
volg dat, vanaf dit ogenblik, de voorhef
fing als zodanig verdwijnt en, met name, 
eventueel terugbetaalbaar wordt als over
schot van de eigenlijke vennootschaps
belasti~g; 

tweede onde1·deel, de omstandigheid dat 
de taxateur, ten onrechte zoals de be
slissing en het bestreden arrest dat erken
nen, roerende voorheffingen niet heeft 
verrekend ofterugbetaald bij de vestig'ing 
van de vennootschapsbelasting waarin ze 
moesten worden berekend, niet belet dat 
deze voorheffingen wettelijk verrekenbaar 
of terugbetaalbaar waren en hun karakter 
van voorheffing hebben verloren, zodat 
ze een integrerend deel of een over
schot van de vennootschapsbelasting 
werden, daar een vergissing of een niet 
gerechtvaardigde weigering, dat wil zeg
gen een Dnwettelijke handeling van de 
administratie geen beletsel kan zijn voor 
de toepassing van de wet en de belas
tingplichtige hot voordeel ervan kan 
ontnemen; 

derde onde1·deel, zo de toekenning van 
moratoire interesten bij artikel 309 van 
het Wetboek van de inkomstenbelastin
gen wordt uitgesloten bij terugbetaling 
van het 'Overschot van voorheffingen als 
bedoeld in artikel 205, zulks alleen ge
schiedt wanneer de voorheffingen ter 
voldoening aan deze laatste bepaling als 
zodanig worden terugbetaald op het 
ogenblik dat de belasting waarmee ze 
moeten worden verrekend door de admi-

nistratie wordt gevestigd, doch voor
meld artikel 309 vreemd is aan hot geval, 
dat, nu de aclministratie een vergissing 
had begaan op het ogenblik van de 
berekening en de vestiging van de belas
ting waarmee de voorhe.t:fingen moeten 
worden verrekend, de directeur, die uit
spraak doet na reclamatie, later deze 
belasting tot haar wettelijk peil terug
brengt en de outlasting of terugbetnling 
van de onwettelijk door de Schatkist 
geheven of behouden belasting beveelt, 
waarbij in dit geval de interest moet 
worden berekend vanaf de dag dat de 
geheel of ten dele onwettelijk bevonden 
belasting is gevestigd : 

Overwegende dat het ar:~;est "Lutspraak 
doet over het beroep van eiseres tegen 
een beslissing van de directeur der belas
tingen waarbij haar moratoire interesten 
geweigerd worden op de " outlasting » 
van 214.850 frank die hij toekent ; 

Overwegende dat het arrest vaststelt 
dat deze " outlasting » betrekking heeft 
op een geheel van roerende voorheffingen 
die bij de inkohiering van de aanslag in 
de vennootschapsbelasting, waarop lcri
tiek is geoefend in de binnen de wettelijke 
termijn ingediende reclamatie, niet· ver
rekend of terugbetaald werden omdat 
de taxateur heeft geoordeeld dat de wer
kelijke betaling van de voorheffingen 
aan de bran niet was bewezen; dat de 
directeur heeft beslist dat deze betaling 
vaststond, doch geweigerd heeft mora
toire interesten toe te kennen op de ant
lasting die hij beveelt ; dat deze weigering 
gegrond is op de bepalingen van artikel 
309, 2°, van het Wetboek van de iri1mm
stenbelastingen ; 

Overwegende dat, volgens de artikelen 
2 en 186 van dit wetboek, de bij artikel 1 
ingevoerde belastingen, onder meer de 
vennootsehapsbelasting, worden gehe
ven bij wijze van voorheffingen en ge
kweten door verrekening onder meer van 
de roerende voorheffingen binnen de 
grenzen en onder de voorwaarden die ze 
bepalen en dat, krachtens artikel 205, 
lid 1, het eventuele overschot van de 
voorheffingen verrekend wordt met de 
aanslagen in de opdeciemen en wat over
blijft aan de betrokken belastingplichtige 
wordt teruggegeven indien het totaal 
bedrag ervan minstens 20 frank bereikt; 
dat voor de toepassing van dit lid de 
werkelijke roerende voorheffingen als 
bedoeld in de artikelen 164 tot 171 in 
aanmerking worden genomen ten aanzien 
van de aan de vennootschapsbelasting 
onderworpen belastingplichtigen; 
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Overwegende dat hieruit volgt dat het 
overschot van voorheffingen als. bedoeld 
in artikel 205, voor de terugbetaling 
waarvan bij artikel 309 geen moratoire 
interest wordt toegekend, het overschot 
is dat blijft bestaan na de verrekening 
die bij de artikelen 2 en 186 is voorge
schreven; 

Overwegende dat artikel 308 van het 
Wetboek van de inkomstenbelastingen 
bepaalt dat (( bij terugbetaling van belas
tingen » moratoriuminteresten worden 
toegekend tegen een rentevoet van 0,50 
percent per kalendermaand, doch dat 
krachtens artikel 309, 2°, van hetzelfde 
wetboek geen interest wordt toegekend 
" bij terugbetaling van het overschot van 
voorheJfingen . . . als bedoeld bij artikel 
205, die ten voordele van de betrokken 
belastingp1ichtige geschiedt » ; 

Overwegende, derhalve, dat wanneer 
roerende voorheffingen aan de belasting
plichtige worden teruggegeven, hetzij 
van bij de vestiging ,van de belasting, 
hetzij na reclamatie, in de mate dat het 
bedrag van die voorheffingen de verschul
digde belasting te hoven gaat, deze 
terugbetaling geen aanleiding kan geven 
tot het toekennen van moratoire inte
resten; 

Dat, in tegenstelling met wat eiserses 
beweert, een dergelijke terugbetaling, 
wegens het feit aileen dat ze geschiedt na 
de vestiging en zelfs de inkohiering van 
de aanslag en ten gevolge van een recla
matie, niet verandert in een terugbeta- · 
ling van belastingen in de zin van ge
noemd artikel 308 ; 

Overwegende, daarentegen, dat wan
neer, enerzijds, de aanslag vastgesteld en 
gevestigd werd zonder dat van de ver
schuldigde belasting het bedrag is afge
trokken van de voorheffingen die wette
lijk moesten worden verrekend, en dat 
aldus aan de belastingplichtige de 
verplichting werd opgelegd een hager 
bedrag te kwijtEm dan datgene dat nog 
wettelijk verschuldigd was en dat, ander
zijds, dit bedrag werd betaald, de terug
betaling van het bedrag die de directeur 
beveelt ten gevolge van een reclamatie 
welke op dit gebrek' aan verrekening is 
gegrond, een terugbetaling van belasting 
is die, met toepassing van artikel 308, de 
betaling van moratoire interesten ten 
gevolge heeft ; 

Overwegende, bijgevolg, dat het arrest, 
door te beslissen dat eiseres geen recht 
heeft op genoemde moratoire interesten 
om de enige redenen als vermeld in het 
middel;' zijn beschikkende gedeelte niet 
wettelijk heeft verantwoord ; 

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

den arrest; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de kant 
van de vernietigde beslissing ; veroor
deelt verweerder in de kosten; verwijst 
de zaak naar het Hof van beroep te 
Luik. 

7 december 1972. - 1e kamer. -
Voo1·zitte1· de H. Valentin, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Verslaggever, 
Baron Richard. - Gelijlcluidende con
clusie, de H. Duman, advocaat-generaal. 
- Pleiters, de HH. de Longueville (van 
de balie te Brusselj en Fally. 

1• KAMER. - 8 december 1972. 

1° BEWIJS.- BEWIJS DOOR GESCHRIFT. 
- BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN, -
DIRECTE BELASTINGEN. - CONCLUSIE 

EN STUKKEN VAN RET ADMINISTRATIEF 
DOSSIER. - UITLEGGING VERENIGBA,AR 
MET DE BEWOORDINGEN VAN DEZE 
AKTEN.- GEEN M~SKENNING VAN DE 
BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN. 

2° BEWIJS. - BEWIJS DOOR GESCHRIFT. 
- EEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN. -
DIRECTE BELASTINGEN. - Koop. OF 
VERKOOPBORDERELLEN. BEWIJS
KRACHT. - BEOORDELING DOOR DE 
FEITENRECHTER. 

1° De bewijslcJ·acht van de akten wordt niet 
mislcend door de rechte1· die aan de 
conclusie van een partij en aan de stulc
lcen van het administmtiej dossier een 
uitlegging geeft die verenigbaar is met 
de bewoo1·dingen van deze alcten (1). 
(B.W., art. 1319, 1320 en 1322.) 

2° De rechter beoordeelt soevere~:n in jeite 
de bewijslcracht' van losse door een regel
matige boelchouding niet belc1·achtigde 
lcoop- of verlcoopborderellen, van het 
ogenblilc dat hij e1· geen dmagwijdte aan 
toelcent die onve1·enigbaa1· is met de 
bewoordingen e1·van (2). (Wetb. van de 
inkomstenbel., art. 248, § 1 ; B.W., 
art. 1319, 1320 en 1322.) 

(1) Cass., 12 en 19 september 1967 (Arr. 
cass., 1968, blz. 55 en 96); men raadplege 
cass., 12 oktober 1972, supm, blz. 155. 

(2) Men raadplege cass., 2 april 1971 
(A1·r. cass., 1971, blz. 736) en 6 januari 1972 
(ibid., 1972, blz. 440). · 
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(VANOVERTVELDT, T. BELGISCHE STAAT, 
.MINISTER VAN FINANCIEN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 19 november 1971 door het Hof 
van beroep te Gent gewezen ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 245, ~46, 248 
en 251, vooral § 1, van het Wetboek 
van de inkmnstenbelastingen, bijlage 
bij het koninklijk besluit van 26 februari 
1964, 1317 tot 1324 van het Burgerlijk 
Wetboek, en 97 van de Grondwet, 

ee1·ste ondeTdeel, doonlat het bestreden 
arrest verklaart dat eiser, wat het aan
slagjaar 1965 betreft, de onwettelijkheid 
van de supplementaire taxatie inroept, 
omdat zij gesteund zou zijn op dezelfde 
elementen als die welke tot staving van de 
oorspronkelijke aanslag hebben gediend, 
zodat de administratie het bewijs van 
het in de plaats van de aangifte gestelde 
bedrag niet zou hebben geleverd, 

te1·wijl de conclusie van 25 maart 1971 
integendeel opwierp dat de administratie 
de elementen niet had bewezen die nieuw 
waren ten overstaan van de gm,vijzigde 
aangifte, vermits de supplmnentaire aan
slag steunde op de elementen opgenomen 
in de oorspronkelijke aangifte, mits 
wijziging van de vergelijkingscoefficient 
tot bepaling van de brutowinst op de 
granen, zodat het arrest de conclusie van 
25 maart 1971 verkeerd lijkt te inter
preteren (schending van de artikelen 
1317 tot 1324 van het Burgerlijk Wet
hoek); 

tweede onde1·deel, do01·dat, na voorge
houden te hebben « dat, na de aanvaar
ding door de belastingplichtige van een 
wijziging van zijn aangifte, de adminis
tratie gerechtigd is een supplementaire 
aanslag te vestigen, wanneer deze aanslag 
steunt op elementen vreemd aan de 
eerste wijziging en voor zoveel het bewijs 
van die nieuwe elementen geleverd 
wordt "• het arrest verklaart « dat ten 
deze de administratie bij de vestiging 
van de supplementaire aanslag over het 
dienstjaar 1965 weliswaar gebruik heeft 
gemaakt van de stukken en gegevens die 
gediend hadden om de oorspronkelijke 
aanslag te vestigen zoals de berekening 
van de brutowinst en de opgave van de 
bedrijfskosten, maar elementen in aan
merking heeft genomen die vreemd zijn 
aan de oorspronkelijke aanslag, namelijk 

de toepassing van een andere coefficient 
bij vergelijking vastgesteld, om de bruto
winst op de granen te bepalen "• 

teTwijl eiser in zijn conclusie opwierp 
enerzijds dat, blijkens zijn aangifte 
over het dienstjaar 1965, een akkoord 
werd afgesloten, wat betreft het « globaal 
inkomen "• op 199.590 frank nu de 
aangifte zelf slechts 161.388 frank opgaf, 
zodat de elementen die ten grondslag 
lagen aan de aanslag op 199.590 frank, 
niet de elementen van de aangifte zelf 
konden zijn, maar van een gewijzigde 
aangifte, en anderzijds, dat de bewijs
voering betreffende de clementon die nu 
ten grondslag lagen aan de onderhavige 
betwiste supplementaire aanslag, zoals 
ze bleek nit de beslissing van de direc
teur, steunde op bijlagen aan de oorspron
kelijke en dus niet gewijzigde aangifte, 
zoals het arrest trouwens toegeeft, zodat 
deze bijlagen voor de nieuwe bewijs
voering van onderhavige betwiste aan
slag geen waarde konden hebben, en de 
cijfers van de 'verbeterde aangifte moos
ten worden voorgelegd, en zodoende uit 
deze beide opwerpingen client afgeleid 
te worden dat niet gekend was of de 
199.590 frank steunden op een verge
lijkingscoefficient wat betreft de granen 
en het arrest dan ook niet kan zeggen 
dtit een andere coefficient wercl toegepast 
om de brutowinst op granen te bepalen, 
wat doet besluiten tot een niet adequaat 
antwoord op de conclusie van eiser en 
zelfs tot een innerlijk tegenstrijdig 
antwoord, nu het arrest enerzijds oor
deelt dat de administratie gerechtigd is 
een supplementaire aanslag te vestigen 
wanneer deze steunt op elementen 
vreemd aan de eerste wijziging, en ander
zijds dat ze elementen, vreemd aan de 
oorspronkelijke aanslag, in aanmerking 
heeft genomen (schending van artikel 97 
van de Grondwet) : 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat eiser, na te hebben 
gesteld dat de gewijzigde aangifte waar
mede hij zich akkoord had verklaard « de 
aangifte vervangt en de waarde heeft 
van een aangifte "• in conclusie aanvoerde 
dat, bij het vaststellen van de thans 
betwiste supplementaire aanslag, behalve 
de thans betwiste brutowinst in zake 
granen en een paar ondergeschikte wijzi
gingen, alle posten van de brutowiust 
en ook de onkosten overgenomen zijn uit 
st1.1kken die bijlagen waren van de oor
spronkelijke aangifte; dat, nu deze laat
ste juist verbeterd werd, zij geen waarde 
meer had, en men de cijfers van de verbe-
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terde aangifte had moeten overnemen, 
zodat de administratie het bewijs van 
het in de plaats van de aangifte gestelde 
cijfer niet heeft geleverd ; 

Overwegende dat het arrest beschouwt 
dat eiser de onwettelijkheid van de 
supplementaire taxatie inroept om de 
reden dat zij steunt op dezelfde elemen
ten als die welke tot staving van de 
oorspronkelijke aanslag hebben gediend 
zodat de administratie het bewijs van 
het in de plaats van de aangifte gestelde 
bedrag niet heeft geleverd ; 

Overwegende dat het arrest zodoende 
van de conclusie van eiser een interpre
tatie geeft die met de termen ervan niet 
onverenigbaar is ; 

Wat het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat eiser zich ertoe be
perkt aan te voeren dat, vermits niet ge
kend was of het in de gewijzigde aangifte 
aangenomen globaal inkomen van 
199.5!.10 frank niet reeds, wat de granen 
betreft, op een vergelijkingscoei'ficient 
steunde, het arrest niet vermocht te zeg
gen dat in de thans betwiste supplemen
taire aanslag, voor de berekening van de 
brutowinst op de granen, een andere 
coefficient werd toegepast dan in de 
gewijzigde aangifte en dat voorrhelde 
supplementaire aanslag op elementen 
steunde die aan de eerste wijziging 
vreemd waren ; 

Overwegende dat het arrest eerst eraan 
herinnert dat, na aanvaa.rding door de 
belastingsplichtige van een wijziging van 
zijn aangifte, de administratie gerech
tigd is een supplementaire aanslag te 
vestigen wanneer deze aanslag steunt op 
elementen vreemd aan de eerste wijzi
ging en voor zoveel het bewijs van die 
nieuwe elementen geleverd wordt ; 

Dat het arrest onmiddellijk daarop 
beschouwt dat ten deze de administratie 
bij de vestiging van de supplementaire 
aanslag weliswaar gebruik heeft gemaakt 
van stukken en gegevens die gediend 
hadden om de oorspronkelijke aanslag 
te vestigen, zoals de berekening van de 
brutowinst en de opgave van de bedrijfs
kosten, maar elementen, vree1nd aan de 
oorspronkelijke aanslag, in aanmerking 
heeft genomen, namelijk de toepassing 
van een " andere " coefficient, bij verge
lijking vastgesteld, om de brutowinst op 
granen te bepalen ; dat zoals verder 
uiteengezet de administratie ook het 
bewijs van die elementen Ievert ; 

Overwegende dat uit die contekst 
blijkt dat het hof van beroep in feite en 
derhalve soeverein vaststelt dat het 
nieuwe element dat in de thans betwiste 

supplementaire aanslag werd in aan
merking genomen, namelijk de toepas
sing van een " andere "• ditmaal bij verge
lijking vastgestelde coefficient, om de 
brutowinst op de granen, te bepalen, ook 
t-en aanzien van de gewijzigde aangifte 
nieuw was, impliciet vaststellend dat 
deze laatste niet op een vergelijkings
coefficient steunde ; 

Overwegende dat het arrest dienvol
gens de in het onderdeel aangehaalde 
conclusie van eiser passend beantwoordt 
en de gewraakte tegenstrijdigheid niet 
vertoont; 

Dat geen · van beide onderdelen van 
het middel kan worden aangenomen ; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 245, .246, 
.248, § I, en .251 van het Wetboek van de 
inkomstenbelastingen, gecoordineerd bij 
het koninklijk besluit van .26 februari 
1964, 1317 tot 13.24 van het Burgerlijk 
Wetboek en 97 van de Grondwet, 

doordat, na verklaard te hebben dat 
het · enige twistpunt bestaat in de bruto
winst op de granen, dit is het verschil 
tussen de aankoopprijs en de verkoop
prijs van de granen, en wei in deze zin 
dat de administratie de verkochte aan
kopen door eiser opgegeven, alsook de in 
de verkoopfacturen aangehouden ver
koopprijs aanneemt, maar niet de aan
koopprijs aangehoudeh in de aankoop
borderellen, waaruit eiser afleidde dat, 
aange:iien uitsluitend dit laatste element 
(aankoopprijs in 'aankoopborderellen) 
betwist werd, hij niet het juiste bedrag 
van zijn belastbare inkomsten, bruto 
of netto, moest bewijzen, wat slechts 
door een volledige en betrouwbare boek
houding kon bewezen worden, maar 
aileen op dit punt, dit is de aankoopprijs, 
bewijzen moest leveren, vooral nu arti
kel 248 van het Wetboek van de inkom
stenbelastingen niet een volledige, be
trouwbare en bewijskrachtige boekhou
ding eist, maar slechts « bewijskrachtige 
gegevens "• wat volgens · eiser kon gebeu
ren door aan te tonen dat die aankoopbor
derellen wei degelijk bewijskracht heb
ben, het bestreden arrest oordeelt, ener
zijds dat deze aanlwopborderellen een 
zekere bewijskracht hebben, anderzijds 
dat zij er geen hebben, en wei bepaald 
dat, hom.vel deze aankoopborderellen 
bij landbouwers kunnen worden gelijk
gesteld met facturen en zij moeten opge
maakt worden en bijgehouden krachtens 
artikel .27, lid .2, van het Wetboek der 
met het zegel gelijkgestelde taxes en 
artikel 3 van de desbetreffende Algemene 



-350-

V erordening en ook · ingevolge het minis
terieel besluit van 29 juli 1950 zoals 
aangevuld bij ministerieel besluit van 
18 augustus 1954, zodao ze « op zichzelf 
een zekere bewijskracht lnmnen hebben », 
zij nochtans toch niet bewijskrachtig 
zijn, omdat ze niet kunnen beschouwd 
worden " als zijnde de juiste en volledige 
weergave van de aankopen van granen », 
noch " een volledig en trouw overzicht 
geven van de gedane aankopen », omdat 
« inderdaad de inhoud ervan dnor geen 
enkel boekhoudkundig bescheid bekrach
tigd wordt - er bestaat noch inventa
risboek noch kasdagboek, noch post
check-dagboek, noch bankdagboek -
zodat de waarachtigheid van de inhoud 
van de stukken onmiddellijk kan worden 
gecontroleerd » en mndat « daarenboven 
eiser zelf in zijn aangifte op die stukken 
niet steunt "• 

terwijl 1° enerzijds zeggeit dat de 
onderhavige aankoopborderellen een ze
kere bewijskracht hebben, anderzijds 
dat zij er geen hebben, neerkomt op een 
innerlijk tegenstrijdige motivering, wat 
de schending van artikel 97 van de 
Grondwet impliceert, te meer daar er 
geen verschillende soorten van bewijs
kracht bestaan, 2° nu artikel 97 van de 
Grondwet het Hof ook in de mogelijkheid 
stelt de logica van de aangevoerde 
redenering te onderzoeken, aangestipt 
client te worden dat, zelfs zo men van 
oordeel is dat een volledige boekhouding 
een innerlijke controle mogelijk maakt 
door het feit dat de verschillende boek
houdkundige· rubrieken moeten overeen
stemmen, de eigenlijke bewijskracht van 
deze boekhouding toch niet zit in die 
innerlijke controls die van boekhoud
ktmdige aard is, maar steunt op de 
bewijskracht die de basisstukken van de 
boekhouding hebben, waaronder de fac
turen en aankoopborderellen, aantekenin
gen in het lmsdagboek, inventarisboek 
enzovoorts, zodat een verwijzing naar de 
boekhoudkundige techniek van de vol
ledige boekhouding als dusdanig geen 
grotere bewijskracht en betrouwbaarheid 
betekent, en dat, wanneer verwezen 
wordt naar de hulpstukken van de 
boekhouding (bank- en postrekeninguit
treksels, facturen, aankoopborderellen 
enzovoorts) deze stukken evengoed be
staan zonder boekhouding, en ten deze 
bestaan, en dat tenslotte onderhavige 
aankoopbordsrellen bovendien bewijs
kracht halen uit het foit dat ze regelmatig 
gecontroleerd worden door de adminis
tratie van de overdrachttaks enerzijds 
en de administratie van Economische 

Zaken anderzijds, 3° ten deze het bewijs. 
niet wordt vereist betreffende " de vol
ledige weergave van de aankopen "• 
hoeveelheid incluis, maar uitsluitend het 
bewijs omtrent de prijs, 4° uit de door 
het arrest aangehouden redenering blijkt 
dat het hof van beroep van het begrip 
" bewijskrachtige gegevens "• waarvan 
artikel 248, § 1, van het Wetboek 
van de inkomstenbelastingen spreekt, 
een verkeerd begrip heeft, nu het in dit. 
verbancl een bewijskrachtige betrouw
bare volledige boekhouding eist, hoewel 
vermelde termen dit niet vereisen, 
5° eiser overigens in zijn conclusie stelde 
dat de stockaangiften voor het Ministerie 
van Economische Zaken het inventaris
boek vervingen, waarop het arrest niet 
antwoordt, 6o de " nota », binnen de 60· 
dagen na de neerlegging van het adniinis
tratief dossier in dat dossier gedepo
neerd, onder verwijzing naar het neer
gelegd stuk 1, bewijst dat het zogenaamcl 
niet stetmen op die stukken, de aankoop
borderellen, een eenvoudige vergissing 
van rekenen uitmaakte, op welke opwer
ping het arrest ook ni~t aantwoordt : 

Overwegende dat het geenszins tegen
strijdig is te beschouwen, zoals het arrest 
het doet, dat het niet is omdat aankoop
borderellen op zichzelf een zekere bewijs
kracht "kunnen" hebben, dat die 
stukken per se een volledig en trouw 
overzicht geven van de gedane aankopen 
en ten deze kunnen beschouwd worden 
als zijnde de juiste en volledige weergave 
van eisers aankopen van granen ; 

Dat een juiste en volledige weergave 
van de aankopen ook de prijzen omvat 
en het gebrek aan zulke weergave dus 
ook op onjuiste prijzen kan slaan; 

Overwegende dat de feitenrechter de 
bewijskracht van losse aankoopborde
rellen, · die niet door een regelmatige 
boekhouding worden bekrachtigd, in 
feite en dm·halve soeverein beoordeelt; 

Overwegende dat, in strijd met wat 
het middel staande houdt, de redenering 
van het arrest geenszins insluit dat de 
rechters het gebi'ek aan bewijskrachtige 
gegevens, waarvan artikel 248, § 1, van 
het Wetboek van de inkomstenbelas
tingen gewaagt, zouden hebberi gelijkge
steld met het gebrek aan een bewijs
krachtige betrouwbare volledige boek
houding; 

Overwegende dat, in zoverre het mid
del het arrest verwijt niet te hebben 
geantwoord op de aanvoeringen luidens 
welke de stockaangiften voor het Minis
terie van Economische Zaken het inven
tarisboek vervingen en luidens welke de 

I 

I 
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-omstandigheid dat eiser in zijn aangifte 
op de aankoopborderellen niet stetmde, 
op een loutere vergissing berustte, bet 
om argumenten gaat die geen afzonder
lijk middel uitmaken en waarop bet hof 
van beroep derhalve niet behoefde te 
antwoorden; 

Dat het middel niet kan worden aan
genomen; 

Over bet derde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 245, 246 en 
248, § 1, en 251, § 1, van bet Wetboek 
van de inkomstenbelastingen, 1317 tot 
1324 van het Burgerlijk Wetboek en 97 
van de Grondwet, 

doordat het bestreden arrest oordeelt 
« dat gekiemde granen bij alle graanhan
delaars te vinden zijn, ook bij de verge
lijkingsptmten, hoewel zij niet uitdruk
kelijk de verkoop van gekiemde granen 
vermelden " en « dat de aftrek bij ver
koop gecompenseerd wordt d'oor een 
aftrek bij de aankoop aan de landbou
wers ,, zodat « bet bedrag van de bruto
winst bij de vergelijkingsptmten op 
dezelfde wijze bei:nvloed wordt als bij 
elser », 

terwijl 1° het verslag van inspecteur 
Van Vooren van 13 mei 1971 en de 
daaraan gehechte tabel van de verge
lijkingspunten, vooral met de ontleding 
ervan, en meer bepaald bet element 
« verkopen gekiemde tarwe ,, ervan laten 
blijken dat geen gekiemde tarwe werd 
verkocht door de in acht genomen 
vergelijkingsptmten, zodat de bewijs
kracht gehecht aan genoemd verslag, en 
vooral aan de aangehechte tabel met de 
ontleding van de vergelijkingspunten, 
werd miskend (schending van de artike
len 13I7 tot I324 van bet Burgerlijk 
Wetboek), 2° eiser in zijn nota van 6 sep
tember aanvoerdde dat de handel in 
gekiemde tarwe, zoals die door hem werd 
gedreven, een bijzondere handel was, 
vermits deze gekiemde tarwe werd uitge
voerd en niet aan de bloemmolens in 
Belgie werd geleverd, en een handel was 
welke noch door de vergelijkingspunten 
noch door de gewone handelaar wordt 
gedreven, zodat bet arrest niet zo maar 
kan zeggen dat iedere handelaar in 
granen een hoeveelheid gekiemde tarwe 
in zijn tarwe vindt, en op voormelde 
nota geen adequaat antwoord geeft 
(schending van artikel 97 van de Grand
wet); 3° in elk geval de vraag gesteld 
bleef, zoals zij in de nota werd gesteld, 
in welke mate er bij de vergelijkings
punten gekiemde tarwe onder de verkoch
te tarwe voorhanden was, en in welke 

mate de aankoopprijs bij de vergelijkings
punten werd verlaagd, >vat bij de verge
lijkingsptmten bij gebrek aan gegevens 
niet kan worden nagegaan, wat een 
gebrek aan eon adequaat antwoord uit
maakt (schending van artikel 97 van de 
Grondwet): 

Overwegende dat, in strijd met wat 
eiser staande houdt, bedoeld verslag van 
inspecteur Van V ooren uitdrukkelijk 
vaststelt dat « bij vochtige oogstsei
zoenen de meeste tarwe gekimnde granen 
bevat zodat elke handelaar in tarwe 
daarvoor aftrekkingen vanwege de lw
pers ondergaat " terwijl het arrest daar
aan toevoegt « ook bij de vergeiijkings
punten, hoewel zij niet uitdrukkelijk de 
verkoop van gekiemde granen vermel
den "; 

Dat de gewraakte miskenning van de 
bewijskracht van voormeld verslag of de 
eraan gehechte tabel dienvolgens niet 
bestaat; 

Overwegende dat het arrest, door in 
feite en derhalve soeverein vast te stollen 
dat gekiemde granen bij aile graanhande
laars te vinden zijn, dat de aftrek bij 
verkoop gecompenseerd wordt door de 
aftrek bij aankoop en dat bet bedrag van 
de brutowinst bij de vergelijkingsptmten 
" op dezelfde wijze " bei:nvloed wordt als 
bij eiser, de in het middel aangehaalde 
conclusie passend beantwoordt; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

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

8 december 1972. - I• kamer. __:_ 
Vom·zitte1', Ridder Rutsaert, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - VeTslaggeve1·, 
de H. de Vreese. - Gelijkluidende con
clusie, de H. Colard, advocaat-generaal. 
- Pleite1·, de H. Claeys Bouuaert (van de 
balie te Gent). 

I• KAMER. - 8 december 1972. 

1o GEMEENTELIJKE EN PROVIN
CIALE BELASTINGEN.- GEMEEN
TELIJKE BELASTING OP DE DRIJF
KRAOHT VAN DE IN EEN NIJVERHEIDS
EXPLOITATIE GEBRUIKTE MOTOREN. -
BELASTING ANALOOG MET HET PATENT. 
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2° VOORZIENING IN CASSATIE. -
BESLISSINGEN WAARTEGEN EEN CAS
SATIEBEROEP KAN WORDEN INGESTELD. 
- DIRECTE GEMEENTELIJKE EN PRO
VINCIALE BELASTINGEN. - BESLUIT 
VAN DE BESTENDIGE DEPUTATIE VAN 
EEN PROVINCIERAAD OVER DE RECLA
MATIE VAN EEN NAAMLOZE VENNOOT
SCHAP OF VAN EEN VENNOOTSCHAP BIJ 
WIJZE VAN GELDSCHIETING OP AANDE
LEN TEGEN EEN AANSLAG IN EEN 
DIRECTE GEMEENTELIJKE BELASTING 
ANALOOG MET HET PATENT. - GEEN 
BESLISSING IN LAATSTE AANLEG. -
NIET ONTVANKELIJKE VOORZIENING. 

1 o Een belasting analoog met het patent is 
de cli1·ecte gemeentelijke belasting gehe
ven in verhouding tot de d1·ijJlc1·acht van 
de in een nijve1·heidsexploitatie gebruikte 
motor en ( 1). 

2o Niet ontvankelijlc is de voorziening 
tegen het besluit van de bestendige depu
tatie van een p1'Dvincieraad ove1· de 
1·eclamatie van een naamloze vennoot
schap of van een vennootschap bij wijze 
van geldschieting op aandelen tegen een 
aanslag in een di1·ecte gemeentelijlce 
belasting analoog met het patent, daar 
dit besl·uit geen beslissing in laatste 
aanleg is (2). (Wet van 22 januari 1849, 
art. 4, gewijzigd bij de wet van 10 ok
tober 1967; G.W., art. 603, 3°, {}n 605, 
5D.) 

(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « ENTREPRI
SES ROBERT DELBRASSINNE ll, T. STAD 
ANTWERPEN.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
besluit, op 21 maart 1972 door de Besten
dige Deputatie van de Provincieraad van 
Antwerpen gewezen; 

Over de grand van niet-ontvankelijk
heid ambtshalve tegen de voorziening 
opgeworpen en hieruit afgeleid dat het 
besluit geen in laatste aanleg gewezen 
beslissing is : 

Overwegende dat het reglement van de 
stad Antwerpen waarvan de toepassing 
aanleiding heeft gegeven tot de recla-

(1) Cass., 24 oktober 1967 (Arr. cass., 
1968, blz. 298). 

(2) Cass., 24 oktober 1967, waarvan sprake 
in de vor:ige noot, en 29 maart 1972 (Ar1·. cass., 
1972, blz. 727). 

matie van eiseres een directe belasting 
heft ten laste van personen en rechts
personen die, in hun nijverheidsonder
neming of op een werf die gedurende 
minstens drie maanden op het grondge
bied van de stad gevestigd is, motoren 
bezigen, en dit naar verhouding van het 
vermogen van de motoren ; 

Dat die gemeentebelasting van eiseres. 
werd gevorderd over het dienstjaar 1970 
wegens het aantal en het vermogen van 
de motoren door haar gebruikt. voor haar 
activiteit op het grondgebied van de 
stad Antwerpen ; 

Dat die directe belasting eiseres treft 
wegens de uitoefening van haar nijver
heid, handel of bedrijf, afgezien van de 
behaalde winst, en met het pateut over
eenkomt; 

Overwegende dat ingevolge arvikel 609, 
5°, van het Gerechtelijk Wetboek en 
krachtens de artikelen 1 en 14 van de 
wet van 22 juni 1877, de bestenclige 
deputaties van de provincieraden in 
eerste aanleg uitspraak doen over de 
reclamaties van de belastingplichtigen 
tegen hun aanslag in een directe gemeen
tebelasting, analoog met het patent, 
wanneer clie belastingplichtigen een 
naamloze vennootschap of een vennoot
schap bij wijze van geldschieting op aan
delen zijn; 

Dat hieruit volgt dat tegen het besluit 
hager beroep kon worden ingesteld voor 
het hof van beroep en dat de voorzie
ning niet ontvankelijk is ; 

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

8 december 1972. - 1• kamer. -
Voorzitte1·, Ridder Rutsaert, raadsheer 
waarnern.end voorzitter. - Ve1·slaggever, 
de H. de Vreese, - Gelijkluidende con
clusie, de H. Colard, advocaat-generaal. 
- Pleite1·, de H. Koevoets (van de balie 
te Antwerpen). 

1• KAMER. - 8 december 1972. 

GEMEENTELIJKE EN PROVINCIA
LE BELASTINGEN.- PROVINCIALE 
BELASTING. - REGLEMENT VAN DE 
PROVINCIERAAD VAN WEST-VLAANDE
REN, GECOORDINEERD BIJ HET BESLUIT 
VAN 10 APRIL 1969 VAN DE BESTENDIGE 
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DEPUTATIE, ARTIKEL 28 EN 29. -
BELASTING OP DE PLEZIERV AARTUIGEN 

EN -BOOTJES VOOJ;tZIEN VAN EEN MOTOR 
MET EEN CILINDERINHOUD VAN MEER 

DAN 3.000 CM3 EN DIENENDE VOOR NIET 
BEZOLDIGD VERVOER VAN PERSONEN.

TOEPASSINGSVOORWAARDEN. 

De belasting van 1.800 frank, ten behoeve 
van de provincie TVestVlaander-en, op 
de pleziervaartuigen- en bootjes voorzien 
van een motor met een cilinderinhoud 
van mee1· dan 3.000 cm3 en dienende voor 
niet bezoldigd vervoer van peTsonen, 
wordt niet toegepast op een vaa1·tuig dat 
gebruilct wordt doo1· een persoon van wie 
de woonplaats in Belgie buiten het 
grondgebied van de p1·ovincie is gelegen 
en dat zijn thuishaven buiten de provin
cie heeft. 

(VAN MALLEGHEM, 

T. PROVINCIE WEST-VLAANDEREN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
besluit, op 5 augustus 1971 door de 
Bestendige Deputatie van de Provincie
raad West-Vlaanderen gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 110 van de Grand
wet, 28 en 29 van de besluiten van de 
Provincieraad van West-Vlaanderen be
treffende het Reglemen:t op de provin
ciale belastingen gecoordineerd door 
besluit van 10 april 1969 van de Besten
dige Deputatie van de Provincieraad van 
West-Vlaanderen . 

dom·dat het bestreden besluit, na in zijn 
aanhef geconstateerd te hebben dat eiser 
woonde te Brussel 15, Tervurenlaan, 402, 
de besluiten van 3 november 1969 en 
17 februari 1970 van de hoofdcontroleur 
der belastingen te Nieuwpoort bekrach
tigt, waardoor hij aangeslagen werd voor 
een bedrag van 1.800 frank als belasting, 
en voor een bedrag van 1.800 frank als 
boete, in de provinciale belasting op de 
pleziervaartuigen en -bootjes, en meer 
bepaald op de pleziervaartuigen en 
-bootjes, welke moeten gemeten worden 
en een cilinderinhoud van meer dan 
3000 cm3 hebben, 

terwijl, luidens artikel 28 van voor

CASSA'l'IE, 19i3. - 12 

melde gecoordineerde besluiten, gezegde 
belasting de natuurlijke personen niet 
treft, die hun woonplaats in Belgie doch 
buiten de provincie West-Vlaanderen 
hebben; weliswaar in artikel 29 van 
voormelde gecoordineerde besluiten op 
die regel uitzondering wordt gemaakt 
wat de belasting betreft van 360 frank 
voor pleziervaartuigen en -bootjes met 
buitenboordrnotor en van 720 frank voor 
pleziervaartuigen en -bootjes met inge
bouwde motor, doch niet wat de belasting 
betreft van 1.800 frank voor plezier• 
vaartuigen en -bootjes, welke moeten 
gemeten worden en die een cilinderinhoud 
van meer dan 3000 cm3 hebben; het 
bestreden besluit dienvolgens artikel llO 
van de Grondwet schendt door eiser een ' 
provinciale belasting op te leggen welke 
door de Provincieraad niet was goedge
keurd: · · 

Overwegende dat artikel 28 van het bij 
besluit van 10 april 1969 van de Besten
dige Deputatie van de Provincie West
Vlaanderen gecoordineerd Reglement op 
de provinciale belastingen luidt als vblgt : 
" Ten behoeve van de provincie wordt 
een belasting geheven op de motorrij
wielen voorzien van een motor met een 
cilinderinhoud van maximum 2'50 'cm3, 

alsmede op de pleziervaartuigen ·.en 
-bootjes uitgerust met een motor of een 
hulpmcitor en dienende voor niet bezol
digd vervoer van personen, wanneer deze 
rij- en vaartuigen op de open bare weg 
worden gebruikt door natuurlijke of 
rechtspersonen wier woonplaats of maat
schappelijke zetel of, bij ontstentenis van 
woonplaats of maatschappelijke zetel in 
Belgie, de verblijfplaats of de zetel van 
een inrichting op het grondgebied van 
de provincie gelegen is " ; 

Overwegende dat artikel 29 van be
doeld reglement het bedrag van de belas
ting bepaalt, naar de aard van de vaar
tuigen, op 360, 720, 1.080 en 1.800 frank; 
dat het bedrag van 1.800 frank vastge
steld wordt voor de " pleziervaartuigen 
en -bootjes, welke moeten gemeten wor
den (te belasten door de provincie 
waarin hun thuishaven ligt), met ineer 
dan 3.000 cm3 cilinderinhoud "; 

Overwegende dat het laatste lid van 
voormeld artikel 29 bepaalt dat " de 
belasting van 360 frank voor plezier
vaartuigen en -bootjes met buitenboord
motor en van 720 frank voor pleziervaar
tuigen en -bootjes met ingebouwde motor 
insgelijks van toepassing is op aile niet 
ge!:rpmatriculeerde pleziervaartuigen en 
-bootjes, die gebruikt worden in de 
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wateren van de Belgische kust of van haar 
havens, ongeacht de woonplaats of 
maatschappelijke zetel in Belgie van de 
eigenaar of gebruiker »; 

Overwegende dat uit bovenvermelde 
bepalingen blijkt dat de belasting van 
1.800 frank niet kan toegepast worden 
op een vaartuig dat gebruikt wordt door 
een persoon van wie de woonplaats in 
Belgie buiten het grondgebiecl van de 
provincie West-Vlaanderen is gelegen en 
dat zijn thuishaven buiten de provincie 
heeft; 

Overwegende dat eiser in zijn bezwaar
schrift van 27 juli 1970 onder meer liet 
gelden dat hij te Brussel woonachtig was 
-(3n dat zijn vaartuig er geregistreercl was; 

Overwegende clat, nu uit het bestreclen 
besluit niet blijkt dat de woonplaats van 
eiser in Belgie op het grondgebied van 
de provincie West-Vlaanderen gelegen 
was noch dat de thuishaven van het 
vaartuig in die provincie lag, dit besluit 
niet wettelijk beslist dat eiser gehouden 
is een verdubbelde taks van 1.800 frank 
te betalen; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den besluit; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de kant 
van de vernietigde beslissing ; veroor
deelt verweerster in de kosten; verwij.st 
de zaak naar de Bestendige Deputatie van 
de .Provincieraad van Oost-Vlaanderen. 

8 december 1972. - 19 kamer. -
Voorzitter, Ridder Rutsaert, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Verslaggever, 
de H. Meeus. - Gelijkluidende conclusie, 
de · H. Colard, advocaat-generaal. 
Pleiter, de H. Bayart. 

29 KAMER. - 11 december 1972. 

1° VOORZIENING IN CASSATIE. -
AFsTAND. - STRAFZAKEN. - VooR-

(1) Cass., 19 juni 1972 (A?'?', cass., 1972, 
blz. 994); 24 oktober 1972, sttpra, blz. 190. 

(2) Cass., 29 maart 1971 (A1r. cass., 1971, 
blz. 725). 

Ten deze had de rechter in rechte niet be
slist clat de verweerster die met haa1• maneuver 

ZIENING VAN DE BEKLAAGDE TEGEN DE 
BESLISSING OP DE BURGERLIJKE 
RECHTSVORDERING. - AFSTAND GE
GROND OP DE ENKELE REDE:N DAT DEZE 
BESLISSING GEEN EINDBESLISSING IS IN 
DE ZIN VAN ARTIKEL 416 VAN HET WET
HOEK VAN STRAFVORDERING. - AF
STAND DIE NIET ALS EEN BERUSTING 
KAN WORDEN GEINTERPRETEERD. -
GEVOLG. 

2° WEGVERKEER. - VooRRANG. -
SNELHEID VAN RET VOORRANGHEBBEND 
VOERTUIG DIE DE REDELIJKE VER
WA,CHTINGEN HEEFT VERIJDELD VAN 
DE BESTUURDER DIE DE DOORGANG 
MOET VRIJLATEN. - 0VERMACHT. 

1° W anneer de beklaagde zich in cas
satie heeft voo1·zien tegen de beslissing 
op de bw·gedijke rechtsvo?"dering en ve1'
volgens van zijn voo1·ziening afstand heeft 
gedaan om de enkele 1·eden dat deze 
beslissing geen eindbeslissing is, in de 
zin van wrtikel 416 van het Wetboek van 
strafvo1·de1·ing, kan deze afstand niet 
als een be?"usting worden gefnte1'pre
teerd en wo1·dt hij door het H of niet 
gedecretee1·d, indien door . het H of woTdt 
vastgesteld dat deze beslissing een eind
beslissing is (1). 

2° Door e1·op te wijzen dat de snelheid van 
het voertuig, waa1·mee de voorrangheb
bende bestuurder 1·eed, zodanig was dat 
zij de redelijke verwachtingen hee,ft ver
ijdeld van de bestuurdeT die de door
gang moest vrijlaten, stelt de rechter vast 
dat dit voor deze bestuurder een geval 
van overmacht heeft opgeleverd (2). 
(S.W., art. 71.) " 

(GENOT, T. MORUE A., ANDRE M., HENRY R., 
MORUE M. EN LANDSBOND DER CHRIS
TELIJKE MUTUALITEITEN,) 

ARREST (ve1·taling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 31 maart 1972 in boger be
roep gewezen door de Correctionele 
Rechtbank te Hoei ; 

onder regelmatige omstandigheden begonnen 
was, deze verder kon uitvoeren, ongeacht 
de andere omstandigheden van de zaak 
(vgl. in dit opzicht cass., 22 oktober 1969, 
An·. cass., 1970, blz. 180, en 24 mei 1971. 
ibid., 1971, blz. 946). 
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I. Op de voorziening van eiser, als 
beklaagde : 

a) 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; 

b) in zoverre de voorziening gericht is 
tegen de beslissing op de civielrechte
lijke vorderingen die tegen eiser zijn 
ingesteld door de verweerders Andree 
Morue, Marthe Andre, de echtgenoten 
Henry-Lenaerts, qualitate qua, Rene Hen
ry, in eigen naam, en de Landsbond der 
Christelijke Mutualiteiten : 

Overwegende dat bij een ter gTiffie van 
het Hof neergelegde akte van 30 juni 
1972 Mr. VanRyn, advocaat bij het Hof, 
verklaard heeft afstand te doen van het 
cassatieberoep, in zoverre dit ingesteld is 
tegen de beslissing op de rechtsvordering 
van genoemde verweerders ; 

c) in zoverre de voorziening gericht is 
tegen de beslissing op de civielrechtelijke 
vordering die tegen eiser is ingesteld door 
de verweerder Marcel Morue : 

Overwegende dat bij een ter griffie 
van het Hof op 30 juni 1972 neergelegde 
akte Mr. Van Ryn, advocaat bij het 
Hof, verklaard heeft afstand te doen van 
de voorziening die door eiser is ingesteld 
tegen de beslissing op de civielrechte
lijke vordering van de verweerder Marcel 
Morue, « welke afstand wordt gedaan 
onder het uitdrukkelijk voorbehoud van 
Francis Genot om zich opnieuw in 
cassatie te voorzien tegon de beschikkin
gen van het vonnis, op 31 maart 1972 
door de correctionele rechtbank gewezen 
op de civielrechtelijke vordering van de 
heer Marcel Morue, nadat op deze vorde
ring definitief zal zijn beslist "; 

Overwegende dat het vonnis bevesti
gend beschikt op de beroepen beslissing, 
in zoverre deze de eiser veroordeelt om 
aan genoemde verweerder bij voorraad 
een frank te betalen, met de wettelijke 
intrest en de kosten, en bovendien, eiser 
in de kosten van hoger beroep tegen ver
weerder veroordeel t ; 

Overwegende dat het bedrag van een 
frank dat door de rechter bij voorraad 
werd toegekend, het enige voorwerp was 
van de door verweerder ingestelde civiel
rechtelijke vordering ; 

Dat dientengevolge, niettegenstaande 

de door de rechter gegeven kwalificatie, 
de beslissing een eindbeslissing is in .de 
zin van artikel 416 van het W etboek van 
strafvordering en vatbaar was voor cas
satieberoep ; 

Dater derhalve geen grond bestaat om 
de afstand van de voorziening te decre
teren, vermits de afstand door dwali'ng 
blijkt te zijn aangetast en niet kan wor
den geYnterpreteerd als een berusting ; 

Overwegende echter dat eiser geen 
middel aanvoert; 

II. Op de voorziening van eiser als 
burgerlijke partij : · · 

Over het middel afgeleid uit de schen. 
ding van de artikelen 418 en 420 van het 
S~rafwetboek, 16-1, 17 en 18 van het 
koninklijk besluit van l4 maart 1968 
houdende algemeen reglement op de 
politie van het wegverkeer, 1382 en 1383 
van het Burgerlijk Wetboek en 97 van 
de Grondwet, 

doordat de correctionele rechtbank bij 
het bestreden vonnis, na de verweerster 
Andree Morue te hebben vrijgesproken 
van de te haren laste gelegde onopzette
lijke slagen of verwondingen en over
treding van artikel 16-1 van het algemeen 
reglement op de politie van het wegver
keer, eiser algeheel aansprakelijk heeft 
verklaard voor het betrokken ongeval 
en zich onbevoegd ·heeft verklaard om 
kennis te nemen van de civielrechtelijke 
vordering die hij tegen mevrouw Morue 
had gericht, op grond dat laatstgenoemde 
de voorrangsweg is opgereden, toen eiser 
nog niet in het zicht was, en dat aan de 
hand van het strafdossier niet kan worden 
bewezen dat Morue enige welbepaalde 
rijfout heeft begaan in de wijze waarop 
zij haar maneuver heeft uitgevoerd; 

te1·wijl de rechtbanl~ verder vaststelt 
dat Morue op het ogenblik van het onge
val de rechter rijstrook waarop Genot 
moest rijden had verlaten en dat' zij ogen
schijnlijk haar maneuver om naar links af 
te slaan bijna had voltooid ; de aan eiser 
toegekende voorrang geldt over de gehele 
breedte van de rijbaan, ongeacht de wijze 
waarop hij reed ; de verplichting om de 
andere bestuurders te Iaten voorgaan, 
door het algemeen reglement opgelegd 
aan de bestuurders die een maneuver 
willen uitvoeren, niet beperkt is tot het 
begin van het maneuver, maar voor zijn 
gehele verloop geldt; vermits het bestre
den vonnis vaststelt dat op het ogenblik 
dat eiser kwam aangereden, mevrouw 
Morue niet klaar was met haar maneuver 
om naar links af te slaan, het had moeten 
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beslissen dat zij eiser moest laten voor
gaan en dat vermits zij dit niet had ge
daan, doch haar maneuver verder had 
uitgevoerd, zij een rijfout heeft begaan 
waardoor zij aansprakelijk wordt voor 
het betrokken ongeval : 

Overwegende dat het vonnis erop 
wijst, zonder deswege bekritiseerd te 
worden, enerzijds "dat de verweerster 
de voorrang13weg is opgereden toen eiser 
nog niet in het zicht was ... ; dat Morue 
op het ogenblik van het ongeval de rech
ter rijstrook wao;rop Genot moest rijden 
had verlaten en dat zij ogenschijnlijk haar 
maneuver om naar links af te slaan bijna 
had voltooid" en anderzijds " dat Genot 
zeer onvoorzichtig heeft gereden . . . dat 
ongeveer op de top van de hell ing in de 
richting Hannut (waardoor hij aan het 
oog van verweerster was onttrokken), 
beldaagde aa.n zijn rechter zijde een 
verkeersteken heeft kunnen opmerken 
waarbij de nabijheid van een kruisptmt 
werd aangekondigd, wat hem tot de door 
het reglement opgelegde bijzondere voor
zichtigheid moest aanzetten ; dat be
klaagde die bijzondere voorzichtigheid 
niet heeft in acht genomen, zijn snelheid 
die hij, naar eigen bekentenis, tot 100 km. 
per uur had opgevoerd en die als een 
minimum mag worden beschouwd niet 
heeft verminderd, dat hij bij het zien van 
de wagen van Morue eerst maar even een 
geluidssignaal heeft gegeven eD uiteinde
lijk slechts in de onmiddelijke nabijheid 
van. de plaats van het ongeval heeft 
geremd, terwijl hij geheel naar links is 
afgeweken; 

: Dat de rechter aldus in feite impliciet 
doch zeker beslist dat de verweerster 
Andree Morue regelmatig haar rijma
neuver heeft begonnen en dat haar ver
wachtingen naderhand werden verijdeld 
door de foutieve gedraging van eiser ; 

Dat hij derhalve op grond van die 
feitelijke omstandigheden wettelijk heeft 
kunnen beslissen dat Andree Morue de 
in het · middel aangehaalde bepalingen 
van het wegverkeersreglement niet heeft 
geschonden en geen font heeft begaan, 
waardoor zij aansprakelijk werd voor het 
bedoelde ongeval ; 

Dat het middel niet kan worden aan
genomen; 

Om die redenen, decreteert de afstand 
van de voorziening in cassatie, voor zover 
zij gericht is tegen de beslissing op de 
civielrechtelijke vorderingen die tegen 
eiser zijn ingesteld door de verweer
ders Andree Morue, Marthe Andre, de 
echtgenoten Henry-Lenaerts, qualitate 
q~!a, Rene Henry, in eigen naatn, en de 

Landsbond der Christelijke Mutualitei
ten ; verwerpt de voorziening voor het 
overige; veroordeelt eiser in de kosten. 

11 december 1972. - 2 8 kamer. -
Vo01·zitter en Verslaggever, de H. Trousse, 
raadsheer waarnemencl voorzitter. 
Gelijklt!idende conclusie, de H. Krings, 
aclvocaat-generaal. Pleiter, de H. 
Van Ryn. 

28 KAMER. - 11 december 1972. 

1° STRAF. - MISDRIJF GESTRAFT ll'!ET 
GEVANGENISSTRAF EN GELDBOETE. -
BIJKOll'lSTIG KARAKTER VAN DE GELD
BOETE. 

2° STRAF. - MISDRIJF GESTRAFT ll'!ET 
GEVANGENISSTRAF EN GELDBOETE. 
VERV ANGENDE GEV ANGENISSTRAF. -
DuuR. 

1° W anneer een misd1·iJ] met gevangenis
straj en geldboete wordt gestrajt, moet 
alleen de dt!U1" van de gevangenisstraj 
in aanmerlcing worden genomen om de 
bet?·elclcelijlce zwaarte van de stra ffen te 
bepalen en niet het bedmg van de geld
boete, die als een bijkomende straj w01·dt 
beschouwd; deze heeft, ongeacht haar 
bedrag, hetzeljde karalcte1· als de hoofd
straj (1). (S.W., art. 25, 38 en 40.) 

2° W anneer een, misd1·ijj met gevangenis
straj en geldboete gestrajt wordt, moet 
de duur van de gevangenisstraj in aan
me?·king worden genomen en niet het 
beclrag van de geldboete om de duur 
van de vervangende gevan.genisstraj te 
bepalen (2). (S.W., art. 25 en 40.) 

(GOISSE, T.ll'!EUNIERPH. ENL.) 

ARREST (vertaling). 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 17 april 1972 in hoger beroep 
gewezen door de Correctionele Recht
bank te Dinant ; 

(1) en (2) Cass., 17 december 1867 (Bull. 
en PAsrc., 1868, I, 20); 10 oktober 1955 
(ibid, 1956, I, 109); vgl. cass., 23 septem
ber 1946 (ibid., 1946, I, 328). CONSTANT, 

Traite elB?nentaire de droit penal, uitg. 1965, 
d. II, blz. 724, nr. 660; VANHOUDT en 0ALE

WAERT, Belgisch 8trafrecht, d. I, nr. 358, 
blz. 174. 



- 357 

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

Over het middel ambtshalve afgeleid 
uit de schending van de artikelen 1, 25, 
38 en 40 van het Strafwetboek 

Overwegende dat het vonnis, wegens 
overtreding van artikel 16-2-a van het 
wegverkeersreglement, onder de om
standigheid dat het misdrijf 's nachts 
werd gepleegd, eisEr veroordeelt tot vier 
dagen hoofdgevangenisstraf en tot 100 
frank geldboete, verhoogd met 290 de
ciemen of vijftien dagen vervangende 
gevangenisstraf; 

Overwegende dat de straf die de 
feitenrechter volgens de omstandigheden 
van de zaak uitspreekt, dient om de om
schrijving van het misdrijf, dit is mis
daad, wanbedrijf of overtreding, te bepa
len; 

Overwegende dat, wanneer een mis
drijf met gevangenisstraf en geldboete 
wordt gestraft, aileen de duur van de 
gevangenisstraf in aanmerking moet wor
den genomen om de betrekkeljke zwaarte 
van de straffen te bepalen, zonder dat 
rekening mag worden gehouden _met de 
geldboete, die als een bijkomende straf 
wordt beschouwd; dat dientengevolge 
deze boete, ongeacht haar bedrag, het
zelfde karakter heeft als de hoofdstraf; 

Overwegende dat, luidens artikel 40 
van het Strafwetboek, de vervangende 
gevangenisstraf voor degenen die wegens 
overtreding zijn veroordeeld, drie dagen 
niet mag te boven gaan ; dat derhalve de 
rechter geen vervangende gevangenisstraf 
van meer dan drie dagen mocht uitspre
ken, nu de toegepaste hoofdgevangenis
straf aan het tegen eiser bewezen ver
klaarde feit het karakter van een over
treding had gegeven ; 

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

II. In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de beslissing op de civielrechte
lijke vordering van de· verweerder Leo
pold Mmmier tegei1 eiser, alsmede tegen 
de beslissing op de civielrechtelijke vor
dering van eiser tegen verweerders : 

Overwegende dat eiser geen middel 
a.anvoert; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den vonnis, in zoverre het tegen eiser een 
vervangende gevangenisstraf van vijf
tien dagen uitspreekt ; verwerpt de voor
ziening voor het overige ; beveelt dat van 
dit arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van de gedeeltelijk vernie
tigde beslissing; veroordeelt eiser in drie
vierde van de kosten ; laat het overige 
vierde ten laste va,n de Staat ; verwijst 
de aldus beperkte zaak naar de Correc
tionele Rechtbank te Namen, zitting 
houdende in hoger beroep. 

ll december 1972. - 2e kamer. -
Voor·zitter en Ver·slaggever·, de H. Trousse, 
raadsheer waarnemend voorzitter. 
Gelijkluidende conclusie, de H. Krings, 
advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 11 december 1972. 

1° VONNISSEN EN ARRESTEN. -
STRAFZAKEN. - HOGER BEROEP. -
AAN DE APPELRECHTER VOORGELEGDE 
UITGIFTE V Ac"f RET BEROEPEN VONNIS 
DIE NIET MET DE li'UNUUT OVEREEN
STEMT.- VERGELIJKING.- RECHTS
PLEGING. - MTIKEL 1382 VAN HET 
GERECHTELIJK WETBOEK. 

2° CASSATIEMIDDELEN. - STRAF
ZAKEN. - MIDDEL TEN BETOGE DAT DE 
UITGIFTE VAN HET BEROEPEN VONNIS 
NIET MET DE li'UNUUT OVEREENSTEMT. 
- GEEN GEVOLG OP DE BESLISSING VAN 
DE APPELRECHTER. -NIET ONTVANKE
LIJK MIDDEL. 

3° VONNISSEN EN ARRESTEN. -
STRAFZAKEN. -ARREST DAT BESLIST 
REEFT OP VOORLEG-0-ING- VAN ITIEN MET 
DE MINUUT NIET OVEREENSTEMli'!ENDE 
UITGIFTE. GEVOLGEN. 

1° Wan,neer in stmjzaken betoogd wor·dt 
dat de aan de appelr·echter voorgelegde 
uitgijte van het vonnis niet met de minuut 
overeenstemt, vergelijlct de voor·zitteT van 
het geTecht, dat deze beslissing heeft ge
wezen, op ver·zoek van de pTocureur· des 
Konings de uitgifte rnet de minuut van 
het vonnis; hij maakt pmces-ver·baal 
op van zijn vaststellingen, over·een
komstig ar·tikel 1382 van het Ger·echte
lijk Wetboek. 
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2° Niet ontvankelijk, wegens het ontbreken 
van belang, is het middel, aangevoerd 
tot stewing van de voorziening van de 
proctweur-gener·aal ten betoge dat 
de appelrechter zijn beslissing heejt 
gegr·ond op een met de minuut niet over
eenstemmende uitgifte van het bemepen 
vonnis, wanneer de aangegeven onregel
matigheicl de t~itoejening van cle stmj
vor·cleTing niet heejt geschaad en met 
name geenszins het toezicht heeft ver
hinderd, dat de appelrechter in Techte 
en in jeite moest uitoefenen op de oveJ·
wegingen en vermeldingen van het aan 
zijn oor·deel onder·wor·pen vonnis (1). 

3° Nietig is het arTest van het hof van 
beroep dat beslist heeft op voorlegging 
van een met de minuut niet oveJ·eenstem
mende uitgijte van het bemepen vonnis, 
wannee1· het hof de wettelijkheid niet 
heeft hmnen nagaan van de beslissing 
van de cor-r-ectionele r·echtbank en even
min heejt kunnen beoor·delen of de tegen 
de belclaagde uitgespr·olcen str·aj even
r·edig is met de zwam·te van het tegen 
hem bewezen verklaarde misdr·ijj. (Sv., 
art. 207.) 

(PROOUREUR-GENERAAL TE BRUSSEL, 
T. VERSOHAEVE EN L. VAN RENGEN.) 

ARREST (vertaling). 

RET HOF ; - Gelet op het arrest, 
op 19 mei 1972 door het Hof van beroep 
te Brussel gewezen ; 

Overwegende dat op de hogere beroe
pen die tegen een vonnis van 22 juni 1971 
van de Correctionele Rechtbank te Door
nik zijn ingesteld door de verweerder 
Van Rengen en door de open bare partij 
tegen beide verweerders, het bestreden 
arrest de verweerder Verschaeve vrij
spreekt en, rechtdoende op de strafvor
dering ingesteld tegen de verweerder 
Van Rengen, het beroepen vonnis be
vestigt, behalve in zover het uitspraak 
doet over de kosten, en met dien ver
stande dat de vervallenverklaring van 
het recht om een voertuig te besturen is 
uitgesproken tegen Louis Van Rengen 
en niet tegen Jean-Claude Van Rengen, 
zoals in het beroepen vonnis gezegd ten
gevolge van een verschrijving; dat het 
arrest verder de tweede verweerder ver
oordeelt in de helft van de kosten van 
beide instanties van de strafvordering, 
en de overige kosten ten laste laat van de 
Staat; 

Overwegende dat, uit de stukken waar-

op het Hof vermag acht te slaan, in
zonderheid uit de vergelijking van de bij 
het dossier gevoegde uitgifte van het 
beroepen vonnis met de minuut van 
genoemd vonnis, zoals opgenomen in 
het proces-verbaal op 2 juni 1972 opge
maakt door de voorzitter van de Recht
bank van eerste aanleg te Doornik, op 
verzoek van de Procureur des Konings 
bij deze rechtbank en overeenkomstig 
artikel 1382 van het Gerechtelijk Wet
hoek, blijkt dat voornoemde uitgifte 
weliswaar alle redenen van het vonnis 
op juiste wijze overneemt, maar een 
beschikkend gedeelte inhoudt, dat niet 
met de minuut overeenstemt ; 

Dat innners de uitgifte, met kennis
neming waarvan het hof van beroep zijn 
beslissing heeft gewezen, stelt : « Met 
toepassing van de artikelen 35 en 38 
van het koninklijk besluit van 16 maart 
1968 ... 418 en 420 van het Strafwet-
boek ... verklaart de misdrijven bewezen ; 
veroordeelt de beklaagde Van Rengen 
tot 200 frank geldboete en in de kosten 
van de strafvordering, in totaal begroot 
op 883 frank ; zegt dat, met toepassing 
van het enige artikel van de wet van 
22 december 1969, voornoemde geld
boete zal worden verhoogd met 290 
deciemen ... en op 6.000 frank gebracht; 
zegt dat bij niet-betaling binnen de 
wettelijke termijn de geldboete zal wor
den vervangen door een vervangende 
gevangenisstraf van zes weken : zegt 
bovendien dat de beklaagde Jean-Claude 
Van Rengen vervallen wordt verklaard 
van het recht om gedurende een maand 
enig autorijtuig te besturen ; stelt hem 
vrij van de na deze periode opgelegde 
rijproef »; 

Dat, volgens de minuut van het vonnis, 
het beschikkend gedeelte was gesteld 
als volgt : « Zegt dat het ten laste van 
Adrien Verschaeve gelegde misdrijf niet 
bewezen is ; spreekt hem vrij en ontslaat 
hem van rechtsvervolging zonder kosten ; 
zegt dat het ten laste van Louis Van 
Rengen gelegde misdrijf bewezen is ; 
veroordeelt hem tot 50 frank geldboete ; 
veroordeelt Louis Van Rengen in de kos
ten van de strafvordering, in totaal be
groat op 395 frank; zegt dat, met toe
passing van het enig artikel van de wet. 
van 22 december 1969, voornoemde geld
boete zal worden verhoogd met 290 de-
ciemen ... en op 1.500 frank gebracht ; 
zegt dat bij niet-betaling binnen de wet
telijke termijn de geldboete zal worden. 

(1) Men raaclplege cass., 20 clecember 1971 
(A-rr. cass., 1972, biz. 395 ). 
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vervangen door een vervangende ge
vangenisstraf van tien dagen » ; 

L In zoverre de voorziening gericht is 
tegen de beslissingen op de strafvorde
ring : 

a) ingesteld tegen de verweerder Ver
schaeve: 

Overwegende dat uit de tekst van het 
tweede, het derde en het vierde middel 
blijkt dat zij vreemd zijn aan de beslis
sing waarbij verweerder wordt vrijge
sproken; 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 163, 195, 
207 van het Wetboek van strafvordering 
en 97 van de Grondwet, 

doordat het bestreden arrest zijn 
beslissing grondt op een uitgift!'J van het 
beroepen vonnis, dat niet overeenstemt 
met de minuut, 

terwijl artikel 207 voorschrijft dat in 
geval van hoger beroep tegen een vonnis 
van de correctionele rechtbank de proces
stukken aan de griffie van het bevoegde 
hof van beroep moeten worden gezonden ; 
de rechter in hoger beroep de regel
matigheid van de procedure moet kun
nen nagaan, en met name de vermeldin
gen controleren die het beschikkend 
gedeelte van elk vonnis krachtens de 
artikelen 163 en 195 van het Wetboek 
van strafvordering en 97 van de Grand
wet moet bevatten, en terwijl, bij ont
stentenis van een uitgifte die overeen
stemt met de minuut van het vonnis op 
22 j"Lmi 1971 gewezen door de Correctio
nele Rechtbank te Doornik inzake ver
weerder, het hof van beroep niet wette
lijk zijn toezicht heeft kLmnen uitoefenen 
op de regelmatigheid van genoemd von
nis, met name betreffende de vermel
ding van de wetsbepalingen die zijn be
slissing rechtvaardigen : 

Overwegende dat volgens de vermel
dingen in de uitgifte van het aan het hof 
van beroep onderworpen vonnis, het 
beschikkend gedeelte weliswaar geen 
enkele beslissing met betrekking tot 
verweerder uitspreekt, maar dat daaren
tegen, wat de redenen va.n bedoeld 
vonnis betreft, dit processtuk overeen
stemt met de minuut, uit welke redenen 
de eerste rechter uitdrukkelijk afleidt 
dat het ten laste van de verweerder Ver
schaeve gelegde misdrijf « niet bewezen 
is » ; dat die overweging een beschikking 
is, die insluit dat, naar de mening van de 
eerste rechter, deze verweerder tot geen 
straf noch in kosten van de strafvorde-

ring mocht worden veroordeeld en die 
de correctionele rechtbank derhalve ont
slaat van de verplichting enige wets
bepaling ter staving van haar beslissing 
te vermelden ; 

Overwegende dat dientengevolge de 
in het middel aangevoerde onregelmatig
heid de uitoefening van de strafvordering 
niet heeft geschaad en met name geens
zins het toezicht heeft verhinderd, dat 
het hof van beroep in feite en in rechte 
moest uitoefenen op de overwegingen 
en vermeldingen van het aan zijn oor
deel onderworpen vonnis ; 

Dat het mid del derhalve niet ontvanke
lijk is wegens het ontbreken van belang; 

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

b) ingesteld tegen de verweerder Van 
Rengen : 

Over het eerste middel, hierboven aan
gehaald : 

Overwegende dat, rechtdoende na 
kennisneming van de onjuiste uitgifte 
van het aan zijn toezicht onderworpen 
vonnis, het hof van beroep de wettelijk
heid niet heeft k"Lmnen nagaan van de 
beslissing van de correctionele recht
bank inzake de verweerder Van Rengen 
en· evenmin heeft kunnen beoordelen of 
de tegen deze verweerder werkelijk uit
gesproken straf evenredig was met de 
zwaarte van het tegen hem bewezen 
verklaarde misdrijf; 

Dat het middel gegrond is ; 

II. In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de civielrechtelijke beschikkingen 
van het arrest : 

Overwegende dat in de regel het open
baar ministerie niet bevoegd is om zich 
tegen deze beschikkingen in cassatie te 
voorzien; 

Dat, in zoverre, de voorziening niet 
ontvankelijk is ; 

Om die redenen, zonder dat er grond 
bestaat om de andere middelen na . 
te gaan die ter staving van de voorzie
ning van de verweerder Van Rengen 
zijn aangevoerd en waarvan de aan
neming geen cassatie zonder verwijzing' 
kan meebrengen, vernietigt het bestreden 
arrest in zoverre het de verweerder Van 
Rengen tot straf en in kosten van de 
strafvordering veroordeelt; verwerpt de 
voorziening voor het overige ; beveelt 
dat van dit arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van de gedeeltelijk 
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vernietigde beslissing ; laat de kosten 
ten laste van de Staat ; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar het Hof van beroep 
te Luik. 

11 december 1972. - 2e kamer. -
Voor·zitter, de H. Trousse, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - V erslaggever, 
de H. Capelle. - Gelijkluidende con
cl1tsie, de H. Krings, advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 11 december 1972. 

1 o REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.
STRAFVORDERING. - CONCLUSIE MET 
VERJ\1ELDING VAN EEN VERWEER EN DE 
REDENEN WAAROP DIT BERUST. 
BESLISSING DIE ZICH ERTOE BEPERKT 
DIT VERWEER TEGEN TE SPREKEN, 
ZONDER DE REDENEN WAAROP RET 
BERUST TE BEANTWOORDEN. - NIET 
MET REDENEN OMKLEDE BESLISSING. 

2° VERZET. - STRAFZAKEN. - VER
STEK. - BEKLAAGDE DIE ONTKENT DAT 
RET VERSTEK AAN HEM TE WIJTEN WAS. 
- VONNIS DAT DE FEITELIJKE GEGE
VENS W AAROP DE BEKLAAGDE ZIJN VER
W:EER STEUNT, NIET BEANTWOORDT.
NIET MET REDENEN OMKLEED VONNIS. 

1° Niet r·egelmatig met r·edenen omkleed is 
de beslissing die zich ertoe beperkt een 
verweer· tegen te spreken, zonder de 
redenen waarop het ber·ust te beant
wooTden (1). (Grondwet, art. 97.) 

2° Niet regelmatig met r·edenen omkleecl 
is het wn·est dat verklctaTt dat het ver·
stelc aan de beklaagae te wiJten is, zonder 
te antwoor·clen op de jeitelijke gegevens 
waarop deze ste~tncle om te ontlcennen 
dat het verstek aan hem te wijten was. 
(Grondwet, art. 97.) 

(CAEN, T. BOURGUIGNON.) 

ARREST (ver·taling). 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 

(1) Cass., 19 oktober 1970 (An·. cctss., 1971, 
blz. 164); 18 januari 1972 (ibid., 1972, 
blz. 487). 

arrest, op 14 juni 1972 door het Hof van 
beroep te Luik gewezen ; 

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

doordat, om eiseres te veroordelen in 
de kosten van verzet, het arrest er enkel 
op wijst dat « het verstek aan beklaagde 
te wijten is ,, 

terwijl, ter petwisting van de over
weging dat de tegen haar gevolgde ver
stekprocedure aan haar sclmld te wijten 
was, eiseres bij conclusie aanvoerde dat 
zij geen kennis had ktmnen nemen van 
de haar betekende dagvaarding, omdat 
de deurwaarder wegens haar afwezigheid 
de dagvaarding op het gemeentehuis 
had neergelegd; dat de deurwaarder, in 
strijd met zijn verplichtingen, geen enkel 
spoor van zijn aanmelding te harer 
woonplaats had achtergelaten en dat het 
gemeentebestuur haar niet had meege
deeld dat het een gerechtsbrief in 
bewaring hield ; dat de overweging aileen 
dat het verstek aan haar te wijten is, 
geen I?assend antwoord is op het verweer 
van mseres : 

Ovetwegende dat niet regelmatig met 
redenen is omkleed de beslissing die zich 
erboe beperkt een verweer tegen te spre
ken, zonder de redenen waaop dit berust. 
te beantwoorden ; 

Dat, nu het arrest geen enkele reden 
opgeeft voor zijn verldaring dat het ver
stek aan eiseres te wijten is, niettegen
staande de feitelijke gegevens waarop 
deze haar verweer steunde, het de in het 
middel vermelde grondwetsbepaling heeft. 
geschonden ; 

Dat het middel gegrond is ; 
Overwegende voor het overige dat, 

in zoverre de beslissing uitspraak doet 
op de strafvordering, de substantiele of 
op straffe van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat 
de beslissing overeenkomstig de wet is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest, in zoverre het, uitspraak 
doende over de kosten van de straf
vordering, eiseres in de kosten van ver
zet veroordeelt; verwerpt de voorziening 
voor het overige ; beveelt clat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt op 
de kant van de gedeeHelijk vernietigde 
beslissing; veroordeelt eiseres in drie
vierde van de kosten en laat het overige
vierde ten laste van de Staat ; verwijst 
de aldus beperkte zaak naar het Hof van 
beroep te Brussel. 
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II december 1972. - 2 8 kamer. -
Voorzitter en Verslaggever, de H. Trousse, 
raadsheer waarnemend voorzitter. 
Geli}lcluidende conclusie, de H. Krings, 
advocaat-generaal.-

28 KAMER. - 11 december 1972. 

HOGER BEROEP.- STRAFZAKEN.
EENSTEMMIGHEID. HERZIENING 
DOOR DE CORRECTIONELE REOHTBANK, 
VAN DE DOOR DE POLITIERECHTBANK 
UITGESPROKEN VRIJSPRAAK. - EEN
STEMMIGHEID VEREIST. 

Om een door de politie1·echtbank vr~Jge
sprolcen belclaagde te veroordelen moet 
de coTTectionele 1·echtbank, in hoger be
roep Techtdoende, beslissen met de een
stemmigheid van haar leden (Sv., 
art. 2llbis). 

(DUFRENNE, T. HALLEZ EN EVERS.) 

ARREST (veTtaling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 23 juni 1972 gewezen door 
de Correctionele Rechtbank te Charleroi, 
rechtdoende in hoger beroep ; 

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

a) tegen de verweerders Hallez en 
Evers : 

Overwegende dat eiser niet bevoegd is 
om zich in cassatie te voorzien tegen de 
beslissing waarbij medebeklaagden zijn 
vrijgesproken ; 

Dat de voorziening niet ontvankelijk 
18; 

b) tegen eiser : 

Over het middel ambtshalve afgeleid 
uit de schending van artikel 2llbis van 
het W etboek van strafvordering : 

Overwegende dat de rechtbank, met 
wijziging van het beroepen vonnis waar-

(1) Cass., 2 oktober 1972, supra, blz. 125. 

bij eiser werd vrijgesproken, deze ver· 
oordeelt tot een straf, zo11der vast te stel
len dat zij uitspraak heeft gedaan met 
eenparige stemmen van haar leden ; 

Overwegende dat een gerecht in hoger 
beroep het vonnis van vrijspraak door de 
eerste rechter gewezen niet kan wijzigen 
en de veroordeling van de beklaagde 
niet ·kan uitspreken dan met eenparige 
stemmen van zijn leden ; 

Dat wegens niet-vaststelling van deze 
eenparigheid de veroordeling nietig is ; 

II. In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de beslissing op de civielrechte
lijke vordering die tegen eiser is ingesteld : 

Overwegende dat de vernietiging van 
de beslissing op de strafvordering de 
vernietiging meebrengt van de beslis
sing op de civielrechtelijke vordering, 
welke laatste beslissing het gevolg is 
van de eerste en waartegen eiser zich 
regelmatig in cassatie heeft voorzien ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den vonnis, voor zover het uitspraak 
doet op de strafvordering en op de civiel
rechtelijke vordering die tegen eiser zijn 
ingesteld ; verwerpt de voorziening voor 
het overige ; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de kant 
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing ; 
veroordeelt de verweerder Hallez in drie
vierde van de kosten ; laat het overige 
vierde ten laste van de Staat ; verwijst 
de aldus beperkte zaak naar de Correctio
nele Rechtbank te Bergen, zitting hou
dende in hoger beroep. 

ll december 1972. - 2e kamer. -
Voorzitter, de H. Trousse, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggever, 
de H. Closon. - Gelijlcluidende con
clusie, de H. Krings, advocaat-generaal. 

28 KAMER. - 11 december 1972. 

STRAF. - VERBEURDVERKLARING. 
GEEN VASTSTELLING VAN DE BIJ DE 
WET GESTELDE VOORWAARDEN. 
NIET MET REDENEN OJ\ffi:LEDE BE
SLISSING. 

Niet met 1·edenen omlcleed is de beslissing 
die in strajzalcen een verbeurdver
klaring uitsp1·eekt zonder de aanwezig
heid vast te stellen van de bij de wet ge-
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stelde voorwaarden (1). (Grondwet, 
art. 97; S.W., art. 42.) 

(PIRSON.) 

ARREST (vertaling). 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 14 april 1972 door het Hof 
van beroep te Luik gewezen; 

Over het rniddel ambtshalve afgeleid 
uit de schending van de artikelen 97 
van de Grondwet en 42 van het Straf
wetboek : 

Overwegende dat, bij bevestiging van 
het beroepen vonnis, het arrest eiseres 
veroordeelt tot een enkele straf wegens 
valsheid, gebruik van valse stukken en 
oplichting om « tal van facturen voor 
niet geleverde geneesmiddelen of niet 
verrichte geneesk1_mdige onderzoeken te 
hebben opgemaakt en de betaling van 
genoemde valse facturen te hebben 
gevorderd " en zodoende « voor geld
bedragen de personen te hebben opge
licht " die in de telastlegging zijn ver
meld; 

Overwegende dat, bij dezelfde beves
tiging, het arrest bovendien de facturen 
die werden gezonden aan de in de 
telastlegging B (oplichting) vermelde 
personen, verbeurd verklaart, zonder het 
bestaan vast te stellen van de wettelijke 
voorwaarden waarvan de wet deze straf 
afhankelijk rnaakt; 

Overwegende dat het Hof de wettelijk
heid van deze straf onmogelijk kan na
gaan; 

Overwegende dat voor het overige de 
substantiele of op straffe van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvormen werden na
geleefd en dat de beslissing overeen
komstig de wet is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest, in zover het, bij bevestiging 
van het beroepen vonnis, de facturen 
verbeurd verldaart; verwerpt de voor
ziening voor het overige; beveelt dat 
van dit arrest melding zal worden ge
maakt op de kant van de gedeeltelijk 
vernietigde beslissing; veroordeelt eiseres 
in drie vierden van de kosten ; laat het 
overige vierde ten laste van de Staat ; 
verwijst de aldus beperkte zaak naar 
het Hof van beroep te Brussel. 

(1) Cass., 19 juni 1972 (_Arr. cass., 1972, 
biz. 994). 

ll december 1972. - 2e kamer. -
VooTzittM· en Ve1·slaggever,'de H. Trousse, 
raadsheer waarnemend voorzitter. 
Gelijkluidende conclusie, de H. Krings, 
advocaat-generaal. 

2e KAll'lER. - 11 december 1972. 

RECHTERLIJKE ORGANISATIE.
SAMENSTELLING VAN RET GERECRT.-
8TRAFZAKEN. - RECRTER DIE MEDE 

EEN DOOR EEN ROGER GERECHT TE

NIET GEDANE VONNIS HEEFT UITGE
SPROKEN. - RECHTER DIE NA DE 

TENIETDOENING GEEN KENNIS lVIEER 

MAG NEMEN VAN DE ZAAK. 

De ?"echter die mede een door een hager 
gerecht teniet gedane vonnis heeft ttit
gesproken, mag na de tenietdoening 
geen kennis meer nemen van de zaak (2). 
(Algemeen rechtsbeginsel.) 

(WILLIQUET, T. SALMON, 

SALl\iON S., J. EN l\1.) 

ARREST (ve1·tal~ng). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 15 juni 1972 door het Hof van 
beroep te Luik gewezen ; 

Over het rniddel afgeleid uit de schen
ding van het algemeen beginsel, volgens 
hetwelk de rechter die heeft kennis 
genomen van een zaak en wiens beslis
sing door een hoger gerecht werd teniet 
gedaan, niet opnieuw dezelfde zaak mag 
berechten, 

cloonlat, nadat eiser wegens opzette
lijke slagen werd vervolgd voor de 
Correctionele Rechtbank te Hoei, samen
gesteld onder meer nit de heren Van 
Mosuenc k, rechter die het voorzitter
schap waarnam, en Billen, rechter, 
welke rechtbank op ll december 1970 
een vonnis wees, dat het Hof van beroep 
te Luik bij arrest van 16 juni 1971 
wegens onbevoegdheid teniet deed, en 

(2) Men raadplege cass., 16 januari 1961 
(Bull. en PASIC., 1961, I, 525) en 11 maa,rt 
1968 (Arr. cass., 1968, blz. 920). 
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vervolgens voor hetzelfde feit word ver
wezen naar en gedagvaard voor dezelfde 
rechtbank, waarin opnieuw zitting hiel
den de heren Van Mosuenck, ondervoor
zitter, en Billen, rechter, welke recht
bank op 21 januari 1972 een veroordelend 
vonnis wees, het bestreden arrest, met 
aannem.ing van de redenen van de eerste 
rechter, bctreffende de schuldigverkla
ring, eiser veroordeelt, 

te1·wijl het vonnis van 21 januari 1972 
wegens miskenning van voornoemd alge
meen beginsel behept is met een vol
strekte nietigheid, die het arrest eveneens 
aantast : 

Overwegende dat de Correctionele 
Rechtbank te Hoei waarbij tegen eiser 
vervolging ingesteld was wegens op
zettelijke slagen of verwondingen die een 
ziekte of een ongeschiktheid tot het 
verrichten van persoonlijke arbeid ten 
gevolge hebben gehad, welk feit wordt 
omschreven en strafbaar gesteld bij 
artikel 399 van, het Strafwetboek, een 
vonnis heeft gewezen op ll december 
1970 waarbij, « alvorens strafrechtelijk 
of civielrechtelijk ten gronde uitspraak 
te doen, een geneeskundig onderzoek 
werd bevolen om nit te maken of er 
grand was om het in artikel 400 van het 
Strafwetboek omschreven misdrijf tegen 
eiser bewezen te verklaren " ; 

Overwegende dat dit vonnis teniet 
werd gedaan bij een arrest van 16 jcmi 
1971 van het Hof van beroep te Luik, 
waarin wordt overwogen dat het feit 
volgens de nieuwe kwalificatie een mis
daad oplevert en dat derhalve de recht
bank, bij welke de zaak aanhangig werd 
gemaakt, onbevoegd was om ervan kennis 
te nemen ; dat tegen dit arrest geen enkele 
voorziening werd ingesteld; 

Overwegende dat de Correctionele 
Rechtbank te Hoei, bij welke hetzelfde 
feit opnieuw onder zijn oorspronkelijke 
door de raadkamer gegeven kwalificatie 
aanhangig werd gemaakt, op 21 januari 
1972 een vonnis ten gronde heeft uit
gesproken, waarbij beklaagde tot een 
enkele straf en tot schadevergoeding ten 
voordele van de verweersters werd 
veroordeeld ; dat dit vonnis bij het 
bestreden arrest werd bevestigd ; 

Overwegende dat vaststaat dat het 
vonnis van 21 januari 1972 werd gewezen 
door twee rechters die mede het teniet 
gedane vonnis van ll december 1970 
hadden uitgesproken ; 

Overwegende dat, krachtens het be
ginsel, onder meer in de artikelen 214, 
427 tot 429 van het Wetboek van straf-

vordering, 477 en ll10 van het Gerechte
Iijk Wetboek gehuldigd, de rechter die 
mede uitspraak heeft gedaan bij een 
vonnis dat door een hoger gerecht teniet 
werd gedaan, na deze tenietdoening niet 
opnieuw zitting kan houden in deze 
zaak; 

Overwegende dat het vonnis van 
21 januari 1972 derhalve nietig is en dat 
het bestreden arrest, dat bepaalde rede
nen van dat vonnis overneemt zelf nietig 
is; , 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest ; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de kant 
van de vernietigde beslissing ; laat de 
kosten ten laste van de Staat ; verwijst 
de zaak naar het Hof van beroep te 
Brussel. 

ll december 1972. - 2e kamer. -
Voorzitter, de H. Trousse, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Verslaggever, 
de H. Legros.- Gelijkluidende conclusie, 
de H. Duchatelet, advocaat-generaal. -
Pleiter, de H. Fally. 

2e KAMER. - 12 december 1972. 

1 o TAAL (GEBRUIK VAN DE NEDER
LANDSE EN FRANSE). - STRAF
ZAKEN. - RECHTSPLEGING VOOR DE 
CORRECTIONELE RECHTBANK TE BRUS
SEL IN EERSTE AANLEG RECHTDOENDE. 
- VERDACHTE WOONACHTIG IN EEN 
VLAAMSE GEMEENTE. - RECHTSPLE
GING IN RET FRANS INDIEN DE BE
KLAAGDE HET VRAAGT.- BEGRIP. 

2° TAAL (GEBRUIK VAN DE NEDER
LANDSE EN FRANSE). - STRAF
ZAKEN. - RECRTSPLEGING VOOR DE 
CORRECTIONELE RECHTBANK TE BRUS
SEL IN EERSTE AANLEG RECRTDOENDE. 
- VERSCHEIDENE VERDACRTEN IN DE
ZELFDE ZAAK BETROKKEN. - RECHTS
PLEGING IN DE TAAL WAARVAN DE 
MEERDERHEID VAN DE VERDACHTEN 
GEBRUIK HEEFT GEMAAKT OF DIE ZIJ 
GEKOZEN HEEFT. 

3o TAAL (GEBRUIK VAN DE NEDER
LANDSE EN FRANSE). - STRAF
ZAKEN. - PROCESSEN-VERBAAL BE
TREFFENDE DE OPSPORING EN DE 
VASTSTELLING VAN MISDRIJVEN. 
GEMEENTEN VAN DE BRUSSELSE AGGLO-
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MERATIE. - WET VAN 15 JUNI 1935, 
ARTIKEL 11. - PROCESSEN-VERBAAL 
IN HET FRANS OF IN HET NEDERLANDS 
OPGEJ\~AAKT. - BEGRIP, 

4° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.
GEEN CONCLUSIE. - GEEN VERPLICH
TING VOOR DE RECHTER DE STUKKEN 
VAN HET DOSSIER OF DE GEGEVENS VAN 
DE ZAAK, WAAROP ZIJN BESLISSING 
STEUNT, NADER AAN TE DUIDEN. 

5° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. - VERSCHEIDENE 
FElTEN UITGAANDE VAN EEN ENKEL 
STRAFBAAR OPZET.- VERJARING VAN 
DE STRAFVORDERING. - GEEN CON
CLUSIE. - GE;EN VERPLICHTING VOOR 
DE RECHTER TE VERMELDEN OF DE 
DADER VA.NAF RET EERSTE FElT BE
SLOTEN WAS DE ANDERE TE BEGAAN. 

6° DAGV AARDING. - STRAFZAKEN.
VoORWERP VAN DE TELASTLEGGING 
VOLDOENDE AANGEDUID. - RECHT 
VAN DE VERDEDIGING VERZEKERD. -
GELDIGHEID. 

7° BEDROG OMTRENT DE VER
KOCHTE ZAAK.- ARTIKEL 498 VAN 
HET f'J•rRAFWETBOEK.- TOE TE PASSEN 

STRAF. 

8° BEDROG OMTRENT DE VER
KOCHTE ZAAK. - DEELNElliiNG. -
8TRAFWETBOEK, ARTIKEL 66. 

go DEELNEMING AAN MISDRI.JVEN. 

- BEDROG OMTRENT DE VERKOCHTE 
ZAAK.- DEELNEMING.- STRAFWET
BOEK, ARTIKEL 66. 

1° De verdachte die in een Vlaamse gemeen-

(1) R. HAYOIT DE TERMICOURT, Beschott
wingen ovm· de wet van 15 jttni 1935, rede 
uitgesproken op de plechtige openingszitting 
van het Hof van beroep te Brussel, de 15 • sep
tember 1935, blz. 30 en 31, en R.W., 1935-
1936, kol. 55 en 56; VAN HoRREBEKE, L'em
ploi des langttes en jttstice, nr. 133 ; L. LINDE
MANS, Taalgeb1·uilc in gerechtszalcen, A.P.R., 
nr. 199. 

(Slechts) "wam1eer de verdachte de taal 
niet verstaat, waarvan hij het gebruik voor 
de rechtspleging vraagt, zal dit feit vermeld 
worden in het proces-verbaal van de onder
zoeksmagistraat of op het zittingsblad der 
terechtzitting, en zal de rechtspleging in de 
andere taal gevoerd worden " (wet van 15 juni 
1935, art. 16, § 2, in fine). 

(2) Men raadplege cass., 26 september 1966 
A rr. cass., 1967, blz. 112.) 

te woonachtig is, he~ft het recht te beko
men dat de 1·echtspleging voor de 
Gorrectionele Rechtbanlc te Brussel - en 
tevens gedu1·ende het onderzoek - niet 
in het N ede1·lands doch in het Fmns 
wordt gevoe1·d, indien hij dit v1·aagt, o. m. 
wannee1· de zaalc in onderzoek is, aan de 
onderzoelcsmagist1·aat die hem daarvan 
akte zal ve1·lenen ; dit 1·echt hangt niet a:f 
van de ornstandigheid dat deze verdachte 
slechts Frans kent of dat hij zich gemak
kelijker in deze taal uitdrukt (1). (Wet 
van 15 juni 1935, art. 16, §§ 1 en 2.) 

2o Wanneer, voor de Gorrectionele Recht
banlc te Brussel in eerste aanleg recht
doende, verscheidene verdachten in dezelf
de zaalc betrolclcen zijn, wordt voor de 
rechtspleging de taal gebr~~ikt waarvan de 
mee1·dm·heid der ve1·dachten zich heeft 
bediend voor hare verklaringen of wellce 
zij gelcozen heeft (2). (Wet van 15 juni 
1935, art. 21.) 

3o De processen-verbaal betrefjende de 
opsporing en de vaststelling van misda
den, wanbed1·ijven en ove1't1·edingen 
w01·den, in de gemeenten der B1·usselse 
agglome1·atie en onde1· cle voorwaa1·den 
van a1·tilcel 11 van de wet van 15 juni 
1.935, gesteld in het Fmns of in het 
N ede1·lands, ongeacht of dr:, taal van de 
rechtspleging, met name voo1· de Gorrec
tionele Rechtbank te B1·ussel, in de zaalc 
waa1·op de p1·ocessen-ve1·baal bet1·elclcing, 
hebben, met toepassing van de bepalin
gen van de m·tilcelen 16 en 21 van ge
noemde wet, Frans of Nederlands is (3). 
(Wet van 15 juni 1935, art. ll.) 

4o Bij ontstentenis van een conclusie, is 
de rechte1· niet ve?·plicht de stulclcen van 
het dossier of de gegevens van de zaalc, 
waarop zijn beslissing stMmt, nader aan 
te duiden (4}. (Grondwet, art. 97.) 

(3) De voorschriften van artikel 11 zijn 
van toepassing op al de processen-verbaal, 
opgemaakt van ambtswege of ingevolge 
een klacht of aantijging, en op de processen
verbaal opgesteld terloops een vooronder
zoek of een onderzoek. Zij zijn evenwel 
vreemd aan de daden van vervolging of 
van onderzoek van de magistraten van 
het open1Jaar ministerie en van de onde-r
zoeksrechter die, wat het gebruik der talen 
betreft, onderworpen zijn aan de voorschriften 
van artikel 12 van dezelfde wet. Men raad
plege hieromtT"ent R. HAYOIT DE TER1HCOURT, 
" Ret gebruik der talen in gerechtszaken ,, 
R.W., 1935-1936, kol. 416; L. LINDE~iANS, 
Taalgeb!•ttilc in gerechtszalcen, A.P.R., nr. 173. 

(4) Cass. 31 maart 1969 (Arr. cass., 1969, 
blz. 724) en22 juni 1971 (ibid., 1971, blz. 1068). 
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5o De rechter die, na te hebben vastgesteld 
dat verscheidene ten laste van de beklaag
de gelegde feiten, we gens een en hetzelfde 
strafbaar opzet, een enlcel misdrijj 
vormen, M'uit a:fleidt dat de verja1·ing 
van de atrajvo7·de1·ing ten opzichte van 
de gezamenlijlce feiten slechts vanaf het 
laatste van deze feiten is beginnen te 
lopr:,n, is bij ontstentenis van een conclu
sie dienaangaande, en om aan de ve1'
plichting van artikel 97 van de Grand
wet te voldoen, niet ertoe gehouden te 
precise1·en of de belclaagde vanaf het 
eerste van deze jeiten reeds besloten was 
de ande1·e te begaan (I) (2). 

60 De dag'Uaarding die de1·wijze is opge
steld dat ze de belclaagde in de mogelijk
heid stelt het voorwe1'P van de telastleg
ging voldoende te lcennen en aldus zijn 
verdediging te verzelceren, volctoet aan de 
wet (3). (Sv., art. I82.) 

7° De ove1·tredingen van artilcel 498 van 
het Strafwetboelc betrefjende het bedrog 
inzake lcoop en verlcoop worden, sinds de 
inwe1·lcingtreding van de besluitwet van 
14 mei 1946 houdende verscherping van 
de controle de1· p1·ijzen (a1·t. 10), gestraft 
overeenlcomstig hoofdstulc III van de 
besluitwet van 22 januari 1945 betref
fende het beteugelen van ellce inb1·eulc 
op de reglementering betrefjende de 
bevoorrading van hetland (4) (5). 

go en go Om een belclaagde wettelijk te 
kunnen veroordelen als mededader van 
het misd1·ijj, de kope1· te hebben bedrogen 
omt1·ent de identiteit van de verlcochte 
zaak, wo1·dt niet ver·eist dat de rechter 
vaststelt dat deze belclaagde zelf met 
bedrieglijk opzet en onder meer U?:t winst
bejag heeft gehandeld; het volstaat dat 
bewezen is dat een dade1· de leaper heeft be
drogen omtrent de identiteit van de ver
lcochte zaalc door bedrieglijlc een andere 
zaalc te leve1·en dan het bepaalde voorwerp 
waarop de ove1·eenkomst slaat en dat de 
mededader aan dit misdrijj rechtstreelcs 
heeft meegewerkt op een van de wijzen 

(1) Men raadplege cass., 22 juni 1959 
(Bull. en PAsic., 1959, I, 1081) en 28 maart 
1966 (ibid., 1966, I, 973). 

(2) Cass., 22 juli 1968 (Arr. cass., 1968, I, 
1248), 23 maart en 17 mei 1971 (ibid., 1971, 
blz. 708 en 928) en 18 januari 1972 (ibid., 
1972, blz. 490). 

( 3) Cass., 23 februari 1970 (Arr. cass., 1970, 
blz. 593). 

(4) Krachtens artikel 3 van de wet van 
30 juli 1971 is de besluitwet betreffende het 

L.-: 

omsch1-even in lid 2 en 3 van a·i'tikel 66 
van het Strajwetboek (6). (S.W., art. 66 
en 498, lid I en 2.) 

{VOLKAERTS H., J. EN P., VRANKEN, DE
VAUX, VERSAEN, STRAGIER M. EN A., 
LIPPENS V. EN A., VANDERTAELEN, BRA
RANTS, DE CEUNYNCK G. EN H., VAN
DERHEIDJ!;N EN VANDERKELEN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 24 maart I972 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

Overwegende dat de voorzieningen, 
behalve die van Volkaerts Hubert, be
perkt zijn tot de beslissing over de straf
vordering; 

I. W at de voorzieningen van Volkaerts 
Hubert, Volkaerts Jules, Volkaerts Pieter 
en Vanderheiden Fran<;ois betreft : 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen II, lid 1, I2, 
40, lid I, 42 van de wet van I5 juni 1935 
op het gebruik der talen in gerechtszaken, 
I van het koninklijk besluiu van II sep
tember I935 tot vastst·elling van de 
verdeling der gemeenten bedoeld door de 
wet van 15 juni I935 op het gebruikder 
talen in gerecht.szaken, 23, 97 van de 
Grondwet., I90, 2ll en 215 van het Wft
boek van strafvordering, 

doordat het bestreden arrest, wijl de 
eisers uitdrukkelijk voorbehoud hadden 
gemaakt betreffende de begane nietig
heden en opgeworpen hadden " dat de 
wet van I5 juni I935 op het gebruik der 
talen in gerechtszaken miskend werd 
zowel tijdens het onderzoek als bij de 
behandeling van de zaak voor de eerste 
rechter; dat zij tot staving van hun 
stelling aanvoeren dat talrijke·processen
verbaal opgesteld in de gemeenten van 
de Vlaamse taalstreek in het Frans wer
den gesteld, bij overtreding van artikel II 

beteugelen van elke inbreuk op de reglemen
tering betreffende de bevoorrading van het 
land de wet betreffende de economische 
reglementering en de prijzen geworden. 
Artikel 10 van de besluitwet van 14 mei 1946 
is gewijzigd bij artikel 75, § 2, van de wet 
van 14 juli 1971. 

(5) Cass., 4 september 1972, supra, blz. 6. 
(6) Men raadplege cass., 31 mei 1897 

(B•tll. en PASIC., 1897, I, 212); Rep. prat . .du 
dr. belge, v 0 Escmquerie, nr. 192. 
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der wet "• hen uit hoofde van alle telast
leggingen veroordeelt om de redenen dat 
" de processen-verbaal, overeenkomstig 
artikel ll van de wet, dienen opgesteld 
te worden in het. Nederlands in de ge
meenten van de Vlaamse taalstreek; dat 
concludenten staande houden dat de 
opstellers zich meermaals naar voormeld 
voorschrift niet hebben geschikt; dat zij 
onder andere verwijzen naar de proces
sen-verbaal 25.649 (stuk 80) en 25.692 
(stuk 88); dat de processen-verbasJ 
25.649 (stuk 80) en 25.652 (stuk 85) 
gewag maken .van de neerlegging ter 
correctionele griffie te Brussel van de te 
Lier in beslag genomen overtuigingsstuk
ken ; dat deze vermelding er ongetwijfeld 
op wijst dat bedoelde processen-verbaal 
te Brussel werden opgesteld ; dat uit de in 
rand van proces-verbaal 25.692 (stuk 88) 
aangebrachte venneldirig duidelijk blijkt 
dat dit proces-verbaal op het te Brussel 
opgestelde proces-verbaal 25.649 volgt; 
dat deze vaststelling wordt bevestigd 
door het feit dat de opsteller ervan de in
ventaris van deter plaatse in beslag gena
men overtuigingsstukken te Lier in het 
Nederlands stelde; dat zulks eveneens 
geldt voor het proces-verbaal 4308, 
hetwelk trouwens geen bezwarend feit 
aan het licht bracht, en voor proces-ver
baal 4309 in zake Vanderheiden; dat 
proces-verbaal 4309 niet alleen de verkla
ring van Vanderheiden bevat, doch even
eens vermeldt dat voornoemde beklaagde 
op 22 januari 1968 te 18.15 miT naar de 
gevangenis te Vorst wordt overgebracht 
en op 23 januari 1968 te 8.30 uur ter be
schikking gesteld wordt van de onder
zoeksrechter ; dat de rechtspleging ten 
tijde van · het opstellen van voormelde 
processen-varbaal rechtsgeldig in de 
Franse taal werd gevoerd; dat waar op
stellers in een zelfde proces-verbaal gewag 
maakten van plichten uitgevoerd deels 
in een gemeente van de Vlaamse taal
streek en deels in de Brusselse agglome
ratie, het bijtreden van de door con
cludenten gehuldigde stelling erop zou 
nserkomen hen te verplichten het proces
verbaal deels in het Nederlands en deels 
in het Frans op te stellen ; dat een derge
lijke praktijk strijdig zou zijn met een 
grondbeginsel van de wet van 15 juni 
1935, namelijk de eentaligheid van de 
gerechtelijke akten; dat tweetalige pro
cessen-verbaal nietig zijn; dat verder op 
te merken valt dat processen-verbaal 
25.650 en 25.653 waarin de verklaringen 
van V olkaerts Hubertus en Kennes Gum
marus weergegeven worden, vermelden 
dat deze verklaringen in minuut werden 

opgetekend ;. elm; deze processen-verbaal 
van de handtekeningen van voornoemde 
personen niet zijn voorzien ; dat uit deze 
vaststelling moet afgeleid worden clat 
bedoelde processen-verbaal niet ter plaat
se doch wel te Brussel opgesteld werden ; 
dat zij originelen zijn en geen afschriften ; 
dat de vraag s-r;rekkende tot de overleg
ging van de originelen derhalve alle 
grand mist " ; 

te1·wijl 1° de processen-verbaal betref
fende de opsporing en vaststelling van 
misdrijven in de Vlaamse gemeenten 
door de o£ficieren en a.genten der gerech
telijke politie, economische inspectie en 
rijkswacht op straffe van nietigheid in 
het N ederlands moeten opgesteld wor
den ; alzo de volledig in het Frans opge
stelde processen-verbaal nr. 25.649 en 
nr. 25.652 van 18 december 1967 waarin 
de gerechtelijke officieren, Lammens en 
Vincart te Lier, in de Zagerijstraat bij 
V olkaerts thuis en in de fabriek onder
vragingen, huiszoekingen en beslagleggin
gen verklaren ite doen, volstrekt nietig 
zijn met de resultaten ervan ; het volledig 
in het Frans opgesteld proces-verbaal 
nr. 25.692 van 18 december 1967 eveneens 
het relaas bevat van de huiszoeking en be
slaglegging door de gerechtelijke politie 
ten laste van V olkaerts te Lier uitgevoerd 
en dus volstrekt nietig is ; het volledig in 
het Frans opgesteld proces-verbaal 
nr. 25.651 van 18 december 1967 betref
fende de huiszoeking bij Brabants te 
Lier eveneens volstrekt nietig is ; het 
volledig in het Frans opgesteld proces
verbaal nr. 25.875 van 20 december 1967 
betreffende de huiszoeking bij Volkaerts 
te Lier eveneens nietig is ; ook het vol
ledig in het Frans opgesteld proces-ver
baal nr. 25.836 van 20 december 1967 
betreffende de huiszoeking bij Troch te 
W ommelgem volledig nietig is ; het 
proces-verbaal nr. 25.931 van 20 decem
ber 1967 ook nietig is waarin stukken 
gebruikt werden die bij de nietige huis
zoeking in beslag genomen waren ; ook 
de beslagleggingen en ondervragingen in 
die voorwaarden te Lier en in andere 
Vlaamse gemeenten gedaan volstrekt 
nietig zijn (schending van artikel ~ 1, 
lid 1, 40, lid 1, en 42 van de wet van 15 JU
ni 1935, 1 van het koninldijk besluit van 
ll september 1935); 2° noch het feit dat 
de te Lier, Wommelgem en in andere 
Vlaamse gemeenten in beslag genomen 
stukken door de gerechr.elijke politie later 
op de correctionele griffie te Brussel wer
den neergelegd, hetgeen erop zou wijzen 
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dat deze processen-verbaal te Brussel zou
den opgesteld geweest zijn, noch het feit 
dat zulks ook uit de randmelding 
der prQcessen-verbaal zou blijken, noch 
het feit dat de verdachten daarna 
te Vorst werden opgesloten, iets a.f
doet aan het feit dat al deze processen
verbaal te Lier, Wommelgam of in andere 
Vlaamse gemeenten verrichte opspo
ringen en vaststellingen van misdrijven 
inhouden en derhalve al deze processen
verbaal in het Nederlands hadden moe
ten opgesteld worden (schending van 
artikel 11, lid 1, 40, lid 1, en 42 van de 
wet van 15 juni 1935, 1 van het konink
lijk besluit van ll september 1935, 23 
en 97 der Grondwet); 3° het feit dat het 
proces-verbaal nr. 4.308 van 22 januari 
1968 geen bezwarend feit ten laste van 
Vanderheiden aan het Iicht zou brengen, 
geen afbreuk doet aan de nietigheid 
ervan, die zelfs ambtshalve door de 
rechter moet uitgesproken worden (schen
ding van artikel 40 van de wet van 15 
juni 1935); 4° het arrest ten onrechte 

, deze belangrijke nietige procesverbalen 
van onderzoeksverrichtingen, beslagleg
gingen, huiszoekingen en ondervragingen 
in aanmerking neemt en de uitspraak, 
die daarop steunt, eveneens door nietig
heid aangetast is (schending van aile 
ingeroepen wetsbepalingen) : 

Overwegende dat het middel uitgaat 
van de bewering dat verscheidene door 
de officieren van gerechtelijke politie in 
de Franse taal opgestelde processen
verbaal betrekking hebben op onder
vragingen, huiszoekingen en beslagleg
gingen welke in gemeenten van de 

(1) Het enig artikel van de wet van 6 juli 
1964 ingevoegd in de wet van 7 april 1919 
tot instelling van rechterlijke officieren en 
agenten bij de parketten bepaalt : " De 
gerechtelijke officieren en agenten oefenen 
hun ambt uit over het gause grondgebied van 
het Rijk "· 

De artikelen 1 en 2 van de wet van 27 maart 
1968 tot wijziging van artikel 23 van het 
Wetboek van strafvordering en toevoeging 
in dit wetboek van een artikel 62bis, heb
ben het rechtsgebiecl uitgebreid waarin 
de procureur des Konings en de onderzoeks
rechter hun bevoegdheid kunnen uitoefe;nen : 
wanneer deze magistraten van een misdrijf 
kennis nemen binnen de grenzen van de 
territoriale bevoegdheid omschreven bij § 1 
van artikel23 of van artikel62bis, kunnen zij, 
indien zij oordelen dat ernstige en dringende 
omstandigheden zulks vereisen, buiten hun 
arrondissement, aile tot hun bevoegdheid 

Vlaamse taalstreek, namelijk te Lier en 
Wommelgem, werden verricht (1); 

Overwegende dat die bewering steun 
vindt noch in het bestreden arrest, noch 
in de stukken waarop het Hof vermag 
acht te slaan ; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het tweede middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 16, 23 en 40, 
lid 1, van de wet van 15 juni 1935 op 4et 
gebruik der talen in gerechtszaken, 190, 
211 en 215 van het Wetboek van straf
vordering, 

doordat het bestreden arrest, wijl 
Volkaerts Hubertus uitdrrikkelijk voor
behoud had gemaakt betreffende de 
begane nietigheden en ook door de andere 
partijen Volkaerts en Vanderheiden op
geworpen werd "dat de wet van 15 juni 
1935 op het gebruik der talen in gerechts
'zaken miskend werd, zowel tijdens het 
onderzoek als bij de behandeling van de 
zaak voor de eerste rechter ; dat zij tot 
staving van hun stelling aanvoeren ... dat 
de eerste beklaagde woonachtig te Lier, 
ten onrechte in 't Frans verhoord werd 
terwijl het hem niet toegelaten was 
keuze te doen van een andere taal dan 
deze van zijn woonplaats ,, dit verweer 
verwerpt en hem uit hoofde van aile 
telastleggingen veroordeelt om de rede
nen " dat uit de gegevens van de straf
bundel blijkt : dat Volkaerts Huber.tus 
bij zijn eerste verhoor door de gerech
telijke politie op 18 december 1967, de 
wens uitte zich in het Nederlands uit te 
drukken, dat hij bij een tweede verhoor 

behorende daden van opsporing. of gerechte
lijk onderzoek verrichten of gelasten. 

Wat het gebruik der talen betreft, heeft 
de senaatscommissie van justitie bet voig.ende 
gepreciseerd : "Uw commissie heeft hierom
trent de wens uitgedrukt dat de beginselen van 
de wet van 1935 op geen enkel gebied miskend 
zouden worden. De artikelen 11 en 12 van deze 
wet blijven ten voile toepasselijk; Wanneer 
de magistraat in een ander taalgebied· op
treedt gebruikt hij zijn taal voor de stukken 
die hij opstelt ; bij ondervragingen gebruikt 
hij de taal van de persoon die hij ondervraagt 
en waarvan hij de verklaring optekent. 
Eventueel gebeurt dit met behulp van een 
tolk. De bevelen tot huiszoeking en tot mede
brenging worden gesteld in de taal van de 
rechtbank van de magistraat die optreedt; 
eventueel wordt vertaling voorzien "· (Gedr. 
st. Senaat, zitt. 1968-1969, nr. 167; men raad
plege ook Gedr. St. Kamer 1968-1969, nr. 290). 
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·verklaarde keuze te willen doen van de 
Franse rechtspleging in gerechtszaken, 
dat hij, bij zijn inverdenkingstelling door 
de onderzoeksrechter te Brussel op 19 de
ce:r;nber 1967 (stuk 97}, zijn wil te kennen 
gaf keuze te doen van de Franse rechts
pleging, alhoewel hij in een gemeent;e van 
de Vlaamse taalstreek woonachtig was ; 
dat bet feit dat Volkaerts Julius en Vol
kaerts Pieter, bij hun inverdenkingstel
ling, de Nederlandse rechtspleging ver
kozen er genoegzaam op ~ijst dat eerste 
beklaagde zijn beslissing vrij en met ken
nis van zaken heeft genom en; dat de be
wering als :Zou bet een beklaagde, woon
acht;ig in de Vlaamse taalstreek, niet toe
gelaten zijn, keuze t;e doen van de Franse 
taal in gerechtszaken, niet strookt met 
een grondbeginsel van de wet op het ge
bruikder talen in gerechtszaken, namelijk 
de vrijheid van taalgebruik voor de bur
gers; dat concludenten terecht laten gel
den dat artikel 16 van de wet de t;aal van 
de rechtsplegiPg voor de Correctionele 
Rechtbank te Brussel in de eerste plaats 
bepaalt volgens de woonplaats van de 
beklaagde ; dat zij echter de afwijking 
bepaald bij artikel 23 uit het oog verlie
zen; dat dit artikel stelt dat een beklaag
de die de taal van de rechtbank niet 
kent of zich gemakkelijker in de andere 
.taal uitdrukt, bet recht heeft om het 
gebruik van die andere taal voor de 
rechtspleging betreffende zijn zaak aan 
te vragen ; dat waar dergelijke bepaling 
toepassing vindt op de rechtspleging 
voor de correctionele rechtbanken met 
eentalig Nederlands of Frans rechtsge
bied, zij a jo1·tiori dient uitgebreid tot de 
Correctionele Rechtbank te Brussel ; dat 
ten overvloede client vastgesteld te 
worden dat een beklaagde bij toepassing 
van artikel 16, § 2, van de wet op het 
gebruik der talen in gerechtszaken, 
steeds kan vragen dat de rechtspleging 
voor de .Correcuionele Rechtbank te 
Brussel in 't Frans of in 't Nederla11ds 

, aangevat, l.n de andere taal zou voort
. gezet worden; dat hij van deze mogelijk
heid kan gebruik maken om het even 
waar hij zijn woonplaats heeft; dat 
bovendien aileen rekening client gehou
den te worden met de taal gebruikt door 
de beklaagde voor de onderzoeksrechter 
en niet voor de verbaliserende agent ,, 

terwijl 1° de taal van de rechtspleging 
vo6r de Correctionele Rechtbank te 
Brussel ten aanzien van eerste beklaagde 
V olkaerts Hubertus, die in een Vlaamse 
gemeente woont, het Nederlands is 
(schending van artikel16, § 1, van de wet 
van 15 juni 1935); 2° eerste beklaagde 

Volkaerts Hubertus slechts kan vragen 
de rechtspleging in het Frans te voeren 
wanneer hij slechts Frans kent of zich 
met meer gemak in die taal uitdrukt en 
de vervulling dier voorwaarden uit geen 
enkel stuk van de rechtspleging blijkt 
en integendeel uit het proces-verbaal van 
zijn eerste verhoor door de gerechtelijke 
politie op 18 december 1967 blijkt dat 
hij toen de wens uitte zich in het Neder
lands uit te drukken (schending van 
artikel 16, § 2, en 23 van de wet van 15 
juni 1935); 3° de keuze van het Neder
lands, als taal van de rechtspleging, door 
eerste beklaagde V olkaerts Hubertus in 
het proces-verbaal van 18 december 1967 
gedaan bindend is (schending van alle 
ingeroepen wetsbepalingen) : 

Overwegende dat, in strijd met wat bet 
middel beweert, Volkaerts Hubertus op 
18 december 1967 geen keuze van rechts
pleging heeft gedaan, doch enkel de 
wens heeft geuit zich in het Nederlands 
uit te drukken ; dat hij slechts ten over
staan van de onderzoeksrechter zijn wil 
te kennen heeft gegeven keuze te doen 
van de Franse rechtspleging, hoewel hij 
in een gemeente van de Vlaamse taal
streek woonachtig was; 

Overwegende dat, ingevolge artikel 16, 
§ 2, van de wet van 15 juni 1935, een 
beklaagde steeds kan vragen dat de 
rechtspleging voor de Correctionele 
Rechtbank te Brussel in een andere taal 
dan die van zijn woonplaats zal worden 
voortgezet, op voorwaarde zijn aanvraag 
te richten onder meer tot de onderzoeks
rechter wanneer de zaak in onderzoek is ; 
dat daartoe niet vereist is dat hij slechts 
die andere taal kent of zich met meer 
gemak in die taal uitdrukt ; 

Overwegende dat, nu het arrest vast
stelt dat Volkaerts Hubertus zijn aan
vraag regelmatig tot de onderzoeks
rechter gericht heeft, het middel naar 
recht faalt ; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 11, lid 2, 2~, 
23, lid 2, 40, lid 1, van de wet van 15 juni 
1935 op bet gebruik der talen in gerechts
zaken, 190, 211 en 215 van bet Wetboek 
van strafvordering, 

doordat het bestreden arrest, wijl de 
eisers uitdrukkelijk voorbehoud hadden 
gemaakt betreffende de begane nietig
heden en opwierpen dat alle onderzoeks
akten opgesteld in een andere taal dan 
die van de rechtspleging nietig zijn, dit 
verweer verwerpt en hen uit hoofde van 
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.aile telastleggingen veroordeelt om de 
redenen dat "waar van 3 mei 1968 af, de 
n1eerderheid van de beklaagden de 
Nederlandse taal gebruikte, de rechts
pleging in deze taal diende voortgezet te 
worden; ... dat de processen-verbaal in 
de gemeenten van de Brusselse agglo
=eratie, dienen opgesteld te worden in 
het Frans of in het Nederlands naarge-
1ang diegene die er het voorwerp van 
uitmaakt het Frans of het N ederlands 
gebruikt voor zijn verklaringen, en bij 
gebreke aan zulke verklaring volgens de 
noodwendigheden van de zaak ; dat ·de 
wet niet bepaalt in welke taal een proces
verbaal moet worden opgesteld wanneer 
het betrekking heeft op verschillende 
beklaagden; dat het derhalve de opstel
lers behoort te oordelen welke taal voor
geschreven is door de noodwendigheden 
van de zaak ; dat, welke ook hun mening 
over deze noodwendigheden weze, hun 
proces-verbaal dienaangaande door geen 
nietigheid is aangetast vermits zij geen 
voorschrift van de wet overtreden heb
ben; dat het de beklaagden vrijstond 
te vragen dat bij het dossier een vertaling 
zou worden gevoegd van de processen
verbaal, opgetekend in een andere taal 
dan die van de rechtspleging "' 

te1·wijl I 0 vanaf 3 mei 1968 de taal van 
de rechtspleging voor de Correctionele 
Rechtbank te Brussel het Nederlands 
was en derhalve aile processen-verbaal 
die in de Brusselse agglomeratie door· de 
leden van de gerechtelijke politie, rijks
wacht of economische inspectie ter uit
voering van het gerechtelijk onderzoek 
opgemaakt werden, in het Nederlands 
moesten opgesteld worden, afgezien van 
het feit of deze processen-verbaal op een 
of meerdere beldaagden zouden betrek
king hebben ; dat derhalve aile sinds die 
datum in het Frans in de Brusselse agglo
meratie opgestelde processen-verbaal nie
tig zijn ; dat alzo nietig is het proces
verbaal nr. I2.633 van I4 mei 1968 bevat
tende de verhoren van Stragier en De 
Ce1.minck en aile alzo in het Frans in 
de Brusselse agglomeratie opgestelde 
processen-verbaal (schending van de art-i
keleit II, lid 2, 23, lid 2 en 40, lid I, van 
de wet van I5 juni 1935); 2° het feit dat 
eiser een vertaling van deze ten onrechte 
in de Franse taal opgestelde processen
verbaal had kunnen vragen geen afbrauk 
doet aan de nietigheid ervan en eiser 
gerechtigd was deze in te roepen (scherr
ding van de artikelen 22 en 40, lid I, van 
de wet van 15 juni 1935); 3° het arrest 
ten onrechte deze onregelmatig na 3 mei 

· I968 in het Frans gestelde processen-

verbaal in aanmerking neemt en de uit
spraak, die daarop steunt, eveneens door 
nietigheid aangetast is (schending van 
aile ingeroepen wetsbepalingen) : 

Overwegende dat het arrest beslist, 
eensdeels, dat van 3 mei I968 af de 
rechtspleging voor de Correctionele 
Rechtbank te Brussel, overeenkomstig 
artikel 21 van de wet van 15 juni 1935, in 
de Nederlandse taal diende voortgezet te 
worden, nu de meerderheid van de 
beklaagden die taal had gebruikt tij
dens het onderzoek, anderdeels, dat op 
de processen-verbaal, andere dan die 
welke on.derzoeksakten. inhielden of op 
onderzoeksakten steunden, ook na 3 mei 
I968 de in artikel II van evenbedoelde 
wet neergeschreven regel toepasselijk 
bleef, volgens welke de processen-verbaal 
in de gemeenten der Brusselse agglo
meratie dienen gesteld te worden in het 
Frans of in het Nederlands naargelang 
degene die er het voorwerp van is de ene 
of de andere dezer talen voor zijn verkla
ringen gebruikt en, bij gemis aan ver
klaring, volgens de noodwendigheden der 
zaak; 

Overwegende dat deze beslissing wette
lijk is, nu evenbedoeld artikel ll nood
zakelijk van kracht blijft voor het 
opmaken van deze laatste processen
verbaal, ook al wordt de rechtspleging 
ingevolge artikel 2I in een bepaalde taal 
voortgezet ; 

Overwegende dat artikel 23, lid 2, van 
hogervermelde wet, waarvan de scherr
ding ingeroepen wordt, vreemd is aan het 
opsteilen van processen-verbaal; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Over het vierde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet en 40, lid I, van de wet van 
I5 juni 1935 op het gebruik der talen in 
gerechtszaken, 190, 2II en 215 van het 
W etboek van strafvordering, 

doordat, na de nietigheid vastgesteld 
te hebben van zekere verslagen van 
desktmdigen, van aile van 3 mei I968 af 
in de Franse taal gestelde onderzosks
akten en van aile processtukken en 
verslagen van deskundigen welke op die 
nietige onderzoeksakten zijn gesteund, 
het bestreden arrest de telastleggingen 
ten laste van de vier eisers bewezen 
verklaart op grond van ailerhande feite
lijke omstandigheden, verklaringen van 
beklaagden en getuigen, huiszoekingen en 
proefnerriingen, 
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te1·wijl het niet mogelijk is na te gaan 
of sommige van de tot staving van de 
schuldigverklaring in aanmerking gena
men bewijselementen al dan niet steunen 
op nietige onderzoeksakten, nu het ~rrest 
de nietige vaststellingen en verklarmgen 
nergens bepaalt en niet op bepaalde 
rechtsgeldige stukken stecmt, maar op 
feiten u;t het gehele onderzoek, ZOJ?.der 
dat kan nagegaan worden of het arrest 
zijn beslissing uitsluitend op rechtsgel
dige stukken steunt : 

Overwegende dat het arrest, in het 
hoofdstuk betreffende de nietigheden 
wegens niet-naleving van de wet van 
15 j1.mi 1935, preciseert w~lk~ ve.rslag:~n 
van deskcmdigen door met1gheiCl ZIJn 
aangetast; dat het, nate hebben vastge
steld dat van 3 mei 1968 af de meerder
heid van de beklaagden de Nederlandse 
taal gebruikte zodat de rechtspleging in 
die taal diende voortgezet te worden, 
beslist dat alle van 3 mei 1968 af in de 
Franse taal gestelde onderzoeksakten 
nietig zijn en dat alle processtuldmn en 
verslagen van deskcmdigen, welke op de 
na 3 mei 1968 in de Franse taal gestelde 
onderzoeksakten ste1.men, eveneens door 
nietigheid zijn aangetast; 

Overwegende, eensdeels, dat dez~. be
slissing impliceert dat het arrest, biJ de 
beoordeling van de grond van de z~ak, 
de aldus nietig verklaarde stukken bmten 
beschouwing zal laten ; dat het arrest 
zulks uitdrukkelijk in het dispositief 
verklaart; 

Overwegende, anderdeels, dat de om
schrijving van de nietige stukken nauw
keurig genoeg is om de identificatie ervan 
mogelijk te maken ; 

Overwegende dat, hoewel het, bij 
aebrek aan conch1sie dienaangaande, de 
~tukken van het dossier of de elementen 
van de zaak, waarop het zijn beslissing 
steunt niet diende te preciseren, het 
arrest,' niettemin, bij de beoordeling van 
de grond van de zaak, zich niet eruoe 
beperkt naar het onderzoek in he.t al~e
meen te verwijzen, maar de fBltehJke 
omstancligheclen, bekentenissen en. ver
klaringen van beklaagclen, verklarmgen 
van getuigen, huiszoekingen en nemen 
van monsters nauwkeurig omschrijft, 
doorgaans met vermelcling van de ~~u~
ken van het dossier, zoclat het mogehJk IS 
na te gaan of een of verschillende van. ?-e 
aldus in aanmerking genomen, beWIJS
elementen onder de te voren nietig 
verldaarde stukken begrepen zij:p ; 

Overwegende dat de eisers niet stellen 
dat zulks het geval zon zijn ; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

En in zoverre de voorziening van 
V olkaerts Hubertus gericht is tegen de· 
beslissing over de civielrechtelijke vor
dering: 

Overwegende dat 
vordering ongegrond 
burgerlijke partij in 
veroordeelt; 

het arrest deze· 
verklaart en de· 
de kosten ervan 

Dat de voorziening derhalve, bij ge
brek aan belang, niet ortvankelijk is; 

II. Wat de voorziening van Vranken 
Henri betreft : 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

III. Wat de voorzieningen van Lippens. 
V alere en Lippens Andre betreft : 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 65 van het 
Strafwetboek, 21, 22 van de wet van 
17 april1878, houdende de voorafgaa?-de 
titel van het W etboek van strafvordermg, 
9 en 97 van de Grondwet, 

doordat het bestreden arrest, om te 
beslissen dat, in strijd met de verkla:~;ing 
van de eisers de feiten van de telast
leggingen 0, D, E en F niet verjaard 
waren, erop wijst dat, zo het een open 
vraag blijft of substitutievet nog geleverd 
en verwerkt werd na 30 september 1966, 
eerste eiser zich alleszins schuldig 
maakte aan valsheden in geschriften, 
zowel v66r als na 30 september 1966; dat 
deze valsheden niet alleen gepleegd 
werden om sociale en economische regle
menteringen te ontduiken, maar ook om 
de vroegere aankopen van substitutievet 
en de nit de aanwending ervan gehaalde 
onrechtmatige winsten te verdoezelen ; 
dat alle misdrijven in die omstandig
heden clienen te worden beschouwd als 
de opeenvolgende en voortclurende ver
wezenlijking van een enkel een aanhou
dencl misdadig voornemen; dat de ver
jaringstermijn voor het geheel derhalve 
pas begint te lop~n vanaf het laatste 
feit ; dat eerste e1ser onder meer ver
zuimde talrijke verkopen van melk en 
de ontvangsten in verband met deze 
verkopen in de boekhouding van de 
naamloze vennootschap « Sint J oris n in 
te schrijven en zulks na 30 september 
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1966; dat om deze redenen, het niiddel, 
'<ioor tweede eiser aan de verjaring van 
'<ie strafvordering ontleend, ongegrond is, 

terwijl, opdat opeenvolgende misdrij
ven een enkel strafbaar feit lmnnen 
opleverqn, het vereist is dat reeds bij het 
plegen van de eerste dier inbreuken, de 
dader ertoe besloten is de andere te ple
gen; terwijl de omstandigheden, waaruit 
het .arrest a:fleidt dat alle aan de eisers 
ten laste gelegde misdrijven dienen te 
worden beschouwd als de opeenvolgende 
·en voortdurende verwezenlijking van 
een enkel en aanhoudend misdadig voor
nemen, geenszins aantonen dat, reeds 
bij het plegen van de eerste der hun ten 
laste gelegde inbreuken, ieder van de 
Bisers ertoe besloten was de andere te 
plegen, en terwijl bijgevolg het arrest 

, zijn beslissing, dat de feiten van de telast
Jeggingen a, D, E en F niet verjaard zijn, 
niet naar de eis van de wet rechtvaardigt : 

Overwegende dat, bij gebrek aan 
·conclusie dienaangaande, de rechter niet 
diende te preciseren of bij het plegen van 
de eerste misdrijven de eisers al dan niet 
reeds het opzet hadden de andere mis
drijven te plegen ; 

Dat het middel naar recht. faalt ; 

IV. Wat de voorziening van Vander
kelen .Jean betreft : 

Over het eerste middel, afgeleid nit de 
schending van de artikelen 182, 211 van 
het Wetboek van strafvordering en 97 
van de Grondwet, 

doo1·dat het bestreden arrest de excep
tie verwerpt waarbij eiser de nietigheid 
van de inleidende dagvaarding a:fleidde 
uit de omstandigheid dat deze geen enkel 
feit vermeldde dat in zijnen hoofde het 
plegen van de misdrijven omschreven 
onder de telastleggingen a, D en E zou 
uitmaken; dat, luidens zijn redenen, de 
dagvaarding de datum vermeldt, de 
plaats der feiten en het voorwerp van de 
telastleggingen; eiser tijdens het onder
zoek breedvoerig werd onderhoord aan
gaande de ingebrachte bezwaren ; hij 
door de dagvaarding heeft kunnen vast
stellen dat hij vervolgd werd onder 
andere samen met de gebroeders Vol
kaerts en Vandertaelen van >vie hij wist 
dat zij een voor vervalsing bestemd 
substitutievet hadden vervaardigd ; hij 
bijgevolg zijn verdediging naar behoren 
heeft ktmnen voordragen en dit ook ge
daan heeft. 

terwijl, eerste onderdeel, die enkele 
redenen geen gepast antwoord uitmaken 
op de conclusie van eiser, onder meer 
waar deze staande hield, enerzijds, dat 
een nauwkeurige omschrijving der feiten 
zich des te meer opdrong daar eiser in 
1964 en tot op 12 februari 1965 als 
eenvoudige bediende werkte in het labo
ratorium van zijn vader, en anderzijds, 
dat het bereiden van vervangingsvet en 

· het mengel en daarvan in boter niet 
verboden is wann_eer het geschiedt voor 
uitvoer en eiser niet kon weten dat de 
samengestelde producten zouden dienen 
op de binnenlandse markt als vervalste 
boter; en de rechter bijgevolg te kort is 
gebleven aan de verplichting zijn beslis
sing met redenen te omkleden (schending 
van artikel 97 van de Grondwet); 

tweede onderdeel, de bepaling van de 
ten laste gelegde feiten, minstens een 
melding voldoende om deze te kunnen 
omschrijven, een essentieel bestanddeel 
uitmaakt van de dagvaarding voor de 
strafgerechten; de zuivere melding van 
de wettelijke kwalificatie van de be
doelde misdrijven, zelfs met een aan
duiding omtrent de in acht genomen 
periode, aan dit vereiste niet voldoet ; 
overigens de rechter de kwalificatie 
wel mag wijzigen, maar op voorwaarde 
dat het feit onder die nieuwe kwalificatie 
weerhouden hetzelfde weze als hetgeen 
voor hem aanhangig werd gemaakt ; 
niet aileen de beklaagde, maar eveneens 
de rechter in hoger beroep en het Hof 
van cassatie, om hun toezicht te kunnen 
uitoefenen, de in aanmerking genomen 
feiten bepaald moeten kunnen omschrij
ven, wat ter zake gans onmogelijk blijft 
nu er geen melding wordt gemaakt van 
de door eiser gedane ontledingen, welke 
strafbaar worden geacht (schending van 
al de aangehaalde wetsbepalingen) : 

Wat het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat het arrest de con
clusie van eiser passend beantwoordt 
door erop te wijzen, eensdeels dat eiser 
in 1964 vennoot werd van zijn vader en, 
na diens overlijden in 1965, de leiding 
van het laboratorium overnam, ander
deels dat eiser wist dat het in de bedoe
ling van aile vervalsers lag de vervalste 
eetwaren aan de man te brengen en 
zodoende de kopers te bedriegen ; dat, nu 
hij de vervalsers gedurende een lange 
periode met raad en daad bijstond, het 
niet opgaat te beweren dat hij niet op 
de hoogte was van de door de vervalsers 
nagestreefde doeleinden en van het 
welslagen van hun onderneming ; 
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Wat het tweede onderdeel betreft; 

Overwegende dat de dagvaarding de 
datmn en de plaats van de ten laste 
gelegde feiten vermeldt en het voorwerp 
van de telastleggingen in de termen van 
de wet omschrijft, dit is rechtstreeks 
medegewerkt te hebben aan vervalsing 
van boter en andere zuivelproducten, 
aan de verkoop van deze vervalste 
eetwaren en het bedrog dat daaruit 
voortvloeide ; 

Overwegende dat artikel 182 van het 
Wetboek van strafvordering niet vereist 
dat al de bestanddelen welke het misdrijf 
uitmaken expliciet worden opgegeven ; 
dat het volstaat dat de dagvaarding 
derwijze opgesteld is dat zij de beklaagde 
in de mogelijkheid stelt het voorwerp 
van de telastlegging voldoende te kennen 
en aldus de rechten van de verdediging 
vrijwaart; 

Overwegende dat de rechter soeverein 
oordeelt of de vermeldingen van de 
dagvaarding de beklaagde in de moge
lijkheid hebben gesteld het voorwerp van 
de vervolgingen te kennen en zijn verde
diging voor te dragen ; 

Overwegende dat het arrest de omstan
digheden vermeldt waaruit het afleidt 
dat eiser zich niet heeft kunnen vergissen 
omtrent de feiten welke hem ten laste 
werden gelegd ; dat het vaststelt dat 
eiser zijn verdediging naar behoren heeft 
kunnen voordragen en dit ook heeft 
gedaan; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 498, 500 van het Strafwet
boek, 9, 10 van de besluitwet van 22 
januari 1945 (gezegde artikelen gewijzigd 
door de wet van 14 februari 1948) en 10 
van de besluitwet van 14 mei 1946, 

doonlat het arrest het middel verwerpt 
waarbij eiser, in ondergeschikte orde, 
liet gelden dat aileen van toepassing 
zouden zijn de bepalingen van de arti
kelen 498 en 500 van het Strafwetboek 
welke een maximum gevangenisstraf van 
een jaar bepalen en eiser veroordeelt tot 
een gevangenisstraf van achttien maan
den op grond van de bepalingen van de 
besluitwetten van 22 januari 1945 en 
14 mei 1946, om de redenen dat die 
besluitwetten we1 van toepassing zijn 
gebleven ondanks het feit dat de in 1945 
en 1946 heersende toestand niet meer 

bestaat en dat de wetgever door het uit
vaardigen van de wet van 30 juli 1971 
inzake de economische reglementering 
en de prijzen de bindende kracht van de 
besluitwet van 22 januari 1945 stellig 
heeft bevestigd, 

terwijl die redenen geen antwoord 
geven of, ten minste, geen gepast ant
woord uitmaken op het middel waarbij 
eiser liet gelden dat de feiten door de 
telastleggin.gen bedoeld in elk geval geen 
in.breuk uitmaken op de reglementering· 
der prijzen en de bovenvermelde besluit
wetten bijgevolg in zake geen toepassing 
kunnen · vinden, en de rechter aldus te· 
kort is gebleven aan de verplichting zijn 
beslissing met redenen te omkleden : 

Overwegende dat eiser niet werd 
vervolgd wegens inbreuken op de besluit
wet van 22 januari 1945 betreffende het 
beteugelen van elke in brenk op de regle
mentering nopens de bevoorrading van 
hetland, en op de besluitwet van 14 mei 
1946 houdende verscherping van de 
controle der prijzen, maar wegens het. 
misdrijf omschreven bij artikel 498 van 
het Strafwetboek; dat, zo het arrest he!ll 
wegens dit misdrijf tot een gevangenis
straf van 18 maanden veroordeelt, het 
zulks doet op grond van artikel 10 van 
de besluitwet van 14 mei 1946, volgens 
hetwelk de inbreaken op artikel 498 van 
het Strafwetboek vervolgd en bestraft 
worden overeenkomstig de bepalingen 
van de hoofdstukken II en III van de 
besluitwet van 22 januari 1945; 

Overwegende dat, door vast. te stellen 
dat bedoelde besluitwetten hun bindende 
kracht hebben behouden na 28 februari 
1947 en steeds van toepassing zijn en dat 
derhalve het bij artikel 498 van het Straf
wetboek omschreven misdrijf " steeds » 
strafbaar wordt gesteld met de door de 
besluitwet van 22 januari 1945 bepaalde 
strafsancties, het arrest de conclusie van 
eiser verwerpt en derhalve beantwoordt, 
volgens welke er geen hogere straf kon 
worden toegepast dan die welke bij 
artikel 498 van het Strafwetboek bepaald 
is, omdat de feiten van de telastleggingen 
geen inbreuken uitmaakten op hoger
vermelde besluitwetten ; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het. vierde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 498, 500 van 
het Strafwetboek, 9, 10 van de besluit
wet van 22 januari 1945 (gezegde arti-
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kelen gewijzigd door de wet van 14 fe
bruari 1948), 10 van de besluitwet van 
14 mei 1946 en 97 van de Grondwet, 

doordat het arrest uitdrukkelijk erkent 
ter gelegenheid van de straftoemeting, 
dat eiser, v66r de verweten ontledingen 
steeds de gebruikelijke en normale prijs 
vroeg, wat de afwezigheid impliceert 
van elk winstbejag, 

terwijl het bedrieglijk opzet vereist 
door artikel 498 van het Strafwetboek, 
zoals door de andere aangehaalde straf
bepalingen, juist bestaat uit het winst
bejag, en bij gebreke daarvan de veroor
delingen ten laste van eiser uitgesproken 
niet wettelijk worden gerechtvaardigd: 

Overwegende dat eiser niet vervolgd en 
veroordeeld werd om het · bij artikel 498 
van het Strafwetboek omschreven mis
drijf te hebben uitgevoerd, maar om tot 
de uitvoering ervan zodanige hulp te 
hebben verleend dat het misdrijf zonder 
zijn bijstan.d niet had kunnen worden 
gepleegd; 

Overwegende dat, om aldus als mede
dader van bedoeld misdrijf veroordeeld 
te kunnen worden, het niet vereist is dat 
zijn daad al de bestanddelen van het 
misdrijf, onder meer het winstbejag, zou 
bevatten ; dat het volstaat dat de mede
dader door een van de bij artikel 66 van 
het Strafwetboek bepaalde wijzen van 
deelneming wetens aan de uitvoering van 
het misdrijf heeft medegewerkt ; 

Dat het middel naar recht faalt ; 

V. Wat de voorzieningen van de sub I 
tot IV vermelde eisers en die van de 
andere eisers betreft : 

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

Om die redenen, zonder acht te slaan 
op de memorie door eiser Vandertaelen 
Jean ter griffie van het Hof neergelegd 
op 5 september 1972, dit is na het ver
strijken van de bij artikel 420bis van het 
W etboek van strafvordering voorge
schreven termijn, verwerpt de voorzie
ningen; veroordeelt de eisers in de 
kosten. 

12 december 1972. - 2e kamer. -
Voorzitter en Verslaggever, de H. Nau
laerts, raadsheer waarnemend voorzitter. 
- Gelijkluidende conclusie, de H. Dumon, 
advocaat-generaal. - Pleiters, de HH. 

Houtekier, Bayart, Fally, D'Hondt, en 
Philips (de vierde, van de balie te Brus
sel). 

2" KAMER. - ·12 december 1972. 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN.- STRAFZAKEN.- VER
OORDELING OP DE STRAFVORDERING. -
GEEN VERMELDING VAN EEN vVETTE
LIJKE BEPALING WAARBIJ EEN STRAF 
WORDT GESTELD. - NIET MET REDE
NEN OMKLEDE BESLISSING. 

De veroordeling op de strafvordering die 
geen melding maakt van een wettelijke 
bepaling, waarbij op het bewezen ver
klam·de misdrijj een straj wordt gesteld, 
is niet naar recht met redenen om
kleed (1). 

(DESSAIN, T. HINKENS.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vori.nis, op 21 oktober 1971 in hoger 
beroep gewezen door de Correctionele 
Rechtbank te Brussel ; 

I. In zoverre de voorziening gericht is 
tegen de beslissing waarbij verweerder 
Hinkens vrijgesproken werd: 

Overwegende dat eiser geen hoedanig
heid heeft om zich tegen zodanige beslis
sing te voorzien ; 

Dat de voorziening niet ontvankelijk 
is; 

II. In zoverre de voorziening gericht is 
tegen de overige beslissingen : 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 163, 172, 195, 211 van het Wetboek 
van strafvordering, 

doordat het bestreden vonnis eiser op 
strafrechtelijk gebied veroordeelt wegens 
inbreuken op de artikelen 7-2 en 27-1, 
alinea 2, van het algemeen reglement op 
de politie van het wegverkeer, namelijk 
het niet naleven van de snelheidsbe-

(1) Cass., 6 juni 1972 (Arr. cass., 1972, 
blz. 941); men raadplege cass., 19 september 
1972, supra, biz. 69. 
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perking opgelegd door een verkeerstekt:m 
en het aldus ontwikkelen van een over
dreven snelheid, beslist dat verweerder 
zich niet schuldig had gemaakt aan een 
inbreuk op artikel 16-l van voormeld 
algemeen reglement door na te laten de 
doorgang vrij te laten aan eiser die van 
rechts kwmn, om de reden dat eiser 
wegens zijn overdreven snell1eid voor 
tweede verweerder een onvoorzienbare 
hindernis had uitgemaakt, en dienvol
gens enerzijds eiser veroordeelt tot het 
vergoeden van de schade door verweer
der geleden en anderzijds de rechtbank 
onbevoegd verklaart om kennis te nemen 
van de vordering door eiser tegen ver
weerder ingesteld, zulks zonder enige 
wettelijke bepaling te vermelden waar
door de tegen eiser weerhouden feiten 
met een straf worden beteugeld, 

terwijl het gebrek aan dergelijke ver
melding, welke door de hager aangehaal
de artikelen van het Wetboek van 
strafvordering wordt voorgeschreven, ge
lijkstaat met een gebrek aan de door 
artikel 97 van de Grondwet vereiste 
motivering : 

Overwegende dat de rechter, na eiser 
op de strafvordering te hebben veroor
deeld, op grand van deze veroordeling : 

- hem op de civielrechtelijke vorde
ring door verweerder ingesteld veroor
deeld, 

- zich tevens onbevoegd verklaart 
wat de civielrechtelijke vordering betreft 
door hem tegen verweerder ingesteld : 

Overwegende dat het vonnis :noch 
uitdrukkelijk noch door verwijzing naar 
het beroepen vonnis melding maakt van 
een wettelijke bepaling waarbij straf 
wordt gesteld op het misdrijf dat ten 
laste van eiser bewezen verklaard wordt ; 

Dat het aldus niet wettelijk gemoti
veerd is en dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den vonnis behalve in zoverre het ver
weerder van het hem ten laste gelegd 
misdrijf vrijspreekt; zegt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt op 
de kant van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing ; veroordeelt eiser in een vierde 
van de kosten ; laat cle overige drie 
vierden ten laste van de Staat ; verwijst 
cle alclus beperkte zaak naar de Correc
tionele Rechtbank te Leuven, zitting 
houclende in hager beroep. 

12 december 1972. - 2° kamer. -
Voo1·zitter, cle H. N aulaerts, raadsheer 

waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggever, 
cle H. Chatel. - Gelijklnidende conchtsie, 
de H. Duman, aclvocaat-generaal. 
Pleite1·, de H. Bayart. 

2" KAMER. - 12 december 1972. 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. STRAFZAKEN. 
VEROORDELING WEGENS EENVOUDIGE 
BANKBREUK EN BEDRIEGLIJKE BANK
BREUK. - AANRALING VAN ARTI
KEL 489 VAN RET STRAFWETBOEK, 
DOCR NIET VAN DE ARTIKELEN 573 OF 
547 EN 577l VAN RET WETBOEK VAN 
KOOPHANDEL. - ARREST NIET MET 
REDENEN OMKLEED. 

Niet naar recht met 1·edenen omkleed is het 
a1·rest dat de beklaagde vero01·deelt op 
g1·ond van eenvoudige bankb1·euk en van 
bedrieglijke bankbTeuk en slechts artikel 
4-89 van het Strafwetboek ve1·meldt, 
zonder de m·tikelen 573 of 577 van 
het Wetboek van koophandel aan te 
haZen (1). (Grondwet, art. 97.) 

(VERFAILLE, T. MR. LIETAER q.q.) 

ARREST 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 23 mei 1972 gewezen door het 
Hof van beroep te Gent ; 

Overwegende dat eiser verklaard heeft 
beroep in cassatie aan te tekenen tegen 
al de beschikkingen te zijnen laste uit
gesproken; 

I. In zoverre de voorziening gericht is 
tegen de beslissingen op de strafvor
dering: 

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

Overwegende dat het arrest dat eiser 
op grand van bedrieglijke bankbreuk en 
van eenvoudige bankbreuk tot een straf 
en in beperkte kosten van de strafvor-

(1) Cass., 17 september 1962 (Bull. enPASIC., 
1963, I, 61), 7 februari 1964 (ibid., 1964, I, 
613) en 5 ·september 1972, supra, blz. 14 
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dering veroordeelt, door verwijzing naar 
het beroepen vonnis, slechts artikel 489, 
1° en 2°, van het Strafwetboek aanhaalt, 
zonder evenwel gewag te maken van de 
artikelen 574 en 577 van het Wetboek van 
koophandel, zijnde de wetsbepalingen die 
de constitutieve bestanddelen van de 
in aanmerking genomen misdrijven defi
nieren ; dat het arrest aldus niet wettelijk 
met redenen is omkleed; 

IL In zoverre de voorziening gericht is 
tegen de beslissing op de burgerlijke 
rechtsvordering : 

Overwegende dat de vernietiging van 
de beslissing op de strafvordering wegens 
bankbreuk de vernietiging meebrengt van 
de eindbeslissingen op de burgerlijke 
rechtsvordering die verweerder op grond 
van dit misdrijf had ingesteld; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest, behalve in zoverre het door 
bevestiging van het beroepen vonnis 
uitspraak doet betreffende de medebe
klaagde en eiser ontslaat van de telast
Iegging B, 1°; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de kant 
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing ; 
laat de kosten ten laste van de Staat ; 
verwijst de aldus beperkte zaak naar het 
Hof van beroep te BrusseL 

12 december 1972. - 2e kamer. -
Voo1·zitter, de H. Naulaerts, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Verslaggever, 
de H. Versee.- Gelijkluidende conclusie, 
de H. Dumon, advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 12 december 1972. 

1° LANDLOPERIJ.- WET VAN 27 NO
VEMBER 1891. - STAAT VAN LAND· 
LOPERIJ.- BE GRIP. 

2° LANDLOPERIJ. - WET VAN 27 NO
VEMBER 1891. - STAAT VAN LAND· 
LOPERIJ. -- AFWEZIGHEID VAN EEN 
VASTE WOONPLAATS.- BEGRIP. 

go LANDLOPERIJ. - WET VAN 27 NO
VElliBER 1891. - STAAT VAN LAND
LOPERIJ. - GEEN MIDDELEN VAN' 
BESTAAN.- BEGRIP. 

4° CASSATIE. 
STRAFZAKEN. 

BEVOEGDREID. 
LANDLOPERIJ. 

VOORZIENING IN OASSATIE TEGEN EEN 
BESLISSING. VAN DE OORREOTIONELE 
REORTBANK WAARBIJ DE INTERNERING 
VAN EEN LANDLOPER WORDT BEVOLEN. 
- TOETSING DOOR HET HOF, 

5° GERECHTSKOSTEN. - STRAFZA
KEN. - LANDLOPERIJ. - 0ASSATIE
GEDING. - VERWERPING VAN DE 
VOORZIENING VAN EEN LANDLOPER 
TEGEN HET VONNIS V.A,N DE OORREO
TIONELE REOHTBANK WA.A,RBIJ ZIJN 
INTERNERING WORDT BEVOLEN. 
VEROORDELING IN DE KOSTEN. 

1° In staat van landlope1·ij, zoals bedoeld 
in de artikelen 8 en 16 van de wet van 
27 november 1891, is hij die, zoals be
paald in m·tilcel347 van het Strafwetboelc, 
noch vaste woonplaats, noch middelen 
van bestaan heeft en gewoonlijk geen am
bacht of be1'0ep uitoefent (1). (Impliciete 
oplossing.) 

2° De vaste woonplaats, waa1·van de afwe
zigheid een van de bestanddelen is van 
de staat van landlope1·ij, in de zin van de 
artilcelen 8 en 16 van de wet van 27 
november 1891, is een we1'!celijke waning 
en geen woonplaats, die slechts wettelijk 
en omzeggens fictief i11 (2). 

go De middelen van bestaan, waarvan de 
afwezigheid een van de bestanddelen is 
van de staat van landlopeTij, in de zin 
van de aTtilcelen 8 en 16 van de wet van 
27 novembe1· 1891, zijn middelen waar
OV61' men werkelijk beschikt en geen 
middelen die slechts hypothetisch zijn, en 
o.a. afhangen van de ajloop van een 
eventuele 1·echtsvo1·dering tot ·uitlcering 
van onderhottd (g), 

4° Wanneer het Hof kennis neemt van een 
ontvanlcelijke voo1·ziening tegen een be
slissing van de corTectionele Techtbank 
waarbij de interne~·ing van een land
loper wo1·dt bevolen, toetst het H of, zoals 
in 8trajzalcen, de Tegelmatigheid van de 
rechtspleging en de wettelijkheid van de 
beslissing ( 4). (Wet van. 27 november 
1891, gewijzigd de 6e augustus 1971, 
art. 16bis.) 

5° In geval van ve1·we1-ping van de voor
ziening van een landloper tegen een 

-···----·------------
(1) en (2) Cass., 8 mei 1972, redenen (Arr. 

cass., 1972, blz. 833); men raadplege cass., 
30 oktober 1876 (Bull. en PASIC., 1876, I, 392). 

(3) Men raadplege cass., 30 oktober 1876, 
redenen (Bull. en PASIC., 1876, I, 392). 

(4) Cass., 8 mei 1972 (A1·r. cass., 1972, 
blz. 833). 
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vonnis van de cor1·ectionele rechtbank 
waarbij zijn internering w01·dt bevolen, 
moeten de kosten van het cassatiegeding 
ten laste blijven van de eiser ( 1). (Wet 
van 27 november 1891, gewijzigd de 
6° augustus 1971, art. 16bis; Sv., 
art. 162 en 176.) 

( CRISTENS.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 29 september 1972 in hager 
berpep gewezen door de Correctionele 
Rechtbank te Brussel ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 34 7 van het Straf
wetboek, 108, 203, 205 en 207 van het 
Burgerlijk W etboek, 

doordat de correctionele rechtbank 
eiser in staat van landloperij bevindt, dit 
wil zeggen vaststelt dat hij geen vaste 
woonplaats, noch middel van bestaan 
heeft, twee van de drie voorwaar
den voorgeschreven door artikel 34 7 van 
het Strafwetboek bewezen acht, 

te1·wijl, eerste onde1·deel, eiser, die 
geboren is op 15 mei 1953, op dit ogen
blik nog steeds minderjarig is, zodat hij, 
overeenkomstig artikel 108 van het 
Burgerlijk Wetboek, over een vaste 
woonplaats beschikt, hoewel hij deze 
buiten zijn schuld niet kon betrekken 
(schending van artikel 347 van het Straf
wetboek en 108 van het Burgerlijk Wet
bock); 

tweede onde1·deel, eiser tegenover zijn 
ouders een vordering tot levensonder
houd heeft op grand van de artikelen 203, 
205, 207 van het Burgerlijk Wetboek, 
zodat niet kan gezegd worden dat hij 
geen middelen van bestaan heeft (scherr
ding van de artikelen 34 7 van het Straf
wetboek, 203, ~05 en 207 van het Burger
lijk Wetboek) : 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat door « vaste woon
plaats », in de zin van artikel 347 van 
het Strafwetboek, bedoeld wordt een 
werkelijke woonplaats, niet een :fictieve 
of wettelijke woonplaats ; 

(1) Cass., 8 mei 1972 (Arr. cass., 1972, 
biz. 833). 

Dat in zoverre het onderdeel staande 
houdt dat eiser buiten zijn schuld zijn 
wettelijke woonplaats niet kan betrekken, 
het steun vindt noch in de bestreden 
beslissing noch in de stukken waarop het 
Hof vermag acht te slaan ; 

vVat het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat door « middelen van 
bestaan », in de zin van artikel 347 van 
het Strafwetboek, bedoeld worden wer
kelijke middelen, niet hypothetische 
middelen welke afhangen van het wel
slagen van een eventueel in te stellen 
rechtsvordering tot het bekomen van 
onderhoudsgeld ; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

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

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

12 december 1972. - 2° kamer. -
Voo1·zitter en Verslaggever, de H. Nau
laerts, raadsheer waarnemend voorzitter. 
- Gelijkluidende conclusie, de H. Duman, 
advocaat-generaal. 

3° KAMER. - 13 december 1972. 

1° ARBEIDSBESCHERMING. - Co
MITE VOOR VEILIGHEID, GEZONDHEID 
EN VERFRAAIING VAN DE WERKPLAAT
SEN. - VERKIEZING VAN DE PERSO
NEELSAFGEV AARDIGDEN. VOOR
DRACHT VAN DE KANDIDATENLIJSTEN. 
- RECHT VAN DE WERKGEVER OM EEN 
VORDERING IN TE STELLEN.- DRAAG
WIJDTE. 

2° RECHTSVORDERING. - BURGER
LIJKE ZAKEN.- EXCEPTIE VAN NIETIG
HEID VAN EEN PROCESHANDELING. 
DEKKING VAN DE NIETIGHEID. -
VooRWAARDEN. 

1° De werkgever kan een vorde1·ing instellen 
tegen cle voordracht van de kandiaaten
lijsten met het oog op de verlciezing van 
de afgevaardigden van het personeel bij 
het comite voor veiligheid, gezondheid en 
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verfraaiing van de werkplaatsen, zelfs 
indien geen werknemer of geen represen
tatieve werknemersorganisatie een klacht 
tegen de voordracht van de kandidaten 
heeft ingediend (1). (Wet van 10 juni 
1952, art. I, § 4, h, lid 2, 3o.) 

2° W anneer een vonnis op tegenspraak over 
de grond van de zaalc is gewezen zonder 
dat de nietigheid van een p1·oceshande
ling doo1· een partij is voorged1·agen of 
door de 1·echter ambtshalve is uitgespro
lcen, is de nietigheid van die handeling 
gedekt door het vonnis of do01·dat zij niet 
v66r enig ander middel werd opgeworpen, 
naarg,elang het om een nietigheid als 
bepaald in artilcel 862 van het Gerech
telijk Wetboek of om een andere nietig
heid gaat (2). (G.W., art. 864.) 

(ALGEMEEN BELGISCH VAKVERBOND EN 
HAESEBROUCK, T. NAAMLOZE VENNOOT
SCHAP « FABRIQUE NATIONALE DE HER

STAL ».) 

ARREST. 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest, op 3 november 1971 gewezen door 
het Arbeidshof te Gent, afdeling Brugge; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 1, § 4, h, 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, gewijzigd 
bij de wetten van 28 januari 1963, 16 
januari 1967, 10 oktober 1967 en 17 
februari 1971, en voor zoveel als nodig 
van de artikelen 25, 57 en 58 van het 
koninklijk besluit van 18 februari 1971 
betreffende de aanwijzing van de perso
neelsafgevaardigden in de comites en 
arrondissementscomites voor veiligheid, 
gezondheid en verfraaiing van de werk
plaatsen, 

doordat, na terecht geconstateerd te 
hebben dat de vordering, welke verweer
ster in hoedanigheid van werkgeefster 

(1) Gelet op het aangevoerde middel heeft 
het Hof aileen beslist dat de werkgever een 
vordering tegen de voordracht van de kandi
datenlijsten ook kan instellen in de gevallen 
waarvoor de door de Koning voorgeschreven 
procedure niet bepaalt volgens welke regelen 
dit vorderingsrecht moet worden uitgeoefend. 
Hiermee is echter niet de vraag beantwoord of 
deze vordering nog kan worden ingesteld 
nadat de verkiezing reeds heeft plaatsgehad, 

had ingesteld, niet strekte tot nietig
verklaring van de verkiezingen van de 
leden van het comite voor veiligheid, 
gezondheid en verfraaiing van de werk
plaatsen, en dat derhalve de artikelen 57 
en 58 van voormeld koninklijk besluit 
van 18 februari 1971 ten deze niet toepas
selijk waren, dat gezegde vordering ertoe 
strekte voor recht te horen zeggen dat 
tweede eiser onwettelijk door eerste eiser 
op de lijst van de kandidaten-bedienden 
voor gezegde verkiezingen werd geplaatst, 
doch dat artikel 25 van voormeld konink
lijk besluit ten deze evenmin toepasselijk 
was, daar de vordering, welke in gezegd 
artikel 25 aan de werkgever wordt 
voorbehouden, beperkt is tot het geval 
waarin klacht werd neergelegd door de 
werknemers of door de betrokken repre
sentatieve organisaties, wat ten deze niet 
gebeurde, het arrest beslist dat voor
meld koninklijk besluit het vorderings
recht van de werkgever, zoals bepaald in 
artikel I, § 4, h, meer in het bijzonder 3o, 
van voormelde wet van 10 juni 1952, 
gewijzigd zoals gezegd, niet vermocht te 
beperken en dat hieruit volgt dat, nu 
de procedure met betrekking tot het 
uitoefenen door de werkgever van gezegd 
vorderingsrecht door de Koning niet is 
geregeld, op die vordering de gewone 
regelen gesteld door het Gerechtelijk 
W etboek van toepassing zijn, 

te1·wijl uit de bepalingen van artikel 1, 
§ 4, h, van voormelde wet van 10 juni 
1952, gewijzigd zoals gezegd, volgt dat 
het in die wettelijke bepaling aan de 
werkgevers, de werknemers en de betrok
ken representatieve organisaties toege
kende vorderingsrecht slechts kan wor
den uitgeoefend overeenkomstig de door 
de Koning bepaalde procedure en der
halve slechts in de mate waarin de 
Koning die procedure heeft bepaald, 
zodat, aangezien de Koning geen proce
dure heeft bepaald voor de door verweer
ster ingestelde vordering, verweerster die 
vordering niet vermocht in te stellen, 
ook niet overeenkomstig de procedure 
bepaald door het Gerechtelijk W etboek : 

dan wel of een geschil om trent de kandidaten
lijsten uiteraard beslecht moet zijn alvorens 
de eigenlijke kiesverrichtingen een aanvang 
nemen; raadpl. hieromtrent de conclusie van 
het openbaar ministerie in Jotwnal des tribu
naux dtt travail, 1973, blz. 134. 

(2) Raadpl. cass., 25 juni 1971 (A1·r. cass,. 
1971, blz. 1081) met de noot getekend W. G.; 
4 mei 1972 (ibid., 1972, blz. 824). 
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Overwegende dat, luidens artikel I, 
§ 4, h, lid 2, 3°, 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, gewijzigd bij de wet van 
17 februari 1971, de werkgevers, de 
werlmemers of de betrokken represen
tatieve organisaties, bij de arbeidsrecht
bank van het rechtsgebied waarin de 
zetel van de onderneming is gevestigd, 
een vordering kunnen instellen, volgens 
de procedure die door de Koning wordt 
bepaald, tot beslechting van een geschil 
betreffende de aanplakking en de voor
dracht van de kandidatenlijsten met het 
oog op de verkiezing va.n de afgevaar
digden van het personeel bij het comite 
voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing 
van de werkplaatsen ; 

Overwegende dat artikel 25 van het 
ter uitvoering van voormelde wet van 
10 juni 1952 genomen koninklijk besluit 
van 18 februari 1971 betreffende de 
aanwijzing van de personeelsafgevaar
digden in de comites en arrondissements
comites voor veiligheid, gezondheid en 
verfraaiing van de werkplaatsen, de 
procedure van de vordering van de werk
gever tegen de voordracht van de kancli
daten alleen regelt voor het geval waarin 
deze voordracht aanleiding heeft gegeven 
tot een bij de werkgever ingediende 
klacht van de werlmemers die op de 
kiezerslijsten voorkomen of van de 
betrokken representatieve organisaties ; 

Overwegende dat de door de wet aan 
de Koning verleende macht om de proce
dure te regelen niet inhoudt dat het 
vorderingsrecht van de werkgever tot 
bedoeld geval zou kmmen worden be
perkt; 

Overwegende dat de werkgever der
halve een vordering kan instellen tegen 
de voordracht van de kandidatenlijsten 
met het oog op de verkiezing van de 
afgevaarcligden van het personeel bij het 
comite voor veiligheid, gezondheid en 
verfraaiing van de werkplaatsen, zelfs 
indien er geen klacht van de werlmemers 
of van de betrokken representatieve 
organisaties is ; 

Overwegende dat het middel, waarbij 
de eisers zich ertoe beperken aan te 
voeren dat, nu de Koning geen procedure 
heeft bepaald voor de door de werkgever 
in die omstandigheden ingestelde vorde
ring, verweerster een dergelijke vordering 
niet vermocht in te stellen, naar 1'echt 
faalt; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1319, 1320, 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek, 700, 704 en 706 van 
het Gerechtelijk Wetboek, 

doo1·dat, nadat verweerster in haar 
inleidend verzoekschrift van 25 mei 1971 
verklaard had dit verzoekschrift in te 
dienen overeenkomstig de bepalingen 
van artikel 57 van het koninklijk besluit 
van 18 februari 1971 betreffende de 
aanwijzing van de personeelsafgevaar, 
digden van de comites en arrondisse
mentscomites voor veiligheid, gezond
heid en verfraaiing van de werkplaatsen, 
nadat de eisers in hun conclusie op ll 
juni 1971 ter griffie van de arbeidsrecht
bank neergelegd, gesteld hadden dat de 
vordering van verweerster niet ontvan
kelijk was, omdat zij niet strekte tot 
nietigverklaring van de verkiezingen en 
omdat er geen klacht was geweest 
uitgaande van de werknemers of van de 
representatieve organisaties tegen het 
plaatsen van tweede eiser op de lijst van 
de kandidaten-bedienden, zodat verweer
ster noch de bepalingen van artikel 57 
noch die van artikel 25 van voormeld 
koninklijk besluit kon inroepen om haar 
vordering in te dienen, en nadat de 
eisers, in hun conclusie voor het arbeids
hof genomen, hadden laten gelden dat, 
nu verweerster had toegegeven de proce
dure bepaald door artikel 57 van voor
meld koninldijk besluit te gebruiken, zij 
de ontvankelijkheid van haar vordering 
niet kon steunen op de beschouwing dat 
de werkgever de hem -door de wet van 
10 juni 1952 toegekende rechten kon 
uitoefenen overeenkomstig de gemeen
rechtelijke procedure, het arrest beslist 
dat de vordering van verweerster ontvan
kelijk was, omdat zij de haar door de wet 
toegekende vordering overeenkomstig de 
regalen van het Gerechtelijk W etboek 
mocht indienen, en aldus impliciet beslist 
dat verweerster haar vordering overeen
komstig de procedureregelen van het 
Gerechtelijk Wetboek heeft ingeleid, 

terwijl, ee1·ste onclerdeel, uit het inlei
dend verzoekschrift van verweerster en 
uit. de conclusie door de eisers ter griffie 
van de arbeidsrechtbank neergelegd 
blijkt dat de vordering van verweerster 
niet ingeleid werd door een dagvaarding 
zoals bepaald in artikel 700 van het 
Gerechtelijk Wetboek, dat de vordering 
niet een van de vorderingen was welke 
overeenkomstig artikel 704 van het 
Gerechtelijk Wetboek door verzoek
schrift ingecliend kunnen worden en dat 



- 379 

er geen vrijwillige verschijning van 
partijen gebeurde zoals bepaald in arti
kel 706 van het Gerechtelijk Wetboek, 
waaruit dan verder volgt dat, door 
impliciet te beslissen zoals gezegd, het 
arrest de bewijskracht heeft miskend van 
voormeld inleidend verzoekschrift van 
verweerster en van voormelde conclusie 
door de eisers voor de arbeidsrechtbank 
genomen, (schending van de artikelen 
1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk 
Wetboek); 

tweede onderdeel, het arrest minstens 
nagelaten heeft het middel te beantwoor
den, waardoor de eisers, in hun conclusie 
voor het arbeidshof genomen, hadden 
laten gelden dat de vordering van ver
weerster niet ontvankelijk was, omdat 
verweerster die vordering had ingeleid, 
niet volgens de gemeenrechtelijke proce
dureregelen, maar volgens de procedure 
bepaald door artikel 57 van het konink
lijk besluit van 18 februari 1971, wellr 
gebrek aan antwoord gelijkstaat met 
een gebrek aan de door artikel 97 van de 
Grondwet vereiste motivering : 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat het arrest zich ertoe 

beperkt te beslissen dat de gewone rege
len, die door het Gerechtelijk W etboek 
zijn bepaald, op de vordering van ver
weerster toepasselijk zijn en dat deze 
vordering ontvankelijk is, en geenszins 
vaststelt dat bedoelde vordering ten 
deze door een dagvaarding _ zou zijn 
ingeleid; dat het. aldus de bewijskracht 
van het inleidend verzoekschrift van 
verweerster en van de conclusie van de 
eisers niet miskent ; 

Overwegende dat de eisers voor de 
eerste rechter niet hebben aangevoerd 
dat de inleidende akte van de vordering 
nietig zou zijn, omdat de vordering niet 
bij dagvaarding werd ingeleid ; dat de 
nietigheid van deze akte niet ambtshalve 
door de rechter werd uitgesproken; dat 
moest bedoelde akte nietig zijn, de nietig
heid ervan in elk geval gedekt is, hetzij 
doordat zij niet voor enig ander middel 
werd opgeworpen, hetzij doordat over de 
grond van de zaak een vonnis op tegen
spraak werd gewezen ; 

W at het tweede onderdeel betreft : 
Overwegende dat de eisers in conclusie 

stelden dat verweerster « in haar inlei
dend verzoekschrift de procedure· van 
artikel 57 van het koninklijk besluit van 
18 februari 1971 gebruikt" en dat « deze 
procedure enkel van toepassing is in 
geval van een vordering tot nietigver
ldaring van de verkiezingen, quod non " ; 

Overwegende dat de eisers uit deze 
aanvoering afleidden, niet dat de vorde
ring van verweerster nietig was omdat zij 
niet bij dagvaarding was ingeleid, maar 
dat ten deze verweerster, ingevolge de 
bepalingen van het koninklijk besluit 
van 18 februari 1971, over geen vordering 
beschikte; 

Overwegende dat, door te beschouwen 
dat het koninklijk besluit van 18 februari 
1971 het vorderingsrecht dat door de 
wet van 10 juni 1952 aan de werkgever 
is toegekend, niet kan beperken, het 
arrest de conclusie van de eisers passend 
beantwoordt ; 

Dat het middel niet kan worden aan
genomen; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening ; veroordeel t de eisers in de 
kosten. 

13 december 1972. - 3e kamer. -
Voorzitter, de H. Wauters, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Verslaggever, 
de H. Meeus. ---'- Gelijklttidende conclttsie, 
de H. Lenaerts, advocaat-generaal. -
Pleiters, de HH. Bayart en van Heeke. 

3e KAMER. - 13 december 1972. 

ARBEIDSBESCHERMING. - CollnTE 
VOOR VEILIGHEID, GEZONDHEID .EN 
VERFRAAIING VAN DE WERKPLAATSEN, 
- 0PRICHTING. - BEGRIP « GEJ\<IID
DELD AA,NTAL GEWOONLIJK TEWERK

GESTELDE WERKNEMERS "· 

W anneer geen wets- of reglementsbepaling 
de tuijze van berekening van het gemid
deld aantal gewoonlijk tewerlcgestelde 
werlcnerne1·s bepaalt, lean de rechter 
wettelijlc beslissen dat niet gewoonlijlc 
een gemiddelde van ten minste 50 werlc
nerne1'8 worden tewerlcgesteld en derhalve 
geen comite voo1· veiligheid, gezondheid 
en verj1·aaiing van de We1'lcplaatsen 
moet wo1·den opgericht in een onde1·ne
ming, wam· de personeelsbeoetting be
stendig en voo1·tdurend daalt en minder 
dan 50 tve1'lcneme1'8 bedraagt op het 
ogenblilc dat de verkiezingen van de 
werknerne1·sajgevaardigden in het comite 
moeten worden gehmtden alsmede op het 
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einde van het voorgaande jaa1· (1). (Wet 
van 10 juni 1952, art. 1, § 4, b, lid l.) 

(DE WEERDT EN LITISOONSORTEN, T, 

PERSONENv""ENNOOTSOliAP l\~ET BEPERK

TE AANSPRAKELIJKHEID « TALONFA
BRIEK J\o!AROEL 1\IIUYLA:ERT ,,) 

ARREST, 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 22 februari 1971 gewezen door 
het Arbeidshof te Gent, afdeling Brugge; 

Over het. middel afgeleid uit de scherr
cling van de artikelen 1, § 4, b, van de 
wet van 10 juni 1952 betreffende de 
gezondheid en de veiligheid van de werk
nemers, alsmede de ealubriteit van het 
werk en van de werkplaatsen, gewijzigd 
bij artikel 9 van de wet van 28 januari 
1963, 12 en 13 van het koninklijk besluit 
van 22 april 1958 betreffende de aanwij
zing van de afgevaardigden van het 
personeel van de comites en arrondisse
mentscomites voor veiligheid, gezondheid 
en verfraaiing van de werkplaatsen, 
gewijzigd door de koninklijke besluiten 
van 23 september 1958, 29 november 
1958 en 31 januari 1963, 

doo1·dat het bestreden arrest enerzijds 
de volgende feiten hetzij uitdrukkelijk 
constateert, hetzij, voor zoverre die niet 
uitdrukkelijk in het arrest vermeld zijn, 
doch in de conclusie door de eisers voor 
het arbeidshof genomen, impliciet aan
neemt of in alle geval niet betwist, te 
weten dat verweerster op 16 maart 1967 
aan het gewestelijk verbond van Chris
telijke Vakverenigingen te Tielt een 
afschrift stuurde betreffende de vastge
stelde datum, namelijk 9 mei 1967, voor 
de verkiezingen van de leden van het 
comite voor veiligheid, gezondheid en 
verfraaiing van de werkplaatsen, dat op 
17 maart 1967 aan deze vakbond een 
afschrift van de kiezerslijsten werd 
toegestuurd, dat op 30 maart 1967 het 
Christelijk Vakverbond te Tielt een lijst 
van drie kandidaten, namelijk de eisers, 
aan verweerster overmaakte, dat noch 
door gezegd vakverbond, noch door enige 
andere bevoegde vakvereniging andere 
kandidaturen werden voorgesteld, dat 

(1) De wijze van berekening van het gemid
delcl aantal gewoonlijk tewerkgestelde werk
nemem worc1t thans bepaald door artikel 13 
van het koninklijk besluit van 18 februari 
1971, clat in onderhavig geschil nog geen 
toepassing vinclt. 

het aantal aldus voorgestelde kandidaten 
het aantal beschikbare plaatsen niet 
overtrof, dat echter vervolgens tot geen 
kiesverrichtingen werd overgegaan, dat 
indien men de vier kwartalen in acht 
neemt die aan de inzet van de verkie
zingsprocedure voorafgaan, verweerster 
gedurende het jaar 1966 een gewoonlijk 
gemiddelde van zestig eenheden tewerk
stelde, dat echter op het ogenblik waarop 
de verkiezingen moesten worden gehou-· 
den, verweerster minder dan vijftig 
werknemers in dienst had, dat het cijfer 
van het tewerkgestelde porsoneel sinds 
jaren bleef dalen en namelijk 130 bedroeg 
op 31 december 1960, 46 op 31 december 
1966 en 25 op 31 december 1967, en 
anderzijds beslist dat het in een andere 
procedure door de eisers ingeroepen 
comite voor veiligheid, gezondheid en 
verfraaiing van de werkplaatsen onbe
staande was, dit om de reden, ten eerste, 
dat in voormelde omstandigheden ver
weerster niet gehouden was tot verkie
zingen voor gezegd comite over te gaan 
en dienvolgens het recht had de kiesver
richtingen te schorsen, en ten tweede, 
dat, vermits de wettelijke verkiezings
formaliteiten niet volledig werden ver
vuld, er geen rechtsgeldige verkiezingen 
plaatshadden, 

terwijl, eerste onde1·aeel, nu artikel l, 
§ 4, b, van voormelde wet van 10 juni 
1952, gewijzigd zoals gezegd, bepaalt dat 
een comite voor veiligheid, gezondheid 
en verfraaiing van de werkplaatsen moet 
opgericht worden door de werkgevers die 
gewoonlijk een gemiddelde van tenminste 
vijftig werknemers tewerkstellen, hieruit 
volgt dat, om te bepalen of gezegde 
voorwaarde verwezenlijkt is, het best is 
de toestand in acht te nemen van de vier 
kwartalen die aan de inzet van de verkie
zingsprocedure voorafgaan en het gemid
delde voor die periode te berekenen, dat 
in alle geval vereist is dat men het 
gemiddelde berekene op een periode van 
voldoende lange duur, welke volledig 
aan de inzet van de verkiezingen vooraf
gaat, en dat het arrest voormeld artikel 
heeft geschonden door de toepassing 
ervan uit te sluiten op grond van be
schouwingen met betrekking tot een 
periode welke gedeeltelijk later ligt dan 
de inzet van de verkiezingen, en met 
betrekking niet tot het gemiddelde van 
de aldus in aanmerking genomen periode, 
maar tot het feit dat gedurende die 
periode het cijfer van de tewerkstelling 
steeds daalde ; 

tweede ondenleel, nu het bleek, na 
verrichtingenl voorgeschreven door 

de 
de 
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.artikelen 12 en 13 van voormeld konink
lijk besluit van 22 april 1958, gewijzigd 
zoals gezegd, dat het aantal van de 
voorgestelde kandidaten voor de verkie
zingen van het comite voor veiligheid, 
gezondheid en verfraaiing van de werk
plaatsen, het aantal van de beschikbare 
plaatsen niet overtrof, hieruit volgde dat 
gezegde kandidaten als verkozen dienden 
beschouwd te worden zonder dat tot 
verdere kiesverrichtingen diende te wor
den overgegaan : 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat, luidens artikel 1, 

§ 4, b, lid 1, van de wet van 10 juni 1952 
betreffende de gezondheid en de veilig
heid van de werknemers alsmede de 
salubriteit 'van het werk en van de 
werkplaatsen, gewijzigd bij de wet van 
28 januari 1963, de bij artikel 1, § 1, 
bedoelde werkgevers een of meer comites 
voor gezondl1eid, veiligheid en verfraaiing 
van de werkplaatsen oprichten, wanneer 
zij gewoonlijk een gemiddelde van ten
minste vijftig werknemers tewerkstellen ; 

Overwegende dat noch de wet van 
10 juni 1952, noch de ter uitvoering ervan 
genomen bepalingen van het algemeen 
reglement voor de arbeidsbescherming en 
van het koninklijk besluit van 22 april 
1958, die van kracht waren in het jaar 
1967 gedurende hetwelk de verkiezingen 
voor bedoelde comites moesten plaats 
hebben, de wijze van berekening bepalen 
van het gemiddeld aantal werknemers 
dat gewoonlijk wordt tewerkgesteld ; 

Overwegende dat het arrest vaststelt 
dat in de onderneming van verweerster 
de personeelsbezetting sinds jaren be
stendig en voortdurend daalde ; dat op 
31 december 1966 het tewerkgestelde 
personeel zesenveertig werknemers be
droeg en, op het ogenblik waarop de 
verki13zingen moesten gehouden worden, 
hetzij in de periode tussen 17 april en 
16 mei 1967, rninder dan vijftig werk
nemers; 

Overwegende dat het arrest op grond 
van deze vaststellingen wettelijk kon 
beslissen dat verweerster niet gewoonlijk 
een gemiddelde van tenminste vijftig 
werlmemers tewerkstelde en derhalve 
niet gehouden was tot de verkiezingen 
over te gaan ; 

Dat, in strijd met de aanvoering van 
de eisers, het arrest de personeelsbezet
ting op 31 december 1967 aileen vermeldt 
om de voortdurende daling ervan aan te 
tonen en niet om te oordelen of verweer
ster gewoo:rilijk een gemiddelde van 
tenminste vijftig werlrnemers tewerk
stelde; 

Dat het onderdeel niet kan worden 
aangenomen ; 

W at het tweede onderdeel betreft ; 

Overwegende dat, nu het arrest wette
lijk beslist dat verweerster niet gehouden 
was tot de verkiezingen over te gaan, het 
onderdeel dat stelt dat de eisers als 
verkozen dienden beschouwd te worden, 
zonder belang is ; 

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

13 december 1972. - 3e kamer. -
Voo1·zitter, de H. Wauters, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Verslaggeve7·, 
de H. Meeus. - Gelijlcluidende conalusie, 
de H. Lenaerts, advocaat-generaal. -
Pleite7·s, de HH. Bayart en van Heeke. 

3e KAMER. - 13 december 1972. 

VOORZIENING IN CASSATIE. 
TERMIJN. - DIENSTPLICHTZAKEN. 
BESLISSING VAN DE HERKEURINGS
RAAD.- VOORZIENING VAL"\f DE DIENST· 
PLICHTIGE. - MEER DAN VIJFTIEN 
DAGEN NA DE ONTVANGST VAN DE 
KENNISGEVING. - NIET ONTVANKE· 

LIJKE VOORZIENING. 

Te laat ingediend en derhalve niet ont
vanlcelijlc is de voorziening van de 
dienstplichtige die tegen een beslissing 
van de herlceuringsraad wordt ingesteld 
meer dan vijftien dagen na de ontvangst 
van de lcennisgeving van deze beslis
sing (1). (Dienstplichtwetten, gecoi:irdi
neerd op 30 april 1962, art. 51, §§ 2 
en 4.) 

(BAEYENS.) 

Met de notitie overeenstemmend 
arrest. 

13 december 1972. - 3e kamer. -
Voorzitte1·, de H. Wauters, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - VerslaggeveT, 
de H. Janssens. - Gelijlcluidende con
chtsie, de H. Lenaerts, advocaat-generaal. 

(1) Oass., 18 oktober 1972, supm, biz. 177, 
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1 e KAMER. - 14 december 1972. 

1° VOORZIENING IN CASSATIE. -
lVIIDDEL VAN NIET-ONTVANKELIJK-

REID. - BURGERLIJKE ZAKEN. 
NIET-ONTVANKELIJKREID VAN EEN 
MIDDEL, OOK AL IS HET EEN ENIG 

l\HDDEL. - ZONDER INVLOED OP DE 
ONTV ANKELIJKHEID VAN DE VOOR
ZIENING. 

2° GERECHTSKOSTEN. - BURGER
LIJKE ZAKEN. - CASSATIEGEDING. -

lVIIDDEL VAN NIET-ONTVANKELIJKHEID 
DOOR DE VERWEERDER TEGEN DE 
VOORZIENING OPGEWORPEN, NIET 
AANGENOMEN. - lVlEli10RIE VAN WE
DERANTWOORD. -KOSTEN IN BEGIN
SEL TEN LASTE VAN DE VERWEERDER, 
ZELFS AL WORDT DE VOORZIENING 
VERWORPEN. - BESLISSING VAN HET 
HoF. 

3o AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST). - SCHADE VER

OORZAAKT DOOR DE RESPECTIEVE FOU
TEN VAN VERSCHILLENDE PERSONEN. ~ 
ALLEN JEGENS RET SLACHTOFFER GE
HOUDEN TOT VOLLEDIGE VERGOEDING 

VAN DE SCHADE. 

40 CASSATIEMIDDELEN.- BURGER
LIJKE ZAKEN.- VOORZIENING VAN DE 

DADER VAN EEN VERKEERSONGEV AL 
DIE ALLEEN AANSPRAKELIJK WORDT 
VERKLAARD EN VEROORDEELD WORDT 
TOT VOLLEDIGE SCRADEVERGOEDING.

VOORZIENING TEGEN RET SLACHTOFFER 
GERICHT. lVIIDDEL DAT ENKEL 
BETREKKING REEFT OP DE BESLISSING 

BETREFFENDE DE NIET-AANSPRAKE
LIJKHEID VAN EEN DERDE.- lVIIDDEI" 
VAN BELANG ONTBLOOT. 

5° TUSSENKOMST. - BURGERLIJKE 
ZAKEN. - CASSATIEGEDING. - VoR-

(1) Over het onderscheid tussen het middel 
van niet-ontvankelijkheid 'dat tegen de voor
ziening is opgeworpen en het middel van 
niet-ontvankelijkheid dat tegen een middel 
wordt aangevoerd, raadplege men noot 7 
get. P.L. onder cass., 8 mei 1930 (Bull.. en 
PABIC., 1930, I, 202); cass., 27 januari 1944 
(ibid., 1944, I, 175); noot 4 get. W.G. onder 
cass., 13 juni 1950 (ibid., 1950, I, 727); 
cass., 7 mei 1957 (ibid., 1957, I, 1072 en 
noot 2) en 18 december 1959 (ibid., 1960, 
I, 467). 

DERING TOT BINDENDVERKLARING VAN 
HET ARREST DOOR DE ElSER TOT' 
CASSATIE INGESTELD. - VERWERPING

VAN DE VOORZIENING. - VORDERING 
ZONDER BELANG. 

60 WEGVERKEER. - WEGVERKEERS
REGLEMENT, ARTIKEL 21-2. - LINKS, 

INRALEN. - VERPLICHTING ZICR ER
VAN TE VERGEWISSEN DAT RET MA-, 
NEUVER ZONDER GEV AAR KAN WORDEN 

UITGEVOERD. - BIJZONDERE VOOR
ZORGSMAATREGELEN NIET BEPERKEND, 
OPGESOMD. - BESLISSING DAT DE 
INHALING REGELMATIG IS GEWEEST.
VEREISTE VASTSTELLING. 

1° De niet-ontvankelijkheid van een cas
satiemiddel oak al is het een eni(J 
middel, is zonder invloed op de ontvan
kelijkheid van de voorziening in btwger
lijke zaken (1). (G.W., art. 1080.) 

2o W anneer het middel van niet-ontvan
kelijkheid do01· de verweerder opgewor
pen tegen een voorziening in burgerlijke 
zaken niet wordt aangenomen, moeten 
de kosten van de mem01·ie van wede1·ant
woord in beginsel door de ve1·weerder 
wo1·den ged1·agen en worden zij door het 
Hof te zijnen laste gelegd (2) (G.W., 
art. 1ll1, lid 4.) 

3° Wanneer de schade te wijten is aan de 
1·espectieve jouten van verschillende per
sonen, is ieder van hen jegens het slacht
otfer gehouden tot volledige ve1·goedin(J 
van de schade (3). (B.W., art. 1382.) 

4° Van belang ontbloot en derhalve niet 
ontvankelijk tot staving van een voor
ziening die tegen het slachtotfer van een 
verlcee1·songeval wordt gericht door de
gene die, nu hij alleen aanspralcelijlc is 
verlclaard, ve1·oordeeld werd tot volledige 
schadevergoeding e1·van, is het middel 
dat slechts betrekking heeft op de beslis
sing dat een de1·de geen ]out heeft begaan 

Dat de voorziening in burgerlijke zaken niet 
ontvankelijk is, wanneer in het verzoekschrift 
geen middel wordt aangevoerd, zie men in 
cass., 22 oktober 1971 (Arr. cass., 1972, 
blz. 193). 

(2) Cass., 22 oktober en 22 december 1971 
(Arr. cass., 1972, blz. 196 en 411). 

(3) Cass., 2 juni 1970 (Arr. cass., 1970, 
blz. 919) ; men raadplege cass., 25 januari 
1972 (ibid., 1972, blz. 510). 
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· die ook diezelfde schade heejt veroor
zaakt (1). (B.W., art. 1382.) 

.5° De verwerping van de voorz,iening 
ontneemt alle belang aan de vordering 
tot bindendverlclaring van het arrest dat 
de eism· tot cassatie heejt ingesteld (2). 

{Ia De rechte1· die erop wijst dat een bestuu1·
. de1·, alvorens links in te halen, zich e1·van 

vergewist had dat hij het zonder gevam· 
doen kon, beslist wettelijlc dat deze 
inhaling ?'egelmatig is geweest, zonder te 
moeten vaststellen, indien zttllcs door de 
tegenpartij niet gev?'aagd wordt, dat deze 
bestuurder een van de bijzonde1·e voor
zorgsmaatregelen heejt genomen die door 
artikel 21-2 van het wegverkeersregle
ment niet beperkend zijn opgesomd. 

(VENNOOTSCHAP NAAR ENGELS RECHT 
« THE OCEAN ACCIDENT AND GUARAN
TEE CORPORATION LIMITED ll, T. LANDS

BOND VAN KRISTELIJKE MUTALITEITEN 
EN PERDAEN, IN AANWEZIGHEID VAN 
DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « DE 
BELGISCHE VERDEDIGING ll ; LANDS
BOND VAN KRISTELIJKE MUTUALITEI
TEN EN PERDAEN, T. NAAMLOZE VEN
NOOTSCHAP «DE BELGISCHE VERDEDI

GING ll EN VENNOOTSCHAP NAAR ENGELS 
RECHT « THE OCEAN ACCIDENT AND 
GUARANTEE CORPORATION LIMITED ll.) 

ARREST (vertaling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 5 maart 1971 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen ; 

Overwegende dat de voorzieningen 
ingeschreven op de algemene rol onder 
de nurnrners 4823 en 4839 tegen hetzelfde 
arrest gericht zijn en dus samengevoegd 
moeten worden ; 

I. Wat de voorziening van de vennoot
schap "The Ocean Accident and Guaran
tee Corporation Limited" (zaak nr. 4823) 
betreft: 

Over het middel van niet-ontvanke
lijkheid door de verweerders tegen de 
voorziening aangevoerd en hieruit afge
leid dat het enige middel dat in het 
verzoekschrift wordt voorgedragen niet 
tot cassatie van het. arrest kan leiden in 
zover het eiseres jegens hen heeft veroor
deeld: 

(1) Cass., IS februari 1970 (Arr. cass., 1970, 
biz. 545). 

(2) Cass., 26 oktober 1972, supra, biz. 208. 

Overwegende dat, de eventuele niet
ontvankelijkheid van een micldel, ook al 
is het een enig middel, zonder invloed is 
op de ontvankelijkheicl van de voor
ziening; 

Dat het midclel van niet-ontvankelijk
heicl niet kan worden aangenomen en dat 
de verweerders die het hebben opgewor
pen de kosten moeten dragen van de door 
eiseres neergelegde memorie van wecler
antwoord; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 21, inzonderheid 2, 
letter c en d, van bet koninklijk besluit 
van 8 april 1954 houdende algemeen 
reglement op de politie van het wegver
keer, zoals het is gewijzigd bij artikel 8 
van het koninldijk besluit van 30 april 
1963, 1319, 1320, 1322, 1382, 1383 van 
het Burgerlijk W etboek en 97 van de 
Grondwet, 

( Gelijkluidend miditel als het middel 
hierna overgenomen e_n door de tweede 
eiseres voorgedragen.) 

Overwegende dat uit het middel blijkt 
dat eiseres niet beweert dat haar verze
kerde Petrus Perdaen geen fout heeft 
begaan. die in oorzakelijk verband staat 
m9t het ongeval of dat de verweerders 
voor dit ongeval aansprakelijk zouden 
zijn; 

Overwegende dat, wanneer de schacle 
te wijten is aan de samenlopencle fouten 
van verschiilende person en, ieder van hen 
jegens het slachtoffer gehouden is tot 
voiledige vergoeding van de schade ; 

Overwegencle dat de veroordeling van 
eiseres ten voordele van de verweerders 
wettelijk verantwoord zou blijven zelfs 

· indien het middel gegrond verklaard 
werd; 

Dat het iniddel, derhalve, niet ontvan
kelijk is bij gebrek aan belang; 

Overwegende dat de verwerping van de 
voorziening die aileen tegen de verweer
ders is gericht aile belang ontneemt aan 
de vordering tot bindendverklaring van 
het arrest die eiseres tegen de naamloze 
vennootschap De Belgische Verdediging 
heeft ingesteld ; 

II. Wat de voorziening van de Lands
bond van Kristelijke Mutualiteiten en 
Norbert Perdaen in eigen naam en 
qualitate qua (zaak nr. 4839) betreft; 

Over het middel afgeleid uit de 
schencling van de artikelen 21, inzon
derheid 2, letter c en d, van het konink

' lijk besluit van 8 april 1954 houdende 
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algemeen reglement op de politie van het 
we~verkeer, zoals het is gewijzigd bij 
art1kel 8 van het koninklijk besluit van 
30 april 1963, 1319, 1320, 1322, 1382, 
1383 van het Burgerlijk Wetboek en 97 
van de Grondwet, 

doordcLt het bestreden arrest, om 
Petrus Perdaen aileen voor de litigieuze 
botsing aansprakelijk te verklaren en aan 
de eisers hun rechtsvordering tegen de 
eerste verweerster te ontzeggen, in hoofd
zaak beslist dat uit sommige objectieve 
gegevens blijkt dat de botsing heeft 
plaatsgehad op 5,60 meter van de rech
terrand en op 3,40 meter van de linker
rand van de weg, in de door Francis 
Paul gevolgde richting Leuven:Mechelen, 
dat hieruit volgt dat deze laatste regel
matig_ een i~haalmaneuver uitvoerde op 
de m1ddennJstrook, dat uit geen enkel 
gegeven van het dossier blijkt dat op het 
moment dat hij dit maneuver is begon
nen de middenrijstrook nie.t vrij was, 
dat, integendeel, Petrus Perdaen de 
voorschriften van de artikelen 12/l, 
20 en 43, 1°, van het verkeersreglement 
niet in acht heeft genomen en dat ten 
aanzien van Francis Paul geen enkele 
fout is bewezen die in noodzakelijk 
causaal verband staat met de botsing, 

te1·wijl, ee1·ste onde1:deel, uit de omstan
digheid dat Francis Paul op de midden
rijstrook van de weg reed om een inhaal
maneuver uit te voeren dat werd begon
nen toen deze rijst-rook vrij was, niet 
wettelijk kan worden afgeleid dat dit 
maneuver regelmatig was, vooral wan
neer het arrest anneemt dat Francis Paul 
het uitvoerde om andere voertuigen in 
te halen die op de rechterrijstrook reden 
en de tweede verweerster hem, in haar 
hoofdconclusie van hoger beroep, met 
name verweet artikel 21, 2, van het 
verkeersreglement te hebben overtreden · 
immers artikel 21, 2, letter c, van dit 
verkeersreglement de weggebruiker die 
links wil inhalen verplicht er zich vooraf
ga;andelijk van. te vergewissen dat hij 
ZlJn plaats opn1euw kan innemen in de 
normale gang van het verkeer zonder dit 
te hinderen en deze bepaling niet impli
ceert dat een weggebruiker reeds, bij het 
begin van een inhaalmaneuver, in aan
tocht is in tegenovergestelde richting, 
1naar dat, wanneer een tegenligger achter
af opdaagt, degene die eerst inhaalt, we
gens de talrijke voertuigen die op de rech
te_rrijstrook . rijden, zijn plaats op deze 
nJstrook n1et opnieuw kan innemen 
zonder de normale gang van het verkeer 
op deze rijstrook te hinderen, zodat het 
bestreden arrest, o1n, in de omstan-

digheden die het beschrijft, het inhaal
man_euver van Francis Paul als regel
matlg en met fout1ef te beschouwen, had 
moeten nagaan of hij er zich van verge
Wist had, alvorens de voertuigen die op· 
de rechterstrook reden links in te halen 
~t hij zij-? plaats _op. deze strook op: 
meuw. kon mnemen md1en plotseling een 
tegenhgger opdaagde op de midden
strook waarop hij reed om dit inhaal
maneuver uit te voeren, en het bestreden 
arrest;,_ :wanneer het dat niet nagaat, geen 
wettehJke veran~woording geeft voor zijn 
beshssmg Franms Paul van elke fout vrij 
te stellen (mzonderhe1d schending van 
de artikelen 21, 2, letter c, van het 
koninklijk besluit van 8 april 1954 
h01:~~ende algemeen reglement op de 
pol~t1e van het wegverkeer, gewijzigd bij 
art1kel 8 van het koninklijk besluit van 
30 april1963, 1382, 1383 van het Burger" 
lijk Wetboek en 97 van de Grondwet); 

tweede onderdeel, het bestreden arrest 
oro aldus uitspraak te doen, beslist dat. 
het vaststaat en niet wordt betwist dat. 
de " Chevrolet " van Francis Paul in het 
midden van d~ middenrijstrook reed, en 
aldus de bew1jskracht roiskent van de 
hoofdconclusie die de tweede verweerster 
~egelmatig in h_oger beroep had genomen, 
m z~wer daarm werd betoogd dat de 
getmgen Lockefeer, Van Campenhout 
en Hantin eensgezind hebben verklaard 
dat genoerode Francis Paul, met zijn 
wagen Chevrolet, een gevaarlijk inhaal
roaneuver uitvoerde door met een over
dreven snelheid te rijden en zulks te 
veel naar links van de rijbaan, en ook 
dat Francis Paul uiterst links van de· 
m.iddenrijstrook reed, waardoor wei dege
lijk wordt betwist dat hij in het midden 
van de middenrijstrook reed (inzonder
heid schending van de artikelen · 1319, 
1320, 1322 van het Burgerlijk Wetboek 
en 97 van de Grondwet) ; 

de1·de onderdeel, de gronden van het 
arrest niet antwoorden op de hoofdcon
clusie van hoger beroep van de tweede 
verweerster, in zover daarin aan Francis 
Paul de font werd toegeschreven .een 
gevaarlijk inhaalroaneuver te hebben 
uitgevoerd tegen een overdreven snelheid 
van ~inimum 100 km. per uur, met alle 
kophchten ontstoken, terwijl de weg niet 
over een voldoende uitgestrektheid vrij 
was om elk gevaar voor ongevallen te 
voorkomen en, gelet op de aanwezigheid 
van twee an~~re bestuurders, er niet op 
zeer korte t1]d kon worden ingehaald 
(inzonderheid schending van artikel 97 
van de Grondwet) : 

W at het eerste onderdael betreft : 
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Overwegende dat artikel 21-2 van het 
verkeersreglement, zonder de opsom
ming ervan te beperken, bepaalde voor
zorgsmaatregelen opgeeft die genomen 
moeten worden door de bestuurder die 
links wil inhalen; 

Dat het hof van beroep, om wettelijk 
te beslissen dat Francis Paul regelmatig 
had ingehaald, niet verplicht was, daar 
eiseres zulks niet had gevraagd, vast te 
stellen dat deze of gene bijzondere voor
zorgsmaatregel waarvan sprake in ge
noemd artikel was genomen, nu uit zijn 
beslissing diende afgeleid te worden dat 
Francis Paul, alvorens in te halen, er 
zich van vergewist had dat zijn maneuver 
zonder gevaar kon worden uitgevoerd ; 

W at het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat het arrest er niet 
aileen op wijst dat de in het middel 
vermelde omstandigheid niet wordt be
twist, maar. ook dat ze vaststaat, onder 
verwijzing naar het deskundigenverslag ; 

Wat het derde onderdeel betreft : 

Overwegencle clat de vaststellingen van 
het arrest impliceren clat, volgens het 
hof van beroep, het inhalen zonder 
gevaar kon geschieclen en de in het 
middel herhaalde versie van de feiten 
tegenspreken door er andere concrete 
gegevens tegenover te stellen ; 

Dat geen enkel onderdeel van het 
middel kan worden aangenomen ; 

En overwegende dat de verwerping 
van de voorziening aile belang ontneemt 
aan de vordering tot bindendverldaring 
van het arrest die de eisers tegen de 
vennootschap The Ocean hebben inge
stelcl; 

Om die redenen , voegt de zaken 
ingeschreven onder de nummers 4823 en 
4839. sam en; verwerpt de voorzieningen 
en vorderingen tot bindendverklaring 
van het arrest ; veroorcleelt de eisers in 
de kosten van hun voorziening, behalve 
in die van de memorie van wederant
woord in de zaak nr. 4823; veroordeelt 
de verweerclers in die zaak in laatstge
noemde kosten. 

14 december 1972. - 1e kamer. -
Voo1·zitte1·, de H. Valentin, raadsheer 

(1) Men raadplege de plechtige openingsrede 
van Eerste Advocaat-generaal Paul Mahaux 
van 1 september 1971 " Het rechterlljk ge
wijsde en het Gerechtelijk Wetboek », ver
schenen in A7'1". cass., 1971, nrs. 5-6) : hoewel 

CASSATIE, 1973. - 13 

waarne~end voorzitter. - Verslaggever, 
de H. L1got. - Gelijkluidende conclusie, 
de .H. Delange, advocaat-generaal. 
Ple~te1·s, de H. Dassesse, Bayart en 
Fally. 

1 e KAMER. - 1 4 december 1972. 

1° ONOPZETTELIJK TOEBRENGEN 
VAN VERWONDINGEN EN ONop: 
ZETTELIJK DO DEN. StAGEN 
EN VERWONDilSfGEN ALLEEN OPGE
LOPEN DooR DE DADEm VAN hET' -M.is
DRrJF. - GEE::N INBREUK OP DE 

· ARTIKELEN 418 EN 420 VAN RET 
STRAFWETBOEK. 

2° RECHTERLI.JK GEWIJSDE. 
STRAFZAKEN.- GEZAG OP BURGERLIJK 
GEBIED. - STitAFREOHTELIJKE VER
OORDELING WEQENS ONOPZETTELIJK 
TOEBRENGEN VAN SLAG EN EN VER
WONDINGEN. - BURGERLIJKE REOH
TER DIE LATER li:ENNIS HEEFT GENO
MEN VAN EEN GE::SOHIL OVER DE OOR
ZAAK VAN DE VERWONDINGEN DOOR 
DE VEROORDEELD)]; TIJDENS HETZELFDE 
ONGEVAL OPGELO:PEN. - GEEN REOH·
TERLIJK GEWIJSDU:. 

1° De m·tikelen 418 en 420 van het Straf
w.etb~elc .stellen het geb1·elc aan voor
z~cht~ghe~d of voorzorg niet strafbaar 
wanneer hierbij alleen de dader ervar:, 
ve1·wondingen heeft opgelopen. 

2° Wanneer de strafrechter die de dader van 
een misdrijf van onopzettelijlc toebref!,g~n 
van slagen of ve1"Wondingen ve~·oordeeU 
geen lcennis heeft 1noete1; nemen van d; 
001'zaalc van de letselen die de veroor
deelde tijdens het ongeval pe1·soonlijk 
heejt opg~lope:"_, heeft de bttrgerlijke 
1·echte1', d~e b~J een later geschil uit
spmak doet en de oorzaak zoekt van de 
doo1' de veroo1·deelde tijdens dit ongeval 
opgelope~~ ve1·wondingen, het gezag van 
h~t gewtJsde op straj1·echtelijk gebied 
met k~tnnen m~skennen (1). 

het gezag van gewijsde zich in strafzak~n 
zoals in andere zaken, niet aileen uitstrekt 
tot het beschikkende gedeelte, maar ook tot 
de redenen die er de onontbeerlijke steun va;n 
zijn, geldt het echter slechts voor wat " zeker » 
en « noodzakelijk " is gevonnist. -
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(GIRON!, T. NATIONAAL VERBOND VAN 
. SOCIALISTISCHE JliiUTU ALITEITEN.) 

ARREST (vertaling). 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 24 mei 1972 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 65 en 418 van het 
Strafwetboek, 1319, 1320, 1382 en 1383 
van het Burgerlijk Wetboek, 70, in
zonderheid § 3, b, van de wet van 9 augus
tus 1963 tot instelling en organisatie van 
een regeling voor verplichte ziekte-en 
invaliditeitsverzekering, 97 van de 
Grondwet, van het algemeen beginsel 
van het gezag van het rechterlijk ge
wijsde in strafzaken, dat in het straf
recht wordt gehuldigd, met name in de 
artikelen 4 van de wet van 17 april 1878 
houdende de voorafgaande titel van het 
Wetboek van strafvordering, en van de 
artikelen 447 van het Strafwetboek en 
463 van het Wetboek van strafvordering, 

doordat, hoewel eiser, die samen met 
andere personen verwondingen opliep in 
een verkeersongeval waarvoor hij aan
sprakelijk was, bij een in kracht van 
gewijsde gegaan vonnis van de Correctio
nele Rechtbank te Namen van 30 sep
tember 1968 tot twee straffen veroor
deeld werd, de ene straf wegens overtre
ding van de artikelen 418 van het Straf
wetboek, 21-3 en 10, lid 4, van het ver
keersreglement van 8 april 1954 en de 
andere wegens overtreding van de artike
len 34 en 35 van de wetten op de politie 
over .het wegverkeer, gecoordineerd bij 
ltoninklijk besluit van 16 maart 1968, 
en 10, lid 3, van genoemd verkeersregle
meht, het arrest, dat de rechtsvo:r:de
ring toewijst die verweerster als ver
zekeringsinstelling heeft ingesteld op 
basis van artikel 70, § 3, b, van de wet 
van 9 augustus 1963, eiser veroorcleelt tot 
terugbetaling van het bedrag van de 
prestaties die hij heeft ontvangen, op 
grond dat " het gezag van het rechter
lijk gewijsde in strafzaken beperkt is tot 
de punten alleen waarover de strafrech
ter werkelijk uitspraak heeft ,gedaan en 
niet verder reikt ; dat ... de correcbionele 
rechtbank ... alleen kennis nam van het 
feit van slagen en verwondingen die 
eiser in hoger veroep (thans eiser) tijdens 
het litigieuze ongeval onopzettelijk aarr 
derden had toegebracht, zodat het bur
gerlijk gerecht, met betrekking tot 
de slagen en verwondingen die appellant 

zelf had opgelopen, zijn beoordelings
vrijheid behoudt en kan nagaan of er 
feitelijk een noodzakelijk causaal ver
band tussen deze slagen en verwondin
gen en de dronkenschap bestond ; ... 
dat er niet aan kan worden getwijfeld 
dat de font die eiser in hoger beroep 
heeft begaan, namelijk in staat van 
dronkenschap een voertuig besturen, de 
zware font oplevert waarvan sprake in 
artikel 70, § 3, van de wet van 9 augustus 
1963 "· 

terwijl door de correctionele rechtbank 
werd gevonnist dat de dronkenschap, 
waarvoor eiser een straf werd opgelegd, 
vreemd is aan het gebrek aan voorzichtig
heid of voorzorg, dat wil zeggen aan de 
fout, dat een van de vereisten vormt van 
het misdrijf van onopzettelijke verwon
dingen waarvoor eiser een andere straf 
heeft opgelopen, en, bijgevolg, alleen 
deze fout zowel letsels aan derden heeft 
veroorzaakt als de overige schade, onder 
meer het letsel van eiser, dat, evenals 
de letsels van derden, nit heuzelfde feit 
voortspruit, waaruit volgt dat het arrest, 
door na te gaan of de dronkenschap de 
letsels van ois~r heeft teweeggebracht, 
het begrip miskent van gebrek aan voor
zichtigheid en voorzorg, in de zin van 
artikel 418 van het Strafwetboek, in
zonderheid ten aanzien van de gevolgen 
van het misclrijf (schencling van genoemd 
artikel 418 en van de artikelen 1382 en 
1383 van het Burgerlijk Wetboek), als
mecle wat nooclzakelijk en zeker door de 
correctionele rechtbank is gevonnist 
(schending van het algemeen beginsel 
van het gezag van het rechterlijk ge
wijsde in strafzaken, dat wordt gehuldigd 
in de artikelen 4 van de wet van 17 april 
1878, 447 van het Strafwetboek en 463 
van het Wetboek van strafvorclering, en, 
voor zoveel als noclig, van de artikelen 65 
van het Strafwetboek, 1319 en 1320 van 
het Burgerlijk Wetboek) en niet wettelijk 
is verantwoord (schending van artikel 70, 
§ 3, b, van de wet van 9 augustus 1963); 

en terwijl het arrest in elk geval niet 
antwoordt, althans niet zonder clubbel
zinnigheid, op de conclusie waarbij eiser 
deed gelden « dat het, logisch, volkomen 
onmogelijk is de rechtstreekse gevolgen 
van een enige gebeurtenis te scheiden; 
immers de slagBIJ. en verwondingen aan 
derclen en de door appellant zelf opge
lopen slagen en verwondingen voort
spruiten nit hetzelfde ongeval; zo dit on
geval zijn oorzaak niet vindt in de dron
kenschap in zover het slagen en ver
wondingen aan een derde heeft toege
bracht, zulks natuurlijk ook het geval 
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moet zijn in zover het verwondingen 
heeft teweeggebracht aan appellant zelf », 
waaruit volgt dat het arrest niet regel
matig met redenen is omkleed (schending 
van artikel 97 van de Grondwet) : 

Overwegende dat de artikelen 418 en 
420 van het Strafwetboek het gebrek aan 
voorzichtigheid of voorzorg niet straf
baar stellen in zover het verwondingen 
heeft veroorzaakt bij degene die de fout 
heeft begaan ; dat aldus de Correctio
nele Rechtbank te Namen, om de tegen 
eiser aanhangige telastleggingen te be
slechten, geen kennis moest nemen van 
de oorzaak van de letsels die deze laatste 
persoonlijk had opgelopen ; 

Overwegende dat, door, om uitspraak 
te doen over de rechtsvordering van 
verweerster, de oorzaak van de verwon
dingen van de dader van dit misdrijf te 
zoeken in hetzelfde ongeval als dat 
waarvoor hij aansprakelijk werd ver
klaard en dat aan derden verwondingen 
heeft toegebracht, het arrest uitspraak 
doet over een betwisting waarvan de 
bestanddelen vreemd zijn aan de bij de 
artikelen 418 en 420 van het Strafwet
boek geregelde materie en, derhalve, het 
begrip van gebrek aan voorzichtigheid 
of voorzorg als bedoeld in artikel 418 
van het Strafwetboek niet heeft kunnen 
miskennen of het gezag van het gewijsde 
van de correctionele rechtbank schenden ; 

Overwegende dat het arrest, door, om 
de omstandige redenen van de eerste 
rechter die het overneemt, een onder
scheid te maken tussen het gebrek aan 
voorzichtigheid of voorzorg dat de door 
de derden opgelopen letsels heeft veroor
zaakt en datgene dat de letsels heeft doen 
ontstaan die de dader van dit misdrijf 
persoonlijk heeft opgelopen, passend 
heeft geantwoord op de in het middel 
overgenomen conclusie ; 

Dat het middel niet kan worden aan
genomen; 

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

14 december 1972. - 1e kamer. -
Voorzitter, de H. Valentin, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Verslaggever, 
Baron Richard. - Gelijkluidende conclu
sie, de H. Charles, advocaat-generaal. -
Pleiter, de H. Fally. 

1e KAMER. - 15 december 1972. 

HUUR VAN GOEDEREN. ~ PACHT. 
- RECHT VAN VOORKOOP VAN DE 
HUURDER VAN EEN LANDEIGENDOM.
U ITZONDERINGEN. BURGERLIJK 
WETBOEK, ARTIKEL l778sexies, 30, 
- DRAAGWIJDTE VAN DEZE BEPALING, 

Voor de toepassing van artilcel 1778sexies 
3°, van het Burgerlijk Wetboek waarbij 
wo1·dt ajgeweken van het 1·echt van voor
koop van de huurder van een . land
eigendom, wo1·dt niet gekocht om ten 
algemenen nutte te worden aangewend 
het goed dat is aangekocht om tegen een 
ander goed te worden geruild, zelfs in
dien het door ruiling verkregen goed be
stemd is om voor dergelijke doeleinden 
te worden aangewend (I). 

(WACHTERS, T. WACHTERS-VAN LOOY.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 29 juni 1971 in hoger beroep 
gewezen door de Rechtbank van e!)rste 
aanleg te Antwerpen ; 

Overwegende dat uit de regelmatig 
aan het Hof overgelegde stukken blijkt 
dat de verweerders op 30 oktober 1969 
een aan eiser verpacht perceel aan de 
samenwerkende vennootschap « Plaatse
lijke maatschappij tot het bouwen van 
goedkope woningen » verkocht hebben, 
zonder eiser de gelegenheid te geven zijn 
recht van voorkoop uit te oefenen ; dat 
de door eiser ingestelde vordering strekt 
tot betaling door de verweerders van de 
bij artikel 1778quinquies van het Burger
lijk Wetboek bepaalde schadevergoe
ding wegens miskenning van voormeld 
recht van verlwop ; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen l778sexies, 3o, 

(1) Ret recht van voorkoop van de huu'rder 
van een landeigendom is thans, krachtens 
artikel 1 van de wet van 4 november 1969 
tot wijziging van de pachtwetgeving en van 
de wetgeving betreffende het recht van voor
koop ten gunste van huurders van landeigen
dommen, vastgesteld en geregeld bij § 11 
van de nieuwe afdeling 3 van boek III, 
titel VIII, hoofdstuk II, van het BurgerliJk 
Wetboek. 
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van het Burgerlijk Wetboek, ingevoerd 
door de wet van 1 februari 1963 betref
fende het recht van voorkoop ten gunste 
vail huurders van' landeigendommen, en 

: 97 van' de Grondwet, 

d~o;dat het bestreden vonnis de door 
eise~ .ingE)stelde vordering tot betaling 
door d\7 verweerders van een bedrag van 
285.660 frank wegens miskenning van 
zijn reyht van voorkoop afwijst om de 
reden dat · « het volstaat dat aangetoond 

. wordt dat het openbaar bestuur of de 
instelling van openbaar nut minstens een 
welbepaald en concreet project heeft, de 

. vetwezenlijking ervan ernstig nastreeft 
en de aankoop voor deze verwezenlijking 
v:an nutte weze ; dat de verweerders 
geen plannen van aanleg, noch verkave
lingsplannen voorleggen, maar dat eiser 
niet betwist dat de maatschappij voor 
goedkope woningen ter plaatse een woon
wijk heeft aangelegd; dat de aanleg 
van woonwijken voor goedkope woningen' 
als een doel van algemeen belang kan 
aangezien worden; dat verder onbe
twist is dat de maatschappij effektief met 
de verdere uitbreiding van deze woon
wijk bezig is ; dat eiser toegeeft dat het 
om die reden is dat hij zijn gronden aan 
dezelfde maatschappij verkocht heeft ; 
dat de maatschappij reeds een gedeelte 
ervan e:ffektief in gebruik heeft genomen ; 
dat bijgevolg bewezen is dat er een 
bepaald project van algemeen belang be
staat, dat de maatschappij-koopster de 
concrete verwezenlijking ervan nastreeft 
en dat de aankoop van de kwestieuze 

· gronden, die palen aan die welke eiser 
zelfverkocht heeft, voor de maatschappij 
vari nut is voor de verwezenlijking van 

· haar project ; dat zelfs zo zou blijken 
dat het aangekochte perceel volgens 
recente nieuwe, maar nog geen defini
tieve, plannen van aanleg, niet voor 
bebouwing in aanmerking zou komen, 
maar ·in een voorziene " groene zone » 
(bufferzone tussen woonwijk en industrie
wijk) zou vallen, dan nog de aankoop 
ten algemenen nutte kan aangewend 
worden vermits niets de maatschappij 
zou beletten deel te nemen aan de aanleg 
van die « groene bufferzone », d\e wel 
eens van wezenlijk belang zou knnnen 
zijn voor de leefbaarheid van de door 
haar opgerichte woonwijk ; dat bijgevolg 
de door eiser gevraagde onderzoeks
maatregel overbodig is ; dat eiser ten
slotte nog gewag maakt van het feit dat 
de maatschappij-koopster zinnens is het 
kwestieuze perceel te ruilen voor een 
ander eigendom van « Interescant »; dat 
eiser niet betwist dat de gronden van 

« Interescaut », die voor de ruiling in 
aanmerking komen, aan de bestaande 
woonwijk palen en bijgevolg onmiddel
lijk kunnen aangewend worden voor de 
verdere uitbreiding van de woonwijk ; 
dat het blijkt dat er tussen de maat
schappij-koopster en « Interescaut » on
derhandelingen geweest zijn, wat er op 
wijst dat zij het ernstig meent met de 
uitbouw van de wijk; dat een gebeurlijke 
verwerving van deze gronden door de 
maatschappij zou geschieden om ten 
algemenen nutte te worden aangewend ; 
dat de aankoop van het kwestieuze 
perceel van.de verweerders door de maat
schappij, ten ei11de door ruiling de ver
werving van de gronden van « Inter
escaut » op minnelijke wijze te kunnen 
verwezenlijken, bijgevolg hetzelfde 1m
raider van alge1neen nut vertoont als een 
rechtstreekse aankoop van de gronden 
van« Interescaut »door de maatschappij
koopster; dat de verweerders zich bij
gevolg terecht beroepen op de uitzonde
ring voorzien door artikel 1778sexies, 3D, 
en de vordering als ongegroncl client 
afgewezen te worden », 

terwijl eiser in zijn conclusie in uitdruk
kelijke bewoordingen, · zoncler op dit 
punt tegengesproken te worden, staande 
hielcl dat de kwestieuze hem verpachte 
gronclen door de koper gekocht werden 
om tot ruiling voor gronclen van een 
andere eigenaar aangewend te worden en 
dat het feit dat de alzo door ruiling ver
kregen gronden zelf gebeurlijk tot alge
meen nut zouden aangewend worden niet 
tot gevolg kan hebben dat de litigieuze 

' verpachte gronden gekocht waren om 
tot algemeen nut aangewend te worden 
(schending van artikel 1778sexies, 3D, 
van het Burgerlijk Wetboek) : 

Overwegencle dat het ten deze toe
passelijk artikel 1778sexies, 3D, van het 
Burgerlijk W etboek, ingevoercl door de 
wet van 1 februari 1963 betre:ffende het 
recht van voorkoop ten gunste van 
huurclers van landeigendommen, be
paalcle dat de pachter geen rechu van 
voorkoop had ingeval van verkoop aan 
een openbaar bestuur, aan een openbare 
instelling of aan een instelling van ·open
baar nut, wanneer het goecl werd ge
kocht om ten algmene nutte te worden 
aangewend; 

Overwegencle dat voormelde wets
bepaling een uitzondering op het recht 
van voorkoop van de pachter vormt ; 
clat zij derhalve op beperkende wijze 
client uitgelegcl te worden; 

Overwegencle dat uit de tekst van be-
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doelde wetsbepaling blijkt dat, opdat 
de pachter geen recht van voorkoop zou 
genieten in geval van verkoop aan een 
openbaar bestuur, een openbare instel
ing of een instelling van openbaar nut, 

vereist is dat bet verkochte goed zelf 
mate1·ialiter tot een doeleinde van open
baar nut wordt aangewencl ; dat die 
interpretatie door de voorbereidende 
werken van voormelcle wet van l februa
ri 1963 wordt bevestigd, namelijk door 
het verslag, narnens de verenigcle com
missies voor de landbouw en voor de 
justitie van de Senaat, op 2.2 maart 196.2 
uitgebracht; 

Overwegende dat door bedoelde uit
zonclering aan te nemen ingeval het 
goed aangekocht wordt om door een 
instelling van openbaar nut geruild te 
worden voor een ander eigenclom, het
welk clan zelf voor de uitbreiding van 
een reeds aangelegde woonwijk zou wor
den aangewend, het vonnis zijn beslissing 
niet wettelijk rechtvaardigt ; clat imrners 
in clit geval het aangekochte landeigen
dom zelf niet werkelijk voor gezegd 
cloeleincle van openbaar nut wordt· aan
gewencl; 

Dat het miclclel gegrond is ; 

Om die reclenen, vernietigt het bestre
clen vonnis; beveelt clat van clit arrest 
melding zal worden gemaakt op de kant 
van de vernietigde beslissing ; houdt de 
kosten aan ; zegt dat erover door de 
feitenrechter zal worden beslist ; ver
wijst de zaak naar de Rechtbank van 
eerste aanleg te Mechelen, rechtdoende 
in hoger beroep. 

15 december 1972. - 18 kamer. -
Voorzitter, Ridder Rutsaert, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Verslaggever, 
de H. Gerniers. - Gelijkluidende con
clusie, de H. Depelchin, aclvocaat-gene
raal. - Pleiters, de HH. Houtekier en 
Bayart. 

l 8 KAMER. - 15 december 1972. 

(TWEE ARRESTEN.) 

1° BEVOEGDHEID EN AANLEG. 
BEVOEGDHEID. - BURGERLIJKE ZA
KEN. - VERPLICHTE AANSPRAKELIJK
HEIDSVERZEKERING INZAKE MOTOR
RIJTUIGEN. - RECHTSVORDERING VAN 
DE BENADEELDE TEGEN DE VERZEKE-

RAAR VAN DE DADER VAN DE SCHADE. 
- BEVOEGDHEID VAN DE RECHTBANK 
VAN KOOPHANDEL. 

2° BEVOEGDHEID EN AANLEG. -
BEVOEGDHEID. - BURGERLIJKE ZA
KEN. - VERPLICHTE AANSPRAKELIJK
HEIDSVERZEKERING INZAKE MOTORRIJ
TUIGEN.- RECHTSVORDERING VAN DE 

VERZEKERAAR VAN DE BENADEELDE, 
ALS GESUBROGEERDE IN DIENS RECH
TEN, TEGEN DE VERZEKERAAR VAN DE 

DA.DER VAN DE SCHADE.- BEVOEGD
HEID VAN DE RECHTBANK·VAN KOOP
HAL'<DEL. 

3° BEVOEGDHEID EN AANLEG. 
BEVOEGDHEID, - BURGERLIJKE ZA
KEN. GERECHTELIJK WETBOEK, 
ARTIKEL 660. - BEPALING VAN TOE
PASSING OP BET HoF VAN CASSATIE 

WANNEER HET, RECHTDOENDE OP EEN 
VOORZIENING TEGEN EEN VONNIS VAN 
DE ARRONDISSEJ\'IENTSRECHTBANK, DE 
BEVOEGDE RECHTER AANWIJST. 

4° VERWIJZING NA CASSATIE. 
CASSATIE VAN EEN VONNIS VAN DE 
ARRONDISSEMENTSRECHTBANK RECHT
DOENDE OVER DE BEVOEGDHEID. -
VERWIJZING NAAR RET DOOR IfET HOF 
BEVOEGD VERKLAARDE GERECHT. 

l 0 De 1'echtsvo1'det·ing die de benadeelde 
op grand van artikel 6 van de wet van 
1 juli 1956 betrefjende de ve1-plichte aan
sprakelijkheidsve?·zekeTing inzake moto1'
rijtttigen instelt tegen de verzeke1·aar 
van de dader van de schade, valt onder de 
bevoegdheid van de Techtbank van koop-
handel: (G.W., art. 573, lid 2.) (Eerste 
zaak.) 

2° De rechtsvorde1:ing die de verzeke1·aar 
van de benadeelde, als gesubrogeerde in 
diens rechten, op gmnd van artilcel 6 
van de wet van 1 juli 1956 betTefjende 
de verplichte aansprakelijlcheidsverzelce
Ting inzalce moto1'1'ijtuigen instelt tegen 
de ve1·zelceTaar van de dade1· van de 
schade, valt onde1· de bevoegdheid van 
de 1·echtbank van lcoophandel (G.W., 
art. 573, 1°.) (Tweede zaak.) 

3o De bepaling van het ee1·ste lid van 
artilcel 660 van het Ge1·echtelijk Wet
boek is op het Hoj van cassatie van toe
passing, wannee1· het, 1·echtdoende op 
een voo1·ziening tegen een vonnis van de 
ar1'ondissements1'echtbanlc inzake be
voegdheid, de bevoegde rechte1' aan-
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wijst (1). (Eerste en tweede zaak.) 

4o W anneer het H of van cassatie een vonnis 
van de arrondissementsrechtbank inzake 
bevoegdheid ve1·nietigt, verwijst het de 
zaak naar de bevoegde rechte1· die het 
aanwijst (2). (Eerste en tweede zaak.) 

Ee1·ste zaak. 

(PROCUREUR-GENERAAL TE GENT, IN ZAKE 

DELLOYE T. NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 
« GROEP JOSI CENTRALE VERZEKERINGS

MAATSCHAPPIJ ll.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 21 juni 1972 door de Arrondis
sementsrechtbank te Oudenaarde gewe
zen; 

Gelet op het verzoekschrift tot cassatie, 
door de Procureur-generaal bij het Hof 
van beroep te Gent krachtens artikel 642 
van het Gerechtelijk W etboek tegen 
voormeld vonnis ingediend ; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van artikel 573 van het Gerechtelijk 
Wetboek, gewijzigd door artikel 4 van 
de wet van 24 jtmi 1970 tot wijziging 
van de wet van 10 oktober 1967 houdende 
het Gerechtelijk W etboek, 

doo1·dat het bestreden vonnis de recht
bank van eerste aanleg bevoegd ver
klaart om kennis te nemen van de recht
streekse vordering tot schadevergoeding, 
door de benadeelde Delloye Max, op 
grond van artikel 6 van de wet van 1 juli 
1965 betreffende de verplichte aansprake
lijkheidsverzekering in zake motorrij
tuigen, tegen de naamloze vennootschap 
" Groep J osi ,, verzekeraar van de schade
verwekkende verzekerde, ingesteld, 

terwijl de rechtstreekse vordering die 
de benadeelde, krachtens een recht dat 
de wet hem toekent, tegen de verzekeraar 
van de verzekerde-schadeverwekker in
stelt, uitsluitend tot doel heeft van de 
verzekeraar te bekomen dat hij zijn 
contractuele verplichtingen tegenover 
zijn verzekerde zou nakomen en der
halve de door het slachto:ffer ten gevolge 
van diens foutieve handelwijze opge-

(1) en (2) Over het geval waarin de anondis
sementsrechtbank niet werkelijk beslist heeft 
inzake de bevoegdheid, zie cass., 25 februari 
1972 (Arr. cass., 1972, blz. 589). 

lopen schade zou vergoeden, dienvolgens 
steunt op de verzekeringsovereenkomst 
en op de door de verzekeraar onder
schreven verplichting zijn verzekerde 
te waarborgen tegen de nadelige gevol
gen van handelingen die zijn burgerlijke 
aansprakelijld1eid zouden meebrengen, 

terwijl de rechtsvordering waarover de 
benadeelde tegen de verzekeraar be
schikt, zo zij op voormeld artikel 6 
steunt, niettemin haar grondslag vindt 
in de door de verzekeraar aangegane 
contractuele verzekeringsverplichting, 
zodat de tloor de benadeelde rechtstreeks 
aangesproken verzekeraar uitsluitend op
treedt in zijn hoedanigheid van ver
zekeringsmaatschappij met het oog op de 
uitvoering van de verbintenissen die hij 
ten aanzien van zijn verzekerde contrac
tueel onderschreef, 

tenvijl, nu het toestaan van een derge
lijk contract door een verzekerings
ondernemer een specifieke handelsdaad 
uitmaakt, de rechtsvordering die tot 
doel heeft dergelijk contract te doen toe
passen, krachtens voormeld artikel 573 
in de materiele bevoegdheid valt van de 
rechtbanken van koophandel : 

Overwegende dat de vordering die 
de benadeelde Delloye tegen de naam
loze vennootschap " Groep J osi " instelde, 
de uitoefening is van het eigen vorderings
recht dat artikel 6 van de wet van .1 juli 
1956 betreffende de verplichte aansprake
lijkheidsverzekering inzake motorrijtui
gen aan de benadeelde tegen de verzeke
raar. toekent ; 

Overwegende dat dit rechtstreeks en, 
ten overstaan van het vorcleringsrecht 
tegen de verzekercle, autonome vorde
ringsrecht van de benadeelde tegen de 
verzekeraar, zijn rechtsgrond vindt in de 
verplichting waartoe de verzekeraar, 
krachtens voormeld artikel 6, recht
streeks tegenover de benadeelde gehou
den is, namAlijk de verplichting de bena
deelde de schade te vergoeden die hij 
heeft ondergaan en waarvoor de verze
kerde aansprakelijk is ; 

Overwegende dat die verplichting van 
de verzekeraar tegenover de benadeelde 
ontstaat van zodra de verzekeraar met 
de verzekerde een verzekeringsovereen
komst heeft gesloten welke diens aan
sprakelijkheid dekt, en voortduurt zo
lang die verzekeringsovereenkomst be
staat; 

Overwegende dat het welslagen van 
voormelde vordering weliswaar afhanke
lijk is van het bewijs van de schuld van 
de verzekerde van de aangesproken ver-
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zekeraar en van het oorzakelijk verband 
tussen die schuld en de schade ; 

Dat zulks echter zo is omdat aileen dari 
de verzekeraar door de verzekerings
overeenkomst tot waarborg gehouden is ; 

Overwegende dat de verbintenis waar
van de uitvoering wordt gevorderd echter 
haar juridische grondslag vindt, niet in 
de quasi-delictuele fout van de verze
kerde, doch in de verzekeringsovereen
komst aan het bestaan waarvan de wet 
voormelde verplichting van de ver
zekeraar tegenover de benadeelde vast
hecht; 

Dat de rechtstreeks aangesproken ver
zekeringsmaatschappij optreedt krach
tens een wettelijke verplichting die de 
verzekeringsovereenkomst met zich 
brengt; 

Overwegende dat het onderhavig ge
schil derhalve een geschil is tegen een 
verweerster die handelaar is en de wette
lijke gevolgen betreft van een handeling, 
een verzekeringsovereenkomst door een 
onderneming van verzekeringen aan
gegaan die de wet als een daad van koop
handel aanmerkt, en dat dienvolgens, 
krachtens artikel 573, laatste lid, van 
pet Gerechtelijk Wetboek, gewijzigd door 
artikel 4 van de wet van 24 juni I970, 
regelmatig voor de rechtbank van koop
handel was gebracht en dienvolgens door 
het bestreden vonnis niet naar de recht
bank van eerste aanleg mocht worden 
verwezen; 

Dat het middel gegrond is ; 
Overwegende dat de zaak overeen

komstig artikel 660, lid I, van het 
Gerechtelijk W etboek naar de bevoegde 
rechter moet verwezen worden ; 

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

I5 december I972. - Ie kamer. 
Voorzitte1·, Ridder Rutsaert, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggever, 
de H. De Vreese. - Gelijkluidende con
clusie, de H. Depelchin, advocaat-gene
raal. 

Tweede zaalc. 

(PROCUREUR-GENERAAL TE GENT, IN ZAKE 

NAAJHLOZE VENNOOTSCHAP « LES ASSU-

RANCES NATIONALES >l T. NAAJHLOZE 
VENNOOTSCHAP «LA ROYALE BELGE >l.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op I7 mei 1972 door de Arrondis
sementsrechtbank te Oudenaarcie ge
wezen; 

Gelet op het verzoekschrift tot cassa
tie, door de Procureur-generaal bij het 
Hof van beroep te Gent krachtens 
artikel 642 van het Gerechtelijk Wet
boek tegen voormeld vonnis ingediend ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van artikel 573 van het Gerechte
lijk Wetboek, gewijzigd door artikel 4 
van de wet van 24 juni I970 tot wijziging 
van de wet van 10 oktober I967 houdende 
het Gerechtelijk Wetboek, 

doordat het bestreden vonnis de recht
bank van eerste aanleg bevoegd ver
klaart om kennis te nemen van de recht
streekse vordering tot schadevergoeding, 
door de naamloze vennootschap " Les 
Assurances N ationales ,, gesubrogeerd in 
de rechten van haar verzekerde, op 
grond van artikel 6 van de wet van I juli 
I956 betreffende de verplichte aansprake
lijkheidsverzekering in zake motorrij
tuigen, tegen de naamloze vennootschap 
" La Royale Beige ,, verzekeraar van de 
schadeverwekkende verzekerde, inge
steld, 

terwijl de rechtstreekse vordering die 
de benadeelde, krachtens een recht dat 
de wet hem toekent, tegen de verzeke
raar van de verzekerde-schadeverwekker 
instelt, uitsluitend tot doel heeft van de 
verzekeraar te bekomen dat hij zijn 
contractuele verplichting tegenover zijn 
verzekerde zou nakomen en derhalve de 
door het slachtoffer ten gevolge van diens 
foutieve handelswijze opgelopen schade 
zou vergoeden, dienvolgens steunt op de 
verzekeringsovereenkomst en op de door 
de verzekeraar onderschreven verplich
ting zijn verzekerde te waarborgen tegen 
de nadelige gevolgen van haridelingen 
die zijn burgerlijke aansprakelijkheid 
zouden medebrengen ; 

terwijl.de benadeelde wettelijk gerech
tigd is rechtstreeks aanspraak te maken 
op de verzekeringsverplichtingen van de 
verzekeraar en de grondslag van zijn 
rechtsvordering het verzekeringscontract 
is· 

terwijl, nu het toestaan van een derge
lijk contract door een verzekeringsonder
nemer een specifieke handelsdaad uit-
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maakt, de rechtsvordering die tot doel 
heeft dergelijk contract te doen ·toepas
sen, krachtens voormeld artikel 573 ~ 
in de materiele bevoegdheid va.lt van de 
rechtbanken van koophandel : 

Overwegende dat de vordering die de 
namnloze vennootschap « Les Assuran
ces N ationales " als gesubrogeorde in de 
rechten van haar verzekerde tegen de 
naamloze vennootschap « La Royale 
Beige " instelde, de uitoefening is van 
het eigen vorderingBrecht dat artikel 6 
van de wet van l juli 1956 betreffende 
de verpliohte aansprakehjkheidsverze
kering inzake motorrijtuigen aan de 
benadeelde tegen de verzekeraar toe
kent; 

Overwegende dat dit rechtstreeks en, 
ten overstaan van het vorderingsrecht 
tegen de verzekerde, autonome vorde
ringsrecht van de benadeeldo t&gen de 
verzekeraar zijn rechtsgrond vindt in. de 
verplichting waartoe de verzekeraar, 
krachtens voormeld artikel 6, recht
streeks tegenover de benadeelde gehou
den is, namelijk de verplichting de 
benadeelde de schade te vergoeden die 
hij heeft ondergaan e~1 waarvoor de 
verzekerde aansprakelijk is ; 

Overwegende dat die verplichting van 
de verzekeraar tegenover de benadeelde 
ontstaat van zodra de verzekeraar met de 
'verzekerde een verzekeringsovereen
komst heeft gesloten welke diens aan
sprakelijkheid dekt, en voortduurt zo
lang die verzekeringsovereenkomst be
staat; 

Overwegende dat het welslagen- van 
voormelde vordering weliswaar afhanke
lijk is van het bewijs van de schuld van 
de verzekerde van de aangesproken ver
zekeraar en van het oorzakelijk ve1;band 
tussen die schuld en de schade ; 

Dat zulks echter zo is omdat alleen 
dan de verzekeraar door de verzekerings
overeenkomst tot waarborg gehouden is ; 

Overwegende dat de verbintenis waar
van de uitvoering wordt gevorderd ech
ter haar juriclische grondslag vindt, 
niet in de quasi-delictuele font van de 
verzekerde, doch in de verzekerings
overeenkomst aan het bestaan waarvan 
de wet voormelde verplichting van de 
verzekeraar tegenover de benadeelde 
vasthecht; 

Dat de rechtstreeks aangesproken ver
zekeringsmaatschappij optreedt krach
tens een wettelijke verplichting die de 
verzekeringsovereenkmnst 1net zich 
brengt; 

Overwegende dat het onderhavig ge
schil derhalve een geschil is tussen 

kooplieden en de wettelijke gevolgen 
betreft van een handeling, een verzeke
ringsovereenkomst door een onderneming 
van verzekeringen aangegaan, die de 
wet als een daad van koophandel aan
merkt en waarvan dienvolgens, krachtens 
artikel 573, 1°, van het Gerechtelijk 
Wetboek, de rechtbank van koophandel 
kennis neemt ; 

Dat het middel gegrond is ; 
Overwegende dat de zaak, overeenc 

komstig artikel 660, lid l, van het 
Gerechtelijk W etboek, naar de bevoegde 
rechter moet verwezen worden ; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden vonnis; verwijst de zaak naar 
de Rechtbank van koophandel te Oude
naarde; beveelt dat melding van dit 
arrest zal worden gemaakt op de kant van 
de vernietigde beslissing; houdt de 
kosten aan ; zegt dat erover door de 
feitenrechuer zal worden beslist. 

I5 december I972. - I• kamer. 
Voorzitter, Ridder Rutsaert, raadsheer 
waarnemend voorzitter.·- Ve1·slaggever, 
de H. de Vreese. - Gelijklt~idende con
clt~sie, de H. Depelchin, advocaat~gene
raal. 

I• KAMER. - 15 december 1972. 

VERHAAL OP DE RECHTER. -
N OODZAKELIJKE TUSSENKOMST VAN 
EEN ADVOCAAT BIJ RET HoF VAN 

CASSATIE. 

Daar het ve1·haal op cle 1·echtm· een burgedijk 
geding is, is het slechts ontvankelijk in
dien het wo1·dt t~itgeoejend bij een. 
ve1·zoeksch1'ijt onde1·telcend doo1· een ad
vocaat bij het Hof van cassatie (J ). 
(G.W., art. 478, I080 en ll40 tot 1147.) 

(FONTEYNE, T. SABRE.) 

Met de notitie overeenstemmend 
arrest. 

I5 december I972. - I e kamer. -
Voo1·zitte1·, Ridder Rutsaert, raaclsheer 

(1) Cass., 18 september 1972, supm, blz. 68. 
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waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggever, 
de H. Sury. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Depelchin, advocaat-generaal. 

2" KAMER. - 18 december 1972. 

I 0 BEWIJS.- BEWIJS DOOR GESCHRIFT. 
- BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN. -
STRAFZAKEN.- BANKKAART.- UIT
LEGGING VERENIGBAAR MET DE BE
WOORDINGEN VAN DE KAART.- GEEN 
MISKENNING VAN DE BEWIJSKRACHT 
VAN DEZE AKTE. 

20 CHEQUE. - WET VAN I MAART 
I961, ARTIKE.L 61.- UITGIFTE. -BE
GRIP. 

3° CHEQUE.- WET VA,N I MAART 196I, 
ARTIKEL 61. - UITGIFTE ZONDER 
PROVISIE. - LATERE PROVISIE. -
ZONDER UITwERKING. 

I 0 De bewijskmcht van een bankkaart 
wordt niet mislcend doo1· rte rechter, die 
hieman eer> uitlegging geejt die ver
enigbaar is met de bewoo1·dingen van 
aeze akte (1). (B.W., art. I319, 1320 
en I322.) 

2° Een cheque is uitgegeven, in de zin 
van artikel 61 van de wet van 1 maart 
1961 betrefjende de invoering 'in de 
nationale wetgeving van de eenvormige 
wet op de cheque en de inwerking
treding van rteze wet, wannee1· de cheque 
in omloop is gebmcht of aan de begtm
stigde wo1·dt overhandigd (2). 

3° W anneer een cheque zonder provisie is 
uitgegeven, ontneemt de omstandigheid 
dat de rekening, waa1·op de cheque is 
getrolcken, later gecrediteerd werd aan de 
u1:tgijte niet het strafbaar kenmerk. 
(Wet van 1 maart I961, art. 61.) 

(1) M~n raadplege cass., 8 september 1971 
(Arr. cass., 1972, I, 26). 

{2) Vgl. cass., 5 mei 1958 (Bull. en PAsrc., 
1958, I, 979) en 29 januari 1962 (ibid., 1962, I, 
628), alsmede noot 2 onder dit arrest; men 
raadplegeeass., 12 november 1968 (A1·1·. cass., 
1969, biz. 277). 

(DECHENEUX.) 

ARREST (ve1·taling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 6 april 1972 gewezen door het 
Hof van beroep te Brussel ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 1319, 1320 en 1322 van het Burger
lijk Wetboek en 496 van het Strafwet
boek, 

doordat het arrest beslist dat indien 
de houder van een bankrekening vol
macht geeft aan een of meer leden van 
zijn familie en ieder van hen houder van 
een bankkaart is, de economie van de 
door de Kredietbank ten gunste van 
haar clienten ingevoerde regeling de 
maximale kredietoverschrijding die voor 
een zelfde rekening wordt toegelaten, tot 
20.000 frank beperkt en eiser veroordeelt 
wegens de misdrijven omschreven in 
de artikelen 496 van het Strafwetboek 
en 61 van de wet van I maart 1961, 

terwijl, ee1·ste onderdeel, de bescheiden 
die de bank aan haar klanten heeft 
afgegeven, niet naar een en dezelfde 
rekening verwijzen ; 

tweede onde7·deel, het arrest niet ant
woordt op eisers conclusie waarin hij 
beweerde dat hij de regels die op de 
bankprospectussen en op de bankkaarten 
voorkomen, heeft in acht genomen; 

derde onderdeel, het arrest ten onrechte 
vaststelt dat de bank schade heeft gele
den, daar de twee cheques die op dezelfde 
datum werden uitgegeven en op dezelfde 
dag werden ge"incasseerd, op het debet 
van dezelfde rekening worden gebracht 
die achteraf werd gecrediteerd overeen
komstig de voorwaarden en regels van 
genoemde bank ; 

vierde onderdeel, hat arrest beshst dat 
eiser de kredietwaardigheid die de bank
cheque bij handelsbetrekkingen geniet, 
heeft aangetast, maar nalaat uitspraak 
te doen over de aantasting van de 
kredietwaardigheid die in de bankkaart 
wordt gesteld, 

vijjde onderdeel, het arrest geen ant
woord geeft op eisers conclusie, waarin 
hij beweert dat hij niet gehandeld heeft 
met het oogmerk om te schaden of met 
bedrieglijk opzet en dat het feit dat een 
houder van een bankkaart een cheque 
van 10.000 frank aanbiedt geen listige 
kunstgreep in de zin van artikel 496 
van het Strafwetboek uitmaakt, ver-
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mits dat feit geen aanwending oplevert 
van kuiperijen, arglistigheden of in
sceneringen om een ander te bednegen : 

Wat de eerste twee onderdelen be
treft : 

Wat de eerste twee onderdelen be
treft : 

Overwegende dat, na vastgesteld te 
hebben dat eiser houder was van een 
bankrekening, dat hij aan zijn echtge
note volmacht had gegeven en dat aan 
heiden een bankkaart werd afgegeven, 
het arrest erop wijst " dat, luidens een 
brochuurtje uitgegeven door de bank
instelling, de houder van een bank
kaart automatisch een krediet van 
20.000 frank bekomt; de rekening echter 
eenmaal om de drie maanden crediteur 
moet staan " en beslist dat indien de 
rekeninghouder volmacht geeft aan een 
of meer leden van zijn familie, de econo
mic van de door de bank ingevoerde 
regeling de maxin1.ale krediet~verschrij
ding die voor een zelfde rekenmg wordt 
toegelaten, tot 20.000 frank beperkt "; 

Overwegende dat, door naar die bank
bescheiden te verwijzen, het arrest, 
zonder de bewijskracht ervan te mis
kennen, heeft kunnen beslissen dat aan 
de houders van bankkaarten een krediet 
kan worden toegestaan van ten hoogste 
20.000 frank voor een zelfde rekeni:ng en 
impliciet doch noodzakelijk heeft beslist 
dat eiser de door de bankinstelling vast
gestelde regels niet nagekomen was, het
geen een antwoord is op de conclusie, 
overgenomen in het tweede onderdeel 
van het middel ; 

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

Over het derde onderdeel : 

Overwegende dat het arrest vaststelt 
dat, volgens eisers verklaring ter terecht
zitting van het hof van beroep, deze 
wist dat bij de afgifte van twee cheques 
zijn rekening met enkele duizenden 
franks debet stand ; dat het arrest beslist 
dat een van de cheques niet gedekt was 
door een voorafgaande, toereikende en 
beschikbare provisie en dat het bedrag 
van de aan de betrokkene veroorzaakte 
schade 5.262 frank bedraagt; 

Overwegende dat bij afgifte van een 
bankcheque zonder voorafgaande, toe
reikende en beschikbare provisie, wan
neer de cheque in omloop wordt gebracht 
of aan de begunsigde wordt overhandigd, 
de omstandigheid dat eisers rekening 

gecrediteerd zou worden kort na het in 
omloop brengen van het ongedekte 
betaalstuk aan het ten laste gelegde feit 
zijn strafbaar kenmerk niet ontneemt 
en niet belet dat dit feit aan de betrok
kene schade heeft veroorzaakt ; 

Dat dit onderdeel van het middel niet 
kan worden aangenon1.en ; 

W at het vierde onderdeel betreft : 

Overwegende clat het arrest vaststelt 
dat de bankkaart die aan een rekening
houder wordt afgegeven, hem in staat 
stelt geldbedragen te bekomen en dat 
eiser de ongedekte cheque heeft gefncas
seerd, met gebruilnnaking van derge
lijke lmart ; dat, door te beslissen dat 
onder die omstandigheden eiser aan de 
kredietwaardigheid van de bankcheque 
afbreuk heeft gedaan, het arrest nood
zakelijk uitspraak heeft gedaan over de 
afbreuk aan de kredietwaardigheid van 
de bankkaart ; 

Dat dit onderdeel van het middel 
feitelijke grondslag mist ; 

W at het vijfde onderdeel betreft : 

Overwegende dat het arrest eiser v~r
oordeelt tot een enkele straf wegens m
breuk op de artikelen 496 van het Straf
wetboek en 61 van de wet van 1 maart 
1961 betreffende de invoering in de 
nationale wetgeving van de eenvormige 
wet op de cheque ; 

Dat die straf wettelijk is gerechtvaar
digd door de regelmatig bewezen ver
klaarde inbreuk op artikel 61 van de wet 
van 1 maart 1961; 

Dat het onderdeel van het middel 
betreffende de inbreuk op artikel 496 
van het Strafwetboek, al ware het ge
grond, niet ontvankelijk is wegens het 
ontbreken van belang ; 

En overwegende dat de substantiele 
of op straffe van nietigheid voorge
schreven rechtsvormen werden nageleefd 
en dat de beslissing overeenkomstig de 
wet is; 

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

18 december 1972. - 2e kamer. -
VooTzitter, de H. Perrichon, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Verslaggever, 
de H. Clason. - Gelijkluidende con
clusie, de H. Paul Mahaux, eerste 
advocaat-generaal. 
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ze KAMER. - 18 december 1972. 

1 a RECHTERLIJKE ORGANISA'il'IE. 
- ARBEIDSHOF. - 0PENBA.AR MINIS
TERIE. UITOEFENING VAN HET 
AMBT. 

2° STRAFVORDERING - OvERTRE
DINGEN VAN DE WETTEN EN VERORDE
NINGEN OVER DE AANGELEGENHEDEN 
DIE BEHOREN TOT DE BEVOEGDHEID 
VAN DE ARBEIDSGEREOHTEN. - UIT
OEFENING VAN DE STRAFVORDERING IN 
HOGER BEROEP. 

aa VOORZIENING IN CASSATIE. -
VoRM. - STRAFZAKEN. - OvERTRE
DING VAN DE WETTEN EN VERORDE
NINGEN OVER EEN AANGELEGENHEID 
DIE BEHOORT TOT DE BEVOEGDHEID 
VAN DE ARBEIDSGEREOHTEN. - VER
KLARING VAN VOORZIENING IN NAAM 
VAN DE EERSTE ADVOOAAT-GENERAAL 
BIJ HE'l' ARBEIDSHOF. - NIET-ONT
VANKELIJKHEID. 

4o VOORZIENING IN CASSATIE. -
VoRM. - STRAFZAKEN. - OvERTRE
DING VAN DE WETTEN EN VERORDE
NINGEN OVER EEN AANGELEGENHEID 
DIE BEHOORT TOT DE BEVOEGDHEID 
VAN DE ARBEIDSGEREOHTEN. - BETE
KENING VAN DE VOORZIENING OP VER
ZOEK VAN DE « ARBEIDSAUDITEUR
GENERAAL BIJ HET ARBEIDSHOF "· 
NIET-ONTV ANKELIJKHEID. 

1 o De advocaten- geneTaal en substituten
genemal die deel ttitmaken van het 
auditomat-genewal bij het aTbeidshof 
oefenen het ambt van openbaa7· ministeTie 
uit ondeT het toezicht en ae leiding van 
de procureU1- gene7·aal bij het hof van 
beroep van de zetel, en det·halve in diens 
naam. (G.W., art. 143 en 145.) 

2° St7·ajvordeTing wegens ove7"t7·edingen van 
de wetten en ve7·ordeningen ove7· een van 
de aangelegenheden. die behoTen tot de 
bevoegdheid van de a7·beidsgerechten 
wo7·dt voo7· het ho.f van be7·oep uitgeoe
fend door de leden van het auditoraat
genemal b~j het m-beidshof, onder het toe
zicht en de leiding van de pmcureur
generaal bij het hof van beroep en der
halve in diens naam. (G.W., art. 143, 
145 en 155.) 

3° Niet ontvankelijk is de vM·klm·ing van 
voorziening, in naam van de eerste 
advocaat-generaal bij het arbeirlshoj, 
tegen een m·rest van het hof van beroep 
dat beslist over een overtreding van de 

wetten en verordeningen 'over een aan
gelegenheid die behoort tot de bevoegdheid 
van de arbeidsge7·echten. (Sv., art. 417 ; 
G.W., art. 143, 145 en 155.) 

4° Niet ontvankelijk is de voo7·ziening van 
het openbaar ministe?"ie tegen een arrest 
van het hof van beroep, dat beslist over 
een over·t?"eding van de wetten en vemrde
ningen over een aangelegenheid die 
behom·t tot de bevoegdheid van de aTbeids
ge7·echten, wannee1· zij aan de belclaagde 
is betekend op veTzoek van de « arbeids
auditeur-generaal bij het arbeidshof "· 
(Sv., art. 418; G.W., art. 143, 145 en 
155.) 

(DE ARBEIDSAUDITEUR-GENERAAL BIJ HET 
ARBEIDSHOF TE BRUSSEL, T. RIJOKAERT.) 

ARREST (veTtaling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 21 april 1972 gewezen door het 
Hof van beroep te Brussel, zitting hou
dende te Bergen ; 

Overwegende dat, volgens de akte van 
cassatieberoep, de verklaring van hoger 
beroep werd gedaan door de substituut
generaal Jean Mallie « in naam van de 
eerste advocaat-generaal Roger Van 
Laethem "; dat het cassatieberoep aan 
verweerder werd betekend « op verzoek 
van de arbeidsauditeur-generaal bij het 
Arbeidshof te Brussel " ; 

Overwegende dat enerzijds uit arti
kel 143 en volgende van het Gerechtelijk 
W etboek blijkt dat aileen de procureur
generaal bij het hof van beroep aile op
drachten van het open baar ministerie 
bij de hoven en rechtbanken van zijn 
rechtsgebied persoonlijk uitvoert ; 

Dat de advocaat-generaal waarvan 
de oudstbenoemde de titel van eerste 
advocaat-generaal voert, en de substi
tuten-generaal, leden van het arbeids
auditoraat-generaal bij elk arbeidshof, 
er overeenkomstig artikel 145 het ambt 
van het openbaar ministerie slechts ver
vullen onder het toezicht en de Ieiding 
van de procureur-generaal ; dat daaruit 
volgt dat die m!l~gistraten eveneens onder 
hetzelfde toezicht en dezelfde Ieiding 
handelen, wanneer zij krachtens arti
kel 155 voor het hof van beroep de straf
vervolgingen benaarstigen wegens een 
inbreuk op de wetten en verordeningen 
over een van de aangelegenheden die 
behoren tot de bevoegdheid van de 
arbeidsgerechten; dat eveneens uit arti-
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kel 137 van het Gerechtelijk Wetboek 
blijkt dat de magistraten die mede het 
ambt van het openbaar ministerie uit
oefenen, niet persoonlijk en in eigen 
naam handelen, wanneer zij een van de 
ambtsplichten van genoemd ambt ver
vnllen, dat rechtstreeks bij de. wet 
onder de in artikel 143 voorgeschreven 
voorwaarden, aan de procureur-generaal 
bij het hof van beroep is opgedragen ; 

Dat derhalve de verklaring van cas
satieberoep slechts regelmatig kon wor
den gedaan hetzij door een uitdrukkelijke 
vermelding, hetzij stilzwijgend, voor en 
in naam van het ambt van de procureur
generaal bij het hof van beroep, ver
mits de door een bevoegde magistraat 
gedane verklaring bij ontstentenis van 
enige vermelding dienaangaande, wordt 
geacht te zijn gedaan voor en in naam 
van het ambt waarvan hij een van de 
opdrachten wettelijk slechts binnen de 
grenzen van zijn eigen bevoegdheden 
kan uitvoeren ; 

Overwegende anderzijds dat de be
tokening van de alde van cassatieberoep 
« op verzoek van de arbeidsauditeur
generaal bij het arbeidshof te Brussel "• 
gedaan is op verzoek van een niet
bestaande ambtenaar ; 

Dat de voorziening derhalve niet ont
vankelijk is ; 

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

18 december 1972. - 2e kamer. -
Voorzitte1·, de H. Perrichon, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Verslaggeve1·, 
de H. Clason. - Gelijlclt!idende eon
elt!sie, de H. Paul Mahaux, eerste 
advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 18 december 1972. 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN.- STRAFZAKEN. -BUR-

(1) Men raadplege cass., 4 mei 1972 (.Arr. 
cass., 1972, biz. 825). 

Ret verlies van een kans kan een met toe
passing van artikel 1382 van bet Burgerlijk 
W etboek hersteibare schade opleveren, wan
neer de kans waarschijnlijk genoeg is (cass., 
6 februari, 17 april, 8 mei en 20 juni 1961, 

GERLIJKE RECHTSVORDERING. - CoN
CLUSIE GEGROND OP EEN GEHEEL VAN 
OMSTANDIGHEDEN. - BESLISSING DIE 
SLECHTS EEN V.A.N DEZE OMSTANDIG
HEDEN IN AANMERKING NEEMT. -
BESLISSING NIET REGELMATIG MET 
REDENEN OMKLEED. 

Niet 1·egelmatig met 1·edenen omkleed is de 
beslissing die sleehts een tot staving van 
een eis aangevoe1·de omstandigheid in 
aanmerking neemt, te1·wijl de eonclusie 
steunt op een geheel van omstandig
heden (1). (Grondwet, art. 97.) 

(VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK 
« SOCIETE DES DAMES HOSPITALIERES 
DU SACRE-CillUR "• T. FONTAINE EN 
LITISCONSORTEN.) 

ARREST (vertaling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 26 april 1972 gewezen door het 
Hof van beroep te Brussel ; 

In zoverre de voorziening gericht is 
tegen de beslissing op : 

a) de strafvordering die door het open
baar ministerie is gericht tegen de ver
weerder Fontaine : 

Overwegende dat, nu eiseres niet werd 
veroordeeld in de kosten van de straf
vordering, ze niet bevoegd is om zich 
tegen de beslissing in cassatie te voor
Z!en; 

Dat de voorz;ening niet ontvankelijk 
is; 

b) op de civielrechtelijke vordering die 
door eiseres tegen die verweerder is in
gesteld: 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen'1319, 1320, 1382 
en 1383 van het Burgerlijk Wetboek, 
97 van de Grondwet, 3 en 4 van de wet 
van 17 april 1878 houdende de vooraf
gaande titel van het Wetboek van straf
vordering, 

Bttll. en PASIC., 1961, I, 608, 882, 965 
en 1148 ; 18 juni-en 24 augustus 1962, ibid., 
1962, I, 1171 en 1251), of een voordeel met 
voldoende zekerheid oplevert om de schade 
als vaststaande te doen beschouwen (cass., 
4 september 1972, SUjJ1'a, biz. 1; men raad
plege cass., 24 maart 1969 .Arr. coss., 1969, 
blz. 690). 
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doordat het bestreden arrest, met be
vestiging van de beslissing van de eerste 
rechter, de rechtsvordering van eiseres 
tot vergoeding van het verlies van het 
voordeel voortvloeiende uit de afstand te 
haren gunste van de door de getroffene 
verdiende nettowedde afwijst om de 
reden dat de verbintenissen uit de over
eenkomst van 1 oktober 1969, gesloten 
tussen de vereniging zonder winstoog
merk « Societe des Dames Hospitalieres 
du Sacre-Cceur " en de getroffene, in 
wezen tijdel'ijk en herroepelijk waren; 
dat «de enige verbim;enis die een defini
tief karakter schijnt te vertonen hierin 
bestaat dat, wanneer een contract van 
huur van diensten zowel ten opzichte van 
een derde die werkgever is als ten op
zichte van de vereniging zonder winst
oogmerk zelf om enigerlei reden niet of 
niet meer mogelijk js, het lid dan zijn 
leven zal inrichten in dezelfde geest van 
opoffering en belijdenis die tot uiting 
zal komen in materiele of geestelijke 
steun aan anderen » ; dat de voordelen 
voor het verlies waarvan eiseres ver
goeding wil bekomen " derhalve niet 
voldoende zeker en bestendig zijn om 
de eis gegrond te kunnen verklaren, in 
zoverre hij op de overeenkomst van 
1 oktober 1969 berust », 

teTwijl, eeTste ondeTdeel, nu eiseres in 
lmar conclusie voor het hof van beroep 
gewezen had op de kansen waarop zij, 
gezien de evangelische geest en het 
evangelisch ideaal van de getroffene, kon 
rekenen om verder, tot met het niet
accidentele overlijden van deze, in aan
merking te komen voor het beheer van 
haar goederen en voor het genot van een 
deel van haar wedde, de omstandigheid 
dat de afstand, door de· getroffene, van 
haar wedde geen "definitief » kenmerk 
draagt niet uit zichzelf het door eiseres 
geleden verlies onzeker maakt en aile 
schade opheft, vermits deze als zeker 
moet of kan worden beschouwd wanneer 
zij bestaat in het verlies van een kans 
waarop eiser kon rekenen ; door het 
tegenovergestelde te beslissen, het arrest 
de wettelijke regels schendt betreffende 
de vergoeding van schade ontstaan uit 
een misdrijf of een oneigenlijk misdrijf 
(schending van de artikelen 1382 en 
1383 van het Burgerlijk W etboek 3 en 4 
van de wet van 17 april 1878); 

tweede onderdeel, de redenen waarom 
het arrest de eis van eiseres afwijst, 
dubbelzinnig zijn en op een gebrek aan 
motivering neerkomen, vermits zij in het 
onzekere laten of de feitenrechter in 

onderhavig geval de aangevoerde kanse.n 
als onbestaande heeft beschouwd. dan 
wei slechts heeft geacht dat zij onvoldoen
de waren om aanleiding tot vergoeding 
te geven (schending van artikel 97 van 
de Grondwet); 

derde onderdeel, de eis van de burger
lijke partij niet was gegrond op voor
noemde overeenkomst van l oktober 
1969, maar op de grotere kansen die deze 
overeenkomst aan eiseres bood om de 
gift van de getroffene te zien voortduren·; 
zodat, door de beslissen dat de rechts
vordering van eiseres niet gegrond was 
« in zoverre zij berust op de overeen
komst van I oktober 1969 », het arrest 
niet aileen de bewijskracht van de co:ri
clusie die namens eiseres voor het hof 
van beroep is genomen miskent (schen~ 
ding van de artikelen 1319 en 1320 van' 
het Burgerlijk Wetboek), maar tErvens er 
geen passend antwoord op geeft (schen
ding van artikel 97 van de Grondwet) : 

Overwegende dat, blijkens het arrest; 
de schade waarvoor eiseres vergoeding 
eist, voortvloeit uit het verlies van het 
voordeel dat een van haar leden, slacht·· 
offer van het door eisers schuld veroor
zaakte dodelijk ongeval, haar bezorgde 
door zijn wedde en het beheer van zijn 
goederen af te staan ; 

W at het derde onderdeel betreft : 

Overwegende dat eiseres bij conclusie 
een aantal omstandigheden aanvoerde 
ten betoge dat er ernstige kansen waren 
dat de getroffene haar verder de bezoldi
ging die zij ontving voor haar beroeps
werkzaamheid, zou I a ten genieten ; · dat 
zij met name deed gel den .dat de getrof
fene sinds 1957 in de communiteit een 
beroepswerkzaamheid uitoefende, waar
uit zij zelf voordeel trok ; dat zij sinds 
1951 tot een cornmuniteit behoorde die 
haar gezin was geworden ; dat een kloos
terzuster die werkt, de morele verplicli
ting heeft om in de kosten van de corn
rnuniteit bij te dragen door haar wedde 
geheel of ten dele af te staan ; dat . de 
overleden zuster sinds 19 jaar deel uit:: 
maakte van dezelfde geestelijke klooster
gemeenschap en er dus geen reden was 
om te geloven dat zij haar verbintenis 
zou hebben verbroken en dat integendeel 
mag worden verrnoed dat de tussen haar 
en de gemeenschap bestaande betrek
kingen en verplichtingen tot op de pen-' 
sioengerechtigde leeftijd en zelfs daarna 
zouden hebben voortgeduurd; 

Dat eiseres bovendien deed gelden 
dat de artikelen 3 en 4 die voorko~en 
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n de 'door de getroffene ondertekende 
overeenkomst; . een bestendiger kenmerk 
verleenden aan de afstand van haar 
wedde. ten grmste van de gemeenschap 
en dat uit het testament dat zij ten 
gunste van eiseres had gemaakt, bleek 
dat zij de aan deze verleende voordelen 
wilde doen voortduren na haar overlij
den; 

Overwegende dat, in antwoord op die 
conclusie, het arrest zich beperkt tot de 
vaststelling dat het van hoofdzakelijk 
belang is te onderstrepen dat de over
eenkomst van 1 oktober 1969 geen enkele 
zekerheid verschaft voor het voortbe
sta~n van de omstandigheden waarop 
het wijst en dat slechts de in artikel 5 
van de overeenkomst bepaalde verbinte
nis een definitief karakter schijnt te ver
tonen ; dat het beslist dat de voordelen 
waarvoor de burgerlijke partij vergoeding 
wil bekomen, " derhalve " niet voldoende 
ze~er en bestendig zijn om de eis ge
grond te kunnen verklaren "in zoverre 
hij op de overeenkomst van 1 oktober 
1969 berust "; 

Overwegende dat hieruit blijkt dat 
het arrest slechts op die overeenkomst 
acht heeft geslagen om de aanspraken 
van eiseres te verwerpen; dat het boven
dien moest beoordelen of de verschillende 
omstandigheden die laatstgenoemde op
somde aan het voordeel waarvan zij 
het verlies aanvoerde een voldoende 
bestendigheid verleenden en of dit voor
deel een kans was waarop zij redelijker
wijze kon rekenen; 

Dat wegens ontstentenis van uitspraak 
dienaangaande de beslissing niet regel
matig met redenen is omkleed in de zin 
van artikel 97 van de Grondwet; 

, Dat dit . onderdeel van het middel ge
grond is; 

En overwegende dat, in zoverre het 
arrest uitspraak doet over het bedrag 
van de door eiseres voorgeschoten be
grafeniskosten, deze geen enkel middel 
aanvoert; 

II. In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de verweerder Chevalier en de 
vrijwillig tussengekomen partij de Bel
gische Verzekeringsmaatschappij van de 
Middenstand : 

Overwegende dat uit de stukken waar
op het Hof vermag acht te slaan, niet 
blijkt dat de voorziening door eiseres 
betekend werd aan de partijen tegen wie 
zij is gericht ; 

Dat zij derhalve niet ontvankelijk is ; 

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

lijke vorderingen ingesteld door de naam
loze vennootschap de verzekeringsmaat
schappij Winterthur en door de ver
weerder Fontaine : 

Overwegende dat eiseres met die par
tijen geen geding heeft gevoerd; dat de 
yoorziening derhalve niet ontvankelijk 
18; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest, in zoverre het verklaart dat 
eiseres niet gerechtigd is om vergoeding 
te eisen van de materiele schade, voort
komende uit het verlies van de bezoldi
gingen die het slachtoffer van het onge
val haar afstond, alsmede uit het verlies 
van het beheer van haar goederen ; ver
werpt de voorziening voor het overige ; 
beveelt dat van dit arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van de 
gedeeltelijk vernietigde beslissing; ver
oordeelt verweerder Fontaine in de vier
vijfde van de kosten en eiseres in het 
overige vijfde ; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar het Hof van beroep te Luik. 

18 december 1972. - 2e kamer. -
Voo?·zitte?", de H. Perrichon, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Verslaggeve1·, 
de H. Closon. - Gelijlcluidende conclusie, 
de H. Paul Mahaux, eerste advocaat
generaal. - Pleiters, de HR. DeBruyn 
en Philips. 

2e KAMER. - 18 december 1972. 

VOORZIENING IN CASSATIE. 
TERMIJN. STRAFZAKEN. AR
REST WAARBIJ EEN DOOR DE BE
KLAAGDE AANGEVOERDE RECHTV AAR

DIGINGSGROND WORDT VERWORPEN EN, 
MET BEVESTIGING VAN RET BEROEPEN 
VONNIS, EEN ONDERZOEKSMAA.TREGEL 
WORDT BEVOLEN. - GEEN GESCHIL 
INZAKE BEVOEGDHEID. - VOORZIE
NING VAN DE BEKLAAGDE VOOR DE 
EINDBESi.ISSING. - NIET-ONTVA.NKE
LIJKHEID. 

Niet ontvankelijk is de voo1·ziening door 
de beklaagde v66r de eindbeslissing 
ingesteld tegen een a?-rest dat, zonder 
over een geschil inzake bevoegdheid te 
zijn gewezen, een doo?" de beklaagde aan
gevoerde rechtvaardigingsgrond verwerpt 
en, rnet bevestiging van het beroepen 
vonnis, een oruie.?·zoeksrnaatregel beveelt 



- 399 

alvore.ns ve1·der uitspraak te doen (1). I 
(Sv.,·art. 416.) 

I 
(GAUBE, T. LEBRUN EN LANDSBOND DER 

CHRISTELIJKE MUTU ALITEITEN.) 

ARREST (ve1·taling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 28 juni 1972 gewezen door het 
Hof van beroep te Brussel ; 

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

doordat het hof van beroep zich heeft 
beperkt tot de vaststelling en de beslis
sing dat de ijzelplek in de naaste om
geving van het ongeval kon worden voor
zien, en dit op grand aileen van het 
getuigenis van de veldwachter van 
Soignies, 

te1·wijl eiser in zijn regelmatig neer
gelegde conclusie het ongeval toeschreef 
aan de schuldige nalatigheid van ge
noemde stad en uitdrukkelijk en nauw
keurig verschillende onpartijdige en met 
mekaar overeenstemmende getuigenissen 
aanhaalde tot bewijs van het uitzonder
lijke en onvoorzienbare karakter van ,de 
ijzelplek : 

· Overwegende dat het bestreden arrest 
geen veroordeling tegen eiser uitspreekt ; 

Dat het zich ertoe beperkt een door 
eiser aangevoerde rechtvaardigingsgrond 
te verwerpen en, met bevestiging van het 
beroepen vonnis, een onderzoeksmaat
regel te bevel en ; 

Dat dergelijke beslissing geen eind
beslissing is in de zin van artikel 416 
van het W etboek van strafvordering en 
geen uitspraak doet over een geschil in
zake bevoegdheid ; 

Dat de voorziening voorbarig en der-
halve niet ontvankelijk is ; -

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

18 december 1972. - 2e kamer. 
Voorzitte1·, de H. Perrichon, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Verslaggever, 
de H. Clason.- Gelijkluidende conclusie, 
de H. Paul Mahaux, eerste advocaat
generaal. - Pleiter, de H. Urbain (van 
de balie te Bergen). 

(1) Men raadplege cass., 14 september 1964 
(Bnll. en PAsrc., 1965, I, 46). 

2" KAMER. - 18 december 1972. 

1 o REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING. -
MoTIVERINGSVERPLICRTING.- VaRM
VEREISTE. 

20 CASSATIEMIDDELEN. - STRAF: 
ZAKEN. - BURGERLIJKE RECHTSVOR
DERING.- VEROORDELEND ARREST.
VaORZIENING TEGEN HET VEROOR: 
DELEND BESCE:IKKENDE GEDEELTE 
VERWORPEN. - MIDDEL DAT KRITIEK 
OEFENT OP RET BESCHIKKENDE GE
DEELTE WAARBIJ DE VOORLOPIGE TEN
UITVOERLEGGING WORDT BEVOLEN. -
MIDDEL NIET ONTVANKELIJK BIJ GE: 
BREK AAN BELANG. 

1 o De verplichting de vonnissen en arres
ten met 1·edenen te omlcleden is een vorm
veniste; de omstandigheid dat een. grand 
onj~tist of weinig logisch is, levert geen 
schending op van artilcel 97 · van ·de 
Grondwet (2). 

2° Wanneer een belclaagde zich in cassatie 
heeft voo1·zien tegen een arrest dat hem 
op de burgerlijlce rechtsvo1·dering ver
oo?·deelt en, ten gevolge van de ve1·werping 
van de voorziening, de veroordeling in 
lcracht van gewijsde gaat, heejt het 
middel, waarbij aan het arrest wordt 
verweten, zonder dit beschilclcende ge
deelte met redenen te omkleden, de voor
lopige tenuitvoerlegging van deze ver
oo?·deling te hebben bevolen, geen belang 
mee1· (3). 

(LEGLISE EN PERSONENVENNOOTSCI!AP 
MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID 
« BROUWERIJ LAMOT L'I'D ll, T. WATTIEZ.) 

ARREST (vertaling) . . 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 26 juni 1972 gewezen door het 
Hof van beroep te Brussel ; 

Overwegende dat dit arrest aileen. uit
spraak doet op de civielrechtelijke vor
dering die door verweerder is ingesteld ; 

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

doordat, om het bedrag te bepalen van 

(2) Cass., 2 juni 1970 (Arr. cass., 1970, 
biz. 914) en de in noot 2 vermelde arresten. 

(3) Cass., 16 december 1963 (Bull. en PASIC., 
1964, I, 406). . 
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de vergoeding voor de materiele schade 
wegens de tijdelijke arbeidsongeschikt
heid van verweerder, het arrest een 
arbeidsongeschiktheid in aanmerking 
neemt van 100 procent van 7 jariuari 1965 
tot 3 oktober 1965, van 50 procent van 
4 oktober 1965 tot 31 december 1965 en 
van 30 procent van 1 januari ·1966 tot 
31 december 1966, en het verweer afwijst 
door de eisers in hun conclusie hieruit 
afgeleid dat, blijkens het deskLmdigen
verslag, verweerder zijn arbeid had her
v;at op 4 oktober 1965 voor 50 procent, 
'op 1 januari 1966 voor 75 procent en op 
16 juni 1966 voor 100 procent, en dit 
o;rn de reden dat de perioden van tijde
lijke ongeschiktheid, met betrekking tot 
hun duur en h1.m degressieve percentages, 
opgenomen zijn in het besluit van het 
verslag van de gerechtelijke deskundige 
en dit besluit, dat geheel op het einde van 
het verslag voorkomt, eerder in aan
inerking moet worden genomen dan de 
vermeldingen van het verslag zelf, 
. terwijl uit .het feit dat bepaalde beoor
delingen in het besluit van een deskundi
genverslag voorkomen, niet logisch kan 
worden afgeleid dat zij moeten voorgaari 
boven de vaststellingen in zodanig ver
slag zelf en die overweging derhalve geen 
•voldoende redengeving is : 

Overwegende dat, door zijn beslissing 
·,met redenen te omkleden op de wijze 
aangeduid in het middel, het bestreden 
arrest voldoet aan het vormvereiste van 
artikel 97 van de Grondwet ; 

Dat het middel niet kan worden aan
genomen; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de sch~nding van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1315, 1382, 1383 en 1384 van 
hBt Burgerlijk W etboek, 

Dat het · middel feitelijke gTondslag 
mist. 

Over het derde middel, afgeleid uit 
de schending van artikel 97 van de Grand
wet,. 
. doordat het arrestr alle beschikkingen 

van het beroepen vonnis bevestigt en 
derhaive onder meer de beschikking 
waarbij dit vonnis bij voorraad uit
voerbaar werd verldaard, en dit zonder 
enige redengeving, m.et name zonder te 
antwoorden op het verweer van de eisers 
in hun conclusie hieruit afgeleid dat de 
feitelijke overwegingen waarop de eerste 
rechter die beslissing had gesteund, on
gegrond waren : 

Overwegende dat, ten gevolge van de 

verwerping van de voorziening, de ver
oordeling van de eisers in kraoht van 
gewijsde gaat en derhalve onmiddellijk 
uitvoerbaar wordt ; 

Dat het middel derhalve niet ont
vankelijk is wegens het ontbreken van 
belang; 

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

18 december 1972. - 2e kamer. -
Voo1·zitte1·, de H. Perrichon, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Verslaggever, 
de H. Legros. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Paul Mahaux, eerste advocaat
generaal. - Pleite1·, de H. Bayart. 

2e KAMER. - 18 december 1972. 

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.
IN CONCLUSIE VOORGEDRAGEN VER
WEER DAT TER ZAKE NIET MEER DIE

NENDE IS WE GENS DE V ASTSTELLINGEN 
VAN DE RECHTER. - GEEN VERPLICH
TING MEER VOOR DE RECHTER HIEROP 
TE ANTWOORDEN. 

2° VOORZIENING IN CASSATIE. -
PERSONEN BEVOEGD OM ZICH IN CAS
BATIE TE VOORZIEN.- STRAFZAKEN.
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING. 

BESLISSING W AARBIJ RET GERECHT 
ZICH ONBEVOEGD VERKLAART EN TEQ.EN 
DE BEKLAAGDE GEEN VEROORDELING 
UITSPREEKT M.B.T. DEZE RECHTSVORDE
RING. - VoORZIENING VAN DE BE
KLAAQ.DE. NIET-ONTVANKELIJK
HEID. 

3° VOORZIENING IN CASSATIE. -
TERMIJN. - STRAFZAKEN. - BURGER

LIJKE RECHTSVORDERING. - BESLIS
SING DIE ZICH ERTOE BEPERKT DE HER
VATTING VAN HET DEBAT TE BEVELEN 
EN DAARTOE EEN DAG VASTSTELT. -
VoORZIENING VOOR DE EINDBESLIS

SING.- NIET-ONTVANKELIJKHEID. 

1 o De 1·echte1· is niet verplicht anders te 
antwoorden op een in concl~tsie voorge
dragen verweer, dat ter zake niet meer 
dienende is wegens de vaststellingen van 
zijn beslissing (1). (Grondwet, art. 97.) 

(1) Cass., 28 februari 1072 (.Arr. cass., 1072, 
blz. 500). 
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'2° Niet ontvankelijk, wegens het ontbTeken 
van belang, is de vooniening van de 
beklaagde tegen een beslissing, waa1·bij 
het st1·ajge1·echt zich onbevoegd veflclaaTt 
om uitsp!·aalc te doen op de bu1·gedijke 
Techtsvo!·dering tegen deze beklaagde en 
te zijnen laste geen ve1·oordeling m.b.t. 
deze Techtsvorde1·ing uitspTeelct ( 1). 

2° Niet ontvankelijk is de vom·ziening 
v66r' de eindbeslissing- ingesteld r tegen 
een beslissing op de bu1·gerlijke Techts
vo!·dering die, zondeT uitspraalc te doen 
over een geschil inzalce bevoegdheid, zich 
ertoe bepe1·lct de he1·vatting van het debat 
te bevelen en daartoe een- dag vast te 
stellen (2). (Sv., art. 416.) 

{l)'ONDU, T. NATIONAAL VERBOND VA.N 
SOCIALISTISCHE MUTUALITEITEN.) 

ARREST (vertaling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 28 juni 1972 gewezen door het 
Hof van beroep te Brussel ; 

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

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

doordat het bestreden arrest eiser 
wegens de misdrijven onder I, A, 1o, 
II, A (beperkt tot het geval bedoeld 
{)nder I, A, 1 °) en VI omschreven veroor
deelt tot een enkele straf, met name 
tot 12 maanden gevangenisstraf met 
5 jaar uitstel, alsmede in een deel van de 
kosten van de strafvordering, zonder 
te antwoorden op de conclusie, waarin 
eiser aanvoerde dat de patienten voor 
wie hij « hernieuwingsbons '' heeft afge
geven zonder voorafgaand onderzoek op 
de dag dat hij die bons heeft opgemaakt 
lijders aan een chronische ziekte waren, 
die hij wel kende, geregeld zag en wier 
toestand hem goed bekend was ; dat 
« die bons » geen onderzoeksattesten wa
ren, maar aanvragen tot verdere ver
zorging, die aan de adviserende genees
heer van het ziekenfonds moesten worden 
voorgelegd, alvorens de kinesist de zieke 

·kon verzorgen; dat voor het overige 

(1) Cass., 25 september 1972, supra, biz. 99. 
(2) Cass., 23 mei 1972 CArr. cass., 1972, 

biz. 883). 

de wet niet verplicht de zieke te onder, 
zoeken, alvorens hernieuwingsbons af 
te geven : 

Overwegende dat het arrest, onder 
andere bewijselementen tegen eiser, laat 
gelden dat zijn medebeldaagde, kinesist, 
verldaard heeft : « de meeste clienten 
komen bij mij of roepen mij, zonder in 
het bezit te zijn van een voorschrift 
van de dokter ... ; aangezien voor ver
strekte zorgen geen terugbetaling ge
schiedt zonder overlegging van een 
doktersvoorschrift maak ik het zelf op 
en_ laat het ondertekenen door mijn 
vnend, dokter Fondu », thans eiser, 
« die zeer vaak mijn client zelfs niet 
ziet » ;_ dat het arrest er verder op wijst 
dat mser de gezegden van zijn mede
beklaagde heeft bevestigd ; 

Overwegende dat aldus, in de onder
stelling zelfs dat het in het middel over
genomen verweer van eiser in rechte ge
grond is, het arrest in feite vaststelt niet 
dat eiser doktersvoorschriften heeft afge
geven ingevolge de aanvragen tot verdere 
verzorging, welke voorschriften volgens 
hem slechts hernieuwingsbons waren, 
maar wel dat hij doktersvoorschriften 
heeft ondertekend, die door zijn mede
beklaagde waren opgemaakt, onderzoeks
attesten waren en toelating verleenden 
voor eeil aanvankelijke kinesitherapeu
tische behandeling van personen die hij 
niet onderzocht had ; 

Dat derhalve het arrest eisers verweer, 
dat het tegendeel beweert, passend 
beantwoordt en dat dientengevolge het 
hof van beroep niet gehouden was te 
antwoorden op de overige punten van 
de conclusie die wegens de vaststellingen 
van het arrest niet meer ter zake waren ; 

Waaruit volgt dat het middel niet kan 
worden aangenomen ; 

En overwegende dat de substantiele 
of op straffe van nietigheid voorgeschre
ven rechtsvormen in acht zijn genomen 
en dat de beslissing geen onwettelijkheid 
bevat waarop het Hof ambtshalve kan 
wijzen op de voorziening van beklaagde 
aileen; 

II. In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de beslissingen op de civielrech
telijke vordering van verweerder, het 
Nationaal Verbond van Socialistische 
Mutualiteiten, tegen eiser : 

Overwegende dat eiser er geen belang 
bij heeft zich in cassatie te voorzien tegen 
de beschikking van het arrest waarbij 
het hof van beroep zich onbevoegd ver-
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klaart om uitspraak te doen op de 
civielrechtelijke vordering, in zoverre 
deze grondt op niet bewezen verklaarde 
s.trafbare feiten ; 

Overwegende dat voor het overige 
het arrest zich beperkt de hervatting 
van het debat te bevelen en de kosten 
van beide instanties aanhoudt ; dat die 
beslissing geen eindbeslissing is in de zin 
van artikel 416 van het Wetboek van 
strafvordering en geen uitspraak doet 
inzake bevoegdheid, zodat de voorziening 
voorbarig is ; 

Overwegende dat de voorziening der
halve niet ontvankelijk is ; 

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

18 december 1972. - 2e kamer. -
Voorzittm·, de H. Perrichon, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Verslaggever, 
de H. Capelle. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Paul Mahaux, eertse advocaat
generaal.- Pleiter, de H. Simont. 

2e KAMER. - 18 december 1972. 

VOORZIENING IN CASSATIE. 
BESLISSINGEN WAARTEGEN E.EN CAS
SATIEBEROEP KAN WORDEN INGESTELD. 
- 8TRAFZAKEN. - NA EEN EERSTE 
VOORZIENING WORDT GEEN ANDERE 

VOORZIENING TOEGELATEN. - EXCEP
TIES. 

Buiten het toepassingsgeval van artikel 40, 
lid 4, van cle wet van 15 juni 1935 op 
het gebruik de?· talen in gerechtszaken, 
het geval van regelmatige ~fstand en 
dat waa?··in tegen een ar?·est van ver
wijzing naar het hof van assisen nog 
cassatiebemep openstaat na het a?·rest 
van ve?"oO?·deling, kan in st?·ajzalcen een 
partij zich geen tweede maal in cassatie 
voo?·zien tegen een en dezelfde beslis
sing (1). (Sv., art. 438.) 

-·---------------

(1) Cass., 25 januari, 20 maart en 19 juni 
1972 (Arr. cass., 1972, blz. 507, 687 en 984); 
men raadplege cass., 28 maart 1972 (ibid., 
1972, blz. 721). 

(VOETS.) 

ARREST (ve?·taling). 

RET HOF ; - Gelet op de bestreden 
arresten, gewezen 1° op 22 februari 1972 
en 2a op ll oktober 1972 door het Hof 
van beroep te Brussel ; 

Overwegende dat, op het hoger beroep 
van het openbaar ministerie tegen het 
vonnis van 22 december 1971 van de 
Correctionele Rechtbank te Brussel, het 
arrest, dat op 22 februari 1972 werd 
gewezen, het hoger beroep inwillig;~ en 
eiser veroordeelt wegens aile te ZJ]nen 
laste gelegde misdrijven, behalve wegens 
de telastlegging B, waarover het hof van 
beroep zijn uitspraak heeft aangehouden ; 

Dat eiser tegen genoemd arrest op 
24 februari 1972 cassatieberoep heeft 
ingesteld ; dat hij echter afstand heeft 
gedaan van zijn voorziening, in zoverre 
deze gericht was tegen de beschikkingen 
betreffende de telastlegging B ; dat het 
Hof bij arrest van 29 mei 1972 de gedeel
telijke afstand van het cassatieberoep 
heeft gedecreteerd en het voor het overige 
heeft verworpen ; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
van ll oktober 1972, verder uitspraak 
doende over de beschikking tot uitstel 
gewezen bij het arrest van 22 februari 
1972, eiser veroordeelt wegens voor
noemde telastlegging B en in de kosten 
die na genoemd arrest gemaakt zijn ; 

I. Op de voorziening op 23 oktober 
1972 ingesteld tegen het arrest van 22 fe
bruari 1972, in zoverre dit arrest tegen 
eiser veroordelingen heeft uitgesproken : 

Overwegende dat in strafzaken, be
houdens het geval bedoeld bij artikel 40, 
lid 4, van de wet van 15 juni 1935, het 
geval van regelmatige afstand en het ge
val waarin een voorziening tegeri een 
arrest van verwijzing naar het assisen
hof nog kan worden ingesteld na een 
veroordelend arrest, welke omstandig
heden hier niet aanwezig zijn, een voor
ziening van dezelfde partij tegen dezelfde 
beslissing krachtens artikel 438 van het 
Strafwetboek niet ontvankelijk is ; 

II. Op de voorziening van 23 oktober 
1972 tegen het arrest van 22 februari 
1972, in zoverre het zijn uitspraak op de 
telastlegging B heeft aangehouden, en 
op de voorziening van 12 oktober 1972 
tegen het arrest van ll oktober 1972 

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

Om die redenen, verwerpt de voor
zieningen ; veroordeelt eiser in de kosten. 

18 december 197.2. - 28 kamer. -
Voorzitter, de H. Perrichon, raadsheer 
waarnemend voorzitter. _____:: Verslaggeve1·, 
de H. Capelle.- Gelijkluidende conclusie, 
de H. Paul Mahaux, eerste advocaat
generaal. 

2• KAMER. - 18 december 1972. 

Jo VERWIJZING VAN EEN RECHT
BANK NAAR EEN ANDERE. -
YERZOEKSCHRIFT GENOEMD « VERZOEK
SCHRIFT TOT ONTTREKKING VAN DE 
ZAAK AAN EEN RECHTER VAN DE 
JEUGDRECHTBANK, WEGENS GEWETTIG
DE VERDENKING ». - VERZOEKSCHRIFT 
DAT NOCH EEN VORDERING TOT ONT

TREKKING VAN DE ZAAK AAN DEZE 
RECHTBANK, .NOCH EEN VORDERING 
TOT VERWIJZING VAN EEN JEUGD

RECHTBANK NAAR EEN ANDERE JEUGD
RECHTBANK IS. 

2o WRAKING. VERZOEKSCHRIFT 
GENOEMD « VERZOEKSCHRIFT TOT ONT
TREKKING VAN DE ZAAK .A,AN EEN 
RECHTER VAN EEN JEUGDRECHTBANK, 

WEGENS GEWETTIGDE VERDENKING "· 
- YERZOEK DAT EEN VORDERING TOT 
WRAKING VAN DEZE RECHTER IS. 

1° en 2° Een verzoelcsch1-ijt dat, hoewel het 
" t•erzoelcsch1·ijt tot ontt?·eklcing van de 
zaak aan een r·echter van de jeugdrecht
banlc, wegens gewettigde verdenking » 
gen:oemd is (1), is geen vordering tot 

(1) Men raadplege cass., 7 november 1969, 
redenen (Arr. cass., 1970, blz. 247). 

(2) Men raadplege Rep. prat. nr. belge, 
vo Renvoi d'un tribunal a un autre, nr. 1. 

Artikel 542 van het Wetboek van straf
vordering spreekt van de verwijzing van een 
zaak van een onderzoeksrechter naar een 
andere onderzoeksrechter, en krachteris deze 
bepaling mag de zaak van een onderzoeks
rechter van· een rechtbank worden ·verwezen 
naar een onderzoeksrechter van eenzelfde 
rechtbank of van een andere rechtbank. 
Deze uitzonderlijke procedure kan evenwel 
niet worden uitgebreid tot de rechters van 
de jeugdrechtbank : terwijl de onderzoeks-

onttrelclcing van de zaalc aan de recht
banlc, zoals ge1·egeld bij de artikelen 648 
en volgende van het Gerechtelijlc Wet
boek, en evenmin een vordering tot ver
wijzing van een jeugdrechtbank naar 
een andere jeugdrechtbanlc, geregeld bij 
de artikelen 542 en volgende van het 
Wetboelc van strajvordering (2), doch 
een vorde1·ing tot wralcing van een rech
te?" (3), zoals geregeld bij de m·tilcelen 828 
en volgende van het Ge1·echtelijlc Wet
boelc (4). 

(DE LAET.) 

ARREST (ve1·taling). 

HET HOF; - Gelet op het verzoek
schrift, door eiser neergelegd ter griffie 
van het Hof op 3 november 1972 en door 
hem genoemd " verzoek tot onttrekking 
van de zaak aan de rechter, dat volgens 
het Gerechtelijk 'Vetboek kan worden 
ingediend wegens wettige verdenking " ; 

Overwegende dat dit verzoekschrift 
uitsluitend strekt tot onttrekking van 
de zaak aan de heer Verl vnde, rechter in 
de Jeugdrechtbank te Brussel, in zoverre 
bij die magistraat, ten opzichte van 
Dominique De Laet, minderjarige doch
ter van eiser, aanhal).gig is de toepassing 
van artikel 36 van titel II, hoofdstuk III, 
van de wet van 8 april 1965 betreffende 
de jeugdbescherming, voor welke proce
dure, krachtens artikel 62 van die we.t, 
de wetsbepalingen betreffende vervolging 
in correctionele zaken gelden ; dat de ter 
staving van het verzoek aangevoerde 
verdenking slechts op die magistraat 
betrekking heeft ; 

Overwegende dat deze vordering geen 
vordering is tot verwijzing wegens ge-

rechters hun activiteit uitoefenen bij de 
rechtbank van eerste aanleg waartoe zij be
horen, oefenen de rechters van de jeugd
rechtbank de hunne uit in de rechtbank van 
eerste aanleg, waarvan zij een afdeling vormen 
(G.W., art. 76 en 79). 

(3) Men raadplege Rep. prat. dr. belge, 
v 0 Recusation, nr. 3, en cass., 7 november 1969, 
waarvan sprake in noot 1 ; 

(4) V66r de inwerkingtreding van het 
Gerechtelijk Wetboek, werd de wraking van 
de rechters in burgerlijke zaken en in straf
zaken geregeld bij de artikelen 378 en vol
gende van het Wetboek van burgerlijke 
rechtsvordering (Rep. prat. dr. belge, v 0 Recu
sation, nrs. 8, 78 en 82). 
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wettigde verdenking, zoals bepaald in de 
artikelen 542 en volgende van het Wet
boek van strafvordering, en evenmin een 
vordering tot onttrekking van de zaak 
aan de rechter, zoals geregeld bij de 
artikelen 648 en volgende van het 
Gerechtelijk W etboek ; 

Dat, in de onderstelling dat de gronden 
in het verzoekschrift aangevoerd een 
reden of redenen tot wraking van de in 
de vordering genoemde rechter in de 
jeugdrechtbank kunnen zijn, het Hof 
hiervan niet vermag kennis . te nemen, 
zoals blijkt uit de artikelen 828 en vol
gende van het Gerechtelijk W etboek ; 

Dat de vordering niet ontvankelijk is ; 

Om die redenen, verwerpt het verzoek ; 
veroordeelt eiser in de kosten. 

18 december 1972. - 2e kamer. 
Voo1"zitter en Ve1·slaggever, de H. Perri
chon, raadsheer waarnemend voorzitter. 
- Geli}lcluidende conclusie, de H. Paul 
Mahaux, eerste advocaat-generaal. 

26 KAMER. - 19 december 1972. 

10 RECHTBANKEN. ~ STRAFZAKEN.
VERPLICllTING VOOR DE CORRECTIO

NELE RECRTBANK WA.ARVOOR EEN FElT 
IS GEBRACRT, RIERAAN ZIJN WETTE

LlJKE OMSCRRIJVING TE GEVEN. -
VERPLICHTING VAN TOEPASSING INZAKE 
MISDRIJVEN VERVOLGD DOOR RET BE
STUUR VAN DOUANEN EN ACCIJNZEN. 

2° RECHTBANKEN. - STRAFZAKEN. 
- BEVOEGDHEDEN VAN RET VONNIS
GERECRT. - VERANDERING VAN OM
SCRRIJVING GEVRAAGD DOOR RET BE

STUUR VAN DOUANEN EN ACCIJNZEN, 
VERVOLGENDE P.ARTIJ.- FEITENRECR
TER DIE BESLIST DAT DE NIEUWE 
OMSCRRIJVING EEN ANDER FEIT BE

TREFT DAN DATGENE DAT AAN DE 
VERVOLGING TEN GRONDSLAG LIGT. -
SOEVEREINE EN FEITELIJKE BEOOR
DELING. 

1° De 1·egel volgens wellce de correctionele 
1"echtbanlc, binnen de grenzen van ham· 
bevoegdheid, aan het voor haa1· geb1·achte 
jeit zi}n wetteliy"lce ornsch1·iy"ving rnoet 
geven, is van toepassing op de rnisd1·iy"
ven die · doo1" het bestuur van douanen 

en acci}nzen moeten worden veroolgd _(1). 
(Impliciete oplossing.) 

2° De 1"echter beslist soeverein in jeite dat' 
een ve1"andering van omschrijving, door 
het bestum· van douanen en acciy"nzen 
als ve1·volgende pa1"tij gevraagd, een 
ande1· feit betrejt dan datgene dat aan de
vervolging ten grondslag ligt (2). 

(BELGISCRE STAAT, MINISTER 
VAN FINANCIEN, T. WATERLOOS.) 

.ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 17 februari 1972 door het Hof 
van beroep te Gent gewezen; 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 43 van de wetten 
inzake de slijterijen van gegiste dranken,. 
gecoiirdineerd bij het koninklijk besluit 
van 3 april 1953, 10 van de wet van 29· 
augustus 1919 op het regime van de 
alcohol, dit artikel 10 gewijzigd door
artikel 3 van de besluitwet van 16 novem
ber 1939, 239 en 247 van de algemene 
wet van 26 augustus 1822 over de heffing 
van de rechten van in-, uiu- en doorvoer. 
dit artikel 239 gewijzigd door artikel 1, 
§ 3, 3°, van de wet van 28 december 1912, 
en dit artikel 247 gewijzigd door artikel 
29 van de wet van 6 april 1843 en artikel 
16 van het koninklijk besluit nr. 6 van 
22 augustus 1934, 191 en 212 van het 
Wetboek van strafvordering, 

doo1·dat, om niet bewezen te verklaren 
de feiten A, B en 0, zoals zij in de 
dagvaarding zijn omschreven, en niet
ontvankelijk de vorderingen, door eiser 
genomen in zijn conclusie betreffende 
bedoelde feiten en strekkende tot veroor
deling van verweerder op grond van een 
andere kwalificatie van de telastlegging, 
het arrest verklaart dat eiser aldus 
bedoelt de vervolging op nieuwe feiten te 
steunen, 

terwijl de correctionele rechtbanken 
binnen de grenzen van h1.m bevoegdheid 
aan de bij hen aangebrachte feiten h1.m 
wettelijke kwali:ficatie dienen te geven, 

(1) Cass., 26 januari 1953 (Bull. en PASIO., 
1953, I, 388) ; men raadplege cass., 7 november 
1972, sup1·a, blz. 232. 

(2) Cass., 26 januari 1953, waarvan in de 
vorige noot sprake is ; men raadplege cass., 
15 december 1970, 22 februari en 4 mei 1971 
(.Arr. cass., 1971, blz. 386, 602 en 862). 
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en deze verplichting geldt voor de inbreu
ken waarvan de vervolging bij het be
stuur van douanen en accijnzen berust ; 
ten deze de feiten, aan verweerder 
ten laste gelegd zowel in het proces
verbaal van 23 februari 1970 als in de 
dagvaarding van 24 november 1971 en 
in de door eiser in hager beroep genomen 
conclusie, erin bestonden lokalen onwet
telijk te hebben gebruikt voor het slijten, 
het onder zich houden, het verbruiken 
en het verhandelen van gegiste en geest
rijke dranken ; derhalve, de rechter 
ertoe gehouden was over die feiten 
uitspraak te doen, ongeacht hun kwali
ficatie en ongeacht de omstandigheid 
dat zij gebeurden of niet in lokalen 
die paalden aan een door verweer
der reeds geexploiteerde slijterij : 

Overwegende dat het hof van beroep 
aanneemt dat de strafrechter hun wette
lijke kwalificatie aan de bij hem aanhan
gig gemaakte feiten dient te geven en dit 
evenzeer wanneer de Belgische Staat, 
vertegenwoordigd door de minister van 
financien, vervolgende partij is ; 

Overwegende dat eiser niet beweert 
dat het arrest de bewijskracht van het 
proces-verbaal, van de dagvaarding of 
van de conclusies van eiser zou geschon
den hebben; 

Overwegende echter dat het hof van 
beroep oordeelt dat de nieuwe telast
leggingen die in hager beroep door de 
vervolgende partij worden aangehaald, 
niet de feiten uitmaken die het voorwerp 
zijn van de vervolging; dat dit een beslls
sing is in feite waarover de feitenrechter 
soeverein oordeelt ; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

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

19 december 1972. - 2e kamer. -
Voor·zitter, de H. Louveaux, voorzitter.
Ver·slaggever, de H. Janssens. - Gelijlc
luidende conclusie, de H. Colard, advo
caat-generaal. - Pleiter, de H. Fally. 

2e KAMER. - 19 december 1972. 

1°BEWIJS.- STRAFZAKEN. -ARTIKEL 
154 VAN RET WETBOEK VAN STRAFVOR· 

DERING. - NIET BEPERKENDE BEPA
LING. 

2° BEWIJS. - STRAFZAKEN. - GEVAL 
WAARIN DE WET GEEN BIJZONDER 
BEWIJSMIDDEL VOORSCHRIJFT. - SOE
VEREHf.E BEOORDELIN(f DOOR DE FEI
TENRECHTER. 

3° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.
STRAFVORDERING. - BEKLAAGDE DIE 
EEN AANVULLENDE ONDERZOEKSMAAT
REGEL AANVRAAGT. - RECHTER DIE 
EEN NAUWKEURIGE OPGAVE VERSTREKT 
VAN DE GEGEVENS VAN DE ZAAK 
WAAROP ZIJN OVERTUIGING NOPENS DE 
SCHULD VAN DE BEKLAAGDE IS GE· 
GROND. - lMPLICIETE VASTSTELLING 
DAT DE ONDERZOEKSMAATREGEL NUT· 
TELOOS IS. - VERWERPING VAN DE 
AANVRAAG REGELMATIG GEMOTIVEERD. 

4° WAREN EN GOEDEREN (MIS
BRUIK IN DE HANDEL VAN). -
LEURHANDEL. - VAN DEUR TOT DEUR 
TE KOOP AANBIEDEN AAN DE VERBRUI· 

·KER:- BEGRIP. 

1° Artikel 154 van het Wetboek van straj
vor·dering geeft slechts een aanwijzing en 
verhindert niet dat de jeitenrechter, 
wanneer de wet geen bijzonder bewijs
middel voorschr'ijjt, zijn overtuiging 
grondt op alle regelmatig bekomen 
gegevens van de zaalc die de partijen 
hebben lcunnen bespreken (1). 

2° W anneer· in strajzaken de wet geen 
bijzonder bewijsmiddel voor·schr-ijjt, be
oordeelt de jeitenrechter soeverein de 
bewijskmcht van de gegevens op grand 
waarvan hij tot zijn over·tuiging komt en
die door· de partijen vrij konden bespro
ken wor·den (2). 

3° W anneer de beklaagde een aanvullende 
onder·zoeksmaatregel aanvr·aagt, moti
veert de jeiterwechter· regelmat1:g de 
venverping van deze aanvraag door· een 
na~twkeur·ige opgave te verstrelcken van 
de gegevens van de zaak waarop zijn 
ove1·tuiging nopens de schuld van de 
beklaagde is gegroncl en door alclus 
impliciet vast te stellen dat de gev1·aagde 

(1) Cass., 5 september 1972, supra, biz. 12,. 
aismede de arresten vermeid in de noten 4 
en 5 op biz. 13. 

(2) Cass., 17 augustus 1972 CArr. cass., 1972,. 
biz. 1057). 
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onderzoeksmaatregel nutteloos en ter 
zake niet dienend is ( 1). 

4° De koopman die zijn waren van deur tot 
deur te lcoop aanbiedt, al was het aan. de 
hand van een monste1· of van een cata
logus, zonde1· bestelling of uitnodiging 
van de bezochte personen oefent leurhan
del uit in de zin van m·tikel 2 van het 
lconinklijlc besluit nr. 82 van 28 novem
ber 1939 (2). 

(MARGINET.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
.arrest, op 24 februari 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, 154, 189, 211 van het Wetboek van 
.strafvordering, 1, 2, 3, 10 van het konink
lijk besluit van 28 november 1939 tot 
reglementering van de leurhandel, be
krachtigd door de wet van 16 juni 1947, 
·en 15 van het ministerieel besluit van 
22 april 1965 tqt uitvoering van voor
meld koninklijk besluit, 

doo1·dat het bestreden arrest eiser heeft 
veroordeeld wegens leurhandel zonder 
voorafgaandelijke toelating en zonder het 
vereiste uithangbord, zulks na verklaard 
te hebben dat de handelwijze van eiser 
erin bestond sommige personen op eigen 
initiatief te bezoeken met het oog op de 
verkoop van ijsromnprodukten, dat hij 
zijn commerciele onderhandelingen began 
met hen te vragen of zij in het bezit 
waren van een diepvriezer, en pas in dit 
geval hen zijn waren aanprees en aan
boud door hen een eerste maal een 
proefstaal te schenken, dat hij daarna 
·om de drie woken terugkwam en bij 
aankoop van een of ander ijsroomprodcckt 
onmiddellijk de levering deed, dat hij 
zulks deed zonder dat zijn vrachtwagen 
voorzien was van het voor leurhandel 
vereiste uithangbord, en verder dat 

(1) Cass., 23 oktober 1967 (.Arr. cass., 
1968, blz. 289) en 23 juni 1969 (ibid., 1969, 
blz. 1051) ; men raadplege cass., 11 juni 1969 
{ibicl., 1969, blz. 1003), 10 en 24 april 1972 
{ibid., 1·972, blz. 742 en 800). 

(2) Cass., 17 mei 1954, eerste arrest, redenen 
{Bull. en PAsiC., 1954, I, 802), 10 februari 1960 
{ibid., 1960, blz. 675) en 11 maart 1963 
{ibid., 1963, I, 762). 

vanzelfsprekend reeds bij het eerste 
bezoek der klanten de te koop aanbieding 
wordt aangevangen om zich te voltooien 
bij het volgende bezoek, dat ei:;;er de te 
koop aanbieding van zijn waren aantrek
kelijker maakt door het gratis aanbieden 
van een staal en aldus de hierop te volgen 
aanvraag tot aankoop uitlokt en sollici
teert voor behoeften die hij bij voorbaat 
niet kent, dat artikel2, 1°, van voormeld 
koninklijk besluit van 28 november 1939 
van toepassing is zelfs wanneer zoals ter 
zake de toegang tot de op eigen initiatief 
bezochte niet vaste klienteel zich in twee 
fazen voltrekt, en zelfs wanneer de eigen
lijke koop en aflevering van de waar 
zich in de tweede faze voordoet, vermits 
de verbintenis tot kopen reeds uitgelokt 
en gesolliciteerd werd tijdens de eerste 
aanbieding, en doordat het bestreden 
arrest nagelaten heeft uitspraak te doen 
over het aanbod van bewijs door getuigen 
door de eiser gedaan, in zijn conclusie 
v66r het hof van beroep genomen, 
betreffende het feit dat hij, na de aan
bieding van de stalen, zich slechts bij 
diegenen begaf die hem de wens daartoe 
kenbaar maakten, 

terwijl indien, zoals eiser stelde, hij bij 
zijn eerste bezook geen waar onrniddellijk 
te koop aanbood, indien dit eerste bezoek 
slechts uitliep op een uitnodiging van
wege de bezochte persoon zich terug aan 
te bieden, indien dan bij het tweede 
bezoek de bezochte persoon eon aanvraag 
tot aankoop formuleert en eiser dan 
daaraan onmiddellijk gevolg geeft, zulks 
noch bij het eerste bezoek noch bij het 
tweede bezoek, noch bij de twee bezoeken 
samen een daad van leurhandel uitrnaakt 
zoals bedoeld in de hager aangehaalde 
bepalingen van hot koninklijk besluit van 
28 november 1939 en van het rninisterieel 
besluit van 22 april 1965; 

en tenvijl, nu eiser in zijn con clusie voor 
het hof van beroep had gesteld dat er bij 
zijn eerste bezoek geen te koop aanbie
ding gebeurde, de artikelen 154, 189 en 
211 van het Wetboek van strafvordering 
eisten dat het bewijs zou geleverd worden 

Geen leur handel is echter a) het afleveren 
ten huize van waren aan een vast klienteel 
waarvan de behoeften juist of bij benadering 
gekend zijn : cass., 20 mei 1968 (Arr. cass., 
1968, blz. 1152); b) de eenvoudige demon
stratie of de stappen bij een eventuele klant, 
zonder koopaanbod : cass., 23 september 1969 
(Arr. cass., 1970, blz. 84) en 15 december 1970 
(ibid., 1971, blz. 384). 
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door processen-verbaal, verslagen of 
getuigenissen van de beweerde dadelijk 
te koop aanbieding, zodat het bestreden 
arrest, door zonder meer te verklaren 
dat vanzelfsprekend de te koop aan hie
ding bij het eerste bezoek een aanvang 
Jiam, de regelen van de bewijskracht in 
strafzaken heeft geschonden, en niet 
voldoende gemotiveerd is zoals vereist 
wordt door artikel 97 van de Grondwet : 

W at het tweede onderdeel van het 
middel betreft : 

Overwegende dat de artikelen 154, 189 
en 211 van het vVetboek van strafvor
dering slechts aanwijzingen geven en 
geenszins beperkend bedoeld zijn ; dat 
wanneer in strafzaken de wet geen 
bijzondere bewijslevering oplegt, de fei
tenrechter soeverein oordeelt over de 
bewijskracht van ·de feitelijke gegevens 
die hem worden onderworpen en waarop 
hij zijn overtuiging grondt; 

Overwegende dat, door te beslissen dat, 
blijkens de gegevens van het dossier die 
het arrest preciseert, de ten laste van 
eiser gelegde feiten bewezen zijn, het hof 
van beroep niet ailEen het aan bod van 
bewijs door getuigen door eiser gedaan 
op impliciete doch zekere wijze als 
onnodig of niet ter zake dienend ver
werpt, maar ook zijn beslissing regelmatig 
motiveerd; 

W at het eerste onderdeel van het 
middel betreft : 

Overwegende dat de aanbieding tot 
koop van deur tot deur, verwezenlijkt 
aan: de hand van een monster, of van een 
catalogus zonder bestelling noch uitno
diging van de bezochte personen, als 
leur handel wordt beschouwd ; 

Overwegende dat het hof van beroep 
ten deze oordeelt dat eiser reeds bij. bet 
eerste bezoek de waar te koop aanbood 
in de zin van artikel 2 van het koninklijk 
besluit van 28 november 1939 houdende 
reglementering van de leurhandel; 

Dat het hof hiervoor steunt op de 
werkwijze van eiser en onder meer vast
stelt dat « beklaagde zich toevallig 
aanbiedt van deur tot deur bij personen 
welke hij niet eens kent, en waarvan hij 
niet weet of zij een diepvriezer bezitten », 
dat hij « zijn waren ... aanbood » reeds bij 
dit eerste bezoek door « een staal-proef
paket te schenken ,, en dat het gratis 
toebedelen van een staal dient om het 
reeds bij dit eerste bezoek aangevangen 
aanbod aantrekkelijker te maken ; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

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

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

19 december 1972. - 2° kamer. -
Voot·zittet·, de H. Louveaux, voorzitter.
Vet·slaggever, de H. Janssens. - Gelijk
lt~idende conclusie, de H. Colard, advo
caat-generaal. - Pleiter, de H. Bayart. 

2" KA.MER. - 19 december 1972. 

1° MISBRUIK VAN VERTROUWEN. 
- BEGRIP. 

2° BEWIJS.- BEWIJS DOOR GESOHRIFT. 
- BEWIJSKRAOHT VAN DE AKTEN. -
STRAFZAKEN. - UrTLEGGING VAN DE 
REOHTER, GEGROND OP EEN EXTRIN
SIEK GEGEVEN VAN DE AKTE EN 
VERENIGBAAR MET DE BEWOORDINGEN 
VAN DEZE AKTE.- GEEN MISKENNING 
VA,N DE BEWIJSKRAOHT VAN DE AKTE. 

1° De veroordeling van een beklaagde 
wegens bedt·ieglijke verduistering van 
een geldsom wordt wettelijlc gerecht
vaardigd door het arrest dat erop wijst, 
dat de gelden aan de beklaagde overhan
digd zijn om ze voor een bepaald doel te 
geb?"uiken en dat hij ze bed1·ieglijlc voor 
een ander doel heejt aangewend (1). 
(S.W., art. 491.) 

2o De bewijsk1·acht van een alcte u'o1'dt niet 
mislcend doo1· de t·echte1' die, op gTOnri 
van een ext1·insiek gegeven van deze 
alcte, hieraan een t~itlegging geejt die 
ve1'enigbaa1' is met de bewoot·dingen 
ervan (2). (B.W., art. 1319, 1320 en 
1322.) 

(1) Men raadplege cass., 17 november 195Z 
(Bull. en PASIC., 1953, I, 168) en 24 april 
1967 (Arr. cass., 1967, blz. 1033). 

(2) Vgl. cass., 8 mei 1970 (Arr. cass., 1970, 
blz. 827) en de in de noot vermelde arresten; 
men raadplege cass., 18 december 1972. 
supra, blz. 393. 
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(VANBRABANT, T. SIERON.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 3 maart 1972 door het Hof van 
beroep te Gent gewezen ; 

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

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

doordat het bestreden arrest eiser 
veroordeelt nit hoofde van misbruik van 
vertronwen zonder vast te stellen dat 
eiser en verweerder een bepaalde bestem
ming voor het geld hadden bedongen, 

terwijl, ee1·ste ondenleel, eiser in zijn 
conclnsie voorhield « dat geenszins 
bleek dat de participatiegelden, ver
.schaft door de burgerlijke partij, een 
welbepaalde investeringsverplichting in
hielden, of hoe dan ook de plicht er een 
bepaald gebruik van te maken »; 

tweede onde1·deel, het hof van beroep 
oordeelt dat het misdrijf ontstond op het 
<Jgenblik dat de ternggave van het geld 
onmogelijk werd, dan wanneer deze 
onmogelijkheid onvrijwillig was en voort
vloeide nit het onverhoeds nittreden van 
verweerder nit de zaak : 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat het hof van beroep 
uitdrnkkelijk oordeelt dat was overeen
gekomen dat de 200.000 frank in de 
zaak moesten gestort worden; 

Dat dit onderdeel feitelijke grondslag 
mist; 

W at het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
het bedrieglijk opzet voor bewezen 
hondt, doordat eiser eensdeels de gelden 
niet in de zaak bracht maar ze groten
·deels besteedde aan het bonwen van een 
bungalow en er oude schnlden mee 
betaalde en anderdeels « met bedrieg
lijk inzicht handelde toen hij de fondsen 
die eiser hem had overhandigd niet 
in de zaak b:racht » ; 

Dat het arrest aldus beslist dat eiser 
niet onvrijwillig heeft gehandeld ; 

Dat dit onderdeel niet kan aangenomen 
worden; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van artikel 1162 van het 
Bnrgerlijk W etboek, 

doo1·dat het hof van t!eroep de overeen
komst van 1 maart 1969 zo nitlegt dat de 
200.000 frank in de zaak moesten ge
bracht worden, 

terwijl het contract dit beding niet 
inhoudt en in geval van twijfel de over
eenkomst nitgelegd wordt ten voordele 
van hem die zich verbonden heeft : 

Overwegende dat het arrest niet enkel 
op de geschreven tekst van de overeen
komst maar ook op de advertentie en 
aldns soeverein een interpretatie voor 
vaststaande hondt die niet indrnist 
tegen de tekst van de geschreven over
eenkomst; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

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

II. In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de beslissing op de civielrechte
lijke vordering : 

Overwegende dat eiser geen bijzonder 
middel laat gelden ; 

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

19 december 1972. - 2" kamer. -
Voorzitte1·, de H. Lonveaux, voorzitter.
Verslaggever, de H. Janssens. - Gelijk
luidende conclusie, de H. Colard, advo
caat-generaal. 

2" KAMER. - 19 december 1972. 

RECHTERLIJK GEWIJSDE. 
STRAFZAKEN. BURGERLIJKE 

REOHTSVORDERING.- EERSTE VONNIS 
WAARBIJ DE TWEE IN EEN VERKEERS

ONGEVAL BETROKKEN BESTUURDERS 
OP DE STRAFVORDERING ZIJN VEROOR
DEELD, DE WERKGEVER VAN DE EERSTE 

BESTUURDER VOOR ZIJN AANGESTELDE 
BURGERREOHTELIJK AANSPRAAKELIJK 
VERKLAARD EN DE TWEEDE BESTUUR
DER VOORLOPIG VEROORDEELD IS OM 
AA.L"'r DEZE WERKGEVER, DE ENIGE 

BURGERLIJKE PARTIJ IN DE ZAAK, EEN 
BEDRAG VAN EEN FRANK TE BETALEN, 
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ZONDER TE GEWAGEN VAN DE VERDE
LING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID. -
TWEEDE VONNIS DAT BIJ DE UITSPRAAK 
OVER DE REST VAN DE DOOR DEZE 
BURGERLIJKE PARTIJ GEVORDERDE 
SCHADEVERGOEDING, BESLIST DAT DEZE 
PARTIJ EEN DEEL TE DRAGEN llEEFT 
VAN DE SCHADE DOOR HAAR GELEDEN 
WEGEJS"S DE FOUT VAN HAAR AANGE
STELDE. - GEEN J\iiSKENNING VAN 
RET GEWIJSDE VAN EET EERSTE VON
NIB. 

Uit de omstandigheid dat een ee1·ste vonnis, 
waarbij de twee in een verkee1·songeval 
betroklcen bestutwde1·s op de stmjvo?·de-
1'ing zijn ve1·oordeeld, de we1·kgever van 
de eerste bestutwder, die zijn aange
stelde is, voo1· deze bu1·gerrechtelijlc 
aansprakelijk verklaa1·d en de tweede 
bestuurde1· veroordeeld is om aan deze 
werlcgeve1·, de enige bu1·gedijke pa1·tij 
in de zaak, voorlopig een bedmg van een 
frank te betalen, zonder te gewagen van 
de verdeling van de aanspmkelijkheid, 
lean niet wo1·den afgeleid dat een tweede 
vonnis, dat over de rest van de door 
de burgerlijke pm·tij gevorderde schade
vergoeding ttitspraalc doet, het gewijsde 
van het eerste vonm:s heejt miskend, doo1· 
te beslisse11 dat deze bttrgerlijlce paTtij 
een deel te dmgen heeft van de schade die 
zij wegens de jottt van haar aangestelde 
heeft geleden ( l). 

(PERSONENVENNOOTSCHAP MET BEPERKTE 
AANSPRAKELIJKHEID « WEST-VLAAMSE 
STEENCENTRALE ,, T. J\fARTAIN ·EN 
VANDECASTEELE.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 5 juni 1972 in hoger beroep 
gewezen door de Correctionele Rechtbank 
te Dendermonde ; 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van artikel 1350 van het Burgerlijk 
Wetboek, 

(1) Men raadplege cass., 8 juli 1886 (Bull. en 
PASIC., 1886, I, 298); 1 rnaart 1951, redenen 
(ibid., 1951, I, 432); 4 februari en 16 maart 
1972 (A1·r. cctss., 1972, blz. 528 en 670). Zie 
ook " Ret rechterlijk gewijsde en het Gerech
telijk Wetboek », rede door Eerste Advocaat
generaal P. Mahaux uitgesproken op de 
plechtige openingszitting van 1 september 
1971, Arr. cass., 1971, blz. 40 en de arresten 
vermeld in, de no ten 150 en 151. 

doo1·dat het bestreden vonnis het beroe
pen vonnis van 13 maart 1972 bevestigt, 
dat aan eiseres ingevolge verdeling van 
de aansprakelijkheid tussen de eiseres en 
de verweerders slechts een tiende van 
haar schade toekent, en aldus het gezag 
van rechterlijk gewijsde miskent van het 
vonnis gewezen op ll juni 1970 waarbij 
de eerste rechter, door het gevorderde 
provisioneel bedrag van een frank aan 
eiseres zonder verdeling toe te kenni:m, 
beslist dat verweerders volledig aanspra
kelijk zijn : 

Overwegende dat het vonnis gewezen 
op ll juni 1970 de twee bestuurders 
betrokken in het verkeersongeval straf
rechtelijk heeft veroordeeld, eiseres 
civielrechtelijk aansprakelijk heeft ver
klaard voor de bestuurder die haar 
aangestelde ·werlmemer was, en beslis
sende over de enige civielrechtelijke 
vordering die voor de rechtbank aan
hangig was, waardoor eiseres een provi
sioneel bedrag van een frank vorderde, 
deze eis ingewilligd heeft ; 

Dat hieruit niet kan afgeleid worden 
dat dit vonnis uitspraak doet over de 
onderscheiden aansprakelijkheid van elke 
bestuurder en zijn werkgever ; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen ; 

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

19 december 1972. - 28 kamer. -
Voorzitte1·, de H. Louveaux, voorzitter.
Ve1·slaggever, de H. Van Leckwijck. -
Gelijkluidende conclusie, de H. Colard, 
advocaat-generaal. - Pleite1·, de H. 
Schuerman (van de balie te Dender
monde). 

28 KAMER. - 19 december 1972. 

}0 CASSATIEMIDDELEN. - STRAF
ZAKEN. - l'I'IIDDEL DAT KRITIEK OE
FENT OP EEN FEITEL!JKE V ASTSTELLING 
VAN DE FEITENRECE.TER.- NIET-ONT
YANKELIJKHEID. 

20 CASSATIE. - BEVOEGDHEID. -
STRAFZAKEN. - VERJARING. - BE
VOEGDHEID VAN HET HOF VAN CASSA· 
TIE OM NA TE GAAN OF UIT DE REGEL
MATIG OVERGELEGDE PROCESSTUKKEN 

---: 
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BLIJKT DAT DE VEl~JARING VAN DE 
STRAFVORDERING IS GESTUITDOOR EEN 
DAAD VAN ONDERZOEK OF VAN VERVOL

GING. 

30 VERJARING. - STRAFZAKEN. -
STRAFVORDERING. HANDELING 
WAARDOO.R DE VERJARING WORDT GE
STUIT. - KANTTEKENING VAN HET -
OPENBAAR l\HNISTERIE OM EEN UIT
'l'REKSEL UIT HET VONNIS TE BEKOMEN 
TEN EINDE TE BEWIJZEN DAT DE BE
KLAAGDE ZICH IN STAAT VAN HERHA
LING BEVINDT. - 0NDERZOEKSDAAD 
WAARDOOR DE VERJARING WORDT 
GESTUIT. 

4° CASSATIEMIDDELEN. - STRAF
ZAKEN. - STRAFVORDERING. -MID

DEL W AARBIJ AAN HET BESTREDEN 
VONNIS WORDT VERWETEN TE HEBBEN 
BESLIST DAT DE VERJARING DOOR EEN 
BEPAALDE DAAD GELDIG WAS GESTUIT. 

- V ASTSTELLING DOOR HET HoF DAT 
DEZE VERJARING DOOR EEN ANDERE 
DAAD GELDIG IS GESTUIT. - NIET ONT

VANKELIJK MIDDEL. 

5° HOGER BEROEP.- STRAFZAKEN. 
- STRAFVORDERING. ~ HOGER BE
ROEP VAN DE BEKLAAGDE ALLEEN. -

VERZWARING VAN DE IN EERSTE AAN
LEG UITGESPROKEN VEROORDELING. -

0NWETTELIJKHEID. 

60 STRAF.- VERVANGENDE GEVANGE
NISSTRAF. TWEE VERVANGENDE 

GEVANGENISSTRAFFEN VAN RESPEC
TIEVELIJK 45 EN 14 DAGEN DOOR DE 
RECHTER IN HOGER BEROEP VERVAN
GEN DOOR EEN VERVANGENDE GEVAN
GENISSTRAF VAN TWEE MAANDEN. -
VERZWARING VAN DE VERVANGENDE 
GEV ANGENISSTRAF. 

7° VERWIJZING NA CASSATIE. -
STRAFZAKEN. - CASSATIE OMDAT DE 
RECHTER IN HOGER BEROEP DE DOOR 

DE EERSTE RECHTER UITGESPROKEN 
VERV ANGENDE GEV ANGENISSTRAF ON
\NETTELIJK HEEFT VERZWAARD. 
VERWIJZING HIERTOE BEPERKT. 

] 0 Niet ontvankelijk is het middel dat 
kritiek oefent op een feitelijlce vaststelling 

(1) Cass., 30 november 1970 (Arr. cass., 
1971, blz. 298) ; men raadplege cass., 16- no
vember 1971 (ibid., 1972, blz. 265). 

(2) Cass., 2 mei 1972 (A1-r. cass., 1972, 
blz. 260). 

(3) Men raadplege cass., 25 oktober 1971 
(A1·1·. cass., 1972, blz. 205). 

(4) Men raadplege ca..9s., 26 juni 1972 

van de feitem·echte1' (1). (Grondwet, 
art. 95.) 

2° Het Hof van cassatie is b'evoegd om na 
te gawn of -uit de 1·egelmatig overgelegde 
processt-ulcken blijlct dat de verjaring van 
de st1·afvorde1·ing is gest-uit door een 
daad van onderzoelc of van vervol
ging (2). 

3° De kanttelcening door de ambtenaa1· van 
het. openbaar rniniste1·ie aan de hoofd
g1·iffie1' van een politierechtbank ge1·icht 
om een -uitt1·eksel -uit een vonnis te beko
rnen teneinde te bewijzen dat de belclaagde 
de hem ten laste gelegde feiten in staat 
van herhaling heeft gepleegd, is een 
onderzoelcsdaad waardoor de verja1·ing 
van de stmfv01·de1·ing wordt gest'Uit (3). 
(Wet van 17 april1878, art. 22.) 

4o Niet ontvankelijk, wegens het ontbreken 
van belang, is het rniddel dat aan het 
best1·eden voi~nis verwijt te hebben 
beslist dat de ve1jaTing van de sl!rafvo1·
der·ing door een bepaalde daad geldig 
was gest-uit, wanneer het H of vaststelt 
dat er een ande1·e regelrnatig verrichte 
pmceshandeling bestaat waaTdoo1· de 
verjaring is gestttit (4). 

5o De belclaagcte kan op zijn hoge1· be1·oep 
alleen niet w01·den verooTdeeld tot een 
zwaanlere stmf dan die wellce doo1· de 
ee1·ste 1'echte1· is ttitgesp1'0ken (5). (Sv., 
art. 202; wet van 1 mei 1849, art. 7.) 

6o De rechte1' in hogeT be1·oep die twee 
vervangende gevangenisst1'afjen van res
pectievelijk vijfenveertig en vee1·tien 
dagen ve1·vangt dooT een enlcele vervan
gende gevangenisst1·af van twee rnaan
den, namelijk zestig dagen gevangenis
st?·af, veTzwaa1·t de toestand van de 
belclaagde ( 6). 

7o WoTdt de beslissing op de stmjvordering 
ve1·nietigd omdat de 1·echter in hager 
beToep cle doo1· de eerste 1·echteT ttitge
sp?·olcen veTvangende gevan_qenisst1·af on
wettelijk heeft veTzwaaTd, dan wo1·dt de 
zaalc enkel verwezen om oveT de ver
vangende gevangenisst1·af te w01·den 
beslist (7). 

(A1-r. cass., 1972, blz. 197) en het arrest van 
2 mei 1972 waarvan sprake in noot 2. 

(5) Cass., 26 april 1971 (Arr. cass., 1971, 
blz. 821). 

(6) en (7) Men raadplege cass., 1 maart 1971 
(Ar1·. cass., 1971, blz. 623). 

Men zie hetzelfde arrest van 1 maart 1971 
volgens hetwelk ingeval het openbaar minis-
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(BAMPS.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 14 september 1972 in hoger 
beroep gewezen door de Correctionele 
Rechtbanl;: te Leuven ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van artik:el 187, 6°, van het 
Wetboek: van strafvordering, 

doo!"dat het bestreden vonnis eiser heeft 
veroordeeld tot de kosten van zijn verzet 
tegen het verstekvonnis van 4 februari 
1972, 

te1·wijl het verstek niet aan hem te 
wijten was: 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
uitdrukkelijk vaststelt dat het verstek 
van 4 februari 1972 aan eiser te wijten is; 
dat het middel aldus opkomt tegen een 
soevereine feitelijke vaststelling van de 
feitenrechter en derhalve niet ontvanke
lijk is; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van artikel 22 van de wet 
van 17 april 1878, 

doordat het bestreden vonnis stelt dat 
de verjaring van de strafvordering 
gestuit werd door het kantschrift van de 
ambtenaar van het openbaar ministerie 
op 23 september 1971 tot de politie
cormnissaris te Kessel-Lo gericht en 
waarbij verzocht worclt om de concluc
teur van Bruggen en W egen te veri-wren 
omtrent de schacle aangericht ingevolge 
het ongeval door eiser veroorzaakt, 

terwijl krachtens voormelcl artikel de 
verjaring van de strafvorclering slechts 
wordt gestuit door claden van onclerzoek 
of van vervolging en het verhoor van 
de concluc:teur van Bruggen en Wegen 
enkel tot cloel had de materiels schacle 
aan clerclen veroorzaakt te laten ramen : 

Overwegencle clat het Hof bevoegcl is 
om na te gaan of de strafvorclering 
verjaarcl was; clat uit de stukken waarop 
het Hof acht vermag te slaan blijkt clat 
op 23 september 1971 de ambtenaar van 
het openbaar ministerie de hoofclgrifiier 
bij de Politierechtbank te Antwerpen 
erom verzocht hem uittreksels te bezor-

terie in hoger beroep komt, eenstemmigheid 
vereist wordt als de rechter in hoger beroep 
zich ertoe beperkt de gevangenisstraf te 
verzwaren, hoewel hij de straffen door een 
enkele vervangt. 

gen van de beslissingen door de Politie
rechtbank van Antwerpen lastens eiser 
uitgcsproken op ll december 1968 en 
27 februari 1969 en waaruit bleek clat 
eiser een van de hem ten laste gelegcle 
feiten op 2 oktober 1970 in staat van 
herhaling had gepleegcl; 

Dat het miclclel clerhalve bij gebrek 
aan belang niet ontvankelijk is ; 

Over het midclel van ambtswege 
afgeleicl uit de schencling van artikel 202 
van het Wetboek van strafvorclering 
(wet van I mei 1849, art. 7), 

do01·dat eiser tot twee maanclen subsi
cliaire gevangenisstraf wercl veroorcleeld, 

terwijl hij slechts in eerste aanleg tot 
14 en 45 clagen vervangencle gevangenis
straf veroorcleeld wercl : 

Overwegencle clat op het uitsluitencl 
hoger beroep van eiser de rechtbank geen 
zwaarclere vervangencle gevangenisstraf 
vermocht uit te spreken clan cleze waartoe 
eiser door de eerste rechter veroorcleelcl 
was; 

En overwegencle voor het overige clat 
de substantiele of op straffe van nietig
heicl voorgeschreven rechtsvormen wer
clen nageleefcl en clat de beslissing 
overeenkomstig de wet is ; 

Om die reclenen, vernietigt het bestre
clen vonnis in zoverre het eiser tot een 
vervangencle gevangenisstraf van twee 
maanclen veroorcleelcl heeft ; verwerpt de 
voorziening voor het overige; beveelt clat 
melding van clit arrest zal gemaakt 
worden op de kant van de gedeeltelijk 
vernietigcle beslissing; veroorcleelt eiser 
in de vier vijfde van de kosten ; laat de 
overige kosten ten laste van de Staat; 
verwijst de aldus beperkte zaak naar de 
Rechtbank van eerste aanleg te Brussel, 
zitting houclencle in hoger beroep. 

19 december 1972. - 2e kamer. 
Voorzitter en Verslaggeve1·, de H. Lou
veaux, voorzitter. - Gelijkluidende con
clusie, de H. Colarcl, aclvocaat-generaal. 
- Pleiter, de H . .J. Vermersch (van de 
balie te Leuven). 

2e KAMER. - 19 december 1972. 

1° CASSATIE. - RECHTSPLEGING. -
STRAFZAKEN. - VoORZIENING VAN 
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VERSCREIDENE PARTIJEN TEGEN VER
SCIIEIDENE BESLISSINGEN. - SAJ\'i:EN

RANGENDE ZAKEN.- VOEGING. 

2° VOORZIENING IN CASSATIE. -
PERSONEN BEVOEGD OM ZICH IN CASSA

TIE TE VOORZIEN. - STRAFZAKEN. -
VOORZIENING TEGEN EEN BESLISSING 
GEWEZEN IN EEN ZAAK WAARIN DE 

ElSER GEEN PARTIJ WAS. - NIE'l;' 
ONTV ANKELIJKE VOORZIENING. 

3° VONNISSEN EN ARRESTEN. -
STRAFZAKEN. - VoRMEN VAN EET 
ONDERZOEK VOOR RET IIOF VAN BE
ROEP.- BEWIJS. 

4° VOORZIENING IN CASSATIE. -
PERSONEN BEVOEGD OM ZICR IN CASSA
TIE TE VOORZIEN. - STRAFZAKEN. -

VRIJSPRAAK VAN DE BEKLAAGDE. -
VOORZIENING VAN DE BEKLAAGDE NIET 
ONTVANKELIJK. 

5° RECHTBANKEN.- STRAFZAKEN.
BEVOEGDREDEN VAN RET VONNISGE
REC!l'l'. VASTSTELLING VAN DE 
FElTEN WAAROP DE DAGVAARDING 
BETREKKING REEFT.- DAGVAARDING 
NIET VERDRAAID. - SOEVEREINE BE
OORDELING DOOR DE FEITENRECRTER. 

6° CASSATIEMIDDELEN. - STRAF
ZAKEN. - MIDDEL DAT, AL IS RET 
GEGROND, NIET TOT CA.SSATIE KAN 
LEIDEN. - NIET ONTVANKELIJK MID
DEL. 

7o DOUANEN EN ACCIJNZEN. -

RECRTSVORDERING VAN RET OPEN
BAAR MINISTERIE. - 0NDERZOEK. -
RECRTSVORDERING VAN RET OPEN

BAAR MINISTERIE KAN NIET VOOR HET 
VONNISGERECRT WORDEN GEBRACRT 
DANNA ONTTREKKING VAN DE FElTEN 
AAN DE ONDERZOEKSRECRTER. 

go RECHTEN VAN DE VERDEDI

GING. - STRA.FZAKEN. - STUKKEN 
IN EEN ANDERE TAAL GESTELD DAN 

DIE VAN DE RECRTSPLEGING.- ARREST 
DAT DE DOOR DE BEKLAAGDE GEVRAAG
DE VERTALING WEIGERT. - STUKKEN 
DIE GEEN GEGEVEN BEVATTEN DAT TEN 
VOORDELE OF TEN NA,DELE VAN DE 

BEKLAAGDE KAN WORDEN INGEROE
PEN. - GEEN SCRENDING VAN DE 
RECRTEN VAN DE VERDEDIGING. 

9° V ALSHEID EN GEBRUIK VAN 
VALSE STUKKEN.- VALSREID.
AANWIJZINGEN OMTRENT EEN V ALS

REID GEVONDEN BIJ RET ONDERZOEK 
VAN EEN GEDING. PLEEGVORMEN 
VOORC+ESCRREVEN BIJ ARTIKEL 462 

VAN RET WETBOEK VAN STRAFVORDE
RING. - NOCR SUBSTANTIEEL NOCR 

VOORGESCHREVEN OP STRAFFE VAN 
NIETIGREID. 

10° DOUANEN EN ACCIJNZEN. -
IN-, UIT- OF DOORVOER VAN GOEDEREN. 
- ARTIKEL 10 VAN DE WET VAN 
11 SEPTEMBER 1962. - BETEUGELING 
VAN DE INBREUKEN OP DE KRACRTENS 
DEZE WET VASTGESTELDE BEPALINGEN. 
- TOEPASSINGSGEBIED. 

ll 0 DOUANEN EN ACCIJNZEN. -
IN-, UIT- OF DOORVOER VAN GOEDEREN. 
- AANGIFTE VAN UITVOER NAAR RET 
LAND DAT IN DE UITVOERVERGUNNING 
IS VERMELD. - UITVOER NAAR EEN 
ANDER LAND.- TOEPASSING VAN LID 1 
VAN ARTIKEL 1 VAN DE WET VAN 
20 DECEMBER 1897. 

12° DOUANEN EN ACCIJNZEN. -
IN-, UIT- OF DOORVOER VAN GOEDEREN. 

- MACRTIGING. - GEBRUIK IN STRIJD 
MET DE VOORWAARDEN BETREFFENDE 
DE AANWENDING OF DE GELDIGHEID. -

WET VAN 20 DECEMBER 1897, ARTIKEL 
1, LID 2. - TOEPASSINGSGEEIED. 

13° DOUAJ\TEN EN ACCIJNZEN. -
RECRTVAARDIGINGSGROND. - ARTI
KEL 71 VAN RET STRAFWETBOEK. -
BEPALING VAN TOEPASSING INZAKE 
DOUANEN EN ACCIJNZEJ'<. 

14° MlSDRIJF.- RECRTVAARDIGINGS

GROND. - SOEVEREINE BEOORDELING 
DOOR DE FEITENRECRTER. - GRENS. 

150 BEWIJS. - STRAFZAKEN. - BE
KLAAGDE DIE E:EN RECRTV AARDJGINGS

GROND AANVOERT. - STELLING DIE 
ENIG GELOOFWAARDIG GEGEVEN BEVAT. 
- BEWIJS VAN DE ONJUISTHEID ERV AN 
RUST OP RET OPENBAAR MINISTERIE, OP 
DE VERVOLGENDE PARTIJ OF DE BUR
GERLIJKE PARTIJ. 

16° VOORZIENING IN CASSATIE. -
PERSONEN BEVOEGD OM ZICR IN CASSA
TIE TE VOORZIEN. - STRAFZAKEN. -
VOORZIENING VAN DE BURGERLIJKE 
PARTIJ TEGEN DE BESLISSING OP DE 
STRAFVORDERING. BURGERLIJKE 
PARTIJ NIET VEROORDEELD IN KOSTEN 
VAN DEZE RECRTSVORDERING.- NrET 
ONTV ANKELIJKE VOORZIENING. 

17° VOORZIENING IN CASSATIE.
PERSONEN BEVOEGD OM ZICH IN CASSA
TIE TE VOORZIEN. - STRAFZAKEN.

BURGERLIJKE RECRTSVORDERING. -
BESLISSING W AARBIJ RET GERECRT 
ZICR ONBEVOEGD VERKLAART F.N TE-
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GEN DE BEKLAAGDE GEEN VEROORDE- ' 
LING UITSPREEKT M. B. T. DEZE REOHTS
VORDERING. - VoORZIENING VAN DE 
BEKLAAGDE. - NIET ONTVANKELIJKE 
VOORZIENING. 

18° VOORZIENING TN CASSATIE. -
AFSTAND. - STRAFZAKEN. - AF
STAND VAN EEN VOORZIENING DIE NIET 
IS INGESTELD. - AFSTAND W.AAROP 

HET HOF VAN O.ASSATIE GEEN AOHT 
SL.AAT. 

]9° VERZET.- STRAFZAKEN.- TER
MIJN. -DATUM WAAROP DE BEKLAAG
DE KENNIS HEEFT GEHAD VAN DE BETE
KENING VAN HET VERSTEKVONNIS. -
BEWIJSLAST. ( 

20° VERZET.- STR.AFZAKEN.- TER
MIJN.- TE LA.AT GEDAAN VERZET.
BEWIJS DOOR VERMOEDENS.- WETTE

LIJKHEID. 

2l 0 BEWI.JS.- STRAFZ.AKEN.- VERZET 
. TEGEN EEN VERSTEKVONNIS. - TE 

L.AAT GEDAAN VERZET.- BEWIJS DOOR 
VERMOEDENS.- WETTELIJKHEID. 

22° DOUANEN EN ACCI.JNZEN. -
ARREST WAARBIJ DE BEKL.AAGDE, OP 
HET ENKEL HOGER BEROEP VAN HET 
OPENBA.AR MINISTERIE, BIJ VERSTEK 
WORDT VEROORDEELD TOT EEN HOOFD
GEVANGENISSTRAF.- VERZET VAN DE 
BEKLAAGDE. - DRAAGWIJD'I'E. 

23° VERZET.- STRAFZAKEN.- DouA
NEN EN AOOIJNZEN.- ARREST WA.AR

BIJ DE BEKLAAGDE, OP HET ENKEL 
HOGER BEROEP V .AN HET OPENBAAR 

MINISTERIE, BIJ VERSTEK WORDT VER
OORDEELD TOT EEN HOOFDGEVANGENIS
STRAF. - VERZET V.AN DE BEKLAAGDE. 
- DRA.AGWIJDTE. 

24° VERZET.- STR.AFZ.AKEN.- HOGER 
BEROEP VAN HET OPENB.AAR MINISTERIE 
TEGEN EEN VERSTEKBESLISSING. 
VERZET V .AN DE BEKLAAGDE TIJDENS 

DE BUITENGEWONE TERl\HJN.- REOH
TER IN HOGER BEROEP M.AG DE Z.AAK 

BESLEOHTEN. - GRENS. 

2o0 HOGER BEROEP.- STR.AFzAKEN. 
- HoGER BEROEP VAN HET OPENB.A,.AR 
MINISTERIE TEGEN EEN VERSTEKBE

SLISSING.- VERZET V.AN DE BEKLAAG-

(1) Cas~., 1 juni 1970 (Arr. cass., 1970, 
biz. 903) en noot 1. 

(2) Men raadplege cass., 29 november 1954 
(Bull. en PAsiC., 1955, I, 285); 3 december 
1956 (ibid., 1957, I, 340); vgl. cass., 19 juni 

_ _[ 

DE TIJDENS DE BUITENGEWONE TER
MIJN. - REOHTER IN HOGER BEROEP 
MAG DE Z.AAK BESLEOHTEN. - GRENS. 

26° VERZET.--'--- STRAFZ.AKEN.- VER
STEKBESLISSING OP DE STRAFVORDE
RING, - HOGER DEROEP VAN LET 

OPENBAAR MINISTERIE. - VERSTEK
BESLISSING OP DIT HOGER BEROEP. -
VERZET V.AN DE BEKLA.AGDE TEGEN DE 

EERSTE BESLISSING.- 0NTVANK:E!LIJK 
VERKL.AARD VERZET. GEVOLGEN 
M.B.T. DE 'I'WEEDE BESLISSING. 

27° RECHTEN VAN DE VERDEDI
GING. - STRAFZAKEN. - VERZET 
VAN DE BEKLAAGDE TEGEN HET ARREST 
GEWEZEN OP HET HOGER BEROEP V.AN 
HET OPENBAAR MINISTERIE TEGEN HET 
VERSTEKVONNIS. AANVRAAG OM 
UITSTEL TOTDAT IS BESLIST OVER DE 
ONTV ANKELIJKHEID Y AN HET VERZET 
VAN DE BEKLAAGDE TEGEN DIT VON
NIS.- VERWERPING.- GEEN SOHEN
DING VAN DE REOHTEN VAN DE VERDF.
DIGING. 

I 0 W anne~>?' verscheidene partijen zich in 
cassatie voo1·zien tegen verscheidene be
slissingen en de zaken samenhangend 
zijn, bevwlt het Hoj de voeging M'van 
in het belang van een goede rechtsbe
deling (l). 

2° Niet ontvankelijk is dr;, voorziening 
tegen een beslissing gewezen in een zaak 
wam·in de eise1· geen partij was en die te 
zijnen opzichte geen uitspraak doet (2). 

3° Het bewijs van de inachtneming van de 
wettelijke bepalingen betreffende de vor
men van het onderzoek in strajzalcen voor 
het hoj van beroep, lean blijlcen zowel uit 
de vaststellingen van het arrest als uit de 
daarmede niet sM·ijdige vermeldingen 
van de processen-verbaal van de terecht
zittingen (3). (Sv., art. 190 en 211.) 

4° Niet ontvanlcelijk, wegens het ontb1·elcen 
van belang, is de voorziening van de 
belclaagde tegen een beslissing waa1·bij 
hij w01'dt m·ijgesp1·oken (4). 

5° H et staat aan de jeitem·echte1· volgens 
de gegevens van de zaalc te beoo1·delen op 
wellce feiten de dagvaaTding bet?·elclcing 

1962 (ibid., 1962, I, 1187) en 8 oktober 1965 
(ibid., 1966, I, 181). 

(3) Oass., 25 juni 1962 (Bull. en PAsiC., 
1962, I, 1221); men raadplege cass., 17 juni 
1968 (ibid., 1968, I,' 1268). 

(4) Oass., 25 september 1972, supra, biz. 98. 
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heeft; in zove1·re hij de dagvaarding niet 
ve1·draait, is zijn beoordeling op dit punt 
van feitelijke aard en derhawe aan het 
toezicht van het Hof onttrokken (1). 

6° Niet ontvankelijk, wegens het ontbreken 
van belang, is het middel dat niet tot 
cassatie kan leiden, zelfs indien het 
gegrond is (2). 

7o Wanneer een onderzoek is gevo1·de1·d, 
mag het openbaar ministerie, zelfs 
inzake douanen en accijnzen en dit in 
tegenstelling met het bestuur, zijn rechts
vo1·dering niet voor het vonnisgerecht 
brengen, zolang de feiten waamp deze 
rechtsvordering is gegrond niet aan de 
onderzoeksrechter zijn onttrokk;;n (3). 
(Algemene wet van 26 augustus 1822, 
art. 247.) (lmpliciete oplossing.) 

8° De rechten van de vet:dediging worden 
niet geschonden doo1 het an·est dat niet 
ingaat op de aanv1·aag van de belclaagde 
dat stulclcen ~tit het dossier in de taal van 
de 1·echtspleging zo~tden wo1·den vertaald, 
wannee1· het vaststelt dat deze stulclcen 
geen gegeven bevatten dat ten voo1·dele 
of ten nadele van de belclaagde in aan
me1·7cing kan worden genomen (4). 

9° De pleegvo1'men,cloor artilcel462,van het 
W etboek van st1'afvo1·de1'ing bepaald voo1' 
het geval dat bij het oncle1'zoelc van een 
geding aanwijzingen worden gevonden 
omt1·ent een valsheid en omt1·ent de 
persoon die ze gepleegd heeft, zijn noch 
substantieel noch voo1·gesch1·even op 
stmtfe van nietigheid (5). 

{1) Cass., 4 mei 1971 (Arr. cass., 1971, 
biz. 862); men raadpiege cass., 30 november 
1970 (ibicl., 1971, biz .. 309) en 19 december 
1972, sup1·a, biz. 404. Over het onderzoek 
door de rechter van zijn bevoegclheid, 
zie noot 2, get. R.H. onder cass., 22 septe1nber 
1941 (Bull. en PAsiC., 1941, I, 350). 

{2) Cass., 26 juni 1972, twee arresten (A1·r. 
cass., 1972, biz. 1017 en 1019). 

(3) Men raadpiege cass., 24 november 1891 
(Btill. en PAsrc., 1892, I, 25) en de conclusie 
van Advocaat-generaai B<'sch ; 15 februari 
1965 (ibid., 1965, I, 599); R. JANSSENS 
DE BISTHOVEN, Le ministere ptiblic et les poU1'
suites en rnatiere de douanes et accises, 1924, 
biz. 10 en vig. ; Rep. prat. dti dr. belge, v 0 Dotta-
nes et accises, nr. 57 4. · 

{4) Men raadpiege cass., 25 september 1969 
(An·. cass., 1970, blz. 101); 7 januari 1971 
(ibid., 1971, blz. 436); 11 januari 1972 
(ibid., 1972, biz. 462); 25 september 1972, 
supra, biz. 98. 

(5) Men raadplege cass., 19 oktober 1953 
(Bull. en PAsrc., 1954, I, 119), 

10° A1·tilcel 10 van de wet van 11 september 
1962 bet1'efjende de in-, uit- en doo1'voer 
van goederen, volgens hetwelk de inb1'eu
lcen en pogingen tot inb1·eulcen op de 
lcrachtens deze wet vastgestelde bepa
lingen gestraft wo1'den ove1'eenkomstig 
de artilcelen 1 en 4 van de wet van 20 
decembe1· 1897, bepe1·lct de beteugeling 
niet tot de enkele inbreulcen en pogingen 
tot inb1·eulcen op genoemde bepalingen, 
die slechts tot voo1·we1'P of tot gevolg 
hebben de 1'echten van de Belgische 
Schatlcist of de controlemaat1·egelen ter 
vrijwaring van die 1'echten te ontdui
lcen (6). 

ll 0 Uitvoer « zoncler aangifte », zoaltt 
bedoelcl in lid 1 van a1·tilcel 1 van de wet 
van 20 decembe1' 1897, is een uitvoer 
waa1'V007' een aangif~e is gedaan van 
uitvoer naa1· het in de vergunning 
ve1'melcle land, doch die nam· een ander 
lancl is geschiecl ( 7). 

12° Lid 2 van a1'tilcel 1 van de wet van 
20 decembe1' 1897, waarbiJ' beteugeld 
wo1·dt elk geb1·uilc, in st1'ijcl met de voo1'
waa1·den bet1'etfencle de aanwending of 
de geldigheid van de machtigingen tot 
in-, uit- of cloo1·voe7· van cle in l1:d 1 van 
dit a1·tilcel becloelde goederen, is van 
toepassing wanneer voo1· de verwezen
lijlcte in-, uit- of doorvoe1've1'1'ichtingen 
een regelmatige aangifte is gedaan, doch 
bepaalde voo1'waarden bet?·e tfende de 
aanwending of de geldigheid van de voor 
die verrichtingen 1·egelmatig belcomen 
machtiginge7l niet werden in acht gena
men (8). 

(6} Over het begrip « ontduiking van 
wettelijke controlemaatregeien n, zie cass., 
12 juni 1950 (Bull. en PASIC., 1950, I, 710); 
7 februari en 23 mei 1955 (ibid., 1955, I, 602 
en 1042); 23 september en 27 november 1957 
(ibid., 1958, I,)27 en 330). 

(7) en {8) Artikel 1 van de wet van 20 de
cember 1897, voordat het werd vervangen 
bij artikel 9 van de wet van 30 juni 1951, 
beteugelde reeds, zoals lid 1 van de nieuwe 
bepaling, cle in-, uit- of doorvoerverrichtingen 
« zonder aangifte" en maakte reeds o.a. arti
kel 19 van ile wet van 6 april 1843 erop toe
passelijk. Een opzettelijk onjuiste aangifte is 
niet de « vereiste aangifte " waarvan sprake 
in genoemd artikel19 en de verrichting waarop 
zij betrekking heeft is dus « zonder aangifte ,. 
uitgevoerd : cass., 12 juni 1950 (Bull. en 
PASIC., 1950, I, 710) en 27 november 1957 
(ibid., 1958, I, 330). 

Zoals het onderhavige arrest erop wijst,. 
wil artikei 9 van de wet van 30 juni 1951 
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J3o Artikel 71 van het Stmfwetboek is van 
toepassing inzake douanen en accijn
zen (1). 

J4o De feiten1·echter beoo1·deelt soeve1·ein of 
de dam· de beklaagde aangevoe1·de om
standigheden een rechtvaw·digingsgrond 
opgeleverd hebben waa1·doo1· de stmf
rechteliJlce aanspralcelijkheid wordt uit
gesloten, met het voorbehoud dat de do01" 
hem vastgestelde feiten de gevolgen 
die hij ·in 1·echte eruit afleidt moeten kun
nen rechtvaardigen (2). (S.W,. art. 71.) 

15° WanneM de beklaagde· een rechtvaar
digingsgrond aanvoert en zijn bewe1·ing 
enig geloofwaardig gegeven bevat, moet 
het openbaar ministerie, de ve.rvolge:mde 
pa1·tij of de bttrgerlijlce partij de onjuist
heid ervan bewijzen ( 3). 

16° De burgerlijlce partij die niet in kosten 
van de strafvordering is ve1·oo1·deeld, is 
niet ontvankelijlc om zich in cassatie te 
voorzien tegen de beslissing op deze 
1'echtsvo1·dering (4). (Sv., art. 177 en 
216.) 

17° Niet ontvanlcelijk, we gens het ontb1·e
ken van belang, is de voo1·ziening van de 
belclaagde tegen een beslissing waarbij 
het strafge1·echt zich onbevoegd verlclaart 

de siuikhandei doeitreffender beteugeien 
(Versiag van de commissie van financien 
van 16 mei 1951, Kamer van Voiksvertegen
woordigers, zitt., 1950-1951, Gedr. st. nr. 453, 
biz. 3). Dit artikei heeft derhaive niet tot 
doei voornoemde fraude voortaan aan de 
toepassing van lid 1 van artikei 1 van de wet 
van 20 december 1897 op de siuikhandei te 
onttrekken om erop de bij het nieuwe lid 2 
gesteide Iichtere straffen toepasselijk te maken. 

(1) Cass., 27 januari 1969 (Arr. cass., 
1969, biz. 509); 25 januari 1972 (1972, 
blz. 508). Over de schuld aan misdrijven in 
douanezaken, zie CONSTANT, T1·aite de d1•oit 
penal, ibid., 1965, d. I, nr. 503 en de aange
haaide arresten. 

(2) Cass., 10 januari 1972 (Arr. cass., 
1972, biz. 456) ; men ~aadpiege cass., 6 okto
ber 1952 (Bull. en PAsrc., 1953, I, 37) en 
noot 1, biz. 38; 22 mei 1967 (A1·r. cass., 1967, 
biz. 1134) en noot 1; 16 september 1968 
en 17 maart 1969 (ibid., 1969, biz. 51 en 
662). 

(3) Cass., 18 september 1972, sup1·a, 
biz. 65; vgl. cass., 7 september 1972, snp1·a., 
biz. 27 en noot 1. 

{4) Cass., 14 november 1972, snpra, 
biz. 256. 

om tiitspraak te doen op de bu1·ge1'lijke 
rechtsvordering tegen de belclaagae inge
steld en te zijnen laste geen veroo1·deling 
m.b.t. deze 1·echtsvorde1·ing uitsp1·eekt (5). 

18° H et H of van cassatie slaat geen acht op 
een alcte van afstand van een voorziening 
die niet is ingesteld (6). 

19° De b~klaagde die in verzet lcomt binnen 
de buitengewone termijn heeft de last 
niet de datum te bewijzen waarop hij 
kennis heeft gehad van de betelcening 
van het verstelcvonnis (7). (Sv., art. 151, 
187 en 208). 

20° en .21° De rechter mag uit gewichtige, 
bepaalde en met ellcaar overeenstemmen
de vermoedens het bewijs ajleiden dat 
de belclaagde tegen een verstelcvonnis, 
dat niet aan de persoon is betelcend, in 
verzet is gelcomen na het ve1·strijken van 
de termijn van tien dagen, die ingaat op 
de dag volgend op die waarop de belclaag
de lcennis heeft gehad van de betelcening 
van het vonnis (8). (Sv., art. 151, 187 en 
208; B.W., art. 1353.) 

22° en 23° Het ontvanlcelijk ve1·zet van de 
belclaagde tegen een verstelcarrest waa1·bij 
hij, op het enlcef hager be1·oep van het 
openbaa1· ministede, wegens een misd1"ijf 
inzake douanen en accijnzen tot een 
hoofdgevangenisstraf · wordt veroordeeld 

(5) Cass., 18 december 1972, snp1·a, 
blz. 400. 

(6) Cass., 23 september 1968 (Arr. cass., 
1969, blz. 85). 

{7) en (8) Men raadplege cass., 4 mei 
1925, redenen (Bnll. en PAsrc., 1925, I, 230); 
wet van 9 maart 1908, voorbereiding van de 
wet, Pasin., 1908, biz. 142 en 143. 

Over het feit dat, in de regei (men zie 
cass., 21 februari 1972, Arr. cass., 1972, 
blz. 580 en noot 2, biz. 581), de feitenrechter 
soeverein beoordeelt of de veroordeelde kennis 
heeft gehad van de betekening van de verstek
beslissing, die niet aan de persoon is gebeurd, 
en op weike datum dit heeft piaatsgehad, 
zie men cass., 2 maart 1936 (Bull. en PASIC., 
1936, I, 174), 28 maart 1955 (ibid., 1955, 
I, 834), 20 februari 1956 (ibid., 1956, I, 642), 
18 januari 1960 (ibid., 1960, I, 562) en 19 fe
bruari 1964 (ibid., 1964, I, 654). 

Het feit da.t de bekiaagde door zijn persoon
lijk feit of zijn onthouding geen kennis heeft 
gehad van de betekening van het verstek
vonnis, is zonder invioed op de buitengewone 
verzettermijn: cass., 4 moi 1925 vorenvermeld 
en 2 december 1940 (Bull. en PASIC., 1940, I, 
313). 
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legt slechts opnieuw ter beoordeling de 
wettelijlcheid en de toemeting van deze 
straj, met uitslttiting van het bestaan 
van het misdr·ijj en de schuld hier
aan (1). (Algemene wet van 26 augus
tus 1822, art. 247.) (Impliciete oplos
sing.) 

24o en 25o Wanneer· het openbaar m1-n1-s
tet·ie in hager· ber·oep is gelcomen van een 
bij ver·stelc gewezen beslissing tot veroor
deling van de belclaagde en deze tijdens 
de buitengewone termijn tegen deze 
beslissing in ver·zet is gelcomen, mag de 
rechter· in hager· beroep de zaalc beslech
ten zolang het verzet van de belclaagde 
niet ontvanlcelijlc is verlclaard (2). (Sv., 
art. 151, 187 en 208.) 

26o Ten gevolge van het verzet van de 
belclaagde, als het ontvanlcelijlc wordt 
verlclaar·d, wordt, binnen de grenzen van 
dit r·echtsmiddel (3), de beslissing op de 
strajvordering waartegen het is ge?"icht 
voor· niet bestaande gehouden ; dit geldt 
derhalve oolc, binnen dezelfde grenzen, 
voor- de beslissing die uitspmalc zo~t 
gedaan hebben op het hager· beroep van 
het openbaar- minister-ie tegen diezelfde 
beslissing. (Sv., art. 151, 187 en 208.) 

27° De r-echten van de ver-dediging worden 

(1) Men raadplege cass., 11 januari 1965 
(Bull. en PAsrc. 1965 I 450) en de noot; 
25 april 1966 (ibid., 1966, I, 1072). 

Inzake douanen en accijnzen b1•engt het 
enkel hager beroep van het openbaar minis
terie immers voor de rechter in hager beroep 
aileen de kwestie, hetzij van cle wettelijkheid 
van de veroordelende beslissing van de eerste 
rechter in zoverre zij geen hoofdgevangenis
straf uitspreekt, hetzij van de wettelijkheid 
en van de toemeting van de uitgesproken 
hoofdgevangenisstraf : cass., 16 december 
1940 (Bull. en PAsrc. 1940 I, 319) en de noten 
2 en 3 get. R. H.; Rep. pmt. dr. belge, Bijv. 
I, v 0 Appel en matiere r·epressive, nrs. 95 
tot 100, 414 tot 420 en de erin vermelde 
auteurs. 

Indien de beklaagde door de eerste rechter 
is vrijgesproken 1° is het enkel hager beroep 
van het openbaar ministerie niet ontvankelijk : 
cass., 25 juni 1934 (Bull. en PAsrc., 1934, I, 
337); 2° maakt het enkel hoger beroep van het 
bestuur, vervolgende partij, het de rechter in 
hager beroep niet mogelijk een hoofdgevan
genisstraf uit te spreken : cass., 7 februari 
1927 (ibid., 1927, I, 148, 4°}. 

(2) Men raadplege cass., 29 maart 1926 
(Bull. enPAsrc., 1926, I, 323); wet van 9 maart 
1908, voorbereiding van de wet, Pasin., 1908, 

niet geschonden door de rechter die niet 
ingaat op de aanvmag van de belclaagde 
om uitstel van de uitspraalc over zijn 
ve1·zet tegen het arrest gewezen op het 
hager ber·oep van het openbaar minis
terie tegen het verstelcvonnis totdat is 
beslist over· de ontvanlcelijlcheid van het 
verzet dat h~j oolc, tijdens de buitenge
wone ter·mijn, tegen dit vonnis heejt 
gedaan. 

(VERVOORT EN LITISCONSORTEN, T. BEL
GISCRE STAAT, MINISTER VAN FINAN-

/CIEN; BELGISCRE STAAT, MINISTER VAN 

FINANCIEN, 1:. LAGA EN LITISCONSOR
TEN ; VERVOORT EN LITISCONSORTEN, 
T. BELGISCRE STAAT, MINIS'fER VAN 
ECONOMISCRE ZAKEN EN MINISTER VAN 
LANDBOUW, EN T. RET GROOT-RERTOG
DOM LUXEMBURG, MINISTER VAN BUI
TENLANDSE ZAKEN EN BUITENLANDSE 

RANDll,L, MINISTER VAN LANDBOUW EN 
MINISTER VAN FIN ANCIEN ; LAATSTGE
NOEJ\IDEN, BELGISORE STAAT EN RET 

GROOT-RERTOGDOM LUXEMBURG, T. 
VERVOORT EN LITISOONSORTEN; JOG
SEN, T. BELGISCHE STAAT EN RET 
GROOT-RERTOGDOM LUXEMBURG, IN DE 
PERSOON VAN VORENVERMELDE MINIS
TERS.) 

blz. 137, 138 en 143; HAYOIT DE TERMICOURT, 
«Etude sur !'opposition aux decisions rendues 
par les juridictions correctionnelles et les 
tribunaux de police ,, Rev. dr. penal, 1932, 
nr. 27, blz. 737; Rep. prat. dr·. belge, Bijv. I. 
vo Appel en matiere r·epr·essive, nrs. 439 en 
440. 

Tijdens de gewone verzettermijn kan de 
rechter geen uitspraak doen op het hoge~ 
beroep van het openbaar ministerie (Sv .• 
art. 187, lid 5), behoudens indien de beklaagde, 
die voor de rechter in hager beroep verschijnt, 
zich over de grand van de zaak verdedigt en 
aldus afziet van zijn recht op verzet : cass., 
24 februari 1936 (Bull. en PAsrc., 1936, I,. 
162); 25 oktober 1938 (ibid., 1938, I, 336). 

Indien het verzet van de beklaagde tij
dens de buitengewone termijn ontvankelijk 
wordt verklaard voor de uitspraak op het ha
ger beroep van het openbaar ministerie, wordt. 
dit hager beroep doelloos : cass., 22. maart. 
1965 (Bttll. en PASIC., 1965, I, 771). 

(3) Ret staat de beklaagde immers vrij 
slechts in verzet te komen tegen de veroor
deling wegens een bepaald misdrijf en geen 
rechtsmiddel in te stellen tegen de ver
oordeling wegens andere samenlopende· 
of samenhangende misdrijven (HAYOIT DE 
TERMICOURT, op. cit., blz. 729, noot 2). 
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ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op de bestreden 
arresten, op 20 januari, 5 maart, 28 mei 
(twee arresten) en l december 1971 door 
het Hof van beroep te Brussel gewezen ; 

Overwegende dat de zaak nr. 1211 van 
de algemene rol aangaande de voor
ziening van eiser J oosen tegen het arrest 
van 1 december 1971 en de zaak nr. 1014 
van de algemene rol aangaande de 
voorziening van dezelfde eiser tegen het 
arrest nr. 1136 van 28 mei 1971 en de 
voorzieningen van de andere eisers 
samenhangend zijn; dat ze dienen samen
gevoegd te worden ; 

I. Over de voorzieningen tegen het 
arrest van 20 januari 1971 : 

Overwegende dat dit arrest uitspraak 
doet over de conclusie van de eisers 
Van den Bossche en Limborgh en van 
medebeklaagde Schilansky David, er 
hoofdzakelijk toe strekkend de behande
ling van de zaak, die bij het hof van 
beroep aanhangig was gemaakt door hun 
hogere beroepen tegen het vonnis van 
29 juni 1970 van de correctionele recht
bank, te · schorsen tot uitspraak zou 
gedaan zijn over hru1 hogere beroepen 
tegen de incidentele beslissingen van 13 
en 19 mei 1970 van deze rechtbank; 

A. Omtrent de voorzieningen van 
Duman Geeraert en Duman Albrecht : 

Overwegende dat de eisers geen hager 
beroep hadden ingesteld tegen de beslis
singen van 13 'en 19 mei 1970, zodat 
terecht het bestreden arrest geen uit
spraak doet tegenover hen ; 

Dat de voorzieningen niet ontvankelijk 
zijn; 

B. Omtrent de voorziening van Van 
den Avenne: 

Overwegende dat Van den Avenue 
hager beroep had ingesteld tegen de 
beslissingen van 13 en 19 mei 1970, maar 
dat hij het hof van beroep niet om enige 
schorsing haa verzocht, zodat het besore
den arrest terecht geen uitspraak doet 
tegenover hem ; 

Dat de voorziening niet ontvankelijk 
is; 

0. Omtrent de voorzieningen van 
Van den Bossche en Limborgh : 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 209 en 210 
van het Wetboek van strafvordering en 
97 van de Grondwet, 

doordat, door het openbaar ministerie 
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gedagvaard om te verschijnen voor de 
15e kamer van het hof van beroep te 
Brussel op de terechtzitting van 13 ja
nuari 1971, waar uitspraak zou worden 
gedaan over het hager beroep ingesteld 
tegen het eindvonnis van de Correctionele 
Rechtbank te Antwerpen van 29 juni 
1970, de eisers op de voortzettingste
rechtzitting van 15 januari 1971 bij 
conclusie deden gelden dat zij appellan• 
ten waren tegen een incidenteel vonnis, 
door die rech:tbank geveld op 13, respec
tievelijk 19 mei 1970, dat zij niet verzocht 
waren te verschijnen in deze zaak, en dat 
zij eisten dat de zaak zou worden berecht 
v66r die waarvan het onderzoek aan de 
gang was ; het bestreden arrest, uitge; 
sproken op de navolgende terechtzitting 
van 20 januari 1971, melding maakt varl 
het verslag, gedaan door de voorzitter 
en door de raadsheren Delva en Vossen, 
de vordering van het openbaar· minis
terie over het incident, de middelen 
v:;tn de ver::'olgende partij, van de burger
hJke partiJen, van de eisers en van de 
andere beklaagde, mede-appellant .tegen 
de incidentele vonnissen, en verklaart 
uitspraak te doen ten antwoord op de 
door hen neergelegde conclusies die 
handelen over het bestaan en de proces~ 
suele gevolgen van de desbetreffende 
beroepen; evenwel nit het proces-verbaal 
van de terechtzittingen, door de 15e 
kamer van het Hof op 13, 14, 15 en 20 
januari 1971 gehouden, blijkt dat het 
algemeen verslag van de voorzitter en 
de bijzondere versmgen, onderscheiden
lijk gedaan door raadsheer Delva over 
de zaak I en door raadsheer Vossen over 
de zaken II en III (de eisers vervolgd 
wordende als beklaagde in de zaak II, 
respectievelijk IV), op de terechtzittingen 
van 13 en 14 januari 1971', vreemd 
~aren aan de hogere beroepen van de 
msers van 13, respectievelijk 19 mei 1970; 
welke, volgens het arrest, bij het hof 
van beroep aanhangig zijn gemaakt do<;>r 
de verklaringen tot hager beroep die· de 
beldaagden der griffie regelmatig hebben 
afgelegd tegen voormelde incidentele 
vonnissen ; het onderzoek door het hof 
van beroep van deze hogere beroepen, 
gedaan alvorens zich over de kennisne
ming en de processuele gevolgen erva'n 
uit te spreken, omvat heeft, qp de 
terechtzitting van 15 januari 1971 : de 
vordering van het open baar mini'sterie 
en van de vervolgende partij, en de 
pleidooien van de advocaten over de 
?oncll!sies, door he~ onderscheidenlijk 
mgediend voor de msers en de andere 
bekia:agde, mede-appellant, tegen ·· de 
vonnissen van 13 en 19 mei 1970, en, 'oi> 
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de terechtzitting van 20 januari 1971, 
vlak v66r de uitspraak van het arrest, de 
pleidooien van de burgerlijke partijen 
over het incident ; echter het onderzoek 
niet heeft omvat, een hetzij eigen of 
aanvullend verslag dat aan het onderzoek 
van voormelde hogere beroepen zou zijn 
voorafgegaan; het proces-verbaal van 
de terechtzitting van 20 januari 1971 
luidt, na de vermelding van de uitspraak 
van het arrest, dat de voorzitter heeft 
gedaan : « een aanvullend verslag no
pens de inhoud van de nieuwe dag
vaardingen ,, welke aan de eisers en aan 
de andere beklaagde, mede-appellant 
tegen het incidenteel vonnis, waren bete
kend voor de terechtzitting van 20 
januari 1971; aldus de substantiele 
formaliteit, als eerste daad van onder
zoek opgelegd door de artikelen 209 en 
210 van het Wetboek van strafvordering, 
verzuimd werd, hetgeen nietigheid van de 
beslissing medebrengt (schending van 
deze wetsbepalingen); de vermeldingen 
van het arrest van 20 januari 1971, in de 
onderstelling dat zij gelden voor een 
verslag over de zaak aangebracht door 
de hogere beroepen van 13, onderschei
denlijk 19 mei 1970, in ieder geval 
tegengesproken worden door de proces
sen-verbaal van de terechtzittingen van 
13, 14, 15 en 20 januari I971, wat daaraan 
elke waarde ten bewijze van het vervul
len van de wettelijke formaliteit ont
neemt (schending van de artikelen 209 
en 210 van het Wetboek van strafvor
dering}, en ieder toezicht belet op de 
regelmatige vervulling van deze formali
·teit en, derhalve, op de wettigheid van 
de beslissing (schending van artikel 97 
van de Grondwet) : 

Overwegende dat het bewijs van de 
inachtneming van de wettelijke bepa
lingen, betreffende de vorm van het 
onderzoek in strafzaken voor het hof van 
beroep, kan blijken zowel uit de ·vast
stellingen van het arrest als uit de daar
mede niet strijdige vermeldingen van de 
processen-verbaal van de terechtzittin
gen; 

Overwegende dat, indien weliswaar in 
het proces-verbaal van de terechtzitting 
van I5 januari I971 geen verslag wordt 
vermeld, het bestreden arrest nochtans 
vaststelt dat verslag werd gedaan door de 
voorzitter en de tweEi raadsheren ; 

Overwegende dat deze vaststelling niet 
wordt tegengesproken door de processen
verbaal van de terechtzittingen van I3 
en I4 januari 1971, waarin wordt vast
gesteld dat verslagen werden gedaan 
door de voor7.itter en de twee raadsheren 

in de zaak die het vo9rwerp heeft uitge
maakt van de hogere beroepen tegen het 
vonnis van 29 juni 1970, en evenmin 
wordt tegengesproken door het proces
verbaal van de terechtzitting van 20 
januari I97I dat, na de uitspraak van 
het bestreden arrest vermeld te hebben, 
vaststelt dat een « aanvullend" verslag 
werd gedaan door de voorzitter no
pens de inhoud van de nieuwe dagvaar
dingen; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het tweede middel, . . . . . . . . 
En overwegende dat de substantiele of 

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

II. Over de voorzieningen tegen het 
arrest van 5 maart 1971 : 

A. In zoverre de voorzieningen gericht 
zijn tegen de beslissingen gewezen op de 
vorderingen ingesteld door de Belgische 
Staat, Minister van Financien, vervol
gende partij, en het openbaar ministerie. 

Overwegende dat, bij gebrek aan 
belang, de voorzieningen van Van den 
Avenue, Limborgh, Dumon Albrecht en 
Dumon Geeraert niet ontvankelijk zijn 
in zoverre zij gericht zijn tegen de beslis
singen van het arrest waarbij de eisers 
van sommige telastleggingen vrijgespro
ken worden; 

I. Aangaande de verdere voorziening 
van Van den A venue : 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 8, 97 van de 
Grondwet, 196, I97 van het Strafwet
boek, I33, 193, 2I4, 226, 227, 23I van het 
Wetboek van strafvordering, 248 van de 
algemene wet van 26 augustus 1822 
betreffende de inning van de invoer- en 
accijnsrechten, I, 4 van de wet van 
20 december 1897 betreffende de beteu
geling van de sluikhandel inzake goederen 
waarvan in-, nit- en doorvoer verba
den is, 2, 3, IO van de wet va.n 11 septem
ber 1962 betreffende in,- uit- en doorvoer 
van goederen, 1, § l, 2, 4, 5, 9 van het 
koninldijk besluit van 24 oktober I962 
tot regeling van de in-, uit- en doorvoer 
van goederen, 3 en 4 van de wet van 
I7 april I878 houdende de voorafgaande 
titel van het Wetboek van strafvordering, 
I en 2 van de wet van 4 oktober 1867 op 
de verzachtende omstandigheden, 

doordat het bestreden arrest eiser 
veroordeelt tot een hoofdgevangenisstraf, 
tot een geldboete, tot het betalen van de 
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tegenwaarde der niet aangeslagen goe
deren, tot eEm vervangende gevangenis
straf en tot een dee! der kosten jegens 
het openbaar ministerie en jegens het 
Bestuur van douanen en accijnzen, om 
in overtrading van de artikelen 2, 3 van 
voormelde wet van 11 september 1962 
en 1, 4 en 5 van voormeld koninklijk 
besluit van 24 oktober I962 zich schuldig 
te hebben gemaakt aan uitvoer van 
koopwaren naar of tot in de Bondsrepu
bliek Duitsland en daarna terug naar 
Belgie onder dekking van uitvoerver
gunningen slechts geldig voor uitvoer 
naar andere landen en die derhalve 
nietig waren, daar zij werden gebruikt 
voor andere verrichtingen dan die waar
voor zij waren afgegeven, en verder op 
burgerlijk gebied beslist dat de vorde
ringen door de burgerlijke partijen tegen 
eiser gericht ontvankelijk zijn en dat de 
correctionele gerechten bevoegd zijn tot 
kennisneming van die vorderingen, en de 
berechting ten grande dienaangaande 
uitstelt, totdat het Hof van Justitie van 
de Europese Gemeenschappen, bij wijze 
van prejudiciele beslissing, uitspraak zal 
hebben gedaan over bepaalde vragen, 
zulks na het middel te hebben verworpen 
waardoor eiser in zijn conclusie had 
Iaten gelden dat de correctionele recht
bank onbevoegd was en dat de zaak, 
overeenkomstig artikel 193 van het 
Wetboek van strafvordering, naar de 
bevoegde onderzoeksrechter had moeten 
verwezen worden, gezien onder meer uit 
de processen-verbaal lastens eiser opge
steld en uit de tegen hem door het Minis
terie van Financien uitgestuurde dag
vaardingen bleek dat men eiser ervan 

· beschuldigde opzettelijk valse verklarin
gen betreffende de bestemming der 
goederen te hebben ingelast in de met het 
oog op het bekomen van uitvoervergun
ningen ingediende aangiften, en zulks 
niet zozeer met de bedoeling een fiscale 
fraude te begaan door het verrichten van 
bepaalde verkopen waarvoor uitvoer
vergunningen vereist waren, dan wei met 
het doorslaggevend opzet restituties van 
de Belgische Staat te bekomen door 
uitvoeren naar Denemarken te verzinnen, 
hetgeen erop neerkwam een oplichting 
door middel van valsheid in geschrifte te 
plegen, misdrijf dat door het Strafwet
boek met een criminele straf wordt be
·teugeld, 

doordat het bestreden arrest enerzijds 
voormeld middel van eiser verwerpt op 
grond van de beschouwing dat artikel 193 
van het W etboek van strafvordering ten 
deze niet van toe passing is, daar het · 

enkel van toepassing is indien, tijdens de 
behandeling voor de correctionele recht
bank van regelmatig bij deze rechtbank 
aanhangig gem,aakte strafvorderingen,
meer bepaald van feiten welke door de 
wet als wanbedrijven omschreven wor
den, nieuwe gegevens aan het licht 
komen waardoor de aard van de oor
spronkelijk als wanbedrijven omschreven 
feiten tot misdaden verzwaard worden, 
en anderzijds verklaart dat eiser de 
uitvoervergunningen, waarvan hij mis
bruik zou hebben gemaakt, verkregen 
had door middel van valse commerciele 
documenten en dat die valsheid en dat 
misbruik gediend hadden tot ·het bekb, 
men van onverschuldigde restituties ten· 
nadele van de burgerlijke partijen, 

en doordat, minstens het bestreden 
arrest de vraag in het onzekere laat of 
eiser de uitvoervergunningen waarvan hij 
misbruik zou hebben gemaakt, V;erkregen 
had door middel van valse commerciele 
docun1.enten en of die valsheid en dat-mif;l
bruik gediend hadden tot het bekomen 
van onverschuldigde restituties ten nade
le van de burgerlijke partijen, 

tenvijl, eerste onder·deel, overeenkomstig 
de bepalingen van artiltel 9 van voor
meld koninklijk besluit van 24 oktober 
1962, de ten laste van eiser gelegde feiten 
vervolgd en berecht dienden te worden 
overeenkomstig de bepalingen van artikel 
I 0 van voormelde wet van II september 
I962 en dienvolgens overeenkomstig de 
bepalingen van de artikelen I en 4 van 
voormelde wet van 20 december 1897; 
overeenkomstig artikel 4 van gezegde 
wet van 20 december I897, de ten laste 
van eiser gelegde feiten vervolgd en 
berecht moesten worden overeenkomstig 
de bepalingen van voormelde wet van 
26 augustus I822 en dus, meer bepaald, 
overeenkomstig de bepalingen van arti
kel 248 van deze wet ; overeenkomstig de 
bepalingen van dit artikel 248, indien de 
ten laste van eiser gelegde feiten een 
misdaad of een wanbedrijf uitmaakten 
welke door het Strafwetboek zijn voor
zien en beteugeld, deze feiten, ook al 
hadden zij betrekking op frauduletize 
in- of uitvoer, vervolgd en berecht inoes
ten worden overeenkomstig de bestaande 
algemene wettelijke bepalingen inzake 
strafvordering; indien de uitvoervergun
ningen, waarvan eiser misbruik zou 
hebben gemaakt, bekomen werden door 
het inlassen van valse vermeldingen in 
de aanvragen bedoeld in artikel 2 van 
voormeld koninklijk besluit van 24 
oktober I962, indiep eiser deze aanvra-



-420-

gen had ingediend en van de aldus beko
xnen vergunningen gebruik had gemaakt, 
niet zozeer met het oog op het ontduiken 
van de reglexnentatie inzake uitvoer, dan 
wel ten einde door xnidde1 van verzonnen 
uitvoeren naar Denexnarken onverschul
digde restituties te bekoxnen, en indien 
het bekomen van deze or verschuldigde 
restituties gebeurd was door :middel van 
valse commerciiile documenten, zulks een 
oplichting door middel van valsheid in 
geschriften uitmaakte, en dus een mis
daad beteugeld door de artikelen 196 en 
197 van het Strafwetboek; overeenkom
stig de bepalingen van de artikelen 133 
en 231 van het Wetboek van strafvor
dering, indien de ten laste van eiser 
gelegde feiten een misdaad uitmaakten, 
eiser voor deze feiten voor het hof van 
assisen moest verwezen worden, ten ware 
de raadkamer, overeenkomstig de bepa
lingen van de artikelen 1 en 2 van voor
melde wet van 4 oktober 1867, eiser voor 
de correctionele rechtbank had verwezen, 
wat ten deze niet is gebeurd; in dit geval, 
al maakte het misbruik dat eiser van de 
aldus bekomen uitvoervergunningen zou 
hebben begaan, een inbreuk uit op de 
voorschriften van de artikelen 2, 3 van 
voormelde wet van 11 september 1962 
en 1, paragraaf 1, 4 en 5 van voormeld 
koninklijk besluit van 24 oktober 1962, 
eiser, overeenkomstig de bepalingen van 
de artikelen, 226 en 227 van het Wetboek 
van strafvordering, voor dit misbruik 
evenals voor zijn verondersteld opstellen 
en gebruiken van valse aangiften en 
valse commerciiile geschriften, voor het 
hof van assisen verwezen moest worden, 
behalve indien de raadkamer hem, zoals 
hoger gezegd, voor de correctionele recht
bank had verwezen; eiser, zonder derge
lijke verwijzing door de raadkamer, voor 
de correctionele rechtbank wegens mis
bruik van uitvoervergunningen werd 
gedagvaard ; indien de uitvoervergun
ningen bekomen werden op de hoger 
bepaalde wijze en met het hoger bepaald 
doel, de artikelen 193 en 214 van het 
Wetboek van strafvordering voorschrij
ven dat de correctionele rechtbank, en, 
zoniet, het hof van beroep, eiser naar de 
bevoegde onderzoeksrechter zouden ver
zenden, ongeacht of die wijze en dat doel 
uit nieuwe feiten bleken dan wel uit 
feiten welke reeds tij dens het vooronder
zoek aan het licht waren gekomen; hier
uit volgt . dat, krachtens de artikelen 3 
en 4 van voormelde wet van 17 april1878, 
de correctionele gerechten zich oak op 
civielrechtelijk gebied onbevoegd moos
ten verklaren ; dienvolgens, indien het 

ten laste van eiser gelegde misbruik van 
uitvoervergunningen geploegd was op de 
hoger bepaalde wijze en met het boger 
bepaald doel, het hof van beroep, door 
zich zowel op strafrechtelijk als op civiel
rechtelijk gebied bevoegd te verklaren; 
en door tegen eiser de boger vermelde 
stra:ffen uit te spreken, artikel 8 van de 
Grondwet heeft geschonden, door eiser 
tegen zijn wil aan de rechter te onttrek
ken die hem door de wet was toegekend; 

tweede onderdeel, nu eiser in zijn con
clusie voor het hof van beroep had 
gesteld dat het openbaar ministerie en 
de vervolgende partij hem ervan beschul
digen, op criminele wijze een misbruik 
van uitvoeringsvergunningen te hebben 
gepleegd, namelijk door die verg"Uilllin
gen door middel van valse aangiften te 
hebben bekomen en door die valsheid en 
dat misbruik te hebben gepleegd. ten 
einde onverschuldigde restituties ten 
nadele van de burgerlijke 'partijen te 
bekomen, en nu eiser hieruit afleidde dat 
de correctionele gerechten onbevoegd 
waren, het hof van beroep tot plicht had 
te onderzoeken, ten eerste, of de tegen 
eiser uitgebrachte beschuldigingen de 
draagwijdte hadden welke eiser eraan 
toekende en, ten tweede, of, gezien de 
gegevens van de zaak, men al of niet tot 
het besluit moest komen dat, indien het 
misbruik van uitvoervergunningen in 
hoofde van eiser bewezen was, dit mis
bruik geschied was op hoger bedoelde 
criminele wijze, waaruit volgt da•, in de 
mate waarin het bestreden arrest nalaat 
zich hieromtrent uit te spreken, de rech
ters hun beslissing niet naar behoren 
gemotiveerd hebben, wat een schending 
uitmaakt van artikel 97 van de Grond-

' 
Overwegende dat eiser vervolgd en 

veroordeeld werd wegens uitvoer naar de 
Bondsrepubliek Duitsland onder dekl~ing 
van uitvoervergunningen slechts geldig 
voor uitvoer naar andere landen en die 
derhalve nietig waren, daar zij werden 
gebruikt voor andere verrichtingen dan 
die waarvoor zij werden afgegeven ; 

Overwegende dat deze uitvoervergun
ningen noch in de dagvaarding noch in 
het arrest voor vals worden gehouden ; 

Overwegende dat eiser in conclusie 
staande hield dat de feiten, zoals ze hem 
ten laste werden gelegd, oplichtingen 
zouden zijn door midde1 van valsheid in 
geschriften, aangezien de vergunningen 
die de onregelmatige uitvoer en derhalve 
oak het bekomen van onverschuldigde 
restituties mogelijk ,maakten, verkregen 
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zouden zijn dank zij onjuiste verklarin
gen en overlegging van valse bescheiden ; 
dat hij de onbevoegdheid van het hof 
van beroep om de misdaad van valsheid 
in geschriften te beoordelen inriep en 
meer bepaald om de toepassing van 
artikel I93 van het W etboek van straf
vordering verzocht ; 

Overwegende dat het hof van beroep 
het middel van onbevoegdheid van de 
hand wijst en hierbij overweegt dat " het 
ingeroepen artikel 193 ... niet toepasselijk 
is in onderhavig geval, daar dit artikel 
enkel van toepassing is indien, tijdens de 
behandeling voor de correctionele recht
bank van regelmatig bij deze rechtbank 
aanhangig gemaakte strafvorderingen, 
meer bepaald van feiten welke door de 
wet als wanbedrijven omschreven wor
den, nieuwe gegevens aan het Iicht 
komen, waardoor de oorspronkelijk als 
wanbedrijven omschreven feiten tot mis
daden verzwaard worden ... wat ter zake 
niet het geval is " ; 

Overwegende dat, door vast te st.ellen 
dat uit geen enkel nieuw gegeven, tijdens 
het onderzoek van de · zaak door de 
correctionele rechtbank aan het Iicht 
gekomen, blijkt dat de bij deze recht
bank aanhangige feiten tot misdaden 
worden " verzwaard », het hof van beroep 
oordeelt dat de feiten die bij deze recht
bank aanhangig werden gemaakt wanbe
drijven uitmaken _; 

Dat het bestreden arrest aldus insge
lijks impliciet doch zeker beslist, in feite 
en derhalve soeverein, dat de beweerde 
valsheden in geschriften die zouden 
gepleegd geweest zijn om uitv'oerver
gunningen en restituties op te lichten, 
andere feiten zijn dan die welke bij het 
hof aanhangig zijn ; 

Dat het arrest aldus zijn beslissing 
wettelijk rechtvaardigt en regeJmatig 
motiveert; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Over het tweede midgel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen .247, 311 
en 3.20 van de algemene wet van .26 
augustus I8.22 betreffende de inning van 
invoerrechten en de accijnzen, aangevuld 
door artikel I6 van het koninklijk besluit 
nr. 6 van 2.2 augustus I934, bekrachtigd 
door de wet van 4 mei I936, I, 29, 36 tot 
39 inbegrepen, 4 7, 6I, 87 tot 89 inbegre
pen en I27 van het Wetboek van straf
vordering, 24 van de wet van 20 april 
1874 betreffende de voorlopige hechtenis, 
gewijzigd door artikel 2 van de besluit
wet van I februari I947, I3I9, I320, 132.2 

van het Burgerlijk Wetboek, IO van 97 
van de Grondwet, 

doo1·dat het bestreden arrest besiist : 

I 0 dat het onderzoek met betrekking 
tot de feiten van uitvoer regelmatig is, 
om de redenen dat, in zijn brief van 
I3 mei I966 tot de procureur-generaal, 
directeur Coonen, na te hebben gewag 
gemaakt van bepaalde veevoederfirma's 
en van mogelijk andere, zich ertoe 
beperkt heeft te stellen dat deze firma's 
ervan verdacht worden zich schuldig te 
hebben gemaakt aan invoer van bedoelde 
Jandbouwprodukten; dat zijn aanzoek tot 
gerechteJijk onderzoek echter steunt, 
niet enkel op de invoer van landbouw
produkten waarvan bepaalde firma's 
"verdacht werden, maar, uitgaande van 
artikel .247 der algemene wet zoals bij 
koninldijk besluit aangevuld, uitdrukke
lijk verwijst naar de beteugeling van de 
fiscale overtreding door de artikeien I9 
tot 25 en .28 van de wet van 6 april I843, 
zulks ingevoige artikel I van de ·wet van 
20 december I897, welke artikeJen ver
band houden met frauduleuze in- en 
uitvoer, en, wat artikel 205 van de alge
mene wet betreft, met het verkeer van 
vervoerde goederen zonder geldig docu
ment in de douanekring ; dat bij het 
neerleggen van zijn aanzoek tot gerechte
lijk onderzoek van I3 mei I966, directeur 
Coon en om toepassing van artikel 24 7 
van de algemene wet verzocht op grond 
van twee bijgevoegde verslagen; dat in 
bewuste bijlagen, en meer bepaald in de 
brief van II mei I966 van de adjunct
controieur Moonen, uitdrukke1ijk melding 
wordt gemaakt van frauduleuze prak
tijken die in Belgie blijken te bestaan 
waarbij dan goederen die zogezegd naar 
Denemarken uitgevoerd worden, na 
Hansweert te zijn gepasseerd, t13rugkeren 
naar Belgie, terwijl nog verwezen wordt 
naar de mogelijkheid van eim nauw 
verband tussen de in West-Duitsland en 
in· Belgie gevoJgde' praktijk » en gewag 
wordt gemaakt van een in Frankrijk aan 
gang zijnde onderzoek, dit alles met 
betrekking tot valse herkomst van de 
opgegeven koopwaar; dat de feitenrech
ter soeverein vaststelt wat het voorwerp 
is van het door de directeur der douanen 
gedane aanzoek ; dat terzake directeur 
Coonen, door zijn aanzoek te steunen op 
de toegevoegde verslagen, de termen en 
de inhoud van deze laatsten in zijn ldacht 
heeft over- en opgenomen ; dat dit aan
zoek aldus verband hield zowel met 
feiten van uitvoer als van invoer die allen 
worden beteugeld door de artikelen I9 
tot 25 en 28 van de wet van 6 april I843 
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en door artikel 1, lid 1, van de wet van 
20 december 1897 waarvan hager sprake; 
dat dienvo1gens zeer terecht de procureur 
des Konings te Antwerpen zijn vordering 
tot het instellen van een gerechtelijk 
onderzoek van 6 juni 1966, met verwij
zing naar het geschreven verzoek van 
13 mei 1966 van de directeur der douanen 
en accijnzen, heeft omschreven als telast
legging van « bedrog in douanezaken -
wet van 6 april 1843 en artikel 1 van de 
wet van 20 december 1897 "; dat dien
tengevolge de onderzoeksrechter rechts
geldig werd gelast en hij de perken van 
het gevorderd onderzoek niet is te buiten 
gegaan ; dat, ten overvloede, erop client 
gewezen dat het onderzoek terzake, 
nopens de invoer van goederen, nood
zakelijk moest gepaard gaan met opspo
ringen naar bepaalde uitvoeren die de 
wederinvoer mogelijk voorafgingen of 
konden voorafgaan ; dat de opsporingen 
aldus een geheel uitmaakten, hetwelk in 
de toenmalige stand van het gerechtelijk 
onderzoek niet. kon worden gesplitst ; dat 
het bijkomend verzoek van het Bestuur 
van Douanen op 17 november 1966 en 
de bijkomende vordering van de procu
reur des Konings te Antwerpen op 23 
november 1966, en strekkende tot uit
breiding van het onderzoek tot de uitc 
voer van hmdbouwproducten zonder 
voorlegging van de vereiste vergtmning, 
overbodig waren en ten andere steunen 
op de beteugeling dezer laatste overtre
dingen door artikel 1 van de wet van 
20 december 1897, zijnde de wetsbepa
ling reeds aangehaald op 13 mei 1966 
door de douanen, en op 6 jtmi 1966 door 
het parket; 

2° dat, zoals hierboven uiteengezet, de 
onderzoeksrechter te Antwerpen rechts
geldig met het onderzoek werd gelast, 
zowel wat de feiten van in- als van uit
voer betreft ; dat deze feiten het voor
werp hebben uitgemaakt van een en 
hetzelfde onderzoek, op regelmatige vor" 
dering van de procureur des Konings van 
6 juni 1966 ; dat de door de procureur des 
Konings te Antwerpen gen01nen vorde
ring tot ontslag van onderzoek van 12 
maart 1968 uitdrukkelijk verwijst naar 
zijn vordering tot het instellen van een 
gerechtelijk onderzoek van 6 juni 1966; 
dat de raadkamer, op grand van bedoel
de vordering van 12 maart 1968, bij 
beschikking van 18 maart 1968, de onder
zoeksrechter te Antwerpen ontsloeg van 
het onderzoek; dat a1dus de onderzoeks
rechter regelmatig ontslagen werd van 
het gehee1 van zijn onderzoek, zoals op 
6 jtmi 1966 door de procureur des 

Konings gevorderd op grond van bedrog 
in douanezaken- wet van 6,april1843-
artikel 1, wet van 20 december 1897, dit 
is zowel met betrekking tot de feiten van 
in- als van uitvoer; 

3° dat client te worden vooropgesteld 
dat de opsporingen de grenzen van het 
oorspronkelijk onderzoek niet te buiten 
mogen gaan en dat de overheid die huis
zoeking verricht ingevolge een delegatie, 
geen andere daden van onderzoek 1nag 
verrichten clan die welke in de opclracht 
werden geformuleerd ; dat door de vorde
ring van 6 juni 1966, de onderzoeks
rechter bevoegd was om huiszoekingen te 
bevelen in verband inet frauduleuze 
uit- en invoeren ; dat, al kan de macht 
van de afgevaardigde officier niet verder 
strekken clan de hem opgedragen taak, 
hij nochtans gemachtigd is om, binnen 
de perken van zijn opdracht, beslag te 
leggen niet alleen op alle ke1melijke 
bewijzen van het misdrijf, maar ook op 
alle welkdanige stukken die, zo zij geen 
bewijs van het misdrijf zelf uitmaken, 
dan toch een aanwijzing van schuld 
kunnen inhouden ; dat de afgevaardigde 
o:fficier terzake heeft geoordeeld dat er 
tussen de frauduleuze uit- en invoerver
richtingen een zo innige verwevenheid 
bestond dat de in beslag genomen stuk
ken met betrekking tot frauduleuze 
uitvoerverrichtingen aanwijzingen moes
ten inhouden die voor het openbaren 
van de waarheid inzake frauduleuze 
invoer een onmiskenbaar nut hadden ; 
dat nit deze beschouwingen volgt dat de 
uitgevoerde inbeslagnemingen door geen 
enkele nietigheid zijn aangetast en dat de 
naar aanleiding daarvan verzamelde 
gegevens als rechtsgeldig bewijs kunnen 
dienen van misdrijven die, v66r het 
verlenen van het bevelschrift, bij de 
onderzoeksrechter regelmatig aanhangig 
werden gema.akt, 

terwijl, ee1·ste onderdeel, het schriftelijk 
aanzoek op 13 mei 1966 door directeur 
Ooonen gericht aan de Procureur-generaal 
niet, op straffe de bewoordingen ervan 
tegen te spreken, op een andere wijze 
mag verklaard worden dan als een aan
vraag tot het instellen van een gerechte
lijk onderzoek betreffende het feit van 
invoer van landbouwprodukten zonder 
voorlegging van de vereiste vergunning, 
feit dat de fiscale overtreding uitmaakt 
welke beteugeld worden door de a:rtikelen 
19 tot 25 en 28 van de wet van 6 april 
1843, zulks ingevolge artikel 1 van de wet 
van 20 december 1897, en hoegenaamd 
niet als een aanvraag tot gerechtelijk 
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onderzoek betreffende alle feiten voor
zien door deze wettelijke bepalingen; 
door aan deze vraag tot het instellen van 
een gerechtelijk onderzoek, verslagen 
toe te voegen die zinspelen op andere 
feiten, het Bestuur, soevereine meester 
over het initiatief van de vervolgingen, 
hoegenaamd niet gevraagd heeft dat het 
strafrechtelijk onderzoek zou slaan op 
deze andere feiten ; door de vordering 
van 6 juni 1966 aan de onderzoeksrechter 
met het oog op het instellen van een 
onderzoek no pens feiten « van aard om ... 
de telastlegging uit te maken van bedrog 
in douanezaken » de procureur des 
Konings te Antwerpen de opdracht van 
de aangestelde rechter hoegenaamd niet 
uitgebreid heeft tot andere feiten dan 
diegene van invoer van landbouwpro
dukten zonder voorlegging van de 
vereiste vergunning; een gerechtelijk 
onderzoek slechts bepaalde feiten tot 
voorwerp mag hebben en bij de onder
zoeksrechter slechts deze feiten aanhangig 
zijn en hij niet gelast is met hun kwali
ficatie ; in de veronderstelling dat de 
procureur des Konings te Antwerpen in 
zijn vordering van 6 juni 1966 de op
dracht van de onderzoeksrechter zou 
uitgebreid hebben tot andere feiten dan 
die van invoer van landbouwprodukten 
zonder voorlegging van de vereiste 
vergunning, nopens welke het Bestuur 
het instellen van een onderzoek vroeg, 
dergelijke uitbreiding onregelmatig en 
zonder enig uitwerksel zou zijn, daar het 
openbaar ministerie terzake het initiatief 
niet heeft van vervolgingen en slechts 
gerechtigd is te vorderen dat de onder
zoeksrechter een onderzoek zou instellen 
betreffende de feiten aangeduid in de 
schriftelijke aanvraag uitgaande van een 
ambtenaar van het Bestuur der Douanen 
en Accijnzen hebbende ten minste de 
graad van directeur ; het weinig belang 
heeft dat het onderzoek in verband met 
invoer van goederen noodzakelijk moest 
gepaard gaan met opsporingen naar 
bepaalde uitvoeren die de wederinvoer 
mogelijk voorafgingen of konden vooraf
gaan, gezien het alleen aan het Bestuur 
der Douanen en Accijnzen behoort te 
beslissen welke de feiten zijn nopens 
welke het wenst dat een gerechtelijk 
onderzoek zou geopend worden; hieruit 
client afgeleid te worden dat, in strijd 
=et hetgeen het arrest beslist, de onder
zoeksrechter niet rechtsgeldig met het 
onderzoek werd gelast zowel wat de 
feiten van in- als uitvoer betreft, en dit, 
minstens tot de datum van 23 november 
1966, waarop, ingevolge het schriftelijk 

aanzoek door directeur Coon en op 17 
november 1966 gericht aan de Procureur
generaal om " het onderzoek te willen 
uitbreiden tot de uitvoer van landbouw
produkten », de procureur des Konings 
te Antwerpen aan deze onderzoeksrech
ter een aanvullende vordering richtte ten 
einde hem te gelasten het. onderzoek uit 
te breiden tot de feiten van uitvoer ; door 
te beslissen zoals gezegd, het bestreden 
arrest derhalve al de in het middel inge
roepen wettelijke bepalingen heeft ge
schonden en meer bepaald de bewijs
kracht van de schriftelijke aanzoeken 
van directeur Coonen van 13 mei 1966 en 
17 november 1966 heeft miskend; 

tweede onderdeel, de onderzoeksrechter 
tot hiertoe niet regeimatig ontslagen is 
geworden van zijn onderzoek in zoverre 
dit onderzoek betrekking had op feiten 
van uitvoer ; de beschikking van de 
raadkamer van IS maart 1968 dergelijke 
draagwijdte niet had, daar deze beschik
king, alsmede de beweegredenen van de 
vordering die aan de beschikking vooraf
gaat en waarnaar de beschikking ver
wijst, inderdaad slechts betrekking heb
ben op de feiten waarvan sprake in de 
klacht van het beheer van 13 mei 1966, 
te weten : de invoer van Iandbouwpro
dukten zonder voorlegging van· de ver
eiste vergunning, feiten die het voor
werp uitmaken van de initials vordering 
van 6 juni 1966; hieruit voortspruit dat 
de vervolgingen ingesteld ten laste van 
eiser, in zoverre zij betrekking hebben op 
feiten van onregelwatige uitvoer, niet 
ontvankelijk dienden verklaard te wor
den (schending van al de wetsbepalingen 
waarnaar het middel verwijst, met uit
zondering ·van de artikelen 1319, 1320 en 
1322 van het Burgerlijk Wetboek); 

derde onderdeel, om de reeds uiteen
gezette redenen, de vordering van 6 juni 
1966 aan de onderzoeksrechter geen 
bevoegclheid verleende en kon verlenen 
om huiszoekingen te bevelen in verband 
met bedrieglijke uit- en invoeren; boven
dien het huiszoekingsbevel dat hij afge
leverd heeft ten laste van eiser slechts 
betrekking had op feiten van bedrieg
Iijke invoer ; door de inbeslagneming van 
documenten met betrekking tot straf
bare feiten van uitvoer - zelfs moesten 
deze feiten verband houden met de 
misdrijven van bedrieglijke invoer waar
van hij de opdracht had de bewijsele
menten op te sporen en in beslag te 
nemen - de afgevaardigde officier de 
perken van zijn opdracht· te buiten is 
gegaan ; alleszins de ontdekking bij eiser 
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van stukken en elementen welke van 
aard waren om het bestaan van feiten 
van bedrieglijke uitvoer aan te tonen, 
bijgevolg van een misdrijf, het in beslag 
.nemen door deze officier niet rechtvaar
digde en hem slechts toeliet proces
verbaal op te stellen op grond van deze 
beweerde delictnele feiten alzo toevallig 
·te zijner kennis gekomen en er nadien 
kennis van ·te _geven aan de antoriteit 
bevoegd om de strafvordering in te 
steilen, en, derhalve, de opsporingen, 
hniszoekingen en aile inbeslagnemingen 
nitgevoerd bij eiser v66r 23 november 
1966, onregelmatig moesten verldaard 
worden voor zover zij betrekking hadden 
op feiten van bedrieglijke nitvoer en 
derhalve .nit de de batten· dienden verwij
'derd te worden (schending van aile wets
bepalingen waarvah sprakein het middel, 
met nitzondering v:an de arj;ikelen 1319, 
'1320 en 1322 van het Bnrgerlijk Wet
·boek): 

Wat het eerste en het derde onderdeel 
betreft: 

Overwegende dat het middel voor
hondt dat het verzoek van 13 mei 1966 
van de directeur der Donanen en Accijn
zen enkel een onderzoek nit hoofde van 
feiten van bedrieglijke invoer tot voor
werp had, zodat op 6 jnni 1966 de verde
ring van de procnrenr des Konings slechts 
deze feiten van invoer aanhangig kon 
maken bij de onderzoeksrechter ; 

Overwegende dat, al ware deze stelling 
jnist, dan nog de grieven zonder belang 
zonden zijn die eiser eruit afleidt, name
lijk de schending van de bewijskracht van 
de verzoeken van 13 mei en 17 november 
1966 van de directe'LU' der Donanen en 
Accijnzen en de onwettelijkheid van de 
hniszoekingen en van de inbeslagnemin
gen van bescheiden die feiten van uitvoer 
betreffen; 

Overwegencle dat het arrest inderdaad· 
vaststelt, dat « de afgevaardigde officier , 
gelast met « het opsporen en in beslag 
nemen van voorwerpen en doccunen ten 
in verband met de invoer van landbouw
produkten zonder vereiste vergmming , 
« terecht heeft geoordeelcl dat er tnssen 
de frandnlenze nit- en invoerverrichtin
gen een zo innige verwevenheid bestond, 
dat de in beslag genomen stukken met 
betrekking tot frauduleuze nitvoerver
richtingen aanwijzingen moesten inhou
den die voor het openbaren van de 
waarheid inzake frauduleuze invoer een 
onmiskenbaar nut hadden , ; 

Overwegende dat, door aldus vast te 
stellen dat de bedoelde bescheiden nuttig 

konden zijn voor het onderzoek van de 
feiten van invoer, het arrest zijn beslis
sing wettelijk rechtvaardigt betreffende 
de wettelijkheid van de huiszoekingen en 
van de inbeslagneming van deze beschei
den, zelfs indien, zoals eiser het voor
houdt, de feiten van uitvoer dan nog niet 
aanhangig waren bij de onderzoeks
rechter; 

W at het tweeds onderdeel betreft : 

Overwegende dat noch uit de vordering 
van 12 maart 1968 van de proccrreur des 
Konings tot ontslag van onderzoek, noch 
uit de beschikking van 18 maart 1968 die 
deze vordering inwilligde, blijkt dat het 
ontslag enkel het onderzoek van feiten 
van invoer tot voorwerp zou hebben 
gehad; 

Dat bedoelde vordering en de beschik
king die de n:wtieven ervan over·neem.t, 
weliswaar enkel de vordering tot onder
zoek van 6 juni 1966 vermelden ; 

Dat uit deze enige omstandigheid 
nochtans niet mag worden besloten dat 
deze alden die geen enkele beperking 
noch voorbehoud inhouden omtrent het 
onderzoek wege~1s de feiten van uitvoer, 
niet tot gevolg zouden hebben gehad, de 
onderzoeksrechter insgelijks te ontslaan 
van het onderzoek, zoals het was uitge
breid tot die feiten van uitvoer ingevolge 
het tweede verzoek van de directeur der 
Douanen en Accijnzen en krachtens de 
bijkomende vordering van 23 november 
1966 van de procureur des Konings; 

Dat het middel niet kan worden aan
genomen; 

2. Aangaande de voorziening van 
Van den Bossche : 

Over het zevende middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 1319, 1320 
en 1322 van het Burgerlijk Wetboek, van 
het algemeen beginsel van de inachtne
ming van de rechten van de verdediging, 
van de artikelen 5, inzonderheicl 5-2, 6, 
inzonderheid 6-3, a, b en o, van het 
Verdrag tot bescherming van de rechten 
van de mens en de fundamentele vrij
heden van 4 november 1950, 1 van de wet 
van 13 mei 1955 tot goedkeuring van 
genoemd verdrag, en 97 van de Grond
wet, 

doordat, ter afwijzing van het middel 
door eiser afgeleid uit de schending van 
zijn verdedigingsrecht wegens afwezig
heid van een vertaling, in de taal van de 
rechtspleging, van tal van stukken die 
door de samenvoeging gemeen zijn ge-
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worden aan alle beklaagden in de zaken 
nummers 62677/69 (proces-verbaal 
98/69}, 62675/69 (proces-verbaal 99/69), 
62668/69 (proces-verbaal 100/69) en 
62680/69 (proces-verbaal 101/69) en die 
niet in het Nederlands zijn gesteld, onder 
meer Duitse stukken, het bestreden 
arrest, na bij wege van een nie:uwe 
beschikking de samenvoeging van boven
genoemde zaken te hebben bevolen, en 
zonder de aanwezigheid te betwisten van 
stukken gesteld in een vreemde taal, 
onder meer in de Duitse taal, welke 
zonder vertaling in de onderscheiden 
dossiers berusten, en tevens zonder te 
eisen dat de door de beklaagde gevraagde 
vertaling in de Nederlandse taal bij het 
dossier wordt gevoegd, onverwijld over de 
eiser ten laste gelegde feiten uitspraak 
doet, na ongegrond te hebben verklaard 
de exceptie welke hij had opgeworpen 
betreffende het ontbreken van vertalin
gen, op de gronden, « dat eiser begrijpe-
1ijkerwijze noch voor de behandeling 
voor het hof, noch tijdens de debatten 
naar welbepaalde Duitse stukken heeft 
verwezen waarvan hij de vertaling nuttig 
achtte voor zijn verdediging o o o ; dat 
(inderdaad hij zich niet heeft kunnen 
vergissen nopens de J~itelijke toedracht 
van de hem ten laste gelegde misdrijven 
en dat hij zich naar behoren heeft lmnnen 
verdedigen zowel voor de eerste rechter 
als voor het hof; dat de niet vertaalde 
stukken betrekking hebben op uit- en 
invoerverrichtingen waarover hij zich 
niet hoefde te verantwoorden ; dat in 
deze stukken ten aanzien van eiser geen 
enkele aanwijzing voorhanden is die het 
hof bij de beoordeling ten gronde in aan
merking zou kunnen nemen "• 

terwijl 1° eiser nauwkeurig de proces
sen-verbaal aanduidde waartoe de stuk
ken behoorden waarvan hij de vertaling 
uit het Duits in het Nederlands vroeg; 
het arrest derhalve niet heeft kunnen 
verklaren, dat eiser niet nauwkeurig de 
gei'ncrimineerde stukken aanduidde, zon
der miskenning van de bewijskracht van 
die conclusie (schending van de artikelen 
1319, 1320, 1322 van het Butgerlijk 
Wetboek); 2° de verldaring in het arrest, 
dat de rechten van de verdediging wer
den in acht genomen, berust op de beoor
deling die de rechter zelf doet van de 
inhoud en de draagwijdte van de niet 
vertaalde stukken ten aanzien van de 
feiten die het voorwerp van de vervolging 
tegen eiser zijn ; deze beoordeling, juist 
door de weigering van de rechter de 
vertaling van bedoelde stukken bij het 
dossier te voegen, niet kan worden 

getoetst, en de afwijzing van eisers ver
zoek mitsdien schending medebrengt van 
het algemeen rechtsbeginsel over de 
inachtneming van het verdedigingsrecht 
(schending van dit beginsel, en van de 
artikelen 5 en 6 van het verdrag tot 
bescherming van de rechten van de mens, 
alsmede van artikel 97 van de Grand
wet): 

Overwegende dat het arrest in feite en 
derhalve soeverein vaststelt dat « de niet 
vertaalde stukken betrekking hebben op 
uit- en invoerverrichtingen waarover hij 
( eiser) zich niet hoefde te verantwoorden " 
en dat « in deze stukken ten aanzien van 
concludent (eiser) geen enkele aanwijzing 
voorhanden is die het hof bij de beoor
deling ten gronde in aanmerking zou 
kunnen nemen " ; 

Dat derhalve, door de vertaling niet te 
bevelen va11 stukken die noch ten nadele 
noch ten voordele van eiser kunnen 
ingeroepen worden, het arrest de rechten 
van de verdediging noch de in het middel 
aangehaalde bepalingen van het verdrag 
tot bescherming van de rechten van de 
mens en de fundamentele vrijheden heeft 
kmmen schenden ; 

Overwegende dat het wegens de voor
melde vaststellingen van het arrest 
zonder belang is of eiser al dan niet 
nauwkeurig de stukken heeft aangeduid 
waarvan hij de vertaling verlangde ; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Over het achtste middel : 

Overwegende dat dit middel hetzelfde 
is als het tweede mid del van eiser Van 
den Avenne en het om de dienaangaande 
aangegeven redenen niet kan aangeno
men worden ; · 

Over het negende middel, afgeleid uit 
de schending van dt artikelen 8, 97 van 
de Grondwet, 193, 196, 197 van het 
Strafwetboek, 133, 153, 190, 193, 211, 
214, 226, 227, 231, 462 van het Wetboek 
van strafvordering, 248 van de algemene 
wet van ?6 augustus 1822 betreffe11de de 
inning van invoer en accijnsrechten, 1, 
4 van de wet van 20 december 1897 
betreffende de beteugeling van de sluik
handel inzake goederen waarvan in-, 
uit- en doorvoer verboden is, 2, 3, 10 van 
de wet van ll september 1962 betre:ffen
de de in-, uit- en doorvoer van goederen, 
1, paragraaf 1, 2, 4, 5, 9 van het konink
lijk besluit van 24 october 1962 tot rega
ling van de in-, uit- en doorvoer van 
goederen, 1 en 2 van de wet van 4 oktober 
1867 op de verzachtende omstandigheden 
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alsmede schen ding van de rechten van de 
verdediging, 

doordat het bestreden arrest eiser 
veroordeelt tot een hoofdgevangenisstraf, 
boeten, vervangende gevangenisstraf en 
een deel van de kosten jegens de vervol
gende partijen, om zich schnldig te 
hebben gmnaakt aan uitvoer van verschil
lende goederen naar lidstaten van de 
Europese Econmn.ische Gemeenschap on
der dekking van uitvoervergtmningen 
slechts geldig voor uitvoer naar « -derde 
l'!'~den , en die ~erhalve nietig zijn daar 
ZIJ werden gebrmkt voor andere veiTich
tingen dan die waarvoor zij werden afge
geven; dat het daarbij het middel 
verwerpt dat eiser putte uit de mnstan
digheid dat in feite de vervolgingen 
noodzakelijk stetmen op beweerde valse 
stukken, en de valsheid hiervan als naar 
rechte voorafgaanclelijk client bewezen na 
overmaking van alle stukken aan de 
procureur-generaal en dat de correc
tion~le gerechten, zowel in eerste aanleg 
als m hoger beroep, wanneer zij vast
stollen_ dat er een vraag rijst omtrent 
valshe1d en het gebruik ervan, van 
stukken aangehaalcl voor de feitenrechter, 
de behandeling der zaak dienen te schor
sen en deze aan de proccU'eur des Konings 
of de procureur-gen~raal dienen over te 
maken, opdat zij door de onderzoeks
rechter en de raadkmner behandeld zou 
ktmnen worden, op de gronden dat : 

1° de door artikel 462 van het Wetboek 
van strafvordering ingestelde proces
regel geenszins van substantiele aard is, 
noch op straffe van nietigheid is voorge
schreven; 

2° bovendien de niet-naleving van 
diezelfde wetsbepaling terzake nit geen 
E>nkel bewijskrachtig gegeven kan worden 
afgeleid ; dat de proctU'e"LIT-generaal, die 
ter openbare zitting bij de berechting 
van onderhavige zaak als openbaar 
ministerie fungeerde, de bewuste stukken 
heeft gekend en te gelegener tijd stand
punt heeft kunnen kiezen met het oog op 
het al dan niet instellen van de strafvor
dering, aangelegenheid waarover hij 
eigenmachtig beslist ; dat er voor de 
voorzitter van het hof van beroep dus 
geen aanleiding bestaat om bedoelde 
stukken overeenkomstig artikel 462 van 
het Wetboek van strafvordering aan de 
territoriaal bevoegde procuretU' des 
Kcnings te laten toekomen ; 

3° tenslotte de bepaling van artikel 462 
de>or beklaagden bezwa.arlijk als rechts
geldige exceptie ter eigen verdediging 

kan worden opgewcrpen ; dat het hen 
eensdeels niet toekomt stelling te nemen 
ten aanzien van het in artikel 462 van het 
Wetboel~ van strafvordering neergelegde 
voorschrift; dat de niet-inachtneming 
ervan anderdeels niet van aard is htm 
recht op verdediging aan te tasten ; dat 
de toepassing van dit artikel integendeel 
aanleiding kan geven tot een nieuwe 
strafvervolging te hunnen laste op grond 
van het gmneen recht, 

tenvijl, eerste onderdeel, het onjuist 
voorkomt te beweren dat de door arti
kel 462 van het Wetback van strafvorde
ring ingestelde procesregel geenszins van 
substantiele aard is, noch op straf van nie
tigheid is voorgeschreven, vermits dit 
artikel een regel van gerechtelijke orga
nisa.tie en rechtspleging uitmaakt ; boven
dien het feit dat de door dit artikel 
ingestelde procesregel geenszins van sub
stanti~le. aard zou zijn, noch op straffe 
van met1ghe1d voorgeschreven zou zijn, 
de feitenrechter geenszins ervan zou 
ontheffen hmn toe te passen, wanneer 
zoals terzake de beklaagde er uitdrukke
lijk om gevraagd had; derhalve de eerste 
re?-en ter afw~jzing :van het verdedigings
mlddel van mser n1et passend is (scherr
ding van de artikelen 97 van de Grondwet 
en 462 van het Wetboek van strafvor
dering, en van de rechten van de verde
diging); 

tweede ondenleel, de wetsbepalingen die 
de grand uitmaakten van. de vervolging 
op verzoek van het Bestutll' van Douanen 
en Accijnzen voorschrijven dat, indien 
de ten laste van eiser gelegde feiten een 
misdaad of een wan bedrijf uitmaken 
welke door het Strafwetboek zijn om
schreven en beteugeld, deze feiten, ook al 
hadden zij betrekking op frauduleuze 
in- of uitvoer, vervolgd en berecht moe
ten worden overeenkomstig de bestai:mde 
algemene wetsbepalingen inzake straf
vordering (artike"l 248 van de wet van 
26 augustus 1822) ; vanaf het ogenblik 
dat, zoals door eiser in conclusie was 
aangevoerd, nit de debatten ter zitting 
(in eerste aanleg of hoger beroep) over de 
stukken door het Bestuur ingebracht, en 
in de stelling die zij innalfr als grand van 
de vervolging, blijkt dat de of een der 
gei:ncrimineerde feiten neerkomt op vals
heid in geschriften of gebruik ervan, de 
bestaande algemene wetsbepalingen in
zake strafvordering, bedoeld in het mid
del, de voorzitter of het openbaar Ininis
terie verplichten de stukken over te 
maken aan de gerechtelijke overheid, 
bevoegd om zich uit te spreken over het 
bestaan van vervalsing ; de omst.andig-
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heid, aangehaald in het bestreden arrest, 
dat de procureur-generaal de bewuste 
stukken heeft gekend en te gelegener tijd 
standpunt heeft kunnen kiezen met het 
oog op het al dan niet instellen van de 
strafvordering geenszins de voorzitter 
ontheft zelf toepassing te maken, na een 
debat op tegenspraak over dit punt, van 
de macht die de wet hem toekent, wan
neer er aanwijzingen zijn van valsheid in 
geschriften ; de beslissing in haar tweede 
bovenaangehaalde grond zodus de arti
kelen 231 en 462 van het Wetboek van 
strafvordering schendt en niet op passen
de wijze antwoordt op de door de be
klaagden ingeroepen middelen · met be
trekking tot het bestaan, in onderhavig 
geval van dergelijke aanwijzingen van 
valsheid in geschriften ; 

derde onderdeel, door te verzoeken om 
schorsing van de behandeling van de zaak 
en overmaking van de zaak aan de 
procureur des ~onings of de procureur
generaal, de eiser zijn recht tot verdedi
ging terzake uitoefende op de enige wijze 
en op het enige moment voor hem moge
lijk; daaruit volgt. dat de derde boven
vermelde grond de organieke regelen van 
de vervolging tegen eiser miskent (artikel 
248 van de algemene wet van 26 augus
tus 1822), alsmede de voorrang en de 
bevoegdheid van de gewone rechtsmacht 
ingeval van misdaad of wanbedrijf van 
gemeen recht (artikelen 133, 153, 190, 
193, 211, 214, 226, 227, 231, 462 van het 
Wetboek van strafvordering, 193, 196 en 
197 van het Strafwetboek); het arrest de 
rechten van de verdediging schendt, 
vermits eiser mogelijkerwijze had willen 
genieten van de waarborgen die de straf
rechtspleging van gemeen recht hem 
toekent ; het de grondwettelijke, be
paling schendt, volgens welke niemand 
tegen zijn wil kan onttrokken worden 
aan de recht.er die de wet hem toekent 
(artikel 8 van de Grondwet) : 

Overwegende dat eiser werd vervolgd 
~n veroordeeld wegens uitvoer naar 
Nederland " onder dekking van uitvoer
vergunningen slechts geldig voor uitvoer 
naar andere landen en die derhalve nietig 
zijn, daar zij werden gebruikt voor andere 
verrichtingen dan die waarvoor zij zijn 
afgegeven " ; 

Overwegende dat deze uitvoervergun
ningen noch in de dagvaarding noch in 
het arrest voor vals worden gehouden ; 

Overwegende dat eiser in conclusie 
staande hield dat de feiten, zoals ze hem 
ten laste werden gelegd, oplichtingen 
zouden zijn door middel van valsheid in 

geschriften, aangezien de vergunningen 
die de onregelmatige uitvoer en derhalve 
ook het bekomen van onverschuldigde 
restituties mogelijk maakten, verkregen 
zouden zijn dank zij onjuiste verklarin
gen en overlegging van valse bescheiden ; 
dat eiser het hof van beroep erom ver
zocht, de valse beweerde stukken over
eenkomstig artikel 462 van het Wetboek 
van strafvordering over te maken aan het 
openbaar ministerie en het onderzoek 
van de zaak te schorsen ·tot over hun 
valsheid zou beslist zijn ; 

Overwegende eensdeels dat, in zoverre 
het middel eveneens de beslissing aan
gaande de bevoegdheid aanvecht, het hof 
van beroep deze wettelijk rechtvaardigt 
door in feite en derhalve soeverein vast 
te stollen dat de valsheden in geschriften 
die zouden gepleegd geweest zijn om 
vergunningen en restituties op te lichten, 
feiten zijn, onderscheiden van die welke 
bij het hof van beroep aanhangig zijn, en 
wanbedrijven uitmaken ; 

Overwegende anderdeels dat artikel 
462 van het W etboek van strafvordering 
enkel richtlijnen inhoudt voor de rechter, 
of de ambtenaar belast met het openbaar 
ministerie, die in de loop van het onder
zoek van een zelfs civielrechtelijk geding 
aanwijzingen vindt omtrent een vals
heid ; dat dit artikel geen termijn be
paalt, noch voorschrijft dat het onder
zoek van het aanhangig geding middeler
wijl moet worden geschorst, en evenmin 
de ten aanzien van het eventueel misdrijf 
van valsheid bevoegde magistraat van 
het open baar ministerie verplicht ter
zake een gerechtelijk strafonderzoek te 
vorderen; 

Dat de pleegvormen van artikel 462 
van het Wetboek van strafvordering 
noch substantieel zijn, noch op straffe van 
nietigheid voorgeschreven ; 

Overwegende dat het arrest passend 
eisers conclusie strekkende tot schorsing 
van het geding beantwoordt, door er op 
te wijzen dat de " procureur-generaal, die 
ter openbare zitting bij de berechting 
van onderhavige zaak als openbaar minis
terie ftmgeerde, de bewuste stukken 
heeft gekend en te gelegener tijd stand
punt heeft kunnen kiezen met het oog op 
het al dan niet instellen van de publieke 
vordering, aangelegenheid waarover hij 
eigenmachtig beslist >> ; 

Dat door niet, overeenkomstig gezegd 
artikel, de stukken over te maken aan het 
openbaar ministerie dat ze reeds kende, 
het hof van beroep het openbaar minis
terie niet belet heeft de door eiser over
wogen vervolgingen naar gemeen recht 
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in te stellen; dat derhalve de rechten van 
eisers verdediging niet geschonden wer
den; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Over het tiende middel, afgeleid uit; de 
schending van de artikelen 19, 22 van de 
wet van 6 april 1843 op de beteugeling 
van de sluikhandel inzake douane, 1 van 
de wet van 20 december 1897 betreffende 
de beteugeling van de sluikhandel inzake 
goederen waarvan in-, uit- en doorvoer 
verboden is (gewijzigd door artikel 9 van 
de wet van 30 juni 1951), 1, 2, 3, 10 van 
de wet van 11 september 1962 betreffende 
in-, uit- en doorvoer van goederen, 5, 
§ 1, nummer 2, van het koninklijk besluit 
van 24 oktober 1962 tot regeling van de 
in-, uit- en doorvoer van goederen, en 97 
van de Grondwet, 

doordat, eerste onderdeel, uitsluitend in 
aamner king nemend ten laste van eiser 
het feit van uitvoer van verscheidene 
koopwaren naar lidstaten van de Euro
pese Economische Gemeenschap onder 
dekking van uitvoervergtmningen slechts 
geldig voor uitvoer naar « derde landen ,, 
en die derhalve nietig zijn daar zij werden 
gebruikt voor andere verrichtingen dan 
die waarvoor zij zijn afgegev&n, het 
bestreden arrest ten onrechte tegenover 
eiser toepassing maakt van de straffen 
voorzien bij de artikelen 19 en 22, lid 2, 
van voormelde wet van 6 april 1843, die 
het feit beteugelen zich, bij in- of uitvoer 
van koopwaren, aan de vereiste verkla
ringen te trachten te onttrekken, met de 
bedoeling alzo de « rechten van de schat
kist te ontduiken ,, en eiser op grand van 
voormelde telastlegging veroordeelt, ener
zijds, tot een gevangenisstraf, en ander
zijds, tot betaling, hoofdelijk met 
andere beklaagden, van boeten gelijk aan 
tweemaal de waarde der koopwaren, 
alsook tot verscheidene sonunen, zijnde 
de tegenwaarde van de goederen die niet; 
konden worden aangehaald, 

terwijl uit de debatten gebleken was, 
wat overigens niet betwist werd, dat de 
koopwaren welke de vervolgende partijen 
aan eiser verwijten uitgevoercl te hebben 
onder dekking van onjuiste vermeldingen 
wat betreft hun werkelijke bestemming, 
niet onderhevig waren aan enige douane
rechten noch bij uitvoer noch bij invoer 
en er slechts bedrog kan zijn ten nadele 
van de schatkist en bijgevolg toepassing 
van de straffen uitgevaardigd door de 
artikelen 19 en 22 van voormelde wet van 
6 april 1843 voor zover, door de afwezig
heid of de onjuistheid van de vereiste aan-

gifte, de overtreder zou getracht hebben, 
hetzij te ontsnappen aan de betaling van 
douanerechten verschuldigd bij in- of 
uitvoer op bepaalde koopwaren, hetzij 
zich te onttrekken aan een toezichtsmaat
regel bestemd om in de inning van gelijk
aardige rechten te voorzien, 

terwijl, indien gezegde straffen inge
volge de bepalingen van de wet van 
20 december 1897 (gewijzigd door die van 
9 juni 1951) van toepassing zijn geworden 
namelijk op bedrog gepleegd wat betreft 
al dan niet belastbare goederen welke, 
zelfs tijdelijk en om welke reden ook, bij 
in-, uit- en doorvoer aan vcrbodsbepa
lingen, beper~ingen of controlemaatre
geleri onderwcrpen zijn, alsmede op in- of 
uitvoeren gedaan « zonder a angift;e of 
met aangifte, maar onder dekking van 
valse of bedrieglijk bekomen- machti
gingen ,, het een uitbreidende en bijge
volg onaannemelijke interpretat;ie van 
strafrechtelijke bepalingen zou zijn, met 
bedrog, gepleegd ten nadele van de 
Belgische Schatkist, gelijk te stellen het 
gebruik van uitvoervergunningen inhou
dende onjuiste vermeldingen wat betreft 
het land van bestemming van de uitge
voerde koopwaren, in een geval waarin, 
zoals terzake, gezegde praktijk aan de 
Belgische Schatkist niet het minste nadeel 
berokkend heeft in de zin zoals hi~or
boven vermeld, en slechts een inbreuk 
uitmaakt op de reglementering uitge
vaardigd inzake cmnmunautair recht 
met het oog op de inning cler restituties 
waarop aanspraak konden maken die
genfn die tot de uitvoer overgingen van 
landbouwprodukten besternd voor Ian
den welke geen lid zijn van de Europese 
Economische Gerneenschap (scheuding 

. van de bepalingen waarvan sprake in het 
rniddel); 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat eiser vervolgd en 
veroordeeld werd we gens in brenk op het 
koninkhjk besluit van 24 oktober 1962 
tot regeling van de in-, uit- en doorvoer 
van goederen ; dat bedoeld besluit, gena
men ter uitvoering van de wet van ll sep
tember 1962 be-preffende de in-, uit- en 
doorvoer van goederen, bepaalt dat de 
in breuken op zijn bepalingen zullen 
gestraft worden overeenkomstig arti
kel 10 van deze wet; dat dit artikel 10 
verwijst naar de artikelen 1 en 4 van de 
wet; van 20 december 1897 en dat het eer
ste lid van dit artikel 1, gewijzigd bij de 
wet van 30 juni 1951, doorverwijst naar 
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de artikelen I9 tot en met 26, 28 en 30 van 
de wet van 6 aprili843 op de beteugeling 
van de sluikhandel inzake douane; 

Overwegende dat artikel 2 van voor
melde wet van II september I962 de 
Koning machtigt, onder meer door een 
stelsel van vergunningen, de in-, uit- en 
doorvoer van goederen te reglementeren 
« ter uitvoering van verdragen, overeen
komsten, of afspraken met een econo
misch doel ... en van beslissingen of aan
bevelingen van internationals of supra
nationals organisaties » ; 

Dat artikel IO van de wet van 11 sep
tember I962 derhalve de beteugeling 
niet heeft willen beperken tot de mis
drijven die tot voorwerp of tot gevolg 
hebben de rechten van de Belgische 
Schatkist of de wettelijke controlemaat
regelen die slechts ter vrijwaring van die 
rechten genomen zijn, te ontduiken ; 

Dat het onderdeel naar recht faalt; 

Wat het tweede onderdeel betreft : 

- Over het elfde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen I9, 22 van de 
wet van 6 april I843 op de beteugeling 
van de sluikhandel inzake douane, I van 
de wet van 20 december I897 betreffende 
de beteugeling van de sluikhandel inzake 
goederen waarvan in-, uit- en doorvoer 
verboden is, gewijzigd door artikel 9 van 
de wet van 30 juni I951, I, 2, 3, IO van 
de wet van 11 september 1962 betreffende 
in-, uit- en doorvoer van goederen, en 5, 
§ 1, nr. 2, van het koninklijk besluit van 
24 oktober I962 tot regeling van de in-, 
uit- en doorvoer van goederen, 

doordat, in antwoord op het middel 
door eiser hieruit afgeleid dat, in de 
veronderstelling dat er zou beslist ·worden 
dat de feiten waarvan spraJm in de telast
legging, alhoewel geen enkel nadeel 
inhoudende voor de rechten van de 
Belgische Schatkist, niettemin gelijk te 
stellen zijn met een bedrog gepleegd 
inzake douane, de enige toepasselijke 
strafsanctie diegene zou zijn bepaald 
bij artikel I, lid 2, van de wet van 
20 december I897, 't is te zeggen een 
geldboete gelijk aan de waarde van de 
koopwaren, het arrest beslist : dat de 
toepassing van dit artikel I, lid 2, onder
geschikt is aan het bestaan van een 
machtiging en dat terzake eiser vervolgd 
werd om vergunningen te hebben ge
bruikt voor andere verrichtingen dan 
die waarvoor zij werden afgegeven ; dat 
daze vergunningen, luidens artikel 5, 
lid I, van het koninklijk besluit van 

24 oktober I962 nietig zijn; dat de onder 
dekking van nietige vergunningen gedane 
uitvoeren dienen gelijkgesteld te wqrden 
met uitvoeren zonder vergunning, Wai!J'
uit de toepassing volgt van de straffen 
bepaald bij artikel 1, lid 1, van de wet 
van 20 december I897, te weten die 
waarvan sprake in de artikelen 19 en 22 
van de wet van 6 april I843, 

terwijl artikel I, lid 2, van de wet van 
20 december I897, in zoverre het beteu
gelt " aile gebruik in strijd met de voor
waarden betreffende de aanwending of de 
geldigheid van machtigingen tot uit-, 
in- of doorvoer, van de in vorige alinea be
doelde goederen », noodzakelijkerwijze 
toepasselijk is op het geva.I waarin, zoals 
terzake, er geen uitvoer is zonder vergmi
ning maar wei uitvoer onder de dekking 
van documenten, uitvoervergunningen, 
die onjuiste aanduidingen inhouden wat 
betreft de werkelijke bestemming van de 
uitgevoerde koopwaren, en die als nietig 
worden beschouwd bij toepassing van ar
tikel 5, lid 1, van het koninklijk besluit 
van 24 oktober 1962, daar de vergunning 
gebruikt werd voor andere verrichtingen 
dan daze waarvoor zij ward afgegeven, te 
weten de uitvoer naar « derde landen », 
hetgeen juist een gebruik uitmaakt van 
voormelde documenten in strijd met de 
voorwaarden betreffende de geldigheid 
van de verleende machtiging : 

Overwegende dat eiser vervolgd en 
veroordeeld werd wegens inbreuk op het 
koninklijk besluit van 24 oktober 1962 
tot regaling van de in-, uit- en doorvoer 
van goederen om zich schuldig gemaak;t 
te hebben aan « uitvoer langs het kantoor 
Antwerpen I van ... hoeveelheden m;ti:s
meel en mai:sgriesmeel tot in Nederla~d 
en daarna terug naar Belgii;l . . or;t<:J.er 
dekking van uitvoerverguhningen slechts 
geldig voor uitvoer naar andere Ianden, 
en die derhalve nietig zijn daar ,zij .;war
den gebruikt voor andere verrichtingen 
dan die waarvoor zij zijn afgegeve,n· »; ;._ 

Overwegende dat artikel 9 van bedoeld 
koninklijk besluit de inbreuken · .op·cde 
bepalingen ervan strafbaar stelt ' over
eenkomstig artikel IO van de wet. van 
11 september 1962 betreffende 'de in-, 
nit- en doorvoer van goederen ; dat inge
volge bedoeld artikel 10 de inbreuken op 
de krachtens dezelfde wet uitgevaar
digde bepalingen worden gestraft over
eenkomstig de artikelen 1 .en 4 van. de 
wet van 20 december 1897 betreffende 
de beteugeling van de sluikhandel inzake 
goederen waarvan in-, uit- of doorvoer 
verboden is, gewijzigd bij de wet van 



-430-

28 december 1912 en deze van 30 juni 
1951; 

Overwegende dat krachtens het eerste 
lid van artikel 1 van de wet van 20 de
cember 1897, artikel vervangen door 
artikel 9 van de wet van 30 juni 1951, de 
artikelen 19 tot en met 26, 28 en 30 van 
de wet van 6 april1843 op de beteugeling 
van de sluikhandel inzake douane toe
passelijk zijn onder meer in geval van 
uitvoer zonder aangifte van alle, al dan 
niet belastbare goederen welke, zelfs 
tijdelijk en om welke reden ook, onder
worpen zijn aan de maatregelen bepaald 
in dit arbkel 1 ; 

Overwegende dat het arrest vaststelt : 
.dat eiser " tien lichterladingen ma'isrneel 
of ma'isgriesmeel verkocht heeft aan een 
firma Decofi te Geneve en deze goederen 
voor uitvoer naar Zwitserland heeft aan
gegeven n; dat deze « tien lichters, in 

. Antwerpen geladen, van uit Hansweert 
zonder overslag naar Belgie terugkeer
den. >> .; dat eiser « goed wist dat zijn 
goederen naar Belgie zouden terugke-
ren n; 

Overwegende dat hieruit blijkt dat 
eiser weliswaar een aangifte voor een 
uitvoer naar Zwitserland heeft gedaan, 
maar dat hij helemaal geen aangifte heeft 
gedaan voor uitvoer naar Nederland; 

Overwegende dat, nu geen aangifte 
werd gedaan voor de verwezenlijkte uit
voer, het arrest terecht het eerste lid 

· heeft toegepast van artikel 1 van de wet 
van 20 december 1897; 
. Overwegende dat het tweede lid van 
hetzelfde artikel 1 integendeel geen toe
passing ken vinden, nu dit lid, gelezen in 
samenhang met het eerste, noodzakelijk 
slechts het geval beoogt dat voor de 
verwezenlijkte in-, uit- of doorvoer wel 
een regelmatige aangifte werd gedaan, 
·maar dat bepaalde voorwaarden betref
fende de aanwending of de geldigheid van 
de voor die in-, uit- of doorvoer regelma
tig bekomim vergunning niet werden in 
acht genomen ; . 

Overwegende, ten andere, dat de voor
bereidende werken van de wet van 30 
juni 1951 uitwijzen dat artikel 9 van deze 
wet, dat artikel 1 van de wet van 20 
december 1897 vervangt, beoogt, ieder 
bedrog bij in-, uit- of doorvoer van 
goederen op efficientere wijze te beteu
gelen; 

Dat het derhalve niet in de bedoeling 
van de wetgever kan hebben gelegen, 
door de bepalingen van het toegevoegde 
tweede lid van bedoeld artikel 1 van de 
wet van 20 december 1897 voortaan aan 

. de toepassing van het eerste lid te ont-

trekken degene die een aangifte gedaan 
heeft van uitvoer naar het in de vergun
ning vermelde land, doch naar een ander 
land uitvoert ; 

Dat het middel naar recht faalt; 

3o Omtrent de verdere voorziening van 
Limborgh: 

Over het vijfde en het zesde middel : 

Overwegende dat deze middelen dezelf
de zijn als het vijfde en het zesde middel 
van eiser Van Den Bossche en om de 
dienaangaande aangegeven redenen niet 
kunnen aangenomen worden ; 

Over het zevende middel, afgeleid uit 
de schending van de rechten der verde
diging, van de artikelen 5, inzonderheid 
5-2, 6, inzonderheid 6-3, a, b en e, van 
het Verdrag van 4 november 1950 tot 
bescherming van de rechten van de mens 
en de fundamentele vrijheden, 1 van de 
wet van 13 mei 1955 houdende goed
keuring van dit verdrag en 97 van de 
Grondwet, 

doordat het bestreden arrest, na regel
matig kennis te hebben genomen van de 
conclusie die om de schorsing van de 
behandeling van de zaak verzocht totdat 
een vertaling bij het dossier zou zijn 
gevoegd van alle stukken gesteld in de 
Duitse of andere vreemde talen, verklaart 
uit het debat de niet vertaalde stukken 
te verwijderen die als bijlagen zijn 
gevoegd bij proces-verbaal 101/69 onder 
nummers 21, 22, 23, 27, 28, 29, 29bis, 
29ter, 29quater, 29quinquies, en verder 
beslist dat er geen reden bestaat tot 
schorsing van de behandeling · v?>n de 
zaak, ·om de reden « dat het proces-ver
baal 101/69 van 20 februari 1969 de 
feiten die eiser en andere beroepers ten 
laste werden gelegd, samenvat ; dat in 
dit proces-verbaal meermaals verwezen 
wordt naar Duitse documenten, onder 
meer uitvoervergunningen en ontledings
attesten (zie bijlagen proces-verbaal 
101/69, nummers 21, 22, 23, 27, 28, 29, 
29bis, 29ter, 29quater en 29quinquies); 
dat, vermits eiser beweert de Duitse taal 
niet machtig te zijn 0 o o de rechten van de 
verdediging o o o zouden geschonden wor
den indien deze niet vertaalde stukken 
als bewijs mochten ktmnen gelden van 
de te zijnen laste gelegde feiten ; dat er 
derhalve grond bestaat om bedoelde 
stukken uit het debat te weren ; dat het 
verioek tot schorsing van de behandeling 
van de zaak om deze reden zonder voor
werp wordt "• 
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te1·wijl I o de beklaagde, die de officiele 
vertaling in de taal van de rechts
pleging, van in de debatten regelmatig 
overgelegde stukken, vraagt, het recht 
heeft te b(lkomen dat die vertaling bij het 
dossier wordt gevoegd ; de stukken, over
gelegd als bijlagen bij het proces-verbaal 
nummer 101/69 van 20 februari 1969, nut
tig konden zijn, niet aileen voor de vervol
gende partij, maar ook voor de vervolgde 
partij in verband met haar verdediging 
op basis van feiten vermeld in bedoeld 
proces-verbaal dat als zodanig niet uit de 
de batten was verwijderd; het weren van 
deze bijlagen wegens het gevaar dat de 
niet-vertaalde stukken zouden gelden als 
bewijs van de eiser ten laste gelegde 
feiten en het om die reden afwijzen van 
het verzoek dat bij het dossier zou wor
den gevoegd de officiele vertaling van de 
stukken in een vreemde taal, die onder 
meer bedoelde bijlagen omvatten, geen 
passend antwoord op dit verzoek oplevert 
(schending van artikel 97 van de Grond
wet) en de schending van de rechten van 
de verdediging van de beklaagde in stand 
houdt ten aanzien van de feiten der 
vervolging, met name die vermeld in 
meergenoemd proces-verbaal (schending 
van het algemeen rechtsbeginsel van het 
recht van verdediging, en van de boven
gemelde bepalingen van het verdrag tot 
bescherming van de rechten van de 
mens); 

2° eiser de vertaling vroeg van aile 
stukken in een vreemde taal, met name 
in de Duitse taal, die in het dossier 
berustten ; het arrest dit verzoek afwees 
en onverwijld over de zaak zelve uit
spraak deed ten opzichte van eiser, op de 
grond dat het uit de debatten weert tien 
niet vertaalde stukken in de Duitse taal, 
die bij het proces-verbaal nummer IOI/69 
waren gevoegd, hetwelk de eiser en 
andere beklaagden ten lasoe gelegde 
feiten samenvat, zonder ontkenning even
wei van de aanwezigheid, in het dossier, 
van andere niet vertaalde stukken in een 
vreemde taal dan de evenbedoelde ; de 
verwerping van het verzoek om verda
ging totdat aile in het dossier berustende 
stukken, gesteld in een andere taal dan 
die van de rechtspleging, officieel zouden 
zijn vertaald dienvolgens niet passend 
met redenen omkleed is (schending van 
artikel 97 van de Grondwet) : 

Overwegende dat eiser in zijn conclusie 
enkel de vrees opperde dat de in de 
Duitse taal gestelde en niet vertaalde 
stukken «in de steiling van de vervol
gende partij zouden bijdragen tot het 

bewijs van het frauduleuze karakter van 
een reeks verrichtingen " ; 

Overwegende dat het arrest vaststelt 
dat het proces-verbaal nummer 101/69 
van 20 februari 1969 de ten laste van 
eiser gelegde feiten samenvat en dat dit 
proces-verbaal verwijst onder meer naar 
tien stukken die er aan gehecht zijn en in 
het Duits zijn gesteld; dat het arrest 
aanmerkt dat de rechten van eisers 
verdediging zouden geschonden zijn, 
indien deze stukken mochten aangewend 
worden tot bewijs van de feiten die te 
zijnen laste worden gelegd, dat het der
halve behoort deze stukken uit de debat
ten te weren en dat dientengevolge de 
vraag tot schorsing van het onderzoek 
van de zaak zonder voorwerp wordt ; 

Overwegende dat, enerzijds, het arrest 
aldus passend eisers conclusie beant
woordt; 

Overwegende dat, anderzijds, het ar
rest aldus door een feitelijke en dus 
soevereine beoordeling beslist dat van de 
onvertaalde stukken enkel de stukken 
die het weert enig bewijs ten laste van 
eiser hadden kunnen inhouden, terwijl 
geen gegevens die hem betreffen .kunnen 
gehaald worden uit de andere in een 
vreemde taal gestelde stukken die niet 
vertaald werden noch verwijderd; 

Overwegende dat door de tien stukken 
gevoegd bij het proces-verbaal nummer 
101/69 uit de debatten te weren, het 
arrest noodzakelijk beslist dat het hof 
van beroep geen acht slaat op het proces
verbaal in zoverre het op bedoelde stuk
ken steunt; 

Overwegende dat het arrest derhalve 
de rechten van de verdediging niet heeft 
geschonden en evenmin de in het middel 
aangehaalde bepalingen van het verdrag 
tot bescherming van de rechten van de 
mens en de fundamentele vrijheden ; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Over het elfde middel : 

Overwegende dat het middel hetzelfde 
is als het elf de mid del van Van den 
Bossche; 

Overwegende dat eiser vervolgd en 
veroordeeld werd wegens inbreuk op het 
koninklijk besluit van 24 oktober 1962 
tot regeling van de in-, uit- en doorvoer 
van goederen om zich als dader, mede
dader of medeplichtige schuldig gemaakt 
te hebben aan uitvoer langs het kantoor 
Zelzate-haven van hoeveelheden samen-
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gestelde veevoeders, mai'smeel of milo
meel naar de Bondsrepubliek Duitsland 
onder dekking van uitvoervergunningen, 
slechts geldig voor uitvoer naar andere 
landen en die derhalve nietig waren, daar 
zij werden gebruikt voor andere verrich
tingen dan die waarvoor zij werden afge
geven; 

Overwegende dat het arrest vaststelt 
dat de goederen met de bewuste deel
neming van eiser aangegeven werden met 
het Verenigd Koninkrijk als bestemming, 
terwijl ze in werkelijkheid naar de 
Bondsrepubliek Duitsland werden uitge
voerd; 

Overwegende dat, om de redenen die 
reeds werden uiteengezet in antwoord op 
het elf de middel van Van den Bossche, 
het middel mtar recht faalt; 

4. Omtrent de verdere voorzienin
gen van Dumon Albrecht en Dumon 
Geeraert: 

5. Omtrent de voorzieningen van 
Mertens en Marchant : 

6. Omtrent de voorzieningen van de 
Belgische Staat, minister van financien, 
vervolgende partij : 

a) tegen de verweerder Laga: 

Over het middel afgeleid nit de scherr
ding van de artikelen 97 van de Grond
wet, 66, 71, 100 van het Strafwetboek, 
239 van de algemene wet van 26 augus
tus 1822, 19, 2'2; tot en met 25, en 28 van 
de wet van 6 aprill843, 1 van de wet van 
20 december 1897, gewijzigd door artikel 

· 9 van de wet van 30 juni 1951, 10 van de 
wet van 11 september 1962, en 5, § l, 
nr. 3, van het koninldijk besluit van 24 
oktober 1962, 

doordat het bestreden arrest, dat ver
weerder vrijspreekt, een onoverkomelijke 
dwaling als rechtvaardigingsgrond aan
neemt, omdat verweerder Laga de koop
waar C.I.F. Antwerpen had geleverd, hij 
in de onmogelijkheid verkeerde het door 
derden gepleegd bedrog te verhinderen, 
hij al zijn verplichtingen heeft vervuld 
overeenkomstig de toenmalige norm en, 
en hij heeft gehandeld zoals ieder voor
zichtig handelaar in dezelfde omstandig
heden, 

terwijl, ee1·ste onderdeel, de levering 
C.I.F. Antwerpen enerzijds geen dwaling 
kan zijn daar het een feit is en geen 
·" geesteshandeling n, anderzijds geen 

overmacht uitmaakt, daar deze levering 
niet kon gebeuren buiten verweerders 
wil; 

tweede onde1·deel, verweerder niet ver
volgd wordt om een bedrog van derden 
niet te hebben verhinderd; 

de1·de onderdeel, de toenmalige normen 
niets anders zijn dan de voorschriften 
waarop de vervolging is gegrond, zodat 
het arrest in werkelijkheid ten onrechte 
een dwaling omtrent de interpretatie van 
de wet voor een rechtvaardigingsgrond 
houdt door te aanvaarden dat wie een 
strikt persoonlijke en onafstaanbare uit
voervergunning heeft verkregen, de goe
deren heeft ingeklaard, en de restitutiel? 
aangevraagd, al zijn wettelijke verplich
tingen heeft vervuld door de goederen 
C.I.F. Antwerpen te leveren en niet 
aansprakelijk is voor het verder naleven 
van de vergunningsvoorwaarden ; 

vierde onderdeel, een handelaar niet 
voorzichtig is, wanneer hij de wettelijke 
voorschriften niet naleeft ; derhalve 
het arrest het wettelijk begrip onover
komelijke dwaling, beschouwd als recht
vaardigingsgrond, miskent en zijn be
schikking van· vrijspraak niet wettelijk 
rechtvaardigt : 

Overwegende dat het arrest vaststelt 
dat de goederen die door verweerder Laga 
aan de firma Krogh door bemiddeling 
van de personenvennootschap met be
perkte aansprakelijkheid " Agimex >> 
werden verkocht en door verweerder voor 
uitvoer naar Denemarken werden aan
gegeven ter bestemming van bedoelde 
firma, van hun aangegeven bestemming 
werden afgeleid door de vennootschap 
" Agimex " en door deze laatste werden 
verkocht aan de firma Henck in Duits
land; 

Overwegende dat het arrest nagaat of 
verweerder in de onwetendheid kon zijn 
aangaande de werkelijke bestemming 
door de vennootschap « Agimex " aan de 
uitvoerende goederen gegeven; dat het 
in dit verband vaststelt dat de bewering 
van eiser dat verweerder niet kon ignore
ren dat deze goederen niet verkoopbaar 
waren in Denemarken, niet voldoende 
gestaafd is ; 

Overwegende dat het arrest daarna de 
gegevens onderzoekt die verweerder in
roept, en vaststelt dat hij niet enkel 
beweert dat hij de goederen C.I.F. 
Antwerpen heeft geleverd en dat hij al de 
verplichtingen vervuld heeft die door de 
toen in voege zijnde wetgeving opgelegd 
werden bij uit.voer, maar nog dat hij in 
de onmogelijkheid verkeerde, door enige 
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daad het bedrog van de vennootschap 
« Agime1c » te verhinderen, en ook dat hij 
gehandeld heeft zoals in dezelfde om
standigheden iedere voorzichtige hande
laar het zou gedaan hebben ; 

Overwegep.de dat het arrest hieruit 
wettelijk heeft kunnen afleiden dat, 
indien deze gegevens bewezen waren, 
eiser in onoverkomelijke dwaling of 
onwetendheid omtrent de feiten of om
trent het recht z.ou verkeerd hebben, wat 
zijn schuld zou uitsluiten ; 

Dat in een feitelijke en derhalve 
soevereine beoordeling het arrest over
weegt dat de beweringen van verweerder 
aangaande deze feiten niet ontbloot zijn 
van elk gegeven dat ze geloofwaardig 
maakt en dat eiser in gebreke blijft hun 
onjuistheid te bewijzen; · 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

b) tegen de verweerders De Clercq, 
Bouckaert en de personenvennootschap 
met beperkte aansprakelijkheid « Mase
lis » : 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van dezelfde wetsbepalingen die 
reeds werden aangehaald in het middel 
dat Laga betreft, 

doordat het bestreden arrest de eerste 
twee verweerders vrijspreekt, om de 
:reden dat het mogelijk is _ dat zij de 
wijziging niet kenden van de bestemming 
van de goederen, 

terwijl, eerste onderdeel, de verweerders 
als daders werden vervolgd en de een
voudige materiele inbreuk in zaken van 
douanen en accijnzen strafbaar is, onge
acht het opzet, de nalatigheid, de dwaling 
of de onwetendheid van de overtreder; 

tweede onde1·deel, het arrest de onwe
tendheid van de verweerders niet voor 
onoverkomelijk aanmerkt en derhalve 
niet voor een rechtvaardigingsgrond 
houdt: 

Overwegende dat de verweerders De 
Clercq en Bouckaert Maria vervolgd 
werden onder meer als daders, de tweede , 
daarenboven als strafrechtelijk aanspra
kelijk voor De Clercq op grand van 
artikel 231 van de wet van 26 augustus 
1822 in haar hoedanigheid van orgaan 
van de vennootschap « Maselis » waarvan 
zij zaakvoerster is, en deze vennootschap 
als civielrechtelijk aansprakelijk op grand 
van artikel 1384 van het Burgerlijk 
W etboek voor de schade veroorzaakt 
door De Clercq ; 

Overwegende dat alvorens de schuld te 

onderzoeken van al de vervolgde be
klaagden., het arrest vaststelt dat de 
douanewetgeving, in hoofde van de 
daders, « de materiele inbreuken op haar 
voorschriften beteugelt ongeacht het 
opzet van de overtreder, diens nalatigheid 
of diens dwaling »; dat het arrest noch
tans preciseert dat « zoals naar gemeen 
recht, de dader echter niet kan worden 
veroordeeld wegens een feit dat aan hem 
niet te wijten is; dat een rechtvaardi
gingsgrond, zoals onoverwinnelijke dwa
ling of overmacht, het misdrijf van zijn 
strafrechtelijk karakter berooft, ook al 
mocht het materialiter bewezen zijn " ; 

Overwegende dat het arrest vanuit 
deze regelen de gevallen onderzoekt van 
de eerste twee verweerders en vaststelt 
dat dezen " aile verantwoordelijkheid 
afwentelen en volkomen onwetendheid 
voorwenden ten aanzien van de koers
wijziging waardoor de bewuste goede
ren ... , bij de uitvoer, van hun bestem
ming naar het derde land werden afge
leid "; 

Dat het arrest onder meer aanstreept 
dat de aangeklaagde uitvoeren, die door 
bemiddeling van de naamloze vennoot
schap « Limborgh en C0 " geschiedden, 
bij deze firma telkens het voorwerp 
waren van een dubbel stel cognossemen
ten, het eerste voor de uitvoer naar het 
derde land, het tweede, tegelijkertijd 
opgesteld, voor de uitvoer naar Duits
land, en waardoor het afwenden van de 
goederen naar dit land mogelijk werd 
gemaakt; 

Overwegende dat door de verweerders 
vrij te spreken, om de reden dat onder 
meer niet wordt bewezen dat zij het 
bestaan hebben kunnen kennen van het 
tweede stel cognossementen of het ge
bruik dat ervan werd gemaakt, het 
arrest, bij toepassing van de regelen 
waaraan het vooraf had herinnerd, impli
ciet doch duidelijk aanneemt dat het 
niet is uitgesloten, nu het tegendeel niet 
wordt bewezen, dat de door de verweer
ders aangevoerde onwetendheid onover
komelijk is geweest ; 

Dat het middel, dat steunt op een 
onjuiste lezing van het arrest, feitelijke 
grondslag mist ; 

7. Omtrent de voorzieningen van de 
Belgische Staat, Minister van Economi
sche Zaken en Minister van Landbouw, 
en van het Groot-Hertogdom Luxem
burg, Minister van Buitenlandse Zaken 
en van Buitenlandse Handel, Minister 
van Landbouw en Minister van Finan
cien, burgerlijke partijen : 
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Overwegende dat de eisers verklaard 
hebben zich tegen alle beschikkingen, zo 
strafrechtelijke als civielrechtelijke, te 
voorzien; 

a) wat verweerder Bloch betreft : 

Overwegende dat de eisers op 7 juni 
1971 verklaard hebben van hem voor
zieningen afstand te doen ; 

b) wat de andere verweerders betreft : 

Overwegende dat de eisers, die niet in 
kosten van de door de Belgische Staat, 
Minister van Financien, vervolgende 
partij, en het openbaar ministerie inge
stelde vorderingen werden veroordeeld, 
niet bevoegd zijn om zich te voorzien 
tegen de op deze vorderingen gewezen 
beslissingen ; 

En ten opzichte van de eisers Van den 
Avenue, Van den Bossche, Limborgh, 
Duman Albrecht, Duman Geeraert, Mer
tens, Marchant, Vervoort, Schilansky 
David en Schilansky Abraham, alsmede 
de verweerders Laga, De Clercq en Bouc
kaert: 

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

B. In zoverre de voorzieningen gericht 
zijn tegen de beslissn<gen gewezen over 
de burgerlijke rechtsvorderingen mge
steld door de Belgische Staat, Mmister 
van Economische Zaken en Minister van 
Landbouw, en het Groot-Hertogdom 
Luxemburg, Mmister van Buitenlandse 
Zaken en van Buitenlandse Handel, 
Minister van Landbouw en Minister van 
Fmancien: 

Overwegende dat het arrest de be
klaagden De Clercq, Bouckaert, De 
Caluwe, VanDaele en Tiixen vrijspreekt 
en de personenvennootschap met beperk
te aansprakelijkheid « Maselis » buiten 
zake stelt en de tegen dezen gerichte 
eisen van de burgerlijke partijen afwijst; 

Dat het de beklaagden Mertens, 
Vervoort, Van den Avenne, Duman 
Albrecht, Duman Geeraert, Schilmsky 
David, Schilansky Abraham, Bloch, 
Limborgh en Marchant vrijspreekt van 
sommige telastleggingen en de eisen van 
de burgerlijke partijen afwijst, ill zoverre 
deze gegrond zijn op bedoelde telastleg
gingen; 

Dat na deze beklaagden veroordeeld te 
hebben wegens andere telastleggingen, 
alsook Van den Bossche en J oosen 

wegens de misdrijven die te hunnen laste
worden gelegd, het arrest de uitspraak 
over de civielrechtelijke belangen uit
stelt tot het Hof van Justitia van de 
Ecuopese Gemeenschappen bij wijze van 
prejudiciele beslissmg zal uitspraak heb. 
ben gedaan over de vragen die het arrest. 
aan bedoeld Hof voorlegt, en bet arrest· 
desaangaande de kosten aanhoudt ; 

1. W at de voorzieningen betreft van 
Vervoort, Van den Avenne, Duman 
Albrecht, Duman Geeraert, Schilansky 
David en Schilansky Abraham: 

Overwegende dat bij akten neergelegd 
ter griffie van het Hof op 17 november 
1972 de eisers Van den Avenue, Duman 
Albrecht en Duman Geeraert afstand 
hebben gedaan van hun voorzienn<gen, 
behoudens in zoverre zij gericht zijn 
tegen de beslissing waarbij het hof van 
beroep zich bevoegd heeft verklaard om 
kennis te nemen van de burgerlijke
rechtsvorderingen ; 

Overwegende dat de voorzieningen van 
Vervoort, Schilansky David en Schilans
ky Abraham niet ontvankelijk zijn 
bij gebrek aan belang, in zoverre zij 
gericht zijn tegen de beslissingen die de
eisen van de burgerlijke partijen, gegrond 
op de niet bewezen verklaarde telast
leggingen, afwijzen ; 

Overwegende dat, in zoverre de voor
zieningen gericht zijn tegen de beslissing 
die, wat de andere telastleggingen aan
gaat, het middel van onbevoegdheid 
verwerpt, Vervoort, Schilansky David 
en Schilansky Abraham geen middel 
laten gelden, terwijl Van den Avenue, 
Duman Albrecht en Duman Geeraert 
geen bijzonder middel aanvoeren; 

Overwegende dat, voor het overige, de
voorzieningen van Vervoort, Schilansky 
David en Schilansky Abraham niet 
ontvankelijk zijn, daar de beslissingen 
niet definitief zijn in de zin van artikel 
416 van het Wetboek van strafvordering; 

2. W at de voorzieningen betreft van de 
Belgische Staat, Mmister van Econo
mische Zaken en Minister van Landbouw, 
en van het Groot-Hertogdom Luxem
burg, Minister van Buitenlandse Zaken 
en van Buitenlandse Handel, Minister 
van Landbouw en Mmister van Finan
cien: 

Overwegende dat uit de stukken waar
op het Hof vermag acht te slaan, niet 
blijkt dat de eisers hun voorzieningen 
hebben betekend aan andere verweerders 
dan De Clercq, Bouckaert en de perso-
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nenvenn.ootschap met beperkte aanspra
kelijkheid « Maselis " ; 

Overwegende dat de eisers op 7 juni 
1971 verklaard hebben afstand te doen 
·van hun voorzieningen tegen de beslissin
-gen gewezen over hun vorderingen tegen 
"Bloch; 

Dat bij alden neergelegd ter griffie van 
het Hof, onderscheidenlijk op ll april, 
5 mei en 13 september 1972, de Belgische 
'Staat, Minister van Economische Zaken, 
-en het Groot-Hertogdom Luxemburg, 
zonder nochtans in het bestreden arrest 
te berusten, verklaard hebben afstand te 
doen van hun voorzieningen « in zoverre 
dit arrest niet definitief is op burgerlijk 
gebied, daar het beslist het Hof van 
Justitie te Luxemburg te raadplegen over 
de burge:dijke vorderingen ingesteld door 
de burgerlijke partijen tegen : I. Mertens, 
2. Vervoort, 3. De Caluwe, 4. VanDaele, 
5. Tiixen, 6. de naamloze vennootschap 
« Antwerpse . Zaadnatie ,, 7. Van den 
Bossche, 8. Joosen, 9. Van den Avenne, 
10. Dumon Albrecht, II. Dumon Gee
raert, 12. Schilansky David, 13. Schi
lansky Abraham, 14. Bloch, 15. de 
personenvennootschap met beperkte aan
sprakelijkheid « Agimex ,, 16. Limborgh, 
17. Marchant, 18. Denis, 19. de naam
loze vennootschap «Jean Delvaux "; 

a) W at de voorziening van de Belgische 
Staat, Minister van Landbouw, betreft : 

Overwegende dat in zoverre de voor
ziening gericht is tegen andere verweerJ 
ders dan Bloch, De Clercq, Bouckaert en 
de personenvennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid « Maselis ,, zij niet 
ontvankelijk is, daar de betekening ervan 
niet wordt bewezen ; 

Overwegende dat in zoverre de voor
ziening gericht is tegen de verweerders 
De Clercq, Bouckaert en de vennootschap 
« Maselis ,, eiser geen middellaat gelden ; 

b) Wat de voorzieningen ingesteld door 
. de Belgische Staat, Minister van Econo
mische Zaken, en door het Groot-Hertog
dom Luxemburg betreft : 

Overwegende dat bij gebrek aan voor
werp, geen afstand dient gedecreteerd te 
worden van de voorzieningen van de 
eisers in zoverre deze J oosen en de 
vennootschappen « Antwerpse Zaadna
tie " (thans Algemeen Natiebedrijf) en 
« Agimex " betreffen ; 

Dat inderdaad, ten overstaan van de 
voornoemde verweerders het arrest enkel 
uitspraak doet over de vordering van het 

openbaar ministerie dat, wat hen betreft, 
aileen hoger beroep heeft ingesteld tegen 
het vonnis van 29 juni 1970; 

Dat de voorzieningen van de eisers, nu 
zij gericht zijn tegen de beschikkingen 
over de civielrechtelijke belangen, dan 
ook aan J oosen en de vennootschappen 
« Antwerpse Zaadnatie " en « Agimex " 
vreemd waren ; 

Overwegende dat voor het overige de 
afstanden van die voorzieningen beperkt 
zijn en niet tot voorwerp hebben de 
voorzieningen van de eisers tegen de 
beslissingen die hun eisen afwijzen inge
volge de vrijspraak van de beklaagden 
De Caluwe, Van Daele en Tiixen, en in de 
mate van de gedeeltelijke vrijspraak van 
de beklaagden Mertens, Vervoort, Van 
den A venne, Dumon Albrecht, Dumon 
Geeraert, Schilansky David, Schilansky 
Abraham, Bloch, Limborgh en Mar
chant; 

Dat in zoverre de voorzieningen gericht 
zijn tegen die beslissingen, zij niet ont
vankelijk zijn bij gebrek aan bewijs van 
hun betekening ; 

In zoverre de voorzieningen gericht 
zijn tegen de beslissingen gewezen tegen
over De Clercq, Bouckaert en de perso
nenvennootschap met beperkte aanspra
kelijkheid « Maselis " : 

III. Over de voorzieningen van de 
Belgische Staat, Minister van Economi
sche Zaken en Minister van Landbouw, 
en van het Groot-Hertogdom Luxem
burg, Minister van Buitenlandse Zaken 
en Buitenlandse Handel, Minister van 
Landbouw en Minister van Financien, 
burgerlijke partijen, tegen het arrest 
nr. ll35 gewezen op 28 mei 1971 tegen
over Bloch: 

a) In zoverre de voorzieningen gericht 
zijn tegen de beslissingen gewezen op de 
vorderingen ingesteld door de Belgische 
Staat, Minister van Financien, vervol
gende partij en door het openbaar 
ministerie : 

Overwegende dat de eisers die niet in 
kosten van bedoelde vorderingen werden 
veroordeeld, niet bevoegd zijn om zich te 
voorzien tegen de op deze vorderingen 
gewezen beslissingen ; 

b) In zoverre de voorzieningen gericht 
zijn tegen de beslissingen gewezen op de 
civielrechtelijke vorderingen door de 
eisers ingesteld : 
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Overwegende dat het niet blijkt uit de 
stukken waarop het Hof vermag acht te 
slaan dat de eisers hun voorzieningen 
betekend hebben aan de partij tegen wie 
zij zijn gericht ; 

_IV. Omtrent de voorziening van 
Joosen tegen het arrest nr. 1136 van 
28 mei 1971: 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 187, 188 gewijzigd 
door artikel I van de wet van 9 maart 
1908, 189, 2ll van het Wetboek van 
strafvordering, 1319, 1320, 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek en 97 van de Grand
wet, 

doordat het arrest, bij bevestiging van 
het beroepen vonnis, het ver:z:et_van eis~:r; 
tegen het vonnis dat op 29 ]um 1970 bl] 
verstek werd gewezen, wegens laattijdig
heid onontvankelijk verklaart, om de 
redenen dat de betekening van dit vonnis 
dagtekent van 5 oktober 1970; dat 
blijkens de ter zitting voor het hof op 
12 mei 1971 door hem afgelegde verlda
ring, Joosen zijn veroordeling bij bedoeld 
verstekvonnis nit de kranten heeft ver
nomen ; dat deze kennisneming enkel 
heeft kunnen plaatsvinden in bet tijd
bestek dat onmiddellijk op de uitspraak 
van bedoeld vonnis is gevolgd ; dat hij 
luidens dezelfde in bet zittingsblad opge
nomen verklaring wist dat hij tegen dit 
vonnis steeds verzet· kon aantekenen ; dat 
hij vruchteloos de verklaring inroept 
welke zijn echtgenote op 30 maart 1971 
aan de gerechtelijke politie heeft afge
legd; dat, naar zijn versie van deze ver
klaring, de overhandiging van de akte 
van betekening van 5 oktober 1970 aan 
Joosens raadsman ten laatste rond 5 ja
nuari 1971 moet zijn geschied ; dat 
Joosen pas op 3 februari 1971 verzet 
heeft aangetekend niet tegen de eerst
komende terechtzitting na het verstrijken 
van een termijn van tien dagen maar 
met dagvaarding tege~_l9 juni 19~2; da~ 
zijn bewering als zou hl] pas op 27 ]annan 
1971 kennis hebben gekregen van de 
betekening, :i:Liet opweegt tegen de zeker
heid dat de subjectieve overtuiging van 
zijn onschuld hem normalerwijze moest 
aanzetten tot onverwijlde reactie bij bet 
vernemen, via de pers, van zijn veroor
deling tot een jaar hoofdgevangenisstraf 
en betaling van zeer zware geldboeten en 
schadevergoedingen ; dat bij hem de 
elementaire bezorgdheid moet worden 
ondersteld om dan toch tenminste zonder 

.- uitstel zijn raadsman · te · consulteren, bij 
het uitblijven van de verwachte beteke-

ning van het vonnis ; dat de door echt
genote J oosen verstrekte uitleg hoogst 
onwaarschijnlijk voorkorp.t; dat bet on
denkbaar is dat zij, die normaal met haar 
man samenwoont, in haar dagelijkse 
omgang met hem, de officiiile kennisge
ving van diens veroordeling tot zo belang
rijke vrijheidsberoving en geldstraffen 
zou hebben verzwegen ; dat deze vercior
deling van aard was, de Socia~e en 
materiele toestand van het gezm op 
ingrijpende wij~e te · verstoren ; d~t 
bovendien ernst1g kan worden betwl]
feld of de handelwijze die zij voorwendt, 
de zogezegde depressieve toestand van 
haar man daadwerkelijk diende ; dat ten 
deze trouwens geell. enkel contro]eerbaar 
gegeven bestaat, dat, ook al mocht de 
verldaring van de echtgenote J oosen met 
de werkelijkheid overeenstemme:r:, dit 
stil blijven van zijn vrouw geenszms de 
mogelijkheid voor J oosen uitsloot om 
zelf hetzij, zoals gezegd, zijn advocaat te 
raadplegen, hetzij ter griffie te informe
ren naar het vermeend uitblijven van de 
betekening ; dat, onverminderd het sa
menwonen met zijn echtgenote, waarvan 
boger sprake, redelijkerwijze moe_t wor
den aanvaard dat hij deze mogehjkheid 
heeft benut ; dat ettelijke factoren hem 
daartoe moesten bewegen, meer bepaald:: 
de erkende kennisneming van de veroor
deling in de krant, met bet besef van alle 
daaraan verbonden morele en materiele 
gevolgen ; de wetenschap dat hij tegen 
deze beslissing verzet kon aantekenen en 
de spontane aandrang die bij hem daartoe 
aanwezig moet worden geacht, de hoogst
waarschijnlijke contacten met de mede
veroordeelden, meer bepaald die welke 
tot zijn onmiddellijke werkkring behoor
den ; zijn hypothetische toestand van 
neerslachtigheid die slechts baat kon 
vinden bij een onverwijlde benaarstig~~ 
van elk initiatief strekkende tot beveill
ging van zijn recht op verdediging ; dat, 
dienvolgens, een geheel van bepaalde, 
ernstige en overeenstemmende vermoe
dens de overtuiging wettigen dat J oosen 
geruime tijd v66r 3 februari 1971, datum 
van zijn verzet, op de hoogte was van de 
betekening van het bij verstek gewezen 
vonnis van 29 j\mi 1970 en dat dit verzet 
niet binnen de door artikel 187 van het 
Wetboek van strafvordering vastgestelde 
termijn werd aangetekend, 

terwijl, eerste onclerdeel, zoals eiser ~~t 
voorhield zonder tegengesproken te. Zl]~ 
op dit punt door het arrest, -het vonms b1] 
verstek van 29 juni 1970 hem betekend 
werd door exploot van gerechtsdeur
waarder op 5 oktober 1970 " sprekende 
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met zijn vrouw " ; in dergelijk geval 
beklaagde zich in verzet mag voorzien 
wat betreft de. strafrechtelijke veroorde
ling binnen de tien dagen van zijn kennis
neming van de betokening en wat betreft 
de burgerrechtelijke veroordelingen tot 
de tenuitvoerlegging van het vonnis ; 
vaststaat dat het de vervolgende partij 
behoort er voor te zorgen dat de veroor
deelde kennis zou krijgen van de beto
kening van een tegen hem bij verstek 
uitgesproken vonnis ; bij onderzoek naar 
de ontvankelijkheid van het verzet er 
geen enkel argument kan aangehaald 
worden tegen de opposant dat zou geput 
worden uit het feit dat hij bepaalde 
handelingen zou gesteld of onthoudingen 
zou gehad hebben, waardoor hij de 
kennisneming van de betokening zou 
vertraagd hebben, en het niet is de kennis 
van het vonnis bij verstek, maar de 
kennis van de betokening ervan die tegen 
de veroordeelde de buitengewone termijn 
van verzet doet !open ; er dus niet mag 
vermoed worden dat een bij verstek 
veroordeelde, zelfs wanneer hij kennis 
heeft van het bestaan van het vonnis 
tegen hem uitgesproken en van de moge
lijkheid er verzet tegen in te stellen, 
navraag zou doen betreffende het be
staan van een eventuele betokening van 
dat vonnis, gedaan sprekende met ie
mand anders dan hemzelf, vermits hij 
moet weten dat de termijn waarover hij 
beschikt om er verzet tegen aan te 
tekenen slechts begint te lopen vanaf het 
ogenblik waarop hij kennis zal hebben 
van deze betokening en hij een recht
matig belang kan hebben, dit ogenblik 
niet te bespoedigen door een vrijwillige 
handeling; daaruit voortvloeit dat door 
als ernstige en overeenstemmende ver
moedens te weerhouden welke de over
tuiging wettigen dat eiser in cassatie 
geruime tijd v66r 3 februari 1971 op de 
hoogte was van de betokening van het 
bij verstek gewezen vonnis van 29 juni 
1970, onverminderd het samenwonen met 
zijn echtgenote, de erkende kennisne
ming van de veroordE'ling in de krant, 
met het besefvan aile daaraan verbonden 
morele en materiele gevolgen, de weten
schap dat hij tegen deze beslissing verzet 
kon aantekenen en de spontane aandrang 
die bij hem daartoe aanwezig moet 
worden geacht, de hoogstwaarschijnlijke 
contacten met de medeveroordeelden en 
zijn hypothetische toestand van neer
slachtigheid die slechts baat kon vinden 
bij een onverwijlde · benaarstiging van 
elk initiatief strekkende tot beveiliging 
van zijn recht op verdediging, aile 
bestanddelen welke eiser dienden aan 

te zetten zich op eigen hand te informeren 
naar het uitblijven van de betokening, 
het arrest een cnjuiste draagwijdte geeft 
aan artikel 187 van het Wetboek van 
strafvordering waarvan het beweert toe
passing te doeP, en alleszins een beslnit 
heeft getrokken dat niet logisch mag 
afgeleid worden van de feitelijke elemen
ten die het inroept (schending van al de 
wetsbepalingen beoogd in het middel) ; 

tweede onderdeel, de verklaring van de 
echtgenote van eiser dat zij nooit het 
document, zijnde de betokening van het 
bij verstek gewezen vonnis, aan haar 
man afgegeven heeft, of hem er iets van 
gezegd heeft, nu zij wist dat hij over
stuur was en dat hij eer zenuwinzinking 
nabij was, niet ontbloot schijnt te zijn 
van geloofwaardigheid en dat het chen
volgens de vervolgende partij behoort er 
de onjuistheid van te bewijzen en dat de 
last van het bewijs van dit feit niet op de 
beklaagde kan gelegd worden ; dit feit 
voor hem een nega.tief feit is ; er ander
zijds dient opgemerkt te wordeu dat het 
bestreden arrest de datum niet bepaalt 
waarop eiser volgens het hof van beroep 
·kennis zou gehad hebbon van de beto
kening van het vonnis waartegen hij 
verzet heeft ingesteld ; gezegd arrest 
zodoonde het bewijs ]evert van de onmo
gelijkheid waarin de vervolgende partij 
zich bevindt de datum te bewijzeu waar
op de veroordeelde kennis zou gehad 
hebben van deze betokening, dan wanneer 
dit bewijs berust bij de vervolgende 
partij, en dienvolgens gezegd arrest het 
verzet van hnidige eiser niet had mogen 
verwerpen om reden van laattijdigheid 
(schending van aile wetsbepalingen be
doeld in het mid del) : 

Overwegende dat het arrest, bij beves
tiging van het beroepen vonnis van 
8 april 1971, beslist dat eisers verzet van 
3 februari 1971 tegen het verstekvonnis 
te zijnen laste uitgesproken op 29 juni 
1970 en hem op 5 oktober 1970 betekend, 
~prekend met zijn echtgenote, laattijdig 
IS· 

Dat het vaststelt dat eiser « blijkens 
d& voorhanden zijnde gegevens en om
standigheden, in gebreke is gebleven, 
verzet te doen binnen de door artikel 187 
van het W etboek van strafvordering 
vastgestelde buitengewone termijn van 
tien dagen, volgend op de dag waarop hij 
kennis had gekregen van de betokening 
van het verstekvonnis " ; 

Overwegende dat deze vaststelling, 
ofschoon zij de datum niet nauwkeurig 
bepaalt waarop eiser kennis heeft gekre
gen van de betokening van het verstek-
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vonnis, nochtans deze kennisneming 
vo1doende in de tijd situeert, door erop 
te wijzen dat het verzet van 3 februari 
1971 aangetekend werd na de tiende dag 
vo1gend op deze kennisneming ; dat 
bedoe1de vaststelling dan ook vo1staat 
·om het toezicht op de wette1ijkheid van 
.de beslissing mogelijk te maken; 

Overwegende dat, indien we1iswaar de 
opposant niet de bewijs1ast draagt van 
.de tijdigheid van zijn verzet, het noch
tans de rechter behoort na te gaan of dit 
verzet niet 1aattijdig is ; 

Overwegende dat het arrest deze 
bewijs1ast niet op1egt aan eiser en hem 
.evenmin verwijt zich niet te hebben 
ingelicht over de betekening van het 
verstekvonnis; dat het arrest de verk1a
ringen van eiser en van diens echtgenote 
onderzoekt en, zonder de bewoordingen 
·ervan te miskennen, ingevo1ge een feite
lijke en derha1ve soevereine beoorde1ing 
beschouwt dat deze ver1daringen tegen
gespro1wn worden door de feite1ijke 
gegevens en omstandigheden die het 
arrest verme1dt ; dat op grond van deze 
gegevens en omstandigheden het hof van 
beroep oordee1t dat, zelfs indien de 
verklaringen van eisers echtgenote met 
·de werkelijkheicl zouden stroken, dan 
nog "rede1ijkerwijze moet worden aan
vaard dat hij de moge1ijkheid », zijn 
.advocaat te raadp1egen aan wie " ten 
laatste rond 5 januari 1971 » de akte van 
betokening werd overhandigd, " heeft 
benut » ; dat het arrest mocht beschou
wen dat de gegevens en omstandigheden 
·die het aanhaa1t, een geheel uitmaken 
van gewichtige, bepaa1de en met e1kaar 
.overeenstemmende vermoedens en daar
uit heeft kunnen afleiden dat " het verzet 
niet binnen de door artike1 187 van het 
Wetboek van strafvordering vastgeste1de 
termijn werd aangetekend » ; 

Dat het midde1 niet kan aangenomen 
worden; 

En overwegende, aangaande de beslis
;sing op de vorderingen van de Belgische 
Staat, Minister van Financien, vervol
gende partij, en van het openbaar 
=inisterie, dat de substantiele of op 
:straffe van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat de 
beslissing overeenkomstig de wet is ; 

V. Omtrent de voorziening van J oosen 
tegen het arrest van 1 december 1971 : 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
.schending van de artikelen 373, 407, meer 
bepaald alinea 2, van het W etboek van 
strafvordering, dit 1aatste artike1 zoa1s 

het gewijzigd werd bij konink1ijk besluit 
nr. 258 van 24 maart 1936, van de rechten 
van de verdediging en van artike1 97 van 
de Grondwet, 

doordat het arrest aan eiser, die er om 
verzocht op grand van de considerans dat 
de berechting in de huidige stand van 
de procedure zbu neerkomen op de mis
kenning van het beginsel van de schor
sende kracht van het cassatieberoep in 
strafzaken, de schorsing en de verdaging 
van de zaak weigert om de redenen dat 
het cassatieberoep waarvan de schorsen
de uitwerking wordt opgeworpen, gericht 
is tegen een arrest van het hof van 
beroep van 28 mei 1971, waarbij het 
hager beroep van eiser tegen het op 
8 apri11971 op verzet gewezen vonnis van 
veroorde1ing werd bevestigd, en dat dit 
cassatieberoep uiteraard vreemd is aan 
de procedure betreffende het op 5 maart 
1971 ten laste van eiser bij verstek gewe
zen arrest van veroordeling, waartegen 
zijn verzet is gericht en waartegen nog 
geen cassatieberoep openstaat, 

terwijl, wanneer een vonnis bij verstek 
gewezen tegen ~en partij, door een ande~e 
partij door hager beroep aangevochten IS 

en op het verhaa1 van deze 1aatste 
de rechter in hager beroep eveneens bij 
verstek statueert ten opzichte van de in 
eerste aan1eg verstekmakende partij, het 
verzet, door deze ingesteld tegen ~et 
vonnis, gewezen in eerste aanleg, n1et 
aileen het bestreden vonnis maar ook nog 
de daaropvo1gende procedure en de 
beslissing, geve1d op deze procedure, 
vernietigt ; hieruit vo1gt dat door. h~ar 
opschortend karakter de voorzienm~ 
in cassatie tegen het arrest waarbiJ 
gestatueerd wordt over de ontvanke-
1ijkheid van zu1k verzet, het onderzoek 
belet van het verzet gericht tegen de 
beslissing, gewezen door de -rec~ter in 
hager beroep, bij verstek ten aanzwn van 
de beklaagde, op het hager beroep inge
steld door het openbaar ministerie tegen 
de beslissing bij verstek gewezen in eerste 
aanleg tegen de bek1aagde en waartegen 
deze verzet heeft ingeste1d ; wanneer, 
zoals in het huidig geva1, het hager 
beroep ingeste1d dom: ?-et -~penbaar 
ministerie tegen de beshssmg biJ verstek 
gewezen in eerste aanleg lastens de 
beklaagde, slechts opnie~:W t~r beoorde
ling voorlegt de wetteb]khe1d van de 
door de eerste rechter uitgesproken hoofd
gevangenisstraf en de toemeting ervan, 
de rechten van de verdediging zouden 
miskend worden, zo de beklaagde ertoe 
zou gehouden zij~, te pleiten omtrent het 



439-

door hem alleen ten bewarende titel inge
stelde verzet tegen het te zijnen opzichte 
bij verstek geveld arrest op dit hager 
beroep, vooraleer defin.itief zou beslecht 
zijn de vraag van de ontvankelijkheid en 
van de eventuele gegrondheid van het 
verzet, door hem ingesteld tegen het 
beroepen vonnis, verzet waarbij het 
gelteel van de door de eerste rechter 
beslechte punten opnieuw ter beoordeling 
wordt gelegd en meer in het bijzonder de 
vraag van de sclmld aan de feiten die hem 
ten laste zijn gelegd : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
uitspraak doet op eisers verzet tegen het 
verstekarrest op 5 maart 1971 gewezen 
ingevolge het hager beroep van het open
baar ministerie tegen het veroordelend 
verstekvonnis van 29 juni 1970 van de 
correctionele rechtbank; 

Overwegende dat eiser op 3 februari 
1971 tegen gezegd vonnis van 29 j1-mi 1970 
verzet aantekende ; dat zijn verzet onont
vankelijk werd verklaard bij vonnis van 
8 april 1971; dat het hof dit vonnis heeft 
bevestigd bij arrest nr. ll36 van 28 mei 
1971 op hager beroep van eiser ; dat eiser 
op 4 juni 1971 cassatieberoep heeft inge
steld tegen dit arrest ; 

Overwegende eensdeels dat, zoals het 
bestreden arrest aanstipt, de voorziening 
van eiser tegen het arrest nr. 1136 van 
28 mei 1971 de rechtspleging aangaande 
het hager beroep van het openbaar 
ministerie tegen het vonnis van 29 juni 
1970 niet kon opschorten, noch bijgevolg 
het onderzoek van eisers verzet tegen het 
arrest van 5 maart 1971 gewezen op dit 
hager beroep ; 

Overwegende immers dat eiser pas op 
3 februari 1971 verzet aantekende tegen 
het verstekvonnis van 29 juni 1970, 
betekend op 5 oktober 1970, niet spre
kend met zijn persoon ; 

Dat, nu het verzev gedaan werd buiten 
de gewone termijn, de rechtspleging 
aangaande het hager beroep van het 
open baar ministerie tegen bedoeld vonnis 
van 29 juni 1970 en eisers verzet tegen 
het arrest van 5 maart 1971 uitspraak 
doende op bedoeld hager beroep, mocht 
voortgezet worden, zolang eisers verzet 
tegen dit vonnis van 29 juni 1970 niet 
ontvankelijk werd verklaard; dat door 
eisers verzoek tot schorsing te verwerpen, 
het bestreden arrest de in het middel 
aangehaalde artikelen 373 en 407 van het 
Wetboek van strafvordering niet 
schendt; 

Overwegende anderdeels dat, in de 
onderstelling dat eisers verzet tegen het 
vonnis van 29 juni 1970 naderhand 

ontvankelijk ware verklaard geworden, 
dit vonnis alsook het arrest van 5 maart 
1971 en het bestreden arrest die eruit 
volgen, voor niet bestaande zouden 
gehouden zijn ; dat eisers rechten van 
verdediging derhalve gaaf bleven en het 
arrest deze rechten niet heeft kunnen 
schenden; 

Over het tweede middel, ....... . 

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, voegt de zaken 
nummers 1014 en 12ll van de algemene 
rol samen ; decreteert de afstand van de 
voorzieningen ingesteld tegen het arrest 
van 5 maart 1971 door: 1° de Belgische 
Staat, Minister van Economische Zaken 
en Minister van Landbouw, en het Groot
Hertogdom Luxemburg, Minister van 
Buitenlandse Zaken en Buitenlandse
Handel, Minister van Landbouw en 
Minister van Financien, in zoverre deze
voorzieningen gericht zijn tegen de beslis
singen over de vordering tegen Bloch 
ingesteld door de Belgische Staat, Minis
ter van Financien, vervolgende partij, en 
het openbaar ministerie ; 2° de Belgische
Staat, Minister van Landbouw, in zoverre
de voorziening gericht is tegen de beslis
sing over de civielrechtelijke vordering 
van deze partij tegen Bloch ; 3° Van den 
Avenue, Duman Albrecht en Duman 
Geeraert, in zoverre deze 'voorzieningen 
gericht zijn tegen de beslissingen over de
civielrechtelijke vorderingen van de
Belgische Staat, Minister van Economi
sche Zaken en Minister van Landbouw, 
en het Groot-Hertogdom Luxemburg, 
behoudens in zoverre deze voorzieningen 
gericht zijn tegen de beslissing waarbij 
het hofvan beroep zich bevoegd verklaart 
om kennis te nemen van de civielrechte
Iijke vorderingen ; 4° de Belgische Staat, 
Minister van Economische Zaken, en het 
Groot-Hertogdom Luxemburg, Minister 
van Buitenlandse Zaken en Buitenlandse
Handel, Minister van Landbouw en 
Minister van Financien, in zoverre deze
voorzieningen gericht zijn tegen de beslis
sing die de uitspraak over de grand van 
de civielrechtelijke vorderingen van voor
noemde partijen tegen Mertens, Vervoort, 
De Caluwe, Van Daele, Tiixen, Van den 
Bossche, Van den Avenue, Dcunon 
Albrecht, Duman Geeraert, Schilansky 
David, Schilansky Abraham, Bloch, 
Limborgh, Marchant, Denis en de naam
loze vennootschap « .Jean Delvaux » uit-

L·=--



stelt tot het Hof van Justitie van de 
Europese Economische Gemeenschap zal 
beslist hebben over de vragen die het 
arrest aan gezegd Hof onderwerpt; 
veroordeelt de afstand doende partijen 
in de kosten van hun afstand ; verwerpt 
de voorzieningen voor het overige ; 
veroordeelt de eisers in de kosten. 

19 december 1972. - 2" kamer. 
Voo1·zitter, de H. Louveaux, voorzitter.
Ve1·slaggever, de H. Janssens. - Gelijk
Zuidende conclusie, de H. Detournay, 
advocaat-generaal. Pleiters, de 
HH. Faures, Simont, Bocken, Ansiaux, 
Bayart, Houtekier, J. De Schrijver en 
Dassesse (de derde, van de balie te 
Brussel ; de zevende, van de balie te 
Antwerpen). 

3" KAMER. - 20 december 1972. 

1° DIENSTPLICHT.- MILI::CIEGERECR
TEN. - DIENSTPLICRTIGE DIE DE 
VOORWAARDEN VERMELD IN ARTI
KEL 10, § 1, 1°, VAN DE GECOORDINEER
DE DIENSTPLICRTWETTEN VOOR HE::C 
VERLENEN VAN UITSTEL OF VRIJLATING 
VAN DIENST NIET VERVULT. - ZAAK 
DIE DOOR DE MILITIERAAD NIET WE
GENS SPECIALE OMSTANDIGHEDEN AAN 
DE ROGE MILITIERAAD WERD VOOR
GELEGD. - HoGE MILITIERAAD NIET 
BEVOEGD OM OVER .DERGELIJKE 
OMSTANDIGREDEN UITSPRAAK TE DOEN. 

2° HOGER BEROEP.- DIENSTPLICRT
ZAKEN. - DIENSTPLICRTIGE DIE DE 
VOORWAARDEN VERMELD IN ARTI
KEL 10, § 1, 1°, VAN DE GECOORDINEER
DE DIENSTPLICRTWETTEN VOOR RET 
VERLENEN VAN UITSTEL OF VRIJLA::CING 
VAN DIENST NIET VERVULT.- SPECIA
LE OMSTANDIGHEDEN. - RECRTSPLE
GING. ___::_ ARTIKEL 1068 VAN RET 
GERECRTELIJK WETBOEK. - BEPA
LING BUITEN TOEPASSING. 

1° W annee1· de militieraad, die vaststelt dat 
uitstel of vrijlating van dienst wegens 
lcostwinnerschap niet lean wm·den ver
leend, omdat de voorwaa1·den ve1·meld in 
artilcel 10, § 1, 1°, van de gecoordineerde 
dienstplichtwetten niet vervuld zijn, de 
aanvraag heeft afgewezen, zonder de zaalc 
wegens speciale omstandigheden die voor 

inwilliging van de aanvraag pleiten, aan 
de hoge militiemad voor te leggen, is de 
hoge militiemad niet bevoegd om over 
het bestaan van dergelijlce omstandig
heden uitspmalc te doen (1). (Gecoordi
neerde dienstplichtwetten van 30 april 
1962, art. 28, § 4, en 37, § 3.) 

2° W anneer de militieraad de vraag om 
uitstel of vrijlating wegens lcostwinner
schap niet naar de hoge militieraad 
heeft verwezen, dan mag dit gerecht geen 
uitspraalc doen, zelfs niet bij toepassing 
van artikel 1068 van het Gerechtelijlc 
W etboek, over deze vraag geste~md op die 
speciale omstandigheden. (Gecoordineer
de dienstplichtwetten van 30 april 
1962, art. 28, § 4, en 37, § 3; G. W., 
art. 1068.) (Impliciete oplossing.) 

(OLIVIER.) 

ARREST (vertaling). 

HET HOF ; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 22 september 1972 gewezen 
door de hoge militieraad; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen- 28, § 4, en 37, § 3, 
van de gecoordineerde dienstplichtwet
ten, 

doordat de bestreden beslissing de aan
vraag om vrijlating wegens kostwinner
schap verwerpt op grand dat de hoge 
militieraad niet vermag artikel 37, § 3, 
van genoemde wetten toe te passen, 
indien de militieraad niet de zaak met 
eenparigheid van stemmen overeenkorn
stig artikel 28, § 4, naar hem heeft 
verwezen, 

terwijl de ontvankelijkheid van het 
hager beroep niet betwist werd, zodat de 
hoge militieraad, zoals de eerste rechter, 
vermocht speciale omstandigheden in 
aanmerking te nemen ; krachtens de 
algemene beginselen van het gerechtelijk 
recht de rechter in hager betoep door de 
devolutieve kracht van het hager beroep 
kennis neemt van het geheel van het 
geschil ten grande; de beslissing van de 
hoge militieraad erop neerkomt te zeggen 
dat de militieraad uitspraak doet in 
laatste aanleg : 

Overwegende dat, krachtens artikel28, 
§ 4, van de gecoordineerde dienstplicht-

(1) Cass., 6 januari 1964 (Bull. en PAsrc., 
1964, I, 464) ; vergl. cass., 10 april 1961 
(ibid., 1961, I, 857) en de noot. 
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wetten, indian uitstel of vrijlating wegens 
kostwinnerschap niet kan worden ver
leend, omdat de in artikel 10, § 1, 1°, 
vermelde voorwaarden niet zijn vervuld, 
hoewel er speciale omstandigheden zijn 
die voor inwilliging van de aanvraag 
pleiten, de raad, mits dit met eenparig
heid van stemmen geschiedt, het geval 
verwijst naar de hoge militieraad ; 

Overwegende dat de militieraad geen 
gebruik heeft gemaakt van die mogelijk
heid, zodat de hoge militieraad wettelijk 
heeft beslist dat hij niet vermocht uit
spraak te doen over de speciale onistan
digheden die volgens de dienstplichtige, 
de aanvraag rechtvaardigen ; 

Dat het middel naar recht faalt; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening. 

20 december 1972. - 3e kamer. -
Voorzitter, de H. Polet, raadsheer waar
nemend voorzitter.- Verslaggever, Rid
der de Schaetzen. - Gelijkluidende con
clusie, de H. Duchatelet, advocaat-gene
raal.- Pleiters, de HH. Hannequart en 
Rasir (van de balie te Luik). 

3e KAMER. - 20 december 1972. 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. - CONCLUSIE. - BUR
GERLIJKE ZAKEN.- WERKGEVER DIE 
ZIJN ONDERNEMING · AAN EEN DERDE 
HEEFT A.FGESTAAN. - BEDIENDE DIE 
BIJ CONCLUSIE DOE'l' GELDEN DAT 
DEZE WERKGEVER ZICH ZONDER ZIJN 
TOESTEMMING NIET KON BEVRIJDEN 
VA,N DE SCHULDEN DIE HIJ TEGE'tWVER 
HEl\i HAD. - RECHTER DIE BESLIST 
DAT DE BEDIENDE ZICH NIET KAN 
VERZETTEN TEGEN DE OVERDRA.CHT 
VAN SCHULDVORDERING DOOR DE 
WERKGEVER. - GEEN ANTWOORD OP 
DE CONCLUSIE. 

Daar de ove1·dracht door de we1·lcg,eve1· van 
zijn onderneming aan een derde tege
lijkertijd een ove1·dracht van schuldvor
de1·ing en een overdracht van schuld 
inhoudt, geejt de rechter, die beslist dat 
de bediende zich niet leon verzetten tegen 
de overdracht van schuldvordering door 
de werlcgever; geen antwoord op de 

conclusie van de bediende ten betoge 
dat de werkgever zich zonder zijn toe
stemming niet leon bevrijden van zijn 
schulden jegens hem (1). (Grondwet, 
art. 97.) 

(DESCHAMPS, T. DUBRU.) 

ARREST (vertaling). 

HET HOF; - Gelet op de bestreden 
sententie, op 19 februari 1969 gewezen 
door de W erkrechtersraad van beroep te 
Brussel, kamer voor bedienden ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen ll01, 1102, 1107, 
ll08, 1126, ll34, 1135, 1184, 1319, 1320, 
1322, 1689, 1690, 1710 en 1779, 1°, van 
het Burgerlijk Wetboek, 5 van de wetten 
betreffende het bediendencontract, geco
ordineerd op 20 juli 1955, en 97 van de 
Grondwet, 

doo1·dat, nate hebben gesteld « dat het 
geschil tussen de partijen loopt over de 
vraag of een werkgever (verweerder) de 
arbeidsovereenkomst voor bedienden 
(gesloten met eiser, zijn boekhouder) 
beeindigt, wanneer hij, gekomen op de 
leeftijd dat men zich uit de zaken terug
trekt, zijn persoonlijke onderneming in 
een personenvennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid omzet en het beheer 
ervan opdraagt aan twee leden van zijn 
personeel (de voormalige directeurs), 
terwijl hij bijna alle deelbewijzen op zijn 
naam houdt en aan zijn personeel de 
verzekering geeft dat niets aan hun werk 
of hun situatie in de onderneming zal 
worden veranderd en alle verworven 
rechten volledig zullen geeerbiedigd wor
den "• het bestreden arrest, bij wijzigende 
beslissing, die vraag ontkennend beant
woordt en derhalve de rechtsvordering 
door eiser tegen verweerder ingesteld tot 
schadevergoeding wegens onrechtmatige 
beei'ndiging van zijn overeenkomst af
wijst op grond dat « volgens de dynami
sche en moderne opvatting van de onder
naming zoals gehuldigd in de wetten van 
4 en II maart I954, onder werkgever 
wordt verstaan « elke natuurlijke of 
rechtspersoon, en onder meer elke onder-

(1) Men raadplege cass., 26 mei 1961 
(Bull. en PAsrc., 1961, I, 1030) en de noten 2 
en 3 alsmede het erratum; 17 februari 1972, 
twee arresten (Arr. cass., 1972, biz. 560) en 
noot 1. 
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neming, elke inrichting, elk kantoor, 
waar personeel wordt gebruikt, zonder 
inachtneming van de wijzigingen die in 
de leiding ervan kunnen voorkomen "; 
••• « dat wanneer het rechtskarakter van 
de onderneming in de persoon zelf van 
de werkgever een hoofdbestanddeel van 
de overeenkomst is bij het ontstaan 
hiervan, de latere wijziging van de rechts
persoonlijldJ.eid van het bedrijf geen 
wezenlijke wijziging van de arbeidsvoor
waarden ten gevolge kan hebben ... ; ... dat 
in onderhavig geval gedaagde in hager 
beroep (eiser) heeft nagelaten het onte
gensprekelijk bewijs te leveren dat hij de 
overeenkomst intuitu personae heeft 
gesloten; dat nit de gegevens van de 
zaak blijkt dat eiser in hager beroep 
(verweerder) deze rechtspersoonlijkheid 
in het leven heeft geroepen met het oog 
op het verder bestaan van zijn onderne
ming; dat hij de nodige maatregelen 
heeft genomen niet alleen om aan zijn 
aangestelden verder werk te verschaffen, 
maar dat hij bovendien in overeenstem
ming met de zaakvoerders van de 
nienwe vennootschap heeft verzekerd 
dat de verkregen rechten volledig zonden 
worden geeerbiedigd (brieven dd. 7/12 
en 14/12/1965); dat derhalve en over
eenkomstig hetgeen het Hof heeft laten 
gelden in het laatste lid van zijn arrest 
van 15 mei 1961, gedaagde in hager 
beroep zich niet kon verzetten tegen de 
overdracht van schuldvordering die eiser 
in hager beroep had gedaan " ; 

tenvijl, eerste onderdeel, luidens eisers 
brief van 15 december 1965 waarin de 
beeindiging van de overeenkomst werd 
vastgesteld en lnidens de processtnkken, 
inzonderheid de sententie van de eerste 
rechter en de conclnsies in hager beroep 
van de partijen, het hoofdelement van de 
vraag die aan de feitenrechter werd voor
gelegd, was of, wanneer eiser de over
dracht niet had aanvaard van verweer
ders schnld om het overeengekomen werk 
te verschaffen, de stelling van deze laat
ste dat hij van zijn verbintenissen tegen
over verweerder bevrijd was ten gevolge 
van de omzetting van zijn persoonlijke 
onderneming in een vennootschap onder 
voornoemde omstandigheden, de .bedoel
de beeindiging van de overeenkomst niet 
inhield ; door geen antwoord te geven op 
dit hoofdpnnt van het vraagstnk, het 
arrest de bindende kracht van het gerech
telijk contract (schending van arti
kel 1134 van het Bnrgerlijk Wetboek) en 
de bewijskracht van de conclnsies van 
de partijen (schending van de artike
len 1319, 1320 en 1322 van het Bnrgerlijk 

Wetboek) miskent; door de vraag op te 
lossen, nitgaande van de overdracht van 
verweerders schnldvordering, waartegen, 
in het ramn van een niet intuitu personae 
gesloten overeenkomst, eiser zich niet 
kon verzetten, het arrest niet passend 
met redenen is omkleed (schending van 
artikel 97 van de Grondwet) en gewezen 
is met schending van de bewijskracht 
van het a:r:rest van het Hof van 26 mei 
1961 waarvan het de leer beweert toe te 
passen (schending van de anikelen 1319, 
1320 en 1322 van het Bnrgerlijk Wet
hoek) ; door bovendien, in een van de 
redenen die verwijst naar de beroepen 
sententie, de genoemde overgedragen 
schuldvordering te doen slaan op « de 
verplichting voor de werkgever om aan 
zijn am1gestelden werk te verschaffen ,, 
het arrest door tegenstrijdigheid is aan
getast (schending van artikel 97 van de 
Grondwet), de grondregels miskent 
betreffende de contracten of de verbin
tenissen nit overeenkomst in het alge
meen (schending van de artikelen ll01, 
1102, 1107, 1108, 1126, 1689 en 1690 van 
het Burgerlijk Wetboek) en betreffende 
hnur van werk in het bijzonder (schen
ding van de artikelen 1710 en 1779, 
1°, van het Burgerlijk Wetboek en 5 van 
de wetten betreffende het bedienden
contract) en de bewijskracht van genoem
de sententie schendt (schending van de 
artikelen 1319, 1320 en 1322 van het 
Burgerlijk W etboek) ; 

tweede onderdeel, geen schuldoverdracht 
kan plaatshebben zonder toestemming 
van de schuldeiser van de overgedragen 
verbintenis, zodat de werkgever die zijn 
onderneming aan een derde overlaat of 
in een vennootschap inbrengt, zich zon
der toestemming van zijn werlrnemer 
niet kan bevrijden van de schnlden die 
hij tegenover hem krachtens de overeen
komst heeft aangegaan, inzonderheid van 
de schuld het overeengekomen werk te 
verschaffen (artikelen 1101, 1102, ll08, 
1134, 1135, 1689 en 1690 van het Burger
lijk Wetboek); door, zonder te betwisten 
dat eiser niet heeft toegestemd in de 
overdracht van de genoemde schuld, te 
beslissen dat eiser niet gerechtigd was 
te denken dat verweerder, door onder de 
voornoemde omstandigheden zijn per
soonlijke onderneming in een vennoot
schap om te zetten, de overeenkomst 
had beeindigd, het arrest de voornoemde 
regels en, voor zoveel nodig, artikel ll84 
van het Burgerlijk W etboek heeft ge
schonden ; de overwegingen die de rechter 
afleidt nit de moderne opvatting van de 
onderneming en het in dienst blijven 
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van de werknemer niettegenstaande de 
wijziging van de rechtsvorm der onder
neming, uit het feit dat de bedoelde 
overeenkomst niet intuitu personae werd 
gesloten en uit de verzekeringen die, met 
betreldcing tot de eerbiediging van de 
verworven rechten, bij schrijven van 7 
en 14 december 1965 werden verschaft, 
geen passend antwoord zijn op het 
middel in eisers conclusie, volgens het
welk verweerder niet kan staande houden 
dat hij eenzijdig van zijn verplich
tingen vrijgesteld is (schending van 
artikel 97 van de Grondwet); in elk geval 
niet dan met schending van de bewijs
kracht van de brief van de personen
vennootschap met beperkte aansprake
lijkheid « Usines Dubru." van 7 december 
1965 en van verweerders schrijven van 
14 december 1965 kan worden aange
nomen dat genoemde verzekeringen be
trekking hadden op het in stand blijven 
van verweerders contractuele schuld 
jegens eiser (schending van de artike
len 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk 
Wetboek); 

de1·de onderdeel, de voornoemde redenen 
van de sententie geen antwoord geven op 
de middelen die eiser tot staving van zijn 
schadevergoedingseis, onder meer op 
grond van de statuten van de personen
vennootschap met beperkte aansprake
Iijkheid "Usines Dubru "' bij conclusie 
regelmatig had afgeleid uit het feit dat 
het werkelijk gezag niet meer door ver
weerder zou worden uitgeoefend, dat de 
verhouding van ondergeschiktheid ten 
zeerste nadelig bei:nvloed werd door de 
benoeming van de heren Leroy en Marit 
tot zaakvoerders en dat zijn taken en 
bevoegdheden in de onderneming erdoor 
grondig gewijzigd waren (schending van 
artikel 97 van de Grondwet) : 

Overwegende dat blijkens de bestreden 
sententie eiser, die in dienst van verweer
der was, kennis had gekregen dat ver
weerder de door hem persoonlijk geex
ploiteerde onderneming had ingebracht 
bij de oprichting van een personenven
nootschap met beperkte aansprakelijk
heid; 

Overwegende dat de overdracht van 
een wederkerig contract tegelijkertijd een 
overdracht van schuldvordering en een 
overdracht van schuld inhoudt ; 

Overwegende dat eiser voor de feiten
rechter heeft beweerd dat geen schuld
overdracht kan plaatshebben zonder 
toestemming van de schuldeiser· en dat 
derhalve « de werkgever die zijn onder
neming aan een derde afstaat, zich zonder 

toestemming van zijn werknemer niet 
kan bevrijden van de schulden die hij 
tegenover hem krachtens de overeen
komst heeft " ; 

Dat de sententie, waarin immers dien
aangaande enkel wordt gesteld dat eiser 
« zich niet kon verzetten tegen de over
dracht van schuldvordering " die ver
weerder had gedaan, het door eiser voor
gedragen middel niet beantwoordt ; 

Overwegende dat de sententie evenmin 
een passend antwoord geeft op eisers 
conclusie, volgens welke de oprichting 
van de vennootschap wijziging van de 
hoofdbestanddelen van zijn contract ten 
gevolge zou hebben gehad "zowel 1net 
betrekking tot de verhouding van onder
geschiktheid als tot zijn bevoegdheden 
en taken " en dat die wijziging gelijk
staat met een beeindiging van de arbeids
overeenkomst voor bedienden waardoor 
hij met verweerder verbonden was ; 

Overwegende dat de sententie aldus 
niet met redenen is omldeed naar de eis 
van het in het mid del aangeduide arti
kel 97 van de Grondwet ; 

Dat dit middel gegrond is ; 

Om _die redenen, vernietigt de bestre
den sententie ; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de kant 
van de bestreden beslissing ; houdt de 
kosten aan, ten einde hierover uitspraak 
te Iaten doen door de feitenrechter ; ver
wijst de zaak naar het Arbeidshof te 
Luik. 

20 december 1972. - 3• kamer. -
Voorzitter, de H. Polet, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Verslaggever, de 
H. Janssens. - Gelijlcluidende-conc.lusie, 
de H. Duchatelet, advocaat-generaal. -
Pleiters, de HR. Dassesse en VanRyn. 

1e KAMER. - 21 december 1972. 

1o VERWIJZING VAN EEN RECHT
BANK NAAR EEN ANDERE. -
STRAFZAKEN.- GEWETTIGDE VERDEN· 
KING. - AANVRAAG VAN EEN BEKLAAG
DE. - GEEN VERPLIOHTING ZIOH TE 
WENDEN TOT EEN ADVOOAAT BI.T HET 
HoF VAN OASSATIE. 

2° VOORZIENING IN CASSATIE. -
STRAFZAKEN.- NA EEN EERSTE VOOR

ZIENING WORDT GEEN ANDERE VOOR-
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ZIENING TOEGELATEN. - UITZONDE
RINGEN, 

3° VOORZIENING IN CASSATIE. -
STRAFZAREN. - BESLISSINGEN- WAAR
TEGEN EEN CASSATIEBEROEP KAN WOR
DEN INGESTELD. - ARRESTEN VAN HET 
HoF VAN CASSATIE. - RECHTSMID
DELEN. - GRENZEN. 

4° VERWIJZING VAN EEN RECHT
BANK NAAR EEN ANDERE. -
STRAFZAKEN.- GEWETTIGDE VERDEN-' 
KING. - VERZOEK GERICHT TEGEN 
RECHTSCOLLEGES WAARAAN DE ZAAK 
ONTTROKKEN IS. - VERZOEK ZONDER 
RED EN VAN BESTAAN. 

5° VERWIJZING VAN EEN RECHT
BANK NAAR EEN ANDERE. -
STRAFZAKEN.- GEWETTIGDE VERDEN
KING. - PROCEDURE INZAKE VER
WIJZING NIET VAN TOEPASSING OP HET 
HoF VAN CASSATIE. 

6° VOORZIENING IN CASSATIE. -
VoRM. - STRAFZAKEN. - VERZOEK
SCHRIFT TOT STAVING VAN EEN VOOR
ZIENING. - 0NNAUWKEURIG VERZOEK
SCHRIFT.- HET HoF SLAAT ER GEEN 
ACHT OP. 

7° VOORZIENING IN CASSATIE. -
VoRM. - STRAFZAKEN. - VERZOEK
SCHRIFT TOT STAVING VAN DE VOOR
ZIENING VAN DE BEKLAAGDE. - VER
ZOEKSCHRIFT ONDERTEKEND DOOR DE 
VROUW VAN DE BEKLAAGDE. - HET 
HoF SLAAT ER GEEN ACHT OP. 

1° De aanvraag van een belclaagde tot 
verwijzing van een rechtbank naar een 
andere wegens gewettigde verdenlcing, is 
ontvanlcelijk, zelfs indien zij niet is 
onde1·telcend door een advocaat bij het 
Hof van cassatie (1). (Sv., art. 542.) 
(Impliciete oplossing.) 

2° Buiten het toepassingsgeval van arti
kel40, lid 4, van de wet van 15 juni 1935 
op het gebruik de1· talen in gerechtszaken, 
het geval van regelmatige afstand of dat 
waarin tegen een a1·rest van verwijzing 
naar het hof van assisen nag cassatie
be?·oep openstaat na het veroordelend 

(1) Cass., 18 september 1972, supra, blz. 68. 
(2) Cass., 18 december 1972, sup1·a, blz. 402. 
(3) Cass., 19 juni 1972 (A11'. cass., 1972, 

blz. 984). 
(4} Cass., 19 juni 1972 (Ar7'. cass., 1972, 

blz. 986); 18 september 1972, supra, blz. 68. 
(5) Men raadplege cass. fr., burg. kam., 

arrest,_ lean in strafzaleen een partij zich 
geen tweede maal in cassatie voorzien 
tegen een en dezelfde beslissing (2). 
(Sv., art. 438.) 

3° Tenzij er grand bestaat voor een ve?·zoele 
tot inm·eleleing of tot verzet, lean tegen de 
arresten van het H of van cassatie geen 
rechtsmiddel worden ingesteld (3). 

4° H et verzoele tot verwijzing van een recht
banlc naar een ande1·e wegens gewettigde 
verdenlcing, dat gegrond is op feiten ten 
laste gelegd van rechtscolleges waaraan 
de zaale onttrolelcen is, heeft geen reden 
van bestaan (4). 

5° Geen enleele wettelijlee bepaling maakt 
de toepassing op het Hof van cassatie 
mogeli:jk van de procedure inzalee ver
wijzing van een rechtbanle naar een 
andere op grand van gewettigde verden-
king (5). 

6° Het Hof slaat geen acht op een verzoelc
schrift clat tot staving van een voor
ziening in strafzaleen is neergelegd en 
aan de hand waarvan, wegens z1'jn 
onnauwleeu1·igheid, niet lean worden 
uitgemaalct wellce de aangegeven onwet
telijkheid is (6). (Sv., art. 422.) 

7° Het Hof slaat geen acht op een verzoele
schrift tot staving van de voorziening van 
de belelaagde, dat slechts door diens 
vrouw is onde1·teleend (7). (Sv. art. 422.) 

(PIERRARD.) 

ARREST (vertaling). 

HET HOF; - Gelet op de beschik
king op 22 november 1972 door de eerste 
voorzitter van het Hof overeenkomstig 
artikel 133, lid 2, van het Gerechtelijk 
Wetboek gegeven; 

Overwegende dat eiser, bij alde verle
den op de griffie van het Hof van beroep 
te Luik van 11 augustus 1972, verklaart 
opnieuw de voorzieningen in cassatie in 
te stellen die hij heeft ingesteld tegen het 
arrest dat de kamer van inbeschuldiging
stelling van het Hof van beroep te Luik 

12 juni 1909 (PAsrc., 1910, IV, 40) en 15 juni 
1934 (D.H., 1934, 415). 

(6) Men raadplege cass., 24 mei 1967 
(Arr. cass., 1967, blz. 1165). 

(7) Men raadplege cass., 15 april1946 (Bull. 
en PAsiC., 1946, I, 154); 18 april 1972 (Arr. 
cass., 1972, blz. 782); 25 september 1972, 
supra, blz. 95. 
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<>p 3 februari 1972 in zijn zaak heeft 
gewezen en tegen ·de arresten die het. 
Hof van cassatie op 13 maart 1972 en 
19 juni 1972 in zijn zaak heeft gewezen; 

In zover de voorziening gericht is tegen 
het arrest van 3 februari 1972 van het 
Hof van beroep te Luik, kamer van 
:inbeschuldigingstelling : 

Overwegende dat eiser zich reeds in 
-cassatie heeft voorzien tegen genoemd 
.~:~,rrest op 4 februari 1972; 

Dat in strafzaken, buiten het gevaJ 
bedoeld in artikel 40 van de wet van 
15 juni 1935 op het gebruik der talen in 
gerechtszaken, van een regelmatige af
stand of buiten het geval dat een voor
:ziening tegen e6n arrest van verwijzing 
naar het hof van assisen nog kan worden 
ingesteld na het arrest van veroordeling, 
welke omstandigheden vreemd zijn aan 
het onderhavige geval, een tweede voor
:ziening tegen dezelfde beslissing niet 
<lntvankelijk is krachtens artikel 438 van 
het Wetboek van strafvordering; 

In zover de voorziening gericht is 
tegen de arresten die het Hof op 13 maart 
1972 en 19 juni 1972 heeft gewezen : 

Overwegende dat tegen de arresten 
van het Hof van cassatie geen voor
ziening kan worden ingesteld ; 

Overwegende dat eiser bij een aide 
getiteld « Akte van collectieve wraking of 
van gewettigde verdenking », door hem 
<lp ll augustus 1972 ter gri:ffie van het 
Hof van beroep te Luik neergelegd om 
gevoegd te worden bij de verklaring van 
voorziening, verldaart individueel en 
collectief te wraken de magistraten van 
de Rechtbank van eerste aanleg te 
Verviers en die van het Hof van beroep 
te Luik, alsmede die van het Hof van 
cassatie die hebben deelgenomen aan de 
beslissingen welke hem betreffen, welke 
wraking geldt als een verzo·ek tot verwij
zing op grond van gewettigde verden
king; 

Overwegende dat het verzoek tot 
verwijzing op grond van gewettigde 
verdenking niet ontvankelijk is ; 

Dat irnmers, enerzijds, nu de in het 
verzoek bedoelde zaken aan de Recht
bank van eerste aanleg te V nviers en aan 
het Hof van beroep te Luik onttrokken 
zijn, dit verzoek doelloos is ; 

Dat, anderzijds, geen enkele wettelijke 
bepaling toestaat deze procedure op het 
Hof van cassatie toe te passen ; 

Om die redenen, en zoU:der acht te 
slaan op het geschrift van 12 augustus 
1972, door eiser ondertekend en op 
21 augustus 1972 ter griffie van het Hof 
van beroep te Luik neergelegd, waarvan, 
wegens de on:nauwkeurigheid, het onder
zoek niet mogelijk is, of op het geschrift 
van 21 augustus 1972 dat niet door eiser 
maar door zijn echtgenote ondertekend 
is, verwerpt de voorzieningen en het 
verzoek ; veroordeelt eiser in de kosten. 

21 december 1972. - 1e karner. -
Voorzitte1·, de H. Valentin, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Verslaggever, 
de H. Busin. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Detournay, advocaat-generaal. 

1e KAMER. - 22 december 1972. 

1° RECHTBANKEN. - BURGERLI.JKE 
ZAKEN. - BEVOEGDHEID VAN DE 
REOHTER OM AMBTSHALVE DE DOOR DE 
PARTI.JEN VOORGEDRAGEN REDENEN 
AAN TE VULLEN. - GRENZEN VAN 
DEZE BEVOEGDHEID. 

2°BEWIJS. -BEWIJS DOOR GESOHRIFT. 
- BEWIJSKRAOHT VAN DE AKTEN. 
BURGERLIJKE ZAKEN. - PAOHT. -
p AOHTER DIE EIST IN DE PLAATS TE 
WORDEN GESTELD VAN DE KOPER VAN 
HET GOED, DAT MET MISKENNING VAN 
ZIJN RECHT VAN VOORKOOP IS VER
KOOHT. - AFWIJZING VAN DE EIS EN 
WIJZIGING ERV AN IN EEN VORDERING 
TOT BETALING VAN DE WETTELI.JKE 
FORFAITAIRE VERGOEDING. - BESLIS
SING GEGROND OP EEN REDEN, AFGE
LEID UIT FElTEN wELKE DOOR DE PAR
~IJEN NIET AAN DE BEOORDELING VAN 
DE REOHTER ZIJN OVERGELEGD.- MIS
KENNING VAN DE BEWIJSKRAOHT VAN 
DE DAGVAARDING EN VAN DE OONOLU
SIES. 

1° De rechter kan ambtshalve de door de 
partijen voorgedragen redenen aanvullen 
wanneer hij enkel steunt op regelmatig 
aan zijn beoordeling overgelegde feiten 
en het voorwerp noch de oorzaak van de 
eis- wijzigt (1). 

(1) Class., 28 ja,nuari 1969 (_Arr. cass., 1969, 
blz. 515); men raadplege cass., 13 april 1972 

• ••••••••••••••••••••••• 1 (ibid., 1972, blz. 758). 

I· 
i 
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2o De bewijskracht van de dagvaarding en 
van de conclusies van de partijen wordt 
miskend door de rechter die, teneinde de 
eis af te wiJzen van de pachter van een 
landgoed om in de plaats te worden 
gesteld van de kopM' van het goed, dat 
met miskenning van zijn 1·echt van voor
koop is verkocht, en deze cis te wiJzigen 
in een vordering tot betaling van de 
wetteliJke forjaitaire vergoeding, steunt 
op een ambtshalve aangevulde reden, 
afgeleid uit jeiten die hem niet ter beoor
deling wa1·en overgelegd (1). 

(VAN DEN HEEDE, T. COMMISSIE VAN 
OPENBARE ONDERSTAND TE NOKERE EN 
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « STEENI

MEXll.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Ge1et op het bestreden 
vonnis, op 12 januari 1971 in hoger 
beroep gewezen door de Rechtbank van 
eerste aanleg te Oudenaarde, uitspraak 
doende op verwijzing; 

Gelet op het arrest van het Hof van 
12 december 1969 (2); 

Over het eerste middel, afgeleid nit de 
schending van de artikelen 774, in het 
bijzonder tweede lid, 807 van het Gerech
telijk Wetboek, 1319 tot 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek, en van het algemeen 
principe van het recht van verweer, 

doordat het bestreden vonnis ambts
halve de door eiser ingestelde vordering 
tot indeplaatsstelling van de koper afwijst 
en deze eis wijzigt in een vordering tot 
betaling van de wettelijke forfaitaire 
schadevergoeding, om de ambtshalve 
aangevoerde reden dat de eerste vorm 
van bescherming van het recht van voor
koop ten deze met een tergend, kwaad
willig, nutteloos, onmogelijk, anti-econo
misch of anti-sociaal aanwenden van het 
recht zou gelijkstaan, 

te1·wijl, eerste onde1·deel, zulke beslissing 
erop neerkomt de eis geheel of gedeelte
lijk af te wijzen op grond van een excep
tie ; de exceptie bestaande in het mis
bruik van recht door de tegenpartijen 
niet werd ingeroepen, vermits eerste 
verweerster zich ertoe beperkte te laten 
gelden dat eiser het karakter van indus-

(1) Men raadplege cass., 12 mei 1972 (Arr. 
cass., 1972, blz. 850). 

(2) ArT. cass., 1970, blz. 361. 

triele grond van het betwist perceel had' 
erkend of zijn recht van voorkoop had 
verzaakt en tweede verweerster slechts 
verklaarde zich te gedragen naar het 
oordeel van de rechtbank ; de rechter 
aldus de vordering tot indeplaatsstelling 
niet mocht afwijzen zonder de heropening 
van de debatten te bevelen (schending 
van artikel 774, in het bijzonder tweede 
lid, van het Gerechtelijk Wetboek); 

tweede onderdeel, door de oplossing van 
het geschil af te leiden uit de toepassing 
van de theorie van het misbruik van 
recht waarvan geen van de partijen 
gewag had gemaakt, alsmede door de 
oorspronkelijke vordering in een andere 
vordering te wijzigen zonder dat d(} 
partijen desaangaande nieuwe conclusies 
op tegenspraak hadden genomen, de 
rechter de bewijskracht van de inleidend(} 
dagvaarding en van de conclusies van 
de partijen miskent en uitspraak doet 
over een vo0r hem niet aanhangig 
gemaakte betwisting (schending van de 
artikelen 1319 tot 1322 van het Burger
lijk Wetboek en 807 van het Gerechtelijk 
Wetboek), en in elk geval het recht van 
verweer van eiser daardoor miskent 
(schending van het algemeen principe van 
het recht van verweer) : 

W at het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat eerste verweerster, 
als verweer tegen de rechtsvordering 
waarbij eiser zijn recht van voorkoop als 
pachter inriep op de door eerste aan 
tweede verweerster verkochte grond en 
eiste in de plaats van de koper gesteld te 
worden, alleen liet gelden dat eiser geen 
recht van voorkoop genoot omdat, ener
zijds, de gTond als nijverheidsgrond 
geldig werd opgegeven of als dusdanig 
werd erkend, en anderzijds, eiser ofwel 
het pachtrecht zelf ofwel het recht van 
voorkoop had verzaakt ; dat tweede 
verweerster zich op de wijsheid van de 
rechtbank had verlaten; 

Overwegende dat de rechter de eis 
afwijst om de redenen dat, nu op bedoeld(} 
grond nijverheidsgebouwen werden opge
richt en door tweede verweerster worden 
geexploiteerd, de bescherming van het 
recht van voorkoop door de rechtbank 
mag worden geweigerd, omdat wegens 
voormelde omstandigheden het aanwen
den van dat recht tergend, kwaadwillig, 
nutteloos, onmogelijk, anti-economisch 
of anti-sociaal blijkt te zijn, en omdat de 
wet inzake voorkoop aan de beschermd(} 
partij een optie laat tussen twee vormen 
van uitoefening van dat recht, met name 
de indeplaatsstelling of de schadever-
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goading, en eiser met onrechtmatige 
bedoelingen d_e eerste vorm kiest, welke 
cle grootste schade meebrengt, hoewel 
de tweede vorm een mindere schade tot 
gevolg zou hebben ; 

Overwegende dat de rechter aldus de 
.eis afwijst op grond van de door de 
verweersters niet voorgedragen reden 
van misbruik van het recht van voor
koop; 

Overwegende dat de rechter ambts
halve de door de partijen voorgedragen 
redenen kan aanvullen, wanneer hij 
<enkel steunt op regelmatig aan zijn 
beoordeling overgelegde feiten en noch 
het voorwerp, noch de oorzaak van de eis 
wijzigt; 

Overwegende dat uit de dagvaarding 
.en uit de voor de rechtbank van eerste 
aanleg te Oudenaarde genomen conclu
sies niet blijkt dat aldaar het bestaan 
werd aangehaald van nijverheidsgebou
wen op de betwiste grond of van onrecht
=atige bedoelingen waarmee eiser de 
indeplaatsstelling eerder dan een ver
goeding zou hebben gevorderd; 

Overwegende dat door zijn beslissing 
te steunen op een ambtshaJve ingeroepen 
red en afgeleid uit feiten welke niet regel
matig aan zijn beoordeling waren over
gelegd, de rechter de bewijskracht van 
de dagvaarding en van de conclusies van 
de partijen miskent ; 

Dat het onderdeel gegrond is ; 

Om die redenen, en zonder acht te 
slaan op het andere onderdeel, noch op 
het andere middel, die geen ruimere 
vernietiging kunnen meebrengen, vernie
tigt het bestreden vonnis in zover het 
eiser zijn cis ontzegt, de partijen uitno
digt om verder te concluderen en de 
koste;n aanhoudt ; beveelt dat melding 
van dit arrest zal worden gemaakt op 
de kant van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing ; houdt de kosten aan ; zegt dat 
erover door de feitenrechter zal worden 
beslist ; verwijst de aldus beperkte zaak 
naar de Rechtbank van eerste aanleg te 
Dendermonde. 

22 december 1972. - re kamer. -
Voorzitter, Ridder Rutsaert, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Verslaggever, 
de H. Meeus. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Charles, advocaat-generaal. 
Pleiters, de HH. Philips en Bayart. 

3e KA,MER. - 3 januari 1973. 

CASSATIEMIDDELEN. DIENST-
PLICHTZAKEN. MIDDEL WAARIN 
SLECHTS BESCHOUWINGEN VAN FEITE· 
LIJXE AARD WORDEN AANGEVOERD.
NIET-ONTVANKELIJK MIDDEL. 

Niet ontvankelijk is het middel tot staving 
van een voo1·ziening in dienstplichtzalcen, 
dat niet op een schending van de 'Wet, 
dock alleen op beschouwingen van feite
lijke aard is gegrond (1). (Grondwet, 
art. 95, lid .2; geco6rdineerde dienst
plichtwetten van 30 aprill96.2, art. 51, 
§ l.) 

(HOLLICK.) 

ARREST (vertaling). 

HET HOF ; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 6 oktober 1972 gewezen 
door de Hoge Militieraad ; 

Over het middel hieruit afgeleid dat 
de Hoge Militieraad de aanvraag om 
uit13tel van eiser heeft verworpen op 
grond dat die aanvraag werd ingediend 
na het verstrijken van de reglementaire 
termijn, dit is na 31 januari 1971; dat 
v66r die datum eiser zijn werkelijke en 
gewone verblijfplaats niet in het buiten
land had en dat hij v66r het verstrijken 
van genoemde termijn niet voldoet 
aan de wettelijke voorwaarden zodat hij 
zich niet kan beroepen op artikel 20, § 3, 
van' de geco6rdineerde dienstplichtwet
ten en het verval niet kan worden op
geheven, 

terwijl enerzijds eiser aan de Hoge 
Militieraad' de reden had opgegeven 
waarom hij v66r 31 januari 1971 niet in 
het buitenland verbleef en andArzijds 
rekening moet worden gehouden l o met 
de moeilijke maatschappelijke positie 
van eiser, die gehuwd is en vader is van 
twee kinderen, .2° met zijn voornemen 
om af te zien van de Belgische nationali
teit en 3° met de omstandigheid dat hij 
sinds l juli 1971 in het buitenland ver
blijft : 

Overwegende dat' het middel niet 
stem1_t op een schending van de wet, 

(1) Cass., 9 maart 1970 (-Arr. cass., 1970, 
blz. 632). 
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maar alleen op feitelijke beschouwingen; 
Dat het derhalve niet ontvankelijk is; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening. 

3 januari 1973. - 3e kamer. 
Voorzitter, de H. Polet, raadsheer waar
nemend voorzitter.- Verslaggever, Rid
der de Schaetzen. Gelijkl~tidende 
concl~tsie, de H. Duchatelet, advocaat
generaal. 

3e KA.MER. - 3 januari 1973. 

1° PENSIOENEN. - MILITAIRE PEN
SIOENEN. - ALs RUSTPENSIOEN GEL
DENDE TEGEMOETKOJ\HNG, BIJ DE WET 
VAN 7 JULI 1964 INGESTELD TEN 
GUNSTE VAN ZEKERE GEWEZEN MILI
TAIREN. - UITSLUITING VAN PERSO
NEN DIE EEN RUSTPENSIOEN GENIETEN 
TEN LASTE VAN EEN INSTELLING WA.AR· 
VAN HET PENSIOENSTELSEL TOELAAT 
DE MILITAIRE DIENSTEN IN AANMER· 
KING TE l'-.TEMEN.- BEGRIP. 

2° CASSATIEMIDDELEN.- BURGER
LUKE Z.AKEN. - MIDDEL DAT KRITIEK 
OEFENT OP EEN TEN OVERVLOEDE 
GEGEVEN REDEN. - NIET-ONTVANKE· 
LIJK MIDDEL. 

1° Artikel 20 van de wet van 7 juli 1964 
dat ten gunste van zelceTe gewezen mili
tairen een als Tustpensioen geldende 
tegemoetkoming instelt, vindt geen toe
passing op de pe1·sonen die een i"Ust
pensioen genieten, ten laste van een 
instelling, wanneer het pensioenstelsel 
van deze instelling voor het geheel of 
vooT een deel toelaat de militai1·e dien
sten in aanmm·king te nemen, ongeacht 
of zij al dan niet persoonlijk deze maat
i"egel genieten (Wet van 7 juli 1964, 
art. 20, §§ 1 en 5.) 

2° Niet ontvankelijk, wegens het ontbTeken 
van belang, is het middel dat k1"itiek 
oefent op een ten oveTvloede gegeven re
den van de best1·eden beslissing (1). 

(1) Cass., 15 maart 1972 (A1-r. cass., 1972, 
biz. 667). 

(LAUDE, T. BELGISCHE STAAT, 
MINISTER VAN BEGROTING.) 

ARREST (ve1·taling). 

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

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 20, inzonder
heid § 5, van de wet van 7 juli 1964 : 
1° tot verhoging van sommige oorlogs
pensioenen en -renten ; 2° tot wijziging 
van het stelsel van sommige pensioenen ; 
3° die voorziet in de vergoeding van de 
nakoinende gevolgen van internering en 
deportatie; 4° tot instelling van een 
lijfrente ten voordele van de politiek!O( 
gevangenen van de oorlog 1914-1918; 
5° tot instelling van een als pensioen 
geldende tegemoetkoming ten voordele 
van sommige gewezen militairen, 97 van 
de Grondwet, 1319, 1320 en 1322 van 
het Burgerlijk W etboek, 

doordat het bestreden arrest aan eiser 
de bij artikel 20, § 1, van voornoemde 
wet voorgeschreven uitkering weigert 
toe te kennen op grond dat het personeel 
van het Universitair Instituut voor 
Overzeese Gebieden, waarvan eiser ge
pensioneerd directeur is, « een statutair 
pensioen genoot en dat, volgens die 
pensioenregeling, in bepaalde gevallen 
de militaire diensten in aanmerking 
konden worden genomen n, 

te1·wijl, eeTste ondeTdeel, de uitkering 
niet kan worden geweigerd aan de eiser, 
die, krachtens artikel 10, leden 1 en 2, 
van het reglement van het pensioen
fonds van U.N.I. V.O.G. behoort, tot 
de kategorie van het op de normale 
pensioenleeftijd gepensioneerd akade
misch personeel, voor de berekening van 
wiens pensioen in geen geval rekening 
mag worden gehouden met de militaire 
diensten (schending van artikel 20, § 5, 
van de wet van 7 juli 1964 en van de 
bewijskracht van het reglement van het 
pensioenfonds van het U.N.I. V.O.G.); 

tweede onde1·deel, eiser bij conclusie 
heeft aangevoerd dat voor de bepaling 
van zijn pensioen uitsluitend rekening 
werd gehouden, overeenkomstig lid 1 
van artikel 10 van het reglement van 
het pensioenfonds van het U.N.I. V.O.G., 
met de dienstprestaties bij het U.N.I. 
V.O.G., zonder daarin de militaire dien
sten te betrekken die slechts in aanmer
king kmnen voor heu pensioen van de 
hoogleraren vermeld in lid 3 van arti
kel 10, en het aan de hand van de over-
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weging dat het reglement van het pen
sioenfonds in bepaalde gevallen toelaat 
de milit.aire diensten in aanmerking te 
nemen, onmogelijk is uit te maken of 
het arrest in feite heeft willen vaststel
len dat in het geval van eiser met die 
militaire diensten rekening werd gehou
den dan wei in· rechte heeft willen be
slissen dat het enkele feit dat het regle
ment in sommige gevallen de militaire 
diensten in aanmerking nam, het over
bodig maakte te onderzoeken of zulks 
had plaatsgehad in het geval van eiser, 
zodat de redengeving duister en dubbel
zinnig is (schending van artikel 97 van 
de Grondwet) : 

W at de twee onderdelen samen be
treft : 

Overwegende dat, om te beslissen 
dat eiser er geen aanspraak kan op rna
ken de uitkering geldende als rust
pensioen wegens dienstancienniteit, die 
bij de wet van 7 juli I964 ten gunste van 
gewezen militairen is ingesteld, te cumu
leren met het -emeritaatspensioen dat 
hem, als gepensioneerd directeur van het 
Universitair Instituut voor Overzeese 
Gebieden, is toegekend krachtens arti
kel IO van het reglement van het pen
sioenfonds van deze instelling, het ar
rest zich grondt op artikel 20, § 5, van 
voornoemde wet ; 

Overwegende dat, krachtens die be
paling, genoemd artikel 20 niet van toe
passing is op personen die een rust
pensioen genieten ten laste van een 
openbare instelling waarvan de perso
neelsleden een statutair pensioenstelsel 
hebben, dat het mogelijk maakt de 
militaire diensten in aanmerking te 
nemen; 

Overwegende dat die uitsluiting slaat 
op de gewezen militairen die onderwor
pen zijn aan een pensioenregeling waar
onder hun jaren dienst in aanmerking 
kwmen worden genomen, zelfs indien 
in werkelijkheid die regel op hen niet is 
toegepast; 

Overwegende dat het arrest vaststelt, 
zonder deswege te worden bestreden, 
dat volgens de statutaire pensioenrege
ling van het personeel van het U.N.I. 
V.O.G. in sommige gevallen de militaire 
diensten in aanmerking konden komen ; 

Dat het aldus wil bevestigen dat de 
enkele omstandigheid dat het reglement 
de militaire diensten in sommige geval
len in aanmerking nam, het overbodig 
maakte te onderzoeken of zulks heeft 
plaatsgehad in het geval van eiser ; 

Dat het arrest zijn beslissing wett.e-

CASSATIE, 1973. - 15 

lijk heeft gerechtvaardigd en J,"egel
matig met redenen heeft omkleed ; . 

Dat het middel niet kan worden aan
genomen; 

Over het tweede en het derde middel 
samen, 

het tweede afgeleid uit de schending 
van artikel 20, inzonderheid §§ I en 5, 
van voornoemde wet van 7 juli I964, 

doordat het bestreden arrest ami eiser 
de bij artikel 20, § I, van voornoemde 
wet voorgeschreven uitkering weigert 
toe te kennen, op grond dat het emeri' 
taatspensioen dat eiser geniet, « die ge
pensioneerde in de gunstigste omstandig
heden plaatst en dat hij derhalve geen 
enkele van de teleurst.ellingen onder
gaat die de wet van 7 juli I964 heeft 
willen goedmaken door een uitkering 
toe te kennen aan degene wier normale 
Ioopbaan werd verkort en wier perisioen 
dan ook evenzeer werd verminderd, 
wegens de duur zelf van hun militaire 
diensten n, 

te1·wijl artikel 20 van dezelfde wet voor 
de· uitkering die zij toekent, niet het 
vereiste stelt dat de loopbaan van de be
trokkene verkort of zijn .pensioen ver
minderd werd ; 

het derde afgeleid uit de schending van 
artikel 20, inzonderheid §§ 2 en 5, van 
voornoemde wet van 7 juli 1964, · 

doo1·dat he:t bestreden arrest aan eiser 
de bij artikel 20, § 1, van voornoemde 
wet voorgeschreven uitkering Weigert 
toe te kennen, op grond dat de uitkering 
« volgens de geco6rdineerde wetten be
treffende de militaire pensioenen niet 
tot gevolg mag hebben dat het rustpen
sioen hoger is dan negen tiende van de 
wedde die heeft gediend als 'basis voor de 
uitbetaling ervan "•. 

terwijl § 2 van artikel .20 van geno{{inde 
wet naar de gecoi:irdineerde 'wette:ri _'be
treffende de militaire pensioenen slechts 
verwijst, in zover dit artikel niet afwijkt 
van genoemde gecoi:irdineerde wetten 
en genoemd artikel 20, § 5, de cum'ulatie 
van de uitkering met het rustperisioen 
regelt op een wijze die dienaangaande 
afwijkt van de bepalingen van de geco6r
dineerde wetten betreffende de militaire 
pensioenen : 

Overwegende dat uit het itntwoord 
op het eerste middel blijkt dat het tweede 
en het derde middel kritiek oefenen op 
ten overvloede gegeven redenen van het 
arrest en derhalve niet ontvanlcelijk 
zijn wegens .het ontbreken v!J,n belang ; 
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Om die redenen, verwerpt de voor
ziening ; veroordeelt eiser in de kosten. 

3 januari 1973. - 3e kamer. -
Voor·zitter, de H. Polet, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Ver·slaggever·, Rid
der de Schaetzen. Gelijkluidende 
conclusie, de H. Duchatelet, advocaat
generaal.- Pleiters, de HH. van Heeke 
en Fally. 

3e KAMER. - 3 januari 1973, 

I o BEVOEGDHEID EN AANLEG. 
BURGERLIJKE ZAKEN. - ARBEIDSHOF 
DAT BESLIST DAT DE ARBEIDSRECHT
BANK NIET BEVOEGD WAS. - ARREST 
DAT DE ZA,AK NAAR HET HOF VAN BE
ROEP VERWIJST. - 0NWETTELIJKHEID. 

2o VERWIJZING NA CASSATIE. -
BURGERLIJKE ZAKEN. - ARREST V A.N 
HET ARBEIDSHOF VERNIETIGD, OMDAT 
HET DE ZAAK NAAR RET HOF VA.N BE
ROEP HEEFT VERWEZEN. - VERWIJ
ZING NAAR DE IN EERSTE AANLEG 

BEVOEGDE RECHTER. 

1 o W anneer het ar·beidshoj beslist dat de 
arbeidsrechtbank niet bevoegd was, kan 
het de zaak niet naar het hoj van beroep 
verwijzen. (G.W., art. 643 en 660.) 

2o W anneer een arr·est vernietigd wordt, 
omdat het arbeidshof de zaak, wegens de 
onbevoegdverklaring van de arbeids
v-echtbank, naar het hof van beroep 
heeft verwezen, wijst het H of van cas
satie de rechter aan die in eerste aanleg 
bevoegd is (1). (G. W., art. 660.) 

(CESSION, T. NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 
«COMPAGNIE GENJ!:RALE DES CONDUI

TES D'EAU "·) 

A.RREST (vertaling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 

(1) Men raadplege cass., 25 februari 1972 
(_Arr. oass., 1972, blz. 589); 15 december 1972, 
twee arresten, supra, blz. 389. 

arrest, op 9 februari 1972 gewezen door 
het Hof van beroep te Luik ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 607, 639, inzonder
heid lid 3, 643 en 660, inzonderheid lid 1, 
van het Gerechtelijk Wetboek, 

door·dat, na te hebben vastgesteld dat 
de contractuele betrekkingen die aan
leiding waren tot het geschil, in werke
lijkheid voortsproten uit eE)n lastgeving 
en niet uit een contract van huur van 
diensten, het bestreden arrest, met wijzi
ging van het vonnis waarbij de arbeids
rechtbank te Luik zich bevoegd had 
verldaard om kennis te nemen van de 
eis, het arbeidshof onbevoegd heeft ver
klaard r·atione rnateriae, de zaak naar het 
hof van beroep te Luik heeft verwezen 
en eiser in de kosten van de twee instan
ties heeft veroordeeld, 

te;rwijl, eerste onderdeel, artikel 607 
van het Gerechtelijk W etboek de kennis
neming van het hager beroep tegen 
beslissingen in eerste aanleg van de 
arbeidsrechtbanken aan het arbeidshof 
opdraagt en de rechters in hager beroep, 
bij wie een beroep tegen een vonnis van 
de arbeidsrechtbank te Luik aanhangig 
was, zich derhalve niet wettelijk onbe
voegd ratione rnater-iae konden verklaren 
(schending van artikel 607 van het Ge
rechtelijk Wetboek); 

tweede onder·deel, met toepassing van 
de artikelen 643 en 660 van het Gerechte
lijk Wetboek, de rechters in hager beroep 
gehouden waren de zaak te verwijzen 
naar het gerecht van eerste aanleg dat 
volgens hun oordeel materieel bevoegd 
was om van de eis kennis te nemen 
(schending van de artikelen 639, 643 en 
660 van het Gerechtelijk Wetboek) 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat, nate hebben vast
gesteld dat er tussen partijen een last
geving en niet een huur van diensten be
stand, het arbeidshof beslist dat het 
geschil niet behoort tot die waarvan 
de arbeidsrechtbank kennis neemt krach
tens artikel 578 van het Gerechtelijk 
W etboek, « het beroepen vonnis teniet 
doet en, doende wat de eerste rechter 
had moeten doen, zich onbevoegd ver
klaart ratione rnateriae " ; 

Overwegende dat het arrest aldus 
beslist dat de arbeidsrechtbank onbe
voegd is ; dat het, door de hogere beroe
pen ontvankelijk te verklaren en hierop 
recht te doen, artikel 607 van het Gerech-
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telijk W etboek niet schendt, volgens het
welk het arbeidshof kennis neemt van het 
hoger beroep tegen beslissingen in eerste 
aanleg van de arbeidsrechtbanken ; 

Dat dit onderdeel van het middel niet 
kan aangenomen worden ; 

W at het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat, na te hebben be
slist dat het arbeidshof geen kennis kon 
nemen van het geschil, het arbeidshof de 
zaak niet, zonder schending van de 
artikelen 643 en 660 van het Gerechte
lijk Wetboek, naar een gerecht van hoger 
beroep kon verwijzen; 

Dat het onderdeel van het middel 
gegrond is; 

Overwegende dat, krachtens arti
kel 660, eerste lid, van het Gerechtelijk 
Wetboek, de zaak naar de bevoegde 
rechter moet worden verwezen ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest, doch slechts in zover het de 
zaak naar een gerecht van beroep ver
wijst ; verwerpt de voorziening voor het 
overige; beveelt dat van dit arrest mel
ding zal worden gemaakt op de kant 
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing ; 
houdt de kosten aan en zegt dat hier
over uitspraak zal worden gedaan door 
de feitenrechter; verwijst de aldus be
perkte zaak naar de Rechtbank van 
eerste aanleg te Luik. 

3 januari 1973. - 3e kamer. -
J1oorzitte1·, de H. Polet, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Verslaggever, Rid
der de Schaetzen. - Gelijklttidende con
clusie, de H. Duchatelet, advocaat
generaal. - Pleiters, de HH. Van Ryn 
en Simont .. 

2e K.A,MER. - 3 januari 1973. 

VOORZIENING IN CASSATIE. 
AFSTAND. - STRAFZAKEN. - VooR
zrENING IN CASSATIE VAN HET BESTUUR 
DER DOUANEN EN ACCIJNZEN TEGEN 
EEN VRIJSPREKEND ARREST. - AF
STAND DOOR EEN L.ASTHEBBER, HOUDER 
VAN EEN BIJZONDERE VOLMACHT. -
AFSTAND GELIJK AAN DE AFSTAND VAN 
DE RECHTSVORDERING. - DECRETE
RING. 

(1) Cass., 18 januari 1972 (Arr. cass., 1972, 
biz. 483). 

W anneer het bestuur der douanen en accijn
zen, ve1·volgende partij, door tussen
komst van een lasthebber, hottder van een 
bijzondere volmacht, ajstand doet van de 
voorziening die het tegen een vrijspre
kend an·est heejt ingesteld, decreteert 
het Hof de afstand van de voo'l'ziening, 
welke afstand gelijkstaat met een aj
stand van de rechtsvordering (1). · 

(BELGISCRE STAAT, MINISTER VAN FINAN~ 
OlEN, T. PINTELON EN LITISCONSORTEN). 

Met de notitie overeenstemmend 
arrest. 

3 januari 1973. - 2e kamer. - Voor
zitter, de H. Delahaye, raadsheer waar
nemend voorzitter.- Verslaggever, de H. 
Chatel. - Gelijlcluidenae conclusie, de H. 
Lenaerts, advocaat-generaal. 

1 e KAMER. - 4 januari 1973. 

1° TAAL (GEBRUIK VAN DE DUIT
SE). - RECHTSPLEGING VOOR RET 
HoF VA.N CASSATIE. - BuRGERLIJKE 
ZAKEN .. - BESLISSING IN HET DUITS 
GEWEZEN.- CASSATIEBEROEP IN RET 
FRANS.- RECHTSPLEGING VOOR RET 
HoF IN DEZE TAAL. 

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. - BURGERLIJKE 
ZA.KEN. - TEGENSTRIJDIGHEID TUSSEN 
EEN REDEN EN HET BESCHIKKEND GE
DEELTE. - NIET REGELMATIG MET 
REDENEN Ol\'IKLEDE BESLISSING. 

1° Wanneer in burgerlijke zaken het 
cassatieber·oep tegen een in het Duits 
gewezen beslissing in het Frans is ge~ 
steld, wordt de rechtspleging voor het 
Hoj in deze taal gevoet·d (2). (Wet van 
15 jlmi 1935, art. 27bis, § 1, lid 2.) 
(Impliciete oplossing.) 

2° Niet 1·egelmatig met redenen omkleed 
is de beslissing waarvan een reden 
het beschikkend gedeelte tegenspreekt (3). 
(Grondwet, art. 97.) 

(2) Ca.ss., 25 april 1963 (Bull. en PAsiC., 
1963, I, 903). 

(3) Ca.ss., 22 oktober·1964 (Bull. en PAsiO., 
1965, I, 193). 
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(N~AMLOZE VENNOOTSCRAP « BROUWERIJ 

··EN MOUTERIJ HET SAS "• T. ORLES 
EN SCHNEIDER:) 

ARREST (vertaling). 

HE_T-HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 24 februari 1969 in hoger 
beroep in het Duits gewezen door de 
Rechtbank van eerste aanleg te Ver
viers; 

Gelet op het cassatieverzoekschrift in 
het Frans gesteld en ondertekend door 
Meester Dassesse, advocaat bij het Hof 
van cassatie ; · 

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

doordat het bestreden vonnis in zijn 
gronden verklaart dat het huurcontract 
van de partijen ten nadele van de ver
weerders is ont-bonden op een datum v66r 
de verkoop van het pand en in zijn be
schikkend gedeelte voor recht zegt dat 
deze huurovereenkomst ten gevolge van 
vermenging van rechtswege op de datum 
van deze verkoop ontbonden is, 

· te1·wijl het tegenstrijdig is een overeen
komst te ontbinden die reeds een einde 
zou hebben genomen ingevolge een out
binding die wegens foutieve niet-uit
voering is uitgesproken : 

Overwegende dat, enerzijds, het be
streden vmmis verklaart dat het beroe
pen vonnis van 27 juni 1967 bevestigd 
moet worden in zover het vaststelt dat 
het huurcontract wegens achterstallige 
huur ·ten nadele van de verweerders is 
ontbonden op een datum die het niet 
opgeeft maar die noodzakelijk een vroe
gere datum dan 27 juni 1976 is; 

.Dat, anderzijds, het bestreden vonnis 
voor recht zegt dat het huurcontract op 
1_ juli 1967 van rechtswege is ontbonden 
ten -gevolge van de vermenging die op 
die datum bij de verweerders tussen de 
hoedanigheden van onderhuurders en 
eigenaars heeft plaatsgehad ; 

Dat deze vaststelling en beslissing 
tegenstrijdig zijn; 

Om die redenen, en zonder dat er 
grond bestaat tot onderzoek van de 
overige middelen die geen ruimere cas
satie kunnen meebrengen, vernietigt het 
bestreden vonnis, behalve in zover -het 
de verweerders hoofdelijk heeft veroor
deeld tot betaling aan eiseres van het 
bedrag van 32.750 frank, zijnde de niet 

betwiste achterstallige huurgelden, te 
vermeerderen met de gerechtelijke inte
resten sinds de dag van de dagvaarding, 
en in de proceskosten van de beide in
stanties, tot beloop van dit bedrag het 
pandbeslag heeft geldig verldaard en dit 
in een uitvoerend beslag heeft omgezet ; 
beveelt dat van dit arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van de 
gedeeltelijk vernietigde beslissing; houdt 
de kosten aan opdat hierover door de 
feitenrechter wordt beslist; verwijst de 
aldus beperkte zaak naar de Rechtbank 
van eerste aanleg te Aarlen, zitting 
houdend in hoger beroep. 

4 januari 1972. - 1e kamer. -
Voorzitte1·, de H. Valentin, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggever, 
de H. Ligot. - Gelijlclttidende conclusie, 
de H. Paul Mahaux, eerste advocaat
generaal. - Pleiter, de H. Dassesse. 

1 e KAMER. - 4 januari 1973. 

AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST) 0 0PENBAAR 
BESTUUR. - VERKEERDE INLICRTIN
GEN VERSTREKT DOOR RET MET DE 
TOEPASSING VAN EEN WET BELASTE 
BESTUUR.- AANSPRAKELIJKREID VAN 
RET BESTUUR. - VOORWAARDEN. 

De vergissing in de uitlegging van een 
wet door het met de toepassing van die 
wet belaste bestuur is op zichzelf geen 
quasi-delictttele jout; deze vergissing is 
evenwel geen jout die de aansprakelijk
heid meebrengt van het bestuur dat 
iemand verkeerde inlichtingen verstrekt 
over zijn 1·echten, wanneer deze verlceerde 
uitlegging werd gegeven zonder voldoende 
onderzoelc of zonder de onzelcerheid van 
de vermelde oplossing .te laten blijlcen (1). 
(B.W., art. 1382 en 1383.) 

(1) Men raadp1ege DI MALTA, « Les rensei
gnements administratifs "' Dall. hebd., 1964, 
blz. 225 en vlg. ; MoRANGE, « Responsabi
lite de la puissance publique "• Rev. de droit 
public et de science politiq~te, 1958, blz. 800 
en 801 ; Dalloz, Rep. de droit public et adminis
tratif, 1959, d. II, Responsabilite de la 
puissance publique, nr. 201 ; Franse Raad van 
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(PREUTENS, T. BELGISCHE STAAT, MINIS
TER VAN LANDSVERDEDIGING, EN BEL
GIS ORE STAAT, MINISTER VAN BEGRO
TING.) 

ARREST (ve1·taling). 

HET HOF ; - delet op het bestreden 
arrest, op 27 oktober 1971 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 1382, 
1383, 1384 van het Burgerlijk Wetboek 
en 97 van de Grondwet, 

doordat, na te hebben verklaard dat 
het zeker is dat op de inlichtingen die 
eiser, v66r zijn oppensioenstelling, aan 
de diensten van de eerste verweerder 
had gevraagd, gunstig werd geantwoord 
in de zin van een toepassing, ten deze, 
van de wet van 30 juni 1951, het bestre
den arrest de vordering tot vergoeding 
van het nadeel ten gevolge van deze ver
keerde inlichtingen niet gegrond ver
klaart ; dat, volgens zijn gronden, de 
aldus begane vergissing op zichzelf geen 
quasi-delictuele fout uitmaakt, de on
juiste uitlegging verklaard wordt door 
het feit dat de toestand van eiser inge
wikkeld werd door dienststaten die van 
het . verloop van een normale loopbaan 
afweken, de oplossing van het geval niet 
kon worden afgeleid uit een uitdrukke
lijke bepaling van de wet, en de vergis
sing, derhalve, niet het gevolg is van een 
slordigheid of van een schuldige licht
zinnigheid, 

terwijl, wanneer een openbaar bestuur 
inlichtingen geeft die de toekomst van 
een verzoeker op het spel kunnen zetten 
en hem ertoe kunnen brengen een ver
vroegde oppensioenstelling te aanvaar
den, het krachtens zijn aard gehouden is, 
met bijzondere oplettendheid, voldoe.nde 
onderzoekingen te verrichten opdat de 
verstrekte inlichtingen juist zouden zijn ; 
wanneer het voorgelegde geval bijzonder 
ingewikkeld blijkt te zijn, het in elk ge
val moet vElrmijden een bedrieglijke 
zekerheid te geven en, integended, de 
betrokkene moet wijzen op cleze ingewik
keldheid en de onzekerheid die eruit 
voortvloeit ; het arrest, door verweerder 

State, 22 juli 1949 (Recuei.l des a1-rets, 1949, 
blz. 37), 9 maart 1951 (ibid., 1951 blz. 152), 
23 oktober 1957 (ibid., 1957, blz. 548) en 
22 mei 1958 (ibid., 1958, blz. 291); Hof van 
justitia van de Europese Gemeenschappen, 
28 mei en 9 juli 1970 (Iiec., 1970, blz. 325 en 

van elke aansprakelijkheid vrij te stellen 
zonder vast te steilen dat hij deze 
verplichtingen is nagekomen, het begrip 
fout miskent (schending van de artike
len 1382 tot 1384 van het Burgerlijk 
Wetboek); zijn gronden aileen althans 
niet volstaan om die vrijstelling te ver
antwoorden (schending van aile in het 
middel vermelde wettelijke bepalingen) : 

Overwegende dat uit de vaststeilingen 
van het arrest blijkt dat eiser ervan heeft 
afgezien een loopbaan voort te zetten 
die hem recht gaf op een volledig pensioen 
wegens de verzekering die hem, in <J,nt
woord op z1jn verzoeken om inlichtingen 
werd gegeven door de diensten van de 
eerste verweerder, ministerie van lands
verdediging, dat de wet van 30 juni 1951, 
waarbij voordelen worden verleend aan 
de officieren en onderofficieren die inge
volge de verj onging van de kaders van 
het leger op pensioen worden gesteld, 
op hem van toepassing was ; 

Overwegende dat, zoals eiser dat toe
geeft, de vergissing door die diensten 
begaan in de beoordeling van de om
vang van de rechten van eiser op het 
pensioen op zichzelf geen quasi-delictuele 
fout uitmaakt ; dat een dergelijke ver
gissing echter een fout oplevert die de 
aansprakelijkheid meebrengt van het met 
de toepassing van de wet belaste bestuur 
dat zulke inlichtingen verstrekt, indien 
de verkeerde uitlegging werd gegeven 
zonder voldoende onderzoek of zonder de 
onzekerheid van de vermelde oplossing 
te laten blijken ; 

Overwegende dat het arrest beslist dat 
tegen de eerste verweerder geen enkele 
fout in aanmerking kan worden genomen 
en deze beoordeling steunt op de om
standigheden alleen dat de toestand van 
eiser ingewikkeld werd door dienststaten 
die van het verloop van een normale 
loopbaan afweken en dat de oplossing 
van het geval niet kon worden afgeleid 
uit een uitdruklcelijke bepaling van de 
wet; 

Overwegende dat zo uit deze om
standigheden weliswaar volgt dat de 
toestand van eiser in feite en in rechte 
ingewikkeld was, hieruit niet voortvloeit 
dat de .diensten van het ministerie van 
landsverdediging de dienstige raadple-

347) en 13 juli 1972 (ibid., 1972, blz. 579); men 
raadplege ook Beroep Brussel, 4 juli 1955 
(PASIC., 1955, II, 31) en de opmerkingen van 
R.O. DAI,CQ (Rev. gen. ass: et 1·esp., 1957, 
nr. 5997) en J. DABIN en A. LAGASSE (Rev. crit. 
jt<r. belge, 1959, blz. 186, nr. 20). 
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gingen hebben verricht of dat ze de aan
dacht van eiser hebben gevestigcl op 
de twistpunten waartoe hun uitlegging 
aanleicling kon geven ; 

Dat het arrest aldus het bekritiseerde 
beschikkencle gedeelte niet wettelijk 
verantwoordt ; 

Overwegencle dat verweerder zich 
tevergeefs op de nieuwheid van het mid
del beroept om reden dat eiser voor de 
feitenrechters alleen zou hebben betoogd 
dat de Staat aansprakelijk was om de 
eenvoudige reden dat het bestuur hem 
verkeerde inlichtingen gegeven had ; 

Dat eiser zowel in het inleidend exploot 
als in zijn conclusies van eerste aanleg 
en van hoger beroep heeft betoogd dat 
hij er slechts van had afgezien een loop
baan op te bouwen die hem recht gaf 
op een volledig pensioen « op de gecon
troleerde en herhaalde beoordelingen " 
van de diensten van de eerste verweerder 
dat een dergelijk pensioen hem reeds 
toekwam bij toepassing van de wet van 
30 juni en dat deze diensten, door eiser 
" aldus " te misleiden, een font hebben 
begaan waarvoor verweerder moet in
staan; 

Dat uit de voorafgaande overwegingen 
volgt dat het middel ontvankelijk en 
gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest, behalve in zover het beslist 
dat eiser geen aanspraak kan maken op 
de wet van 30 juni 1951; verklaart_het 
onderhavig arrest bindend voor de Bel
gische Staat, minister van Begroting ; 
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 uitspraak wordt gedaan ; 
verwijst de aldus beperkte zaak naar het 
Hof van beroep te Luik. 

4 januari 1973. - l e kamer. 
Voorzitter, de H. Valentin, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Verslaggever, 
Baron Richard. - Gelijkluidende con
clusie, de H. Paul Mahaux, eerste advo
caat-generaal.- Pleiters, de HH. Philips 
en Bayart. 

1 e KAMER. - 4 januari 1973. 

J o INKOMSTENBELASTINGEN. 
WETBOEK VAN DE INKOlVISTENBELAS

TINGEN. - PERSONENBELASTING EN 

VENNOOTSCHAPSBELASTING. - lNKOM

STEN UIT ROERENDE KAPITALEN. -

lNKOlVISTEN UIT BELEGDE KAPITALEN. 

- lNTERESTEN UIT VOORSOHOTTEN 

AAN PERSONENVENNOOTSCHAPPEN TOE

GESTAAN DOOR VENNOTEN OF MET HEN 

GELIJKGESTELDE PERSONEN. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN. 
WETBOEK VAN DE INKOMSTENBELAS

TINGEN. - PERSONENBELASTING EN 

VENNOOTSCHAPSBELASTING. - lNKOM

STEN UIT BELEGDE KAPITALEN. - lN

TERESTEN UIT VOORSCHOTTEN AAN 

PERSONENVENNOOTSCHAPPEN TOEGE

STAAN DOOR VENNOTEN OF MET HEN 

GELIJKGESTELDE PERSONEN. - BE

GRIP. 

3° INKOMSTENBELASTINGEN. 
WETBOEK VAN DE INKOMSTENBELAS

TINGEN.- YENNOOTSCHAPSBELASTING. 

- PERSONENVENNOOTSCHAP DIE NIET 

GEKOZEN HEEFT VOOR DE AANSLAG 

VAN HAAR WINSTEN IN DE PERSONEN

BELASTING. - lNTERESTEN UIT VOOR

SCHOTTEN AAN PERSONENVENNOOT

SCHAPPEN TOEGESTAAN DOOR VEN

NOTEN OF MET HEN GELIJKGESTELDE 

PERSONEN. - lNTERESTEN DIE ONDER

WORPEN ZIJN AAN DE ROERENDE VOOR

HEFFING EN MOETEN BESCHOUWD WOR

DEN ALS TEN LASTE VAN DE VENNOOT

SCHAP BELASTBARE WINSTEN. 

l 0 Roerende inlcomsten omvatten als 
inlcomsten uit belegde lcapitalen, de 
inte1·esten ttit voorschotten aan pe?·sonen
vennootschappen toegestaan door ven
noten of personen die de wet met hen 
gelijlcstelt (1). (Wetb. van de inkomsten
bel., art. 15, lid 2, 2°.) 

2° Interesten uit voorschotten aan per
sonenvennootschappen toegestaan door 
vennoten of personen die de wet met hen 
gelijlcstelt en als dttsdanig inlcomsten uit 
belegde lcapitalen zijn de interesten uit 
voorschotten aan dergelijlce vennoot
schappen toegelcend door personen, die 
deze hoedanigheid van vennoten of 
met hen gelijlcgestelden hebben op het 
ogenblilc dat de voorschotten interest 
hebben opgeleverd, zelfs indien dleze 
pe1·sonen die hoedanigheid nog niet 
hadden toen de voorschotten aanvanlce
lijlc werden toegestaan of de hoedanig
heid van vennoten niet meer hadden 

(1) Men raadplege de memorie van toelich
ting van de wet van 20 november 1962 en het 
verslag van de Commissie van Financien van 
de Kamer van Volksvertegenwoordigers. 
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toen de balans en de winst- en verlies
rekening aan de algemene vergadering 
van vennoten werden voorgelegd. (Wetb. 
van de inkomstenbel., art. 15, lid 2, 2D.) 

3D · W anneer een personenvennootschap 
niet gekozen heeft voor de aanslag van 
haar winsten in de personenbelasting, 
zijn de interesten van vom·schotten aan 
de vennootschap toegestaan door ven
noten of personen die met hen worden 
gelijkgesteld, onde1·wo1'Pen aan de roe
rende voorheffing en moeten zij boven
dien worden beschouwd als ten laste van 
de vennootschap belastbare winsten. 
Wetb. van de inkomstenbel., art. 15, 
lid 2, 2D, 100, 2D, 164, 4D.) 

(COOPERATIEVE VENNOOTSCHAP « SOCO
CREDIT », IN VEREFFENING, T. BEL
GISCHE STAAT, MINISTER VAN FINAN

CIEN.) 

ARREST (vertaling). 

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

Over het middel afgeleid uit de schen -
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 11, inzonderheid 3D, 15, inzonderheid 
lid 2, 2D, 100, inzonderheid 2D, en 164, 
inzonderheid 4D, van het Wetboek van 
de inkomstenbelastingen, 

doordat het bestreden arrest beslist dat 
de interesten, die krachtens beslissingen 
van de algemene vergadering van eiseres 
tot goedkeuring van de balansen op 
19 mei 1965 en 27 april1966 waren toe
gekend aan personen die tot 8 en 12 april 
1965 vennoten van de venhootschap 
waren geweest, onderworpen moesten 
worden aan het belastingsstelsel van de 
inkomsten uit belegde kapitalen als 
bedoeld in de artikelen 11, 3D, 15, 2D, 100, 
2D, en 164, 4D, van het Wetboek van de 
inkomstenbelastingen, dat wil zeggen 
gevoegd bij de belastbare grondslag van 
de door eiseres verschuldigde vennoot
schapsbelasting en onderworpen aan de 
roerende voorheffing, op grand " dat het 
van weinig belang is dat de genieters 
van de interesten, vennoten op het ogen
blik dat ze hun werden toegekend, het 
nietmeer waren ten tijde van de algemene 
vergaderingen die de op 31 december 
1964 en 1965 afgesloten balansen goed
keurden ; dat deze interesten niet voort
vloeien uit de stemming van de algemene 
vergaderingen maar uit vroegere con
tracten betreffende toegestane voor-

schotten ; dat zo de vennoten pas een 
recht op de winsten verkrijgen op het 
ogenblik van de stemming door de alge
mene vergadering, zulks ten deze niet het 
geval is, daar de litigieuze interesten 
- die terecht onderworpen werden aan 
de roerende voorheffing krachtens de 
uitdrukkelijke bepalingen van de artike
len 15, 2D, 11, 3D, 1, 164, 4D, en 173 van 
het Wetboek van de inkomstenbelas
tingen - ten aanzien van verzoekster 
(thans eiseres) die ze betaalde aftrekbare 
bedrijfsuitgaven vorrnen indien, door een 
fictie, artikel 100, 2D, van het Wetboek 
van de inkomstenbelastingen zich er niet 
tegen had verzet ; dat immers, voor zover 
de interesten door de vennootschap aan 
haar vennoten worden toegekend inge
volge toegestane voorschotten, dit arti
kel ze beschouwt als ten laste van de 
vennootschap belastbare winsten », 

terwijl, enerzijds, de aan de vennoten 
betaalde interesten op voorschotten van 
gelden slechts zijn toegekend door de 
s~emming van de algern.ene vergadering 
dw de balans en de wmst- en verlies
rekening goedkeurt, waaruit voJgt dat, 
in strijd met wat het arrest beslist, 
de toekenning van het litigieuze inkomen 
eerst heeft plaatsgehad op 19 mei 1965 
en 27 april 1966, dit is nadat de gerech
tigden hun hoedanigheid van vennoot 
op 8 en 12 april 1965 hadden verloren, 
en, anderzijds, om vast te stellen of door 
een vennootschap toegekende bedragen 
behoren tot de bedragen die door arti
kel 15, 2D, van het Wetboek van de 
inkomstenbelastingen aan het stelsel 
van de inkomsten uit belegde kapitalen 
worden onderworpen, men zich rnoet 
plaatsen op de datum van de toekenning 
van de interesten, waaruit volgt dat, 
daar in het onderhavige geval de inte
resten waren toegekend aan personen die 
geen vennoot rneer waren, ze niet konden 
worden belast als inkornsten uit belegde 
kapitalen of, bijgevolg, als dusdanig 
worden onderworpen aan de vennoot
schapsbelasting ten laste van eiseres en 
aan de roerende voorheffing : 

Overwegende dat uit de vaststellingen 
van het arrest blijkt dat de litigieuze 
aanslagen de interesten treffen die maan
delijks door eiseres warden betaald aan 
vennoten die haar geldvoorschotten had
den toegestaan ; 

Overwegende dat het verschuldigd 
zijn van deze interesten onafhankelijk is 
van de toekenning van de maatschappe
lijke winsten aan de vennoten of gewezen 
vennoten van de eisende vennootschap ; 
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Overwegende dat naar luid van arti
kel15, lid 2, 2°, van het Wetboek van de 
inkomstenbelastingen de inkomsten uit 
belegde kapitalen omvatten de interesten 
uit voorschotten aan personenvennoot
schappen toegestaan door vennoten of 
personen die de wet met hen gelijkstelt ; 

Overwegende dat· de aard van deze in
komsten aileen hiervan afhangt dat de 
interesten aldan niet betrekking hebben 
op voorschotten toegestaan door perso
nen die de hoedanigheid van vennoot 
hebben op het ogenblik dat de voorschot
ten interest hebben opgeleverd; 

Dat het zonder belang is dat de voor
schotten werden toegestaan door per
sonen die de hoedanigheid van vennoot 
niet meer hadden toen de balans en de 
rekeningen van het dienstjaar aan de 
algemene vergadering van vennoten wer
den voorgelegd, evenals het · zonder be
lang zou zijn dat ze werden gedaan door 
personen die deze hoedanigheid nog niet 
hadden toen de voorschotten aanvanke
lijk werden toegestaan, wanneer de inte
resten betrekking hebben op de periode 
gedurende welke de gerechtigden de 
hoedanigheid van vennoot hadden ; 

Overwegende. dat het arrest soeverein 
vaststelt dat de interesten van de voor
schotten maandelijks op de rekening van 
de vennoten werden gestort die ze tot 
februari 1965 hadden toegestaan en dat 
zij pas op 8 en 12 april 1965 van hun 
hoedanigheid van vennoot afstand heb
ben gedaan; 

Overwegende dat het arrest, derhalve, 
wettelijk beslist dat de litigieuze interes
ten terecht aan de roerende voorheffing 
werden onderworpen en als ten laste van 
de vennootschap belastbare winsten 
moesten worden beschouwd krachtens 
de uitdrukkelijke bepalingen van de 
artikelen 15, lid 2, 2°, :tOO, 2°, 164, 4o, 
en 17g van het Wetboek van de inkom
stenbelastingen ; 

Dat het middel aldus naar recht faal~; 

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

4 januari 197g. - 1e kamer. -
Voorzitter, de H. Valentin, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Verslaggever, 
Baron Richard. - Gelijkluidende con
clusie, de H. Paul Mahaux, eerste advo
caat-generaal. - Pleiters, de HH. Par
fait, Baltus en Fally (de eerste twee van 
de balie te Brussel). 

1 e KAMER. - 5 januari 1973 

1 o EIGENLIJKE RECHTSPRAAK. 

GEMEENTELIJKE EN PROVINCIALE 
BELASTINGEN. - BESLISSING VAN DE 
BESTENDIGE DEPUTATIE VAN DE PRO
VINCIERAAD. - MEERDER:UEID VAN 
STEMMEN. - VERMOEDEN. 

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN.- GEMEENTELIJKE 

EN PROVINCIALE BELASTINGEN. 
INCIDENTELE BESC:UOUWING IN EEN 
CONCLUSIE DIE GEEN EIS, VERWEER OF 
EXCEPTIE IS. - REC:UTER NIET VER

PLIC:UT EROP TE ANTWOORD EN. 

go GEMEENTELIJKE EN PROVIN

CIALE BELASTINGEN. - BELAS
TINGREGLEMENTEN VAN DE GEMEENTE 
GROOT-BIJGAARDEN BETREFFENDE DE 
WEGENUITRUSTING. - ARTIKEL 5 EN & 
VAN DEZE REGLEMENTEN. - DRAAG
WIJDTE VAN DEZE BEPALINGEN. 

4° CASSATIEMIDDELEN.- GEMEEN
TELIJKE EN PROVINCIALE BELASTIN
GEN. - MIDDEL WAARIN FElTEN EN 
REC:UT VERMENGD ZIJN. - NIET ONT
VANKELIJK:UEID. 

5° CASSATIE. - BEVOEGDHEID. -
AMBTSHALVE OPGEWORPEN MIDDEL. -

DIRECTE GEMEENTELIJK.E BEIASTIN
GEN. - BESLISSING VAN DE BESTEN
DIGE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE
RAAD. - HOF KAN AMBTSHALVE EEN 

MIDDEL VAN OPENBARE ORDE OPWER
PEN. 

1° De beslissing van de bestendige deptttatie 
van de provincieraad over het beroep 
van de belastingplichtige tegen een aan
slag in een gemeentelijke belasting 
wordt vermoed bij meerde1"7wid van de 
stemmen te zijn gewezen (1). (Provin
ciewet, art. 104.) 

2° Het staat niet aan de rechter te antwoor
den op een incidentele beschouuJing in 
een conclusie, die geen eis, verweer of 
exceptie is (2). (Grondwet, art. 97.) 

go T-V anneer gelijktijdig of achte1·eenvolgens 
wegenwerken uitgevoe1·d worden in de 
twee wegen die aan een hoek palen, 

(1) Men raadplege cass., 4 oktober 1965 
(Bull. en PAsrc., 1966, I, 162). 

(2) Cass., 17 november 1970 (A1·r. cass.,. 
1971, blz. 251); men raadplege cass., 8 sep
tember 1969 (ibid., 1970, blz. 18). 
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wordt · het eigendom dat de hoek vormt, 
slechts belast in de belasting, bepaald bij 
het reglement betreffende de wegenuit
rusting van de gemeente Groot-Bijgaar
den, van 29 april 1965, voor een van de 
wegen, in de mate dat de stroken, over 
een diepte van ten hoogste 12 meter en 
uitgevende op elk van die wegen, elkaar 
delclcen. 

4° Niet ontvanlcelijk wegens vermenging 
van feiten en recht is het middel dat het 
Hof ertoe zou verplichten jeitelijlce gege
vens nate gaan (1). (Grondwet, art. 95.) 

5° Het Hof van cassatie, waarbij een 
ontvankelijke voorziening tegen een be
sluit van de bestendige deputatie van de 
pmvincieraad inzalce directe provinciale 
belastingen aanhangig is, lean ambts
halve een middel opwe1'Pen afgeleid ~tit 
de schending van een wettelijlce bepaling 
die de openbare oTde raakt (2). (Wet van 
22 januari 1849, art. 4.) 

(HANOTIA UX, 
T. GEJ\ffiENTE GROOT-BIJGAARDEN.) 

ARREST, 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
besluit, op 25 januari 1972 gewezen door 
de Bestendige Deputatie van de Provin.
cieraad van Antwerpen, uitspraak doende 
als gerecht waarnaar de zaak is verwe
zen; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 136 van de 
gemeentewet van 30 maart 1836, her
drukt krachtens het koninklijk besluit 
van 27 november 1891, 104 van de 
provinciewet van 30 april 1836, herdrukt 
krachtens het koninklijk besluit van 
27 november 1891, en 97 van de Grond
wet, 

doordat het besluit vermeldt : « Aan
wezig : de heren A. Kinsbergen, Gouver
neur-Voorzitter, A. Lesseliers, Cl. Bol
sens, F. Morrens, M. Cassiers, F. Van 
Geel, J. De Meester, leden en Rob. 
Picav()t, provinciale griffier "• de na:men 
M. Cassiers en F. Van Geel doorgehaald 
zijnde zonder dat de doorhaling goed
gekeurd is, 

(1) Cass., 23 december 1971 (.Arr. cass., 
1972, biz. 415) ; 25 september 1972, supra, 
biz. 95. 

(2) Cass., 28 mei 1971 LArr. cass., 1971, 
biz. 970); 14 oktober 1971 (ibid., 1972, 
biz. 167). 

terwijl deze vermeldingen: het niet 
mogelijk maken met zekerheid te bepalen 
of de heren M. Cassiers en F. Van Geel 
aan de beraadslaging hebben deelgeno
men of niet, en derhalve, of de bestendige 
deputatie zich met de volstrekte meer
derheid van de aanwezige leden heeft 
uitgesproken of niet : 

Overwegende enerzijds dat zelfs indien 
er met de twee geschrapte namen geen 
rekening zou worden gehouden, de 
bestendige deputatie nog regelmatig was 
samengesteld, daar de meerderheid van 
haar leden aanwezig was; 

Overwegende anderzijds dat, welk ook 
het aantal aanwezige leden weze, er moet 
worden vermoed dat de beslissing met de 
door de vvet vereiste meerderheid werd 
gewezen ; dat immers de eerbiediging 
van het geheim van de beraadslaging de 
aanduiding van het aantal uitgebrachte 
stemmen aileen toelaat, wanneer een 
wetsbepaling zulks voorschrijft ; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van artikel 97 van- de 
Grondwet en van de verplichting tot 
redengeving die door aile gerechten moet 
worden nageleefd, 

doordat het besluit zonder regelmatig 
antwoord laat het middel dat eiser in zijn 
ondertekende noot van 16 september 
1971 aJs volgt inkleedde : « men mag 
zich ... afvragen waarom de eenheiclsprijs 
van de Klimoplaan niet lager is dan die 
van de Konijnenberg, daar de Klimop
laan voor de helft al aangelegd was en 
de Konijnenberg een nieuwe straat is " : 

Overwegende dat eiser in conclusie 
aanvoerde dat de door verweerster in 
aanmerking genomen eenheidsprijs on
juist werd berekend ; 

Overwegende dat de bestendige depu
tatie dit middel door een met redenen 
omklede beslissing heeft afgewezen ; 

Overwegende dat eiser weliswaar in 
conclusie eraan toevoegde dat men zich 
ook ·mag afvragen waarom de eenheids
prijs van de Klimopstraat niet lager is 
dan die van de Konijnenberg, daar de 
Klirnopstraat voor de helft reeds aange
legd was en de Konijnenberg een nieuwe 
straat is; 

Overwegende dat die opwerping geen 
eis, verweer of exceptie was, doch slechts 
een incidentele beschouwing waarop 
de bestendige deputatie geen antwoord 
hoefde te verstrekken ; dat derhalve 
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artikel 97 van de Grondwet niet geschon
den werd; 

Dat het middel niet kan worden aan
- genomen; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 4 en 5 van 
het belastingregleme:t;tt op de aanwer':ing 
van grand, 5 en 6 van het belastmg
reglement- op de wegenuitrusting van de 
gemeente Groot-Bijgaarden van 29 april 
1965, 1319, 1320 en, voor zoveel als 
nodig, 1322 van het Burgerlijk Wetboek, 

doordat, om de bezwaarschriften van 
eiser gedeeltelijk 

1
af te wijzen, het besluit 

verklaart, ten aanzien van de grieven 3, 
4 en 9, " dat de bepalingen van artikel -5 
en artikel 6 voornoemd ( dit wil zeggen 
van het belastingreglement op de wegen
uitrusting) niet gelden voor de hoek
eigendommen ; dat de voorgeschreven 
regeling alleen betrekking heeft op achter
eenliggende stroken gronden, gelegen 
langs een zijde van de weg, die aan 
onderscheiden eigenaars toebehoren ; ... 
dat de belastingreglementen op het 
openen van straten en het uitvo_eren v~!l 
wegenwerken in geen enkel art1kel vriJ
stelling verlenen voor hoekeigendom
men ; dat bij gebrek aan enige reglements
bepaling hieromtrent een onthe:ffing van 
belasting voor hoekeigendommen niet 
kan toegepast worden n, 

tm·wijl de bovenaangeduide reglemen~s
bepalingen gelden, zonder onderschmd, 
voor de stroken die " elkaar dekken n, 
ongeacht of het ga:;tt of niet gaat _om 
hoekeigendommen d1e aan dezelfde mge
naar toebehoren of niet, welke stroken 
deswege niet mogen « tweemaal worden 
belast wegens werken ... uitgevoerd aan 
twee verschillende wegen », hetgeen ten 
deze het geval was met het eigendom van 
eiser dat gelegen is langs twee gelijk
tijdig geopende en aangelegde wegen en 
langs een voorheen geopende en aange
legde weg: 

Overwegende dat artikel 6 van het 
belastingreglement betreffende de wegen
uitrusting geenszins bepaalt dat de 
vrijstelling van dubbele belasting beperkt 
blijft tot het geval waarin do stroken aan 
vcrscheidene eigenaars toebehoren ; dat 
deze bepaling integendeel inh~udt_ dat, 
in de mate dat de stroken, voorzwn m het 
artikel 5, dit is de stroken over een diepte 
van 12 meter, elkaar dekken, een eigen
dom geen tweemaal kan worden belast 
wegens werken achtereenvolgens o~ ge
lijktijdig uitgevoerd aan twee verschlllen
de wegen; 

Dat deze bepaling geenszins het geval 
waarin de stroken aan een enkele eige
naar toebehoren noch het geval van 
hoekeigendommen uitsluit ; 

Dat derhalve, wanneer werken gelijk
tijdig of achtereenvolgens uitgevoerd 
worden in de twee wegen die aan een 
hoek palen, het eigendom dat de hoek 
vormt vrijgesteld wordt van de belasting 
verschuldigd voor een van die wegen, :in 
de mate dat de stroken, over een diepte 
van ten hoogste 12 meter en uitgevende 
op elk van die wegen, elkaar dekken ; 

Dat het middel gegrond is ; 

Over het vierde middel, afgeleid nit de 
schending van artikel 97 van de Grand
wet en van de verplichting tot reden
geving die door alle gerechten moet 
worden nageleefd, 

dom·dat het besluit erop wijst dat eiser 
de volgende grief doet gelden : « het 
eigendom is niet aangesloten aan de 
riolen in de Klimoplaan n, doch nalaat 
daarop te antwoorden, nu zijn overwe
gingen slechts op het aanleggen van de 
riolen betrekking hebben en niet onder
zoeken of de taks eisbaar is, zelfs bij 
afwezigheid van aansluiting van de 
eigendommen op het riool : 

Overwegende dat het besluit, na de 
tekst van het reglement te hebben aange
haald, waaruit blijkt dat de belasting 
geheven wordt op de eigendommen langs 
openbare wegen of gedeelten daarvan 
gelegen waarin riolen aangelegd worden, 
beschouwt dat eisers eigendom gelegen 
is langs de Klimoplaan, waar riolerings
werken werden uitgevoerd, en dat de 
bepalingen van het reglement ~erhalve 
toepasselijk zijn ; dat het b_eslmt aldus 
impliciet maar zeker beshst dat de 
belasting eisbaar wordt door het enkel 
aanleggen van de riolen, ong~_Jacht de 
aansluiting daaraan van de eigendom
men; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het vijfde middel, afgeleid ui~ de 
schending van artikel 9 van het belastmg
reglement op de aanleg van riolen van d~ 
gemeente Groot-Bijgaarden van 29 apr1l 
1965, 

doordat het besluit, voor de berekening 
van de gedeeltelijke onthe:ffing van de uit 
kracht van dit reglement gevorderde 
taks, rekening houdt met een intrest van 
6,25 procent, 

terwijl, Iuidens voormeld artikel 9, de 
toe te passen rentevoet die is welke op 
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het ogenblik dat de werken ten einde 
zijn, toepasselijk is op de leningen door 
het Gemeentekrediet aan de gemeente 
toegestaan voor de financiering van 
werken als die welke aanleiding geven tot 
de belasting, en terwijl, volgens de brief 
van verweerster van 10 maart 1969, de 
intiestvoet thans 5,75 procent bedraagt: 

Overwegende dat het onderzoek van 
het middel het Hof zou verplichten tot 
feitelijke verificaties over te gaan ; 

Dat het aldus het recht met de feiten 
vermengt en derhalve niet ontvankelijk 
is; 

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

doordat het besluit een rentevoet van 
6,25 procent toepast, 

terwijl de aanslagbrief van 10 maart 
1969 een intrestvoet van 5, 75 procent 
vermeldt: 

Overwegende dat het besluit de rede
nen niet opgeeft waarom het een rente
voet van 6,25 procent toepast; dat het 
aldus het Hof in de onmogelijkheid stelt 
de wettelijkheid van de beslissing na te 
gaan; 

Dat het derhalve niet regelmatig 
gemotiveerd is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den besluit in zover het, in verba.nd met 
de toepassing van het reglement op 
wegenwerken, het bezwaarschrift van 
eiser heeft afgewezen en in zover het, 
voor de berekening van de gedeeltelijke 
ontheffing van de gevorderde belasting, 
met een intrest van 6,25 procent rekening 
houdt en uitspraak doet over de kosten ; 
beveelt dat van dit arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van de 
gedeeltelijk vernietigde beslissing; ver
oordeelt elke partij in de helft van de 
kosten ; verwijst de aldus beperkte· zaak 
naar de Bestendige Deputatie van de 
Provincieraad van Oost-Vlaanderen. 

5 januari 1973. 18 kamer. 
Voorzitte1·, Ridder Rutsaert, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Verslaggever, 
de H. Gerniers. - Gelijkluidende con
clusie, de H. Krings, advocaat-gene
raal. - Pleiters, de HR. Fally en A. De 
Coster (laatstgenoemde van de balie te 
Brussel). 

1 e KAMER. - 5 januari 1973. 

1° GENEESKUNST. 0RDE VAN 
APOTHEKERS. - TUOHTPROOEDURE. ,
VERNIETIGING VAN HET VOORAFGAAND 
ONDERZOEK DOOR HET BUREAU VAN 
DE PROVINOIALE RAAD. - BESLISSING 
VAN DE PROVINOIALE RAAD OF VAN 
DE RAAD VAN BEROEP GEGROND OP HET 
ONDERZOEK TER TEREOHTZITTING. 
WETTELIJKHEID. 

2° EIGENLIJKE RECHTSPRAAK. 
TUORTGEREUHT.- RA.AD VAN BEROEP 
VAN DE 0RDE VAN APOTREKERS. -
UITSPRAAK VAN DE BESLISSING IN 
OPENBARE TEREORTZITTING. - TOE
PASSINGSVOORWAARDEN VAN DEZE VER
PLIORTING. 

3° EIGENLIJKE RECHTSPRAAK. -
0RDE VAN APOTHEKERS.- RAAD VAN 
BEROEP VAN DE 0RDE VAN APOTHE
KERS. 0PENBAARHEID VAN DE 
BESLISSINGEN VOORGESCHREVEN BIJ 
ARTIKEL 757 VAN RET GEREOHTELIJK 
WETBOEK. - NIET TOEPASSELIJKE 
WETTELIJKE BEPALING. 

4° GENEESKUNST. 0RDE VAN 
APOTREKERS. - RAAD VAN BEROEP 
VAN DE 0RDE VAN APOTliEKERS. -
0PENBAARHEID VAN DE VONNISSEN 
VOORGESCHREVEN BIJ ARTIKEL 757 VAN 
HET GEREOHTELIJK WETBOEK.- NIET 
TOEPASSELIJKE WETTELIJKE BEPALING. 

1° De vernietiging van het voorafgaand 
onderzoek door het bureau van de 
provinciale raad van de Orde de1· apo
theke1'8 belet niet dat de provinciale 
raad of, in hager beroep, de 1·aad van 
beroep zijn beslissing lean gronden op 
de gegevens ingewonnen tijdens het 
onderzoek dat hij zelj ter terechtzitting 
heejt gedaan (1). 

2° Het uitspreken van vonnissen in open
bare te1·echtzitting, zoals voorgeschreven 
bij artilcel 97 van de Grondwet, geldt ~n 
rechte slechts voor de 1'echtbanken in de 
zin van dat woord in de artilcelen 92 en 
en 93 van de Grondwet, dat wil zeggen 
voor de 1·echtbanlcen van de rechterlijke 
o1·de; het geldt niet voor een tuchtgerecht, 
met name voor de 1·aad van beroep van 
de Orde der apothelcers, tenzij een bij-

(1) Men raadplege cass., 5 mei 1969 (A1·r. 
cass., 1969, biz. 853). 
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zondere bepaling dat voorschrijjt (1). 
(Grondwet, art. 97.) 

3° en 4° De regel van artikel 757 van het 
Gerechtelijk W etboek, volgens wellce de 
vonnissen openbaar zijn, is onverenig
baar met het rechtsbeginsel dat discretie, 
voorschriJft bij het onderzoek en de 
berechting van de tuchtzaken van de 
apothekers en is, derhalve, niet van toe
passing op de beslissingen in tucht
zaken die de raden van beroep van de 
Orde der apothekers ttitspreken (2) 
(G. W., art. 2 en 757.) 

(B ... , T. ORDE DER APOTHEKERS.) 

ARREST. 

HET IfOF ; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op ll april 1972 op verwij
zing gewezen door de Raad van beroep, 
met het Nederlands als voertaal, van de 
Orde der apothekers ; 

Gelet op het arrest van het Hof van 
19 november 1971 (3); 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 20, §§ 1 en 
2, 24, § 2, 25, § 4, van het koninklijk be
sluit nr. 80 van 10 november 1967 betref
fende de Orde der apothekers en van het 
algemeen rechtsbeginsel van de eerbiedi
ging van de rechten van de verdediging, 

doordat de beslissing eiser veroordeelt 
tot de schorsing van het recht de artsenij
bereidkcmde uit te oefenen gedurende een 
termijn van zeven dagen om de reden dat 
« bij conclusie van 26 oktober 1970, die 
apotheker Bungeneers ter zitting van 
22 februari 1972 verklaard heeft te her
nemen, de nietigheid van de procedure 
werd ingeroepen omdat het bureau van 
de raad van de Orde die het onderzoek 
heeft gedaan, samengesteld was uit een 
ondervoorzitter en een secretaris, bijge
staan door een magistraat-assessor ; dat 
artikel 10, lid 1, van de wet van 19 mei 
1949 voorschrijft dat het bureau moet 
samengesteld zijn uit een voorzitter, een 
ondervoorzitter en een secretaris ; dat 
derhalve het onderzoek, dat gedaan werd 
door een onwettelijk samengesteld bu-

(1) Cass., 17 oktober 1966 (Bull. en PAsrc., 
1967, I, 217). 

(2) Men raadplege cass., 22 september 
1972, supra, blz. 89. 

(3) Arr. cass., 1972, blz. 282. 

reau, nietig is ; dat uit de beroepen be
slissing niet blijkt dat de provinciale 
raad van de Orde der apothekers het 
onwettelijk gedaan onderzoek heeft ge
weerd nit de gegevens waarop hij zijn 
overtuiging steunt; dat de sententie 
van 19 mei 1970 derhalve ook nietig is; 
dat het de raad van beroep nochtans toe
gelaten is de zaak tot zich te trekken en 
te beslechten ; dat niet vereist wordt, op 
straffe van nietigheid, dat de aangeklaag
de feiten eerst door het bureau van de 
provinciale raad in vooronderzoek zou
den onderzocht worden alvorens ze 
ter beslechting voor de raad aanhangig 
te maken ,, 

terwijl 1° de ten laste van eiser in aan
merking genomen feiten noch door het 
bureau van de provinciale raad geldig 
werden onderzocht, noch het voorwerp 
hebben uitgemaakt van een enig onder
zoek op tegenspraak door de raad van 
beroep / en deze laatste gehouden is het 
onderzoek te doen wanneer hij beslist 
met het door het bureau van de provin
ciale raad gedane onderzoek geen reke
ning te houden (schending van de arti
kelen 20, §§ 1 en 2, 24, § 2, en 25, § 4, 
van het koninklijk besluit nr. 80 van 
10 november 1967); 2° het contradictoir 
karakter van het onderzoek een essentiele 
vereiste is van elke tuchtrechtelijke ver
volging en de niet-eerbiediging ervan 
een schending is van de· rechten van de 
verdediging (schending van het algemeen 
rechtsbeginsel van de eerbiediging van 
de rechten van de verdediging) : 

Overwegende dat uit het proces-ver
baal van de zitting, op 22 februari 1972 
door de raad van beroep van de Orde 
der apothekers gehouden, blijkt dat 
eiser voor deze raad is verschenen, dat 
de verslaggever, raadsheer Moerenhout, 
daartoe door de raad aangeduid, verslag 
heeft uitgebracht, dat eiser werd onder
vraagd, dat het lid van de nationale raad 
zijn advies heeft gegeven, dat de midde
len tot staving van het hoger beroep van 
de voorzitter van de nationalo raad door 
de raads1nan van deze raad werden ont
wikkeld, dat eiser in zijn middelen van 
verdediging werd gehoord en heeft ver
klaard de conclusie te hernemen die hij 
reeds op 26 oktober 1970 had neergelegd; 
dat de raad van beroep bovendien in zijn 
beslissing vaststelt dat, aan de hand van 
de door eiser zelf in bedoelde conclusie 
gedane feitelijke uiteenzetting, de feiten 
die hij in aanmerking neemt om de tucht
sanctie uit te spreken vaststaan ; 

Overwegende dat uit die vaststellin-
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gen blijkt dat, in strijd met de beweringen 
van bet middel, de raad van beroep op 
bovenvermelde zitting de tegen eiser 
ingestelde tuchtvervolging op tegen
spraak heeft onderzocbt ; 

Overwegende dat in tucbtzaken, wan
neer de wet geen bijzonder bewijsmiddel 
oplegt, de recbter op onaantastbare wijze 
de gegevens beoordeelt waarop bij zijn 
beslissing grondt ; dat geen enkele wets
bepaling de raad van beroep van de 
Orde der apotbekers verbiedt zijn beslis
sing uitsluitend te gronden op de gege
vens die tijdens de behandeling van de 
zaak ter terechtzitting zijn ingewonnen ; 

Overwegende dat het bureau van de 
provinciale raad van de Orde der apo
tbekers weliswaar de zaak in onderzoek · 
stelt, maar dat bieruit niet volgt dat, 
wanneer bet voorafgaand onderzoek 
wordt vernietigd, de provinciale raad 
of de raad van beroep zijn beslissing niet 
kan gronden op het onderzoek dat hij 
zelf heeft gedaan ; 

Overwegende derbalve dat de beslis
sing nocb de in het middel aangehaalde 
wetsbepalingen, noch de rechten van de 
verdediging schendt ; 

Dat het middel niet kan worden aan
genomen; 

Over bet tweede middel, afgeleid uit 
de scbending van de artikelen 97 van 
de Grondwet, 2, 476, 757, 1042 van bet 
Gerechtelijk Wetboek en 24, § 1, van het 
koninklijk besluit nr. 80 van 10 novem
ber 1967 betreffende de Orde der apo
thekers, 

doordat de beslissing niet u.itgesproken 
werd in openbare terechtzitting en in 
alle geval zulks niet vaststelt, 

te1·wijl 1° in algemene regel de vonnis
sen en sententies in openbare terecht
zitt.ing moeten uitgesproken worden 
(schending van de artikelen 2, 476, 757 
en 1042 van bet Gerechtelijk Wetboek); 
2o de regeling van de rechtspleging voor 
de raad van beroep van de Orde der apo
tbekers de openbaarheid van de uitspraak 
van de beslissing niet uitsluit (schending 
van artikel 24, § 1, van bet koninklijk 
besluit nr. 80 van 10 november 1967) : 

Overwegende dat artikel 97 van de 
Grondwet, in zover bet bepaalt dat bet 
vonnis in openbare terechtzitting wordt 
uitgesproken, slechts toepasselijk is op 
de rechtbanken in de zin van dit woord 
in de artikelen 92 en 93 van de Grand
wet, dit is op de recbtbanken van de 
rechterlijke orde ; 

Overwegende dat geen enkele wets
bepaling stelt dat de beslissingen van de 

raden van beroep van de Orde dar apo
thekers in openbare terechtzitting wor
den uitgesproken ; 

Overwegende dat luidens artikel 2 van 
het Gerechtelijk Wetboek de in·dit wet
hoek gestelde regels op alle rechtsplegin
gen van toepassing zijn, behoudens WfLil· 
neer deze laatste geregeld worden door 
rechtsbeginselen waarvan de toepassing 
met de bepalingen van dit wetboek niet 
verenigbaar is ; 

Overwegende dat _ de bepaling van 
artikel 757 van ditzelfde wetboek luidens 
welke, beboudens bij de wet bepaalde uit
zonderingen, de vonnissen in bet open
baar worden uitgesproken, niet ver
enigbaar is met de discretie welke in 
tuchtzaken van de Orde der apothekers 
moet worden in acbt genomen, en der
balve in deze tuchtzaken niet toepasselijk 
is; 

Overwegende dat bedoeld recbtsbe
ginsel van discretie in tucbtzaken zijn 
toepassing vindt in de bepaling van 
artikel 24, § 1, lid 3, van bet kon.inklijk 
besluit nr. 80 van 10 november 1967, 
naar luid waarvan het koninklijk be
sluit tot vaststelling van de procedure 
voor de provinciale raden en de raden 
van beroep van de Orde der apothekers 
bepalingen moet bevatten betreffende 
de geheime en contradictoire aard van 
de · recbtspleging, en in de bepaling van 
artikel 20 van het koninklijk besluit 
van 29 mei 1970 tot regeling van de or
ganisatie en de werking der raden van de 
Orde der apothekers, luidens welke de 
raden van de Orde met gesloten deuren 
zitting houden ; 

Dat het middel naar recht faalt; · 

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

5 januari 1973. - 1e kamer. -
Voo1·zitter, Ridder Rutsaert, raadsbeer 
waarnemend voorzitter. - Verslaggever, 
de H. Meeus. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Krings, advocaat-generaal. - Plei
ters, de HH. Houtekier en Philips. 

2e KAMER. - 5 januari 1973. 

1 o VOORZIENING IN CASSATIE. 
MIDDEL VAN NIET-ONTVANKELIJKHEID. 

TucHTZAKEN. VooRzrENING 

TEGEN EEN BESLISSING VAN DE RAAD 
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VAN BEROEP VAN DE 0RDE DER 
GENEESHEREN. - MID DEL VAN NIET

ONTVANKELIJKHEID DOOR HET OPEN
BAAR MINISTERIE OPGEWORPEN, 
:KENNISGEVING. 

2° VOORZIENING IN CASSATIE. 
, BmiLISSINGEN WAARTEGEN EEN CASSA

TIEBEROEP KAN WORDEN INGESTELD. -
TuoHTZAKEN. - VooRZIENING TEGEN 

EEN BESLISSING VAN DE RAAD VAN 
BEROEP VAN DE 0RDE DER GENEES
HEREN~ - CASSATIEBEROEP NA EEN 
EERSTE CASSATIEBEROEP IS NIET ONT

VANKELIJK. 

1° Het openbaar ministe1·ie bij het Hof van 
· cassatie dat ambtshalve een midclel van 

niet-ontvankelijkheid opwe1pt tegen een 
cassatiebe1·oep in htchtzalcen ingesteld 
tegen een beslissing van de 1·aad van 
beroep van cle 01·de de1· geneeshe1·en, 
moet daa1·van voomf bij gm·echtsb1··iej 
kennis geven aan de advocaat van de 
partijen (1). (G. W., art. 1097 ; K. B. 
nr. 79 van 10 november 1967, art. 26 
gewijzigd bij wet van 15 juli 1970, 
art. 66.) 

2o Na de uitspraak op een vorclel'ing tot 
cassatie tegen een beslissing van de raacl 
van beroep van de Onle der geneesheren 
staat tegen clezelfde beslissing geen V001'
ziening meer open vom· de pa1·tij die ze 
heeft ingesteld, oolc al beweert zij nieuwe 
middelen te kunnen aanvoeren, behalve 
inclien de voorziening tegen een beslissing 
alvorens recht te doen als voorbarig is 
afgewezen en behoudens het geval voo1·
zien in artUcel 4,.0, lid 4, van de wet van 
15 juni 1935 (2). (G. W., art. 1082 ; 
K. B. nr. 79 van 10 november 1967, 
art. 26 gewijzigd bij wet van 15 juli 
1970, art. 66.) 

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

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op de bestreden 
beslissingen op 10 mei 1971 gewezen door 
de Raad van beroep, met het Nederlands 
als voertaal, van de Orde der genees-

(1) Men raadplege cass., 11 oktober 1972, 
supra, blz. 154. 

(2) Men raadplege cass., 22 januari 1970 
(.Arr. cass., 1970; blz. 460) en de noot 1 ; vgl., 
in belastingszaken, cass., 15 oktober 1968, 
(ibid., 1969, blz. 181), en, in strafzaken, cass., 
28 december 1972, sup!'"'• blz. 443. Een nieuwe 

heren, en op 23 december 1970 gewezen 
door de Provinciale Raad van de Orde 
der geneesheren van West-Vlaanderen ; 

Over het middel van niet-ontvanke
lijkheid door het openbaar ministerie 
.ambtshalve opgeworpen en bij gerechts
brief ter kennis gebracht van Mter De 
Bruyn, advocaat bij het Hof, overeen
komstig artikel 1097 van het Gerechte
lijk W etboek : 

I. Wat de beslissing van 10 mei 1971 
van de Raad van beroep betreft : 

Overwegende dat luidens artikel 26 
van het koninklijk besluit nmnmer 79 
van 10 november 1967 betreffende de 
Orde der geneesheren, gewijzigd door 
artikel 66 van de wet van 15 juli 1970 
tot wijziging van de wet van 10 oktober 
1967 houdende het Gerechtelijk Wetboek 
en van andere wetsbepalingen, voor de 
procedure in cassatie tegen de beslissin
gen van de raden van beroep van de 
Orde der genee8heren, behalve in dat 
artikel bepaalde afwijkingen, die ten 
deze niet van toepassing zijn, dezelfde 
regelen gelden als in burgerlijke zaken ; 

Overwegende dat luidens artikel 1082 
van het Gerechtelijk Wetboek, behalve 
tegen een beslissing alvorens recht te 
doen waartegen een voorziening als voor- · 
barig werd afgewezen, na de uitspraak op 
een vordering tot cassatie, voor de partij 
die ze heeft ingesteld, tegen dezelfde 
beslissing geen voorziening meer open
staat, al beweert zij nieuwe middelen te 
knnnen aanvoeren ; 

Overwegende dat eiser tegen de bestre
den beslissing die een eindbeslissing was 
waarbij het hoger beroep niet ontvan
kelijk werd verklaard, op 27 mei 1971 een 
eerste -maal een cassatieberoep instelde, 
dat bij arrest van 7 april 1972 als niet 
ontvankelijk werd verworpen (3); 

Dat onderhavige door eiser tegen 
dezelfde beslissing ingestelde voorziening 
dienvolgens niet ontvankelijk is ; 

II. Wat de beslissing van 23 december 
1970 van de Provinciale Raad betreft 

Overwegende dat luidens artikel 23 
van voormeld koninklijk besluit van 
10 november 1967 aileen de door de 
provinciale raden of de raden van beroep 

voorziening is ook ontvankelijk na regelmatige 
afstand van een eerste voorziening : door de 
afstand te decreteren doet het Hof geen uit
spraak over een voorziening in cassatie. 

(3) Arr. cass., 1972, blz. 734. 



-463-

in laatste aanleg gewezen beslissingen 
voor het Hof van cassatie kunnen worden 
gebracht; 

Overwegende dat de bestreden beslis
sing niet in laatste aanleg was gewezen; 

Dat de voorziening niet ontvankelijk 
is; 

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

5 januari 1973. - 1e kamer. -
Voorzitte1, Ridder Rutsaert, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Verslaggever, 
de H. Meeus. - Gelijkluidende con
clusie, de H. Krings, advocaat-gene
raal. - Pleiter, de H. DeBruyn. 

1e KAMER. - 5 januari 1973. 

HUUR VAN ZAKEN. - PACHT. 
0NDERPACHT ZONDER SCHRIFTELI.JKE 
TOESTEMMING VAN DE VERPACHTER.

TOESTEMMING VAN DE VERPACHTER 
IN DE ONDERPACHT. - BEWIJSMIDDE
LEN. 

De pachter van landgoederen die, met uit
zondering van het geval van artikel 31 
van de afdeling van het Burgerlijk Wet
boek houdende de regels betretfende 
de pacht in het bijzonder (wet van 4 nO
vember 1969), geheel of ten dele het 
verpachte goed onderpacht zonder de 
sch-rijtelijke toestemming van de ver
pachter, en die geen enlcel gegeven voor
brengt waaruit het bewijs kan worden 
afgeleid van een vaststaande uitvoering 
van de pachtovereenkomst door de onder
pachter tegenover de verpachter, he eft 
het 1·echt niet om te vragen dat hij door 
getuigen het bewijs zou mogen leve1·en 
van de instemming van de verpachter 
met de onde1·pacht ( 1). 

(1) Men raadplege DE PAGE, d. IV, nr. 536, 
bijv. 2, blz. 525, en bijv. 4, blz. 445; RoBERT 

EECKLOO, Pacht en voo1·koop, blz. 304, nr. 476 ; 
H. 0LOSON, Le bail a ferme; blz. 141, nr. 69, 
en D'UDEKEM n'Acoz en SNICK, Het pacht
recht, blz. 324. 

Over de middelen om het bestaan van een 
huurovereenkomst en de voorwaarden ervan 
te bewijzen, zie men cass., 23 juni 1972 
(Arr. cass., 1972, blz. 1016). 

(VAN HUL, T. COLLIN EN VERHEYEN.:) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 1 oktober 1971 in hoger be
roep gewezen door de Rechtbank van 
eerste aanleg te Antwerpen ; 

Over het middel afgeleid nit de scherr
ding van de artikelen 3, 30 van afde
ling III van boek III, titel VIII, hoofd
stuk II, van het Burgerlijk Wetboek door 
artikel I van de wet van 4 november 1969 
tot wijziging van de pachtwetgeving 
ingevoerd tot vervanging van de artike
len 1763 tot 1778octies van het Burgerlijk 
Wetboek, IV van voornoemde wet van 
4 november 1969, 1715 van het Burger
lijk Wetboek, 4, lid 2, van de wet van 
31 mei 1961 betreffende het gebruik 
der talen in wetgevingszaken, het op
maken, het bekendmaken en het in 
werking treden van wetten en verorde
ningen en 97 van de Grondwet, 

doordat het bestreden vonnis van beves
tiging, na vastgesteld te hebben dat 
eerste verweerder aan tweede verweerder 
(( in pacht heeft gegeven een hoeve met 
gronden circa 8 ha groot, gelegen te 
Edegem, aan de Drie Eikenstraat, als
mede daarbij horende gronden 9,59 ha 
groot, gelegen te Wilrijk, tussen de Kleine 
en de Grote Doornestraten, dit alles 
tegen een jaarlijkse pachtprijs van 
4.000 frank per ha, met beding van 
indexatie; dat enkel de mondelinge 
pachtovereenkomst van 1 oktober 1962 
betreffende de gronden gelegen te Wil
rijk wordt voorgebracht », de door eerste 
verweerder ingestelde vordering tot ver
breking van de pacht gegrond verklaart 
en eiser veroordeelt tot ontruiming van 
de gepachte goederen om de reden dat 
" niet kan ingegaan worden op de vraag 
van eiser om het feit van de uitvoering 
van de pachtovereenkomst door eerste 
verweerder door getriigen te bewijzen ; 
dat immers zulk bewijs niet toegelaten is 
daar men aldus onrechtstreeks een huur·
overeenkomst door getuigen zou bewiJ
zen en derhalve het verbod van arti
kel 1715 van het Burgerlijk Wetboek zou 
ontduiken ,, 

te1·wijl, eeTste onderdeel, de pacht niet 
schriftelijk vastgesteld was en eiser, die 
in het bezit was van het landeigendom, 
derhalve gerechtigd was het bestaan van 
de pacht en de pachtvoorwaarden, waar
onder begrepen het tijdstip van inge
bruilmeming en de pachtsom, door alle 
rechtsmiddelen, getuigen inbegrepen, te 
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J:>ewijzen (schending van artikel 3 van 
de afdeling van het Burgerlijk Wetboek 
houdende de regels betreffende de pacht 
in het bijzonder en 1715 van het Burger
lijk Wetboek~; 

.tweede onderdeel, eiser in alle geval ook 
gerechtigd was de instemming van eerste 
verweerder met de afstand van de pacht 
door tweede verweerder aan eiser gedaan 
door· alle middelen van recht, getuigen
yerhoor inbegrepen, te bewijzen, on
d~nks het gebrek aan schriftelijke toe
stemming in de kwestieuze afstand 
(schending van de artikelen 3 en 30 van 
de afdeling van het Burgerlijk Wetboek 
:P.oudende de regels betreffende de pacht 
in het bijzonder en 1715 van het Burger
l,ijk Wetboek) ; 

· derde onderdeel, eerste verweerder 1net 
}let gedinginleidend exploot van 10 no
v:eml:)er 1970, verwijzende naar de 
processen~verbaal van niet-verzoening 
va,n 29 oktober en 3 november 1970, de 
vordering tot verbreking van de pacht 
instelde en het huurcontract lopende 
was bij de inwerkingtreding van de wet 
van 4 november 1969 (schending van de 
artikelen IV van de wet van 4 november 
1,969, 4; lid 2, van de wet van 31 mei 1961 
e~ 97- vap de Grondwet) : 

· Overwegende dat het bestreden von
nis betrekking heeft op een door eiser 
ingeroepen . onderpacht of pachtover
dracht die hem door tweede verweerder 
,zou zijn toegestaan ; 
. Overwegende dat eiser aanvoerde dat 
hij gerechtigd was, in het bezit zijnde 
v:an het landeigendom, het bestaan van 
de pacht alsook de pachtvoorwaarden, 
en tevens, in elk geval, de toestemming 
'Van eerste verweerder in de onderpacht 
of' de · overdracht van de pacht door 
tweede verweerder aan eiser door alle 
re(lhtsmiddelen, getuigen inbegrepen, te 
bewijzen; 
· Overwegende dat het vonnis vaststelt 
dat de onderpacht of de overdracht van 
pacht door tweede verweerder aan eiser 
werd toegestaan zonder de schriftelijke 
toestemming van de verpachter, eerste 
verweerder, en dat, ten deze, eiser geen 
enkel element voorbrengt waaruit het 
bewijs van een vaststaande uitvoering 
van de pachtovereenkomst door eerste 
verweerder tegenover eiser zou kunnen 
geput worden ; 

Overwegende dat, luidens artikel 30, 
opgenomen in artikel I van de wet van 
4 november 1969 tot wijziging van de 
pachtwetgeving, de pachter van land
eigendom noch het gepachte goed geheel 

of ten dele in · onderpacht mag geven 
noch zijn pacht geheel of ten dele aan 
anderen mag overdragen zonder schrifte
lijke toestemming van de verpachter ; 
dat de rechtbank dienvolgens terecht de 
aanvraag van eiser tot bewijs door getui
gen verworpen heeft ; 

Dat het middel naar recht faalt ; 

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

5 januari 1973. - 18 kamer. -
V oorzitter, Ridder Rutsaert, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve1·slagge11er, 
de H. Gerniers. - Gelijkl/uidende conclu
sie, de H. Charles, advocaat-generaal. -
Pleiter, de H. Houtekier. 

2" KAMER. - 8 januari 1973. 

REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.
TELASTLEGGING DIE, IN DE BEWOOR
DINGEN VAN ARTIKEL 66, LEDEN 2 
TOT 4, VAN HET STRAFWETBOEK, 
BETREKKING HEEFT OP DE DEEL
NEMING Vl\N HET MISDRIJF. - GEEN 
CONCLUSIE DIENAANGAANDE. - VER
OORDELINGSARREST W AARIN DE IN 
ACHT GENOMEN WIJZE VAN DEEL

NEMING NIET WORDT OPGEGEVEN. -
REGELMATIG MET REDENEN OMKLEDE 

BESLISSING. 

Wanneer de telastlegging betrekking heejt 
op de deelneming van _de beklaagde aan 
het misdrijj op de wijzen bepaald in 
de leclen 2 tot 4 van artikel 66 van het 
St1·ajwetboek en omschreven in de be
woordingen van deze bepalingen, is de 
rechter, die deze telastlegging bewezen 
verklam·t, niet verplicht om, bij ontsten
tenis van een conclusie dienaangaande, 
op te ge11en welke 11an deze wijzen van 
deelneming hij in acht neemt om de ver
oordeling te staven (1). 

(MAZAN EN SZABADOS.) 

ARREST (vertaling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 

(1) Cass., 25 januari 1960 (Bull. en PAsiC., 
1960, I, 587); 23 maart 1971 (Arr. cass., 1971, 
blz. 708); vgl. cass., 22 mei 1967 (ibid., 1967, 
blz. 1150). 
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arrest, op 14 februari 1972 gewezen door 
het Hof van beroep te Brussel ; 

I. Op de voorziening van Mazan : 

a) In zoverre de voorziening gericht is 
tegen de beslissing op de strafvordering : 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 66, 67, 461, 467 
van het Strafwetboek, 154, 189 en 211 
van het W etboek van strafvordering en 
97 van de Grondwet, 

doorclat het bestreden arrest ten laste 
van eiser het als volgt omschreven mis
drijf B bewezen verklaart : « om het mis
drijf te hebben uitgevoerd of aan de uit
voering ervan rechtstreeks te hebben 
meegewerkt, of om door enige daad tot de 
uitvoering zodanige hulp te hebben ver
leend dat de misdaad zonder zijn bij
stand ·niet had kunnen worden gepleegd, 
of door giften, beloften, bedreigingen, 
misbruik van gezag of macht, misdadige 
kuiperijen of arglistigheden, de misdaad 
rechtstreeks te hebben uitgelokt 
door middel van braak, inklimming of 
valse sleutels geldbedragen en bescheiden 
bedrieglijk te hebben weggenomen ... », 
en hem uit dien hoofde veroordeelt tot 
4 jaar gevangenisstraf, op grond dat de 
door genoemd arrest ontlede gegevens 
gewichtige, bepaalde en met elkaar 
overeensternrnende vermoedens opleve
ren, waaruit blijkt dat Mazan heeft 
deelgenomen aan de diefstal, voorwerp 
van de telastlegging B, zelfs indien hij 
zelf de materiiile dader van de diefstal 
niet is geweest, 

terwijl schuldig aan deelneming aan 
een misdaad of aan een wanbedrijf 
aileen degene is, die wetens en opzette
lijk op de in de wet bepaalde wijze tot 
die misdaad of dat wanbedrijf heeft bij
gedragen ; door aldus uitspraak te doen, 
niettegenstaande eiser in zijn conclusie 
van hoger b~roep fel betwistte zich 
schuldig te hebben gemaakt aan de in de 
telastlegging B omschreven feiten, het 
bestreden arrest niet de aanwezigheid 
vaststelt van de bestanddelen van straf-

. bare deelneming aan dit misdrijf, die uit 
de omstandigheden zouden blijken ten 
laste van genoemde eiser, en derhalve 
het bestreden arrest niet wettelijk met 
redenen is omkleed : 

Overwegende dat de telastlegging B 
betrekking had op eisers deelneming aan 
diefstal ten nadele van verweerster, op 
de verschillende wijzen bepaald in de 
leden 2, 3 en 4 van artikel 66 van het 

Strafwetboek en omschreven in de be
woordingen van genoemd artikel ; 

Dat, door te verklaren « dat de ontlede 
gegevens gewichtige, bepaalde en met 
elkaar overeenstemmende vermoedens 
opleveren, waaruit blijkt dat Mazan 
heeft deelgenomen aan de diefstal, 
voorwerp van de telastlegging B, zelfs 
indien hij zelf de materiiile dader van de 
diefstal niet is geweest », het arrest vast
stelt dat eiser aan de diefstal heeft deel
genomen op een van de wijzen omschre
ven in voornoernd artikel 66, behalve 
dat hij het misdrijf niet heeft uitgevoerd 
of rechtstreeks aan de uitvoering heeft 
meegewerkt ; 

Overwegende dat dezelfde straf wordt 
toegepast op degene die het misdrijf uit
voert of rechtstreeks aan de uitvoering 
_ervan meewerkt en op degene die hieraan 
deelneemt op een van de overige wijzen 
bepaald bij artikel 66 van het Strafwet
boek, zodat het arrest, bij ontstentenis 
van conclusie dienaangaande, niet ge
houden was nader aan te geven op welke 
van de wijzen, bepaald in dat artikel 66, 
eiser aan de uitvoering van het misdrijf 
heeft deelgenomen ; 

Dat het middel niet kan worden aan
genomen; 

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

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

8 januari 1973. - 2e kamer. -
Voorzitter, de H. Perrichon, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Verslaggever, 
de·H'. Trousse.- Gelijkluiclencle conclusie, 
de H. Depelchin, advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 8 januari 1973. 

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.-
00NCLUSIE VAN DE BEKLAAGDE WAAR
IN DEZE VERZOCHT OM DE UITSPRAAK 
VAN DE VEROORDELING OP TE SCHOR
TEN. - VEROORDELING.- lMPLICIET 
ANTWOORD OP DE CONCLUSIE. 

2° HOGER BEROEP.- STRAFZAKEN. 
- EENSTEMMIGHEID. - HOOFDGE-
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VANGENISSTRAF MINDER ZWAAR EN 

ZWAARDERE GELDBOETE.- EENSTEM

MIGHEID NIET VEREIST. 

3o CASSATIEMIDDELEN. - STRAF

ZAKEN. - MIDDEL DAT OP EEN FEITE

LIJKE BEWERING BERUST. - BEWE
RING DIE GEEN STEUN VINDT IN DE 

BESTREDEN BESLISSING EN IN DE STUK

KEN WAAROP HET HOF VERMAG ACHT 
TE SLAAN.- MIDDEL DAT FEITELIJKE 

GRONDSLAG MIST. 

1 o Door de beklaagde te veroo1·delen, 
beantwoordt de rechter irnpliciet op de 
conclusie waarin deze, zonder aan
voering van enige reden, verzocht orn de 
uitspraak van de veroordeling op te 
schorten (1). (Grondwet, art. 97.) 

2o Geen eensternrnigheid wordt vereist voor 
de beslissing van het gerecht in hoger 
beroep, dat, rnet wijziging van een von
nis van veroordeling van de beklaagde 
tot een hoofdgevangenisstraf en tot een 
geldboete, een zwaa1·de1·e geldboete, doch 
een rninder zware hoofdgevangenisstraf 
uitspreekt (2). (Sv., art. 2llbis.) 

3° Feitelijke grondslag mist het rniddel dat 
op een feitelijlce bewering berust, die 
geen stettn vindt in de bestreden beslis
sing of in de st11-kken waarop het H of 
verrnag acht te slaan (3). 

(siX.) 

ARREST (vertaling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op ] 4 april 1972 gewezen door het 
Hof van beroep te Brussel ; 

Over het eerste middel, hieruit afge
leid dat het arrest geen antwoord heeft 
gegeven op eisers conclusie, waarin hij 
verzocht om de uitspraak van de ver
oordeling op te schorten : 

Overwegende dat het hof van beroep, 
kennisnemende van een verzoek waar
voor geen grond was aangevoerd, niet 
verplicht was de redenen aan te geven 
waarom het er geen gevolg aan gaf en 
dat het arrest, door eis£r tot een straf te 
veroordelen, impliciet op dit verzoek uit
spraak doet door het te verwerpen; 

(1) Vgl. cass., 21 maart 1972 (Arr. cass., 1972, 
biz. 691). 

(2) Vgl. cass., 16 november 1971 (Arr. cass., 
1972, biz. 261). ' 

(3) Cass., 7 november 1972, supra, biz. 233. 

Dat het middel niet kan worden aan
genomen; 

Over het tweede middel, hieruit afge
leid dat de straffen van zes maanden 
gevangenis en van 150 frank geldboete, 
door de eerste rechter aan eiser opgelegd,. 
in hoger beroep vervangen werden door· 
vier maanden gevangenisstraf en 
250 frank geldboete, 

te1wijl het arrest niet vaststelt dat de 
veroordeling tot de geldboete met een
parigheid van stemmen werd uitgespro
ken: 

Overwegende dat in hoger beroep het 
bedrag van de g({ldboete weliswaar 
verhoogd, maar de hoofdgevangenis
straf verminderd werd ; 

Dat de straf derhalve niet verzwaard 
werd in de zin van artikel 211 bis van 
het Wetboek van strafvordering; 

Dat het middel naar recht faalt ; 

_ Over het derde middel, hieruit afgeleid 
dat het arrest de verbeurdverklaring 
heeft bevolen van 15.000 frank ten 
gunste van de Commissie van Openbare 
Onderstand van de gemeente Comines, 
welk bedrag eiser bekent te hebben ont
vangen van de heer Debailleul op 28 april 
1970 als provisie voor een verzekerings
overeenkomst, 

terwijl, bij ontstentenis van sluiting van 
genoemde overeenkomst, eiser bij post
wissel van ll augustus 1970 dit bedrag 
heeft teruggegeven : 

Overwegende dat de bewering dat 
eiser het bedrag van 15.000 frank heeft 
teruggegeven, geen steun vindt in het 
bestreden arrest, of in enig ander stuk 
waarop het Hof vermag acht te slaan ; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

En overwegende dat de substantiele 
of op straffe van nietigheid voorge
schreven rechtsvormen werden nageleefd 
en dat de beslissing overeenkomstig de 
wet is; 

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

8 januari 1973. - 2e kamer. -
Voorzitter, de H. Perrichon, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Verslaggever, 
de H. Closon.- Gelijlcl'l.tidende conclttsie, 
de H. Depelchin, advocaat-generaal. -
Pleiter, de H. A. Six (van de balie te 
Doornik). 
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2e KAMER. - 8 januari 1973. 

lD VOORZIENING IN CASSATIE. 
BESLISSINGEN WAARTEGEN EEN OAS
SATIEBEROEP KAN WORDEN INGESTELD. 
- STRAFZAKEN. - VONNIS IN EERSTE 
AANLEG VAN DE POLITIEREOHTBANK. -
N IET-ONTV ANKELIJKE VOORZIENING. 

2D VONNISSEN EN ARRESTEN. -
STRAFZAKEN. PLAATSOPNEMING 
DOOR DE EERSTE REOHTER. - INAOHT
NEMING VAN DE REGELS BETREFFENDE 
DE OPENBAARHEID VAN DE TEREOHT
ZITTINGEN NIET VASTGESTELD. 
REOHTER IN HOGER BEROEP DIE ZIJN 
BESLISSING GRONDT OP DE V ASTSTEL
LINGEN BIJ DE PLAATSOPNEMING. -
NIETIGHEID. 

3D CASSATIE. - OMVANG. - STRAFZA
KEN. - VOORZIENING VAN DE BE
KLA,AGDE TEGEN DE BESLISSING OP DE 
STRAFVORDERING EN TEGEN DE EIND
BESLISSINGEN OP DE TEGEN HEM EN 
DOOR HEM INGESTELDE BURGERLIJKE 
REOHTSVORDERINGEN. VERNIETI
GING VAN DE BESLISSING OP DE STRAF
VORDERING.- VERNIETIGING VAN DE 
BESLISSING OP DE TEGEN DE BEKLA.AG
DE INGESTELDE BURGERLIJKE REOHTS
VORDER.ING. - VERNIETIGING VAN DE 
BESLISSING OP DE DOOR DE BEKLAAGDE 
INGESTELDE BURGERLIJKE REOHTSVOR
DERING DIE OP DEZELFDE ONWETTE
LIJKHEID IS GEGROND. - ZELFS IN
DIEN DE VERNIETIGING VAN DE BE
SLISSING OP DE STRAFVORDERING VAN 
AMBTSWEGE WORDT UITGESP!{OKEN. 

I D N iet ontvankelijk is de voo1'Ziening 
tegen een vonnis in eerste aanleg van de 
politierechtbank (1). (Sv., art. 407 en 

. 413; G. W., art. 608 en 609, }D.) 

2D W anneer in strajzaken de ee1·ste rechter 
zich ter plaatse heejt begeven en noch 
het proces-verbaal van deze onde?·zoeks
maatregel, noch het vonnis vaststellen 
dat de 1·egels bet1·etfende de openbaarheid 
van de te1·echtzittingen werden in acht 
genomen, is het vonnis in hoge1· beroep, 
dat zijn beschikkende gedeelte onde1· mee1• 
grondt op de bij deze plaatsopneming 
gedane vaststellingen, zelf door nietigheid 
aangetast (2). (Grondwet, art. 96.) 

3D De vernietiging, op de voo1·ziening van 
de beklaagde, van de beslissing op de 

(1) Cass., 1 december 1969 (Arr. cass., 
1970, biz. 323 ). 

strajv01·dering leidt tot de vernietiging 
van de eindbeslissing op de tegen hem 
ingestelde bu1·gerlijke rechtsvorde1•ing, 
die het gevolg is van de eerste, en van de 
eindbeslissing op de door hem ingestelde 
bu1·gerlijke 1'echtsv01·dering die op de
zeljde onwettelijkheid is gegr·ond, tegen 
welke be8li88ingen hij zich regelmatig 
in ca8satie heejt voor·zien, zelj8 indien 
de vernietiging van de beslissing op de 
strajvorde1·ing van ambtswege wordt uit
gesproken (3). 

(ROBERT, T. BOMBLE EN NAA:M:LOZE 
VENNOOTSOHAP « ENGE:M:A ll.) 

ARREST (ve1·taling). 

HET HOF ; - Gelet op de bestreden 
vonnissen, gewezen in eerste aanleg op 
18 november 1971 door de Politierecht
bank te Saint-Hubert en in hager 
beroep op 23 maart 1972 door de Correc
tionele Rechtbank te Neufchateau; 

I. In zoverre de voorziening gericht is 
tegen het vonnis van de politierechtbank : 

Overwegende dat, luidens de artike
len 407 en 413 van het Wetboek van 
strafvordering en 609, }D, van het Ge
rechtelijk Wetboek, cassatieberoep 
slechts ontvankelijk is, wanneer de be
slissing waartegen het is gericht, in 
laatste aanleg is gewezen ; 

Dat krachtens artikel 172 van het 
Wetboek van strafvordering tegen de 
vonnissen van de politierechtbanken 
hager beroep open staat ; 

Dat het bestreden vonnis dus niet in 
laatste aanleg werd gewezen en de voor
ziening derhalve niet ontvankelijk is ; 

II. In zoverre de voorziening gericht is 
tegen het vonnis in hager beroep gewezen 
door de correctionele rechtbank : 

a) In zoverre de voorziening gericht is 
tegen de beslissing op de strafvordering 
die tegen eiser is ingesteld : 

Over het middel ambtshalve afgeleid 
uit de schending van de artikelen 153 
van het W etboek van strafvordering, 
96 en 97 van de Grondwet : 

Overwegende dat de politierechtbank 
bij vonnis van 21 oktober 1971 een 

(2) Cass., 15 mei 1972 (A1-r. cass., 1972, 
biz. 852). 

(3) Cass., 16 februari 1971 (Arr. cass., 1971, 
biz. 586). 

I 
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plaatsopneming heeft bevolen, die op 
28 oktober 1971 heeft plaatsgehad; 

Overwegende dat noch het op voor
melde datum opgemaakte proces-verbaal, 
noch het vonnis van 18 november 1971 
vaststellen dat bij de plaatsopneming 
de behandeling van de zaak open baar 
is geweest; 

Dat dientengevolge het bestreden von
nis, dat de vaststellingen die de eerste 
rechter bij de plaatsopneming heeft ge
daan, niet heeft geweerd cut de gegevens 
aan de hand waarvan de rechters in 
hoger beroep tot hun overtuiging zijn 
gekomen, eveneens nietig is; 

b) In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de beslissingen op de civielrech
telijke vorderingen : 

Overwegende dat de vernietiging van 
de beslissing op de strafvordering de ver
nietiging meebrengt van de beslissingen 
op de civielrechtelijke vorderingen inge
stold zowel door als tegen beldaagde en 
die ofwel het gevolg zijn van de eerste 
beslissing, ofwel op dezelfde onwettelijk
heid zijn gegrond; 

Om die redenen, en zonder dat er aan
leiding bestaat om eisers middelen te 
onderzoeken, die geen cassatie zonder 
verwijzing of geen ruimere cassatie 
kunnen meebrengen, vernietigt het be
streden vonnis, in zoverre het uitspraak 
doet op de strafvordering ingesteld tegen 
eiser en op de civielrechtelijke vorde
ringen die door verweerster tegen eiser 
en door eiser tegen de verweerders zijn 
ingesteld; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de kant 
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing; 
laat de kosten ten laste van de Staat ; 
verwijst de aldus beperkte zaak naar 
de Correctionele Rechtbank te Marche
en-Famenne, zitting houdende in hoger 
heroep. 

8 januari 1973. - 2e kamer. -
Voorzitter, de H. Perrichon, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggevm·, 
de H. Legros.- Gelijkluidende conclusie, 
de H. Depelchin, advocaat-generaal. -
Pleiter, de H. Poncelet (van de balie te 
Neufchateau). 

2e KA.MER. - 8 januari 1973. 

DESKUNDIGENONDERZOEK. 
STRAFZAKEN. - EED AFGELEGD NA 
VERVULLING VAN DE TAAK. - WETTE
LIJKHEID. 

W ettelijk is de eed die de deskundige in
stmjzaken na de vervulling van zijn 
taak heejt ajgelegd (1). (Sv., art. 44, 
gewijzigd bij de wet van 27 maart 
1970.) 

(PETIT-DUFRENOY.) 

ARREST (vertaling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, 6p 27 april 1972 in hoger beroep· 
gewezen door de Correctionele Recht
bank te Hoei ; 

Overwegende dat eiser zijn voorzie
ning heeft beperkt tot de beschikkingen 
van het vonnis die op de strafvordering 
werden gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 43 en 44, inzonder
heid lid 2, van het Wetboek van straf
vordering, laatstgenoemd artikel zoals. 
gewijzigd bij het enige artikel van de 
wet van 3 juli 1957, en 97 van de Grand
wet, 

doordat het bestreden vonnis, waarbij 
de ten laste van eiser gelegde overtreding 
van artikel 27-l van het algemeen regle
ment op de politie van het wegverkeer 
alsmede het te zijnen laste gelegde 
vluchtmisdrijf bewezen worden ver
klaard, aldus uitspraak heeft gedaan 
zonder het verslag van de door de onder
zoeksrechter aangewezen deskundige uit 
de debatten te weren, 

terwijl die deskundige de wettelijke eed 
niet heeft afgelegd, alvorens de hem op
gedragen taak uit te voeren, zodat zijn 
verslag nietig is en het bestreden vonnis, 
dat dit verslag niet uit de debatten heeft 
geweerd, de nietigheid ervan heeft over
genomen: 

Overwegende dat, luidens artikel 44, 
laatste lid, van het W etboek van straf
vordering, zoals gewijzigd bij artikel l 
van de wet van 27 maart 1970, de des
kundige de eed kan afleggen, hetzij 

--------------------------~-

(1) Cass., 26 oktober 1971 (Arr. cass., 1972, 
biz. 212). 
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mondeling, hetzij door aanbrenging van 
het formulier op het verslag, hetzij bij 
een gedagtekend en ondertekend ge
schrift; 

Overwegende dat ten deze het in ar~i
kel 44, lid 2, van het Wetboek van straf
vordering voorkomend formulier door de 
deskundige op het verslag werd aange
bracht; 

Dat het middel naar recht faalt; 

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

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

8 januari 1973. - 2e kamer. -
Voorzitter, de H. Perrichon, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Verslaggever, 
de H. Legros. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Depelchin, advocaat-generaal. -
Pleiter, de H. VanRyn. 

2e KAMER. - 8 januari 1973. 

REGELING VAN RECHTSGEBIED. 
- STRAFZAKEN. - BESCHIKKING TOT 
VERWIJZING NAAR DE CORRECTIONELE 
RECHTBANK WEGENS EEN MISDAAD.
GEEN OPGAVE VAN VERZACHTENDE OM
STANDIGHEDEN. - BESLISSING WAAR

BIJ DE RECHTBANK ZICH ONBEVOEGD 
VERKLAART.- VERNIETIGING VAN DE 

BESCHIKKING EN VERWIJZING NAAR DE 
KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTEL
LING. 

W anneer de raadkamer een verdachte we
gens een misdaad naar de con·ectionele 
rechtbank hee,ft vm·wezen, zonder opgave 
van verzachtende omstandigheden, het 
vonnisge1·echt zich onbevoegd heejt ver
klaard en beicle beslissingen in kracht 
van gewijsde zijn gegaan, vernietigt 
het I-I of, het rechtsgebied regelende, de 
beschikking van de madkamer en ver
wijst de zaak naar de kamer van inbe
schulcligingstelling (1). 

(1) Cass., 4 oktober 1971 (An·. cass., 1971, 
biz. 134). · 

(PROCUREUR DES KONINGS TE LUIK, 
IN ZAKE DUCHESNE.) 

ARREST (vertaling). 

HET HOF ; - Gelet op het verzoek
schrift tot regeling van rechtsgebied op 
7 juli 1972, ingediend door de procureur 
des Konings bij de Rechtbank van eerste 
aanleg te Luik ; 

Overwegende dat de raadkamer van 
de Rechtbank van eerste aanleg te Luik 
bij beschikking van 5 juni 1972 Duchesne 
Jeanne, Catherine, Augustine, geboren te 
Saint-Nicolas-lez-Liege, op 18 januari 
1920, aldaar woonachtig, rue Cham
pay, 15, naar de correctionele rechtbank 
heeft verwezen om te Saint-Nicolas-lez
Liege op 12 maart 1972 opzettelijke 
slagen en verwondingen te hebben toe
gebracht aan Henry Eloy, onder de 
omstandigheid dat de slagen of ver
wondingen opzettelijk werden toege
bracht, maar zonder het oogmerk om te 
doden, en toch de dood hebben veroor
zaakt; 

Overwegende dat genoemde beschik
king oordeelt « dat de ten Iaste gelegde 
feiten van dien aard zijn dat zij gestraft 
moeten worden met correctionele straf
fen krachtens de artikelen 392, 398, 401 
van het Strafwetboek >>; 

Overwegende dat de Correctionele 
Rechtbank te Luik zich bij vonnis van 
14 juni 1972 onbevoegd heeft verklaard 
om kennis' te nemen van de feiten van de 
telastlegging, op gTond dat «de feiten 
die bij de rechtbank aanhangig zijn ge
maakt, luidens artikel 401 van het Straf
wetboek gestraft worden met opsluiting " 
en dat die misdaad bij beschikking van 
de raadkamer niet werd gecorrectiona
liseerd met aanneming van verzachtende 
omstandigheden ; 

Overwegende dat de beslissingen van 
de raadkamer en van de correctionele 
rechtbank beide in klacht van gewijsde 
zijn gegaan en dat uit hun tegenstrijdig
heid een geschil van jurisdictie is ont
staan, dat de gang van het gerecht. 
belemmert; 

Overwegende dat het ten laste van 
Jeanne Duchesne gelegde feit bij arti
kel 401 van het Strafwetboek met op
sluiting wordt gE!straft ; 

Dat de beschikking van de raadkamer 
niet heeft gewezen op het bestaan van 
verzachtende omstandigheden, zodat de 
correctionele rechtbank niet bevoegd 
was om kennis te nemen van de zaak ; 

Om die redenen, beslissende tot rege-
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ling van rechtsgebied, vernietigt de be
schikking van de raadkamer van de 
Rechtbank van eerste aanleg te Luik 
van 5 jl-mi 1972; beveelt dat van dit ar
rest melding zal worden gemaakt op de 
kant van de vernietigde beslissing ; ver
wijst de zaak naar de kamer van inbe
schulcligingstell:ing van het Hof van be
roep te Luik. 

8 jannari 1973. ~ 2e kamer. ~ 
Voo1·zitter, de H. Perrichon, raadsheer 
waarnemencl voorzitter. ~ Ve1·slaggevm·, 
de H. Legros. ~ Geli}kluidende conclusie, 
de H. Depelchin, advocaat-generaal. 

2e KAM:ER. - 8 januari 1973. 

AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST). VERGOE
DINGSINTERESTEN. ~ RENTEVOET. -
WETTELIJKE BEPALINGEN BETREF
FENDE DE WETTELIJKE RENTEVOET 
NIET TOEPASSELIJK. SOEVEREINE 
BEOORDELING DOOR DE FEITENRECH
TER. 

De ve1·goedingsinteresten op de wegens een 
aquilische jottt ve1·schuldigde schadeve?'
goeding hottden ve1·band met de om
vang van de schade en maken deel uit van 
de vergoeding; de wetteli}ke bepalingen 
betre fjende de wettelijlce rentevoet (I) 
zijn hierop niet van toepassing, en de 
vaststelling van hun rentevoet hangt aj 
van de soevereine beo01·deling door de 
jeitenrechter (2). 

(BRENTA.) 

ARREST (ve1·taling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 28 juni 1972 gewezen door het 
Hof van beroep te Brussel ; 

Over het derde middel, afgeleid nit 
de schending van de artikelen 1, 2 en 3 
van de wet van 30 juni 1970, 

(1) Wet van 5 mei 1865, art. 2; K.B. nr. 147 
van 18 maart 1935, art. 1 ; wet van 30 juni 
1970, art. 1. 

(2) Cass., 3 november 1953 (Bull. en PAsrc., 
1954, I, 152) en noot 1 op blz. 153. Men 

doordat het arrest eiser veroordeelt 
tot betaling van 6,5 procent interest op 
een bedrag van 180.000 frank vanaf 
5 september 1969 en op een bedrag van 
153.000 frank vanaf 7 november 1969, 

terwijl de wettelijke rentevoet op 
6,5 procent is vastgesteld vanaf 7 novem
ber 1970 : 

Overwegende dat de interest die het 
vonnis toekent op de in het middel ver
~elde bedragen een vergoedingsinterest 
18; 

Overwegende dat de feitenrechter op 
onaantastbare wijze oordeelt over de 
omvang van het nadeel dat nit een mis
drijf voortvloeit, alsmede over het bedrag 
van de vergoedihg die tot volledig herstel 
van de schade moet strekken ; 

Dat de vergoedingsinterest deel nit
maakt van de schadevergoeding, zodat 
de rechter wettelijk heeft ktmnen beslis
sen dat hij in onderhavig geval moet 
worden berekend tegen de rentevoet van 
6,5 procent ; 

Dat het middel naar recht faalt ; 

En overwegende dat, met betrek
king tot de beslissing op de strafvorde
ring, de substantiele of op straffe van 
nietigheid voorgeschreven rechtsvormen 
werden nageleefd en dat de beslissing 
overeenkomstig de wet is ; 

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

8 jannari 1973. - 2e kamer. 
Voonitter, de H. Perrichon, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Verslaggever, 
de H. Legros.- Gelijklttidende conclusie, 
de H. Depelchin, advocaat-generaal. -
Pleite?', de H. Salieres (van de balie te 
Brnssel). 

2e KAMER. - 8 januari 1973. 

10 HOGER BEROEP. - STRAFZAKEN. 
- RECHTER IN HOGER BEROEP DIE, 
NA DE BEKLAAGDE IN DE GELEGEN
HEID TE HEBBEN GESTELD ZICH DIEN
AANGAANDE TE VERDEDIGEN, BESLIST 
OVER EEN FElT DAT IN DE VERVOLGING 

raadplege cass., 20 juli 1965 (ibid., 1965, 
I, 1194); 31 oktober 1966 (.Arr. cass., 1967, 
blz. 291); 2 maart 1970 (ibid., 1970, blz. 607); 
21 september 1970 (ibid., 1971, blz. 68). 
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IS BEGREPEN, DOCH NIET UITDRUKKE
LIJK IS VERMELD IN DE AKTE TOT AAN
HANGIGMAKING BIJ DE EERSTE RECH
TER, DIE OP HET FElT NIET GEWEZEN 
HEEFT. - WETTELIJKHEID. 

2° DEELNEMING AAN MISDRIJVEN. 
- ZODANIGE HULP DAT HET MISDRIJF 
ZONDER DEZE BIJSTAND NIET HAD KUN
NEN WORDEN GEPLEEGD. - BEGRIP. 

3° MISBRFIK VAN VERTROUWEN. 
VERDUISTERING. - DEELNEMING. 

- STRAFWETBOEK, ARTIKEL 66. 

I 0 De rechte1· in hager beroep lean, na de 
belelaagde in de gelegenheid te hebben 

1 
gesteld zich dienaangaande te verdedi
gen, wettelijle beslissen over een feit 
waarvan hij vaststelt dat het in de ve1'
volging is begrepen, hoewel het niet 
uitdruleleelijle is vermeld in de alete waar
door de zaale bij de eerste rechter aan
hangig werd gemaalet en deze niet zelf op 
het jeit heejt gewezen (1). 

2° Het arrest dat vaststelt dat een belelaagde, 
die een lastgeving heeft gele1·egen voor de 
bewaring en het toezicht over goederen, 
zich bedrieglijlc niet verzet heejt tegen 
de verleoop van de goederen door een 
derde, beslist wettelijk dat die belelaagde 
tot de uitvoering van het misdrijj be
paald bij artileel 4.9 1 van het Stmjwet
boele een zodanige hulp heejt verleend · 
dat het misdrijj zonder zijn bijstand 
niet had leunnen worden gepleegd (2). 

3° De rechter lean wettelijle twee belelaagden 
als mededaders van een verduistering 
veroordelen, zelfs indien de verduiste1·de 
zaale slechts aan een van hen was over
handigd en indien zij door de andere 
materieel is verduisterd. 

(VAN DRIESSCHE EN LENS, T. NAAMLOZE 
VENNOOTSCHAP « ENTREPOTS ET MAGA
SINS n.) 

ARREST (vertaling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 8 april 1971 gewezen door het 
Hof van beroep te Brussel ; 

I. In zoverre de voorzieningen gericht 
zijn tegen de beslissing op de strafvor
dering: 

(1) Men raadplege cass., 3 mei 1971 (Arr. 
cass., 1971, blz. 860). 

(2) Men raadplege cass., 12 december 1972, 
supra, blz. 363. 

o o 0 0 0 o o o o o o o o ol o o o o o o 0 0 o o 

Over het tweede middel, afgeleid door 
eiser uit de schending van de artike
len 179, 182, 195, 198, 2ll van het Wet
hoek van strafvordering en 97 van de 
Grondwet, 

doordat het bestreden arrest ten laste 
van eiser b'ewezen verklaart het misdrijf 
van valsheid en gebruik van valse stuk
ken, oin op naam van een genaamde 
Severin een kwitantie van 53.000 frank 
te hebben opgemaakt, 

terwijl het bedoelde feit in de ver
wijzende beschikking van de raadkamer 
van de Rechtbank van eerste aanleg te 
Nijvel niet werd vermeld onder de om
schrijving van valsheid en gebruik van 
valse stukken of onder enige andere 
omschrijving ; eiser wegens dat feit door 
de e-erste rechter niet werd veroordeeld ; 
hij zelfs door de eerste rechter niet werd 
verzocht om dienaangaande zijn verweer 
voor te dragen ; het arrest evenmin vast
stelt dat het bedoelde feit hetzelfde is 
als dat waarop de vervolging was ge
grond of begrepen was in die welke aan de 
vervolging ten grondslag lagen ; 

het bestreden arrest derhalve, door 
de telastlegging van valsheid en gebruik 
van valse stukken met betrekking tot 
het bedoelde feit bewezen te verklaren, 
voor eiser de mogelijkheid van verweer 
in een van de instanties betreffende die 
telastlegging heeft uitgesloten en aldus 
de regel van openbare orde van de 
dubbele aanleg in correctionele zaken niet 
heeft in acht genomen : 

Overwegende dat uit de redenen van 
het arrest blijkt dat, om uitspraak te doen 
over de « overige punten >> van de telast
legging A van valsheid en gebruik van 
valse stukken, het hof van beroep im
pliciet doch zeker vaststelt « dat wegens 
het bijwoord " met name n in de tekst n 
van genoemde telastlegging, het feit 
van valsheid en van gebruik van valse 
stukken dat voortvloeit uit de vermel
ding van een onjuist bedrag van 53.000 fr. 
op een kwitantie ondertekend door 
Severin, begrepen was in de vervolging 
wegens de telastlegging A die bij de 
correctionele rechtbank door de ver
wijzende beschikking aanhangig was 
gemaakt; 

Overwegende dat het hof van beroep 
bij hetwelk de zaak aanhangig werd 
gemaakt ten gevolge van de devolutieve 
kracht van het hoger beroep van het 
openbaar ministerie, bevoegd was om 

---, 
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te wijzen op elk feit dat de correctionele 
rechtbank wettelijk had kunnen of moe
ten vermelden als zijnde begrepen in de 
vervolging die haar door de verwijzende 
beschikking werd opgedragen ; 

Dat derhalve niet ter zake is de 
omstandigheid dat de correctionele recht
bank eiser niet had verzocht, zoa!s het 
bof van beroep heeft gemeend te moeten 
doen, om zijn verweer voor te dragen 
betreffende het punt waarop het hof 
l1eeft gewezen, en dat derhalve die recht
bank over dat feit geen uitspraak had 
gedaan; 

Dat, door aldus te handelen, het hof 
van beroep de regel van de dubbele aan
leg niet heeft miskend ; 

Dat het midder niet kan worden aan
genomen; 

. Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 66 en 491 
van het Strafwetboek, 16 van de wet van 
17 april 1878 houdende de voorafgaande 
titel van het Wetboek van strafvordering, 
1341 en 1353 van het Burgerlijk Wet
hoek en 97 van de Grondwet, 

doordat het bestreden arrest tegen de 
-eisers," als mededaders "'de telastlegging 
van verduistering van door warrant ge
waarborgd graan voor 1.600.000 frank 
ten nadele van verweerster en van de 
Bank van Brussel bewezen verklaart, 
op grond dat eiseres last had gekregen 
bet· door warrant gewaarborgd graan te 
bewaren en te be waken, dat eiseres be
kend was met het bestaan van de war
rants en met de hoeveelheid van de door 
warrant gewaarborgde goederen, dat zij 
zich tegen de verkoop hiervan door eiser 
had moeten verzetten en dat laatst
genoemde kennis droeg van het bestaan 
van de warrants, dat " door de goederen 
te verkopen die opgeslagen waren in de 
magazijnen waarop voornoemde commo
daatovereenkomst betrekking heeft, wei-
1m magazijnen naast zijn woning zijn 
gelegen, beklaagde (eiser}, die aangestelde 
was te Marbais van de cooperatieve ven
nootschap, mededader is geworden van 
verduistering van de door warrant ge
waarborgde goederen, samen met zijn 
echtgenote, zonder de deelneming van 
wie, in haar hoedanigheid van sleutel
drager ingevolge overeenkomst, het wan-

- bedrijf niet had kunnen worden ge
pleegd "' en doordat het bestreden arrest 
aldus vaststelt dat het misdrijf recht
streeks door eiser werd uitgevoerd en 
dat eiseres hieraan heeft deelgenomen, 
·door hulp of bijstand te verlenen, zonder 
welke het misdrijf niet had kunnen wor
den gepleegd ; 

terwijl, eerste onderdeel, eiser slechts 
dan mocht worden veroordeeld om recht
streeks het misdrijf van verduistering te 
hebben uitgevoerd, indien hij de zoge
naamd verduisterde goederen in ont
vangst had genomen onder verplichting 
om ze terug te geven of om ze voor een 
bepaald doel te gebruiken of aan te wen
den; •vermits eiser geen koopman is en 
het contract betreffende de afgifte van 
de goederen drieduizend frank te hoven 
gaat, het bewijs van het feit dat de 
goederen aan eiser werden gegeven onder 
verplichting om ze terug te geven of ze 
voor een bepaald doel te gebruiken of 
aan te wenden, schri"'telijk moest worden 
geleverd ; eiser bij conclusie heeft aan
gevoerd dat dergelijk geschrift niet werd 
overgelegd, dat hij geen overeenkomst 
tot bewaring van de f!leucels had onder
uekend, dat er geen begin van bewijs 
door geschrift aanwezig was, aan de 
hand waarvan de tijdens het onderzoek 
afgenomen getuigenissen of de door de 
deskundige aangenomen vermoedens in 
aanmerking konden worden genomen ; 
het arrest er te gener tijd op wijs+ dat het 
zogenaamd verduisterde graan aan eiser 
werd gegeven onder verplichting om het 
terug te geven of het voor een bepaald 
doel te gebruiken of aan te wenden ; het 
slechts vermeldt dat die verplichting 
bestaat voor eiseres; derhalve, door 
niettemin te beslissen dat eiser het 
misdrijf van verduistering van door war
rant gewaarborgd graan ten nadele van 
verweerster en van de Bank van Brussel 
rechtstreeks heeft uitgevoerd, het bestre
den arrest nagelaten heeft te wijzen op 
de aanwezigheid van een wezenlijk be
standdeel van dit misdrijf (schending van 
alle in het middel aangehaalde bepalin
gen, met uitzondering van artikel 97 van 
de Grondwet), of ten minste eisers regel
matige conclusie voor het hof van beroep 
niet heeft beantwoord (schending van 
artikel 97 van de Grondwet) ; 

en terwijl, tweede onderdeel, het feit dat 
eiseres zich niet heeft verzet tegen de 
iverkoop van het door warrant gewaar
borgde graan door eiser geen strafbare 
daad van deelneming kan opleveren ; 
het feit hulp of bijstand te hebben ver
leend, zonder welke het misdrijf niet 
had kunnen worden gepleegd, niet kan 
bestaan in een onthouding, behalve 
ingeval die onthouding zelf uitdrukkelijk 
gestraft wordt bij een bijzondere wets
bepaling, ingeval onthouding een aan
moediging is, ingeval er bij de onthou
ding positieve daden komen en ingeval 
het gaat om een gekwalificeerde niet-
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handeling; het bestreden arrest uitdruk
kelijk noch impliciet stfllt dat de onthou
ding van eiseres een van die uitzonder
lijke gevallen is ; die onthouding trouwens 
geen van die uitzonderlijke gevallen uit
maakt; derhalve, door eiseres niettemin 
te veroordelen om hulp of bijstand te 
hebben verleend, zonder welke het mis
drijf niet had kunnen worden gepleegd, 
het bestreden arrest het begrip van 
strafbare deelneming heeft miskend 
(schending van de artikelen 66 en 491 van 
het Strafwetboek) : 

Wat het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende · dat het eerste onderdeel 
v.an het middel slechts betrekking heeft 
op de verduistering omschreven in de 
telastlegging B, 1°, a, die tegen eiser be
wezen is verklaard ; 

Overwegende dat eiser voor aile tegen 
hem bewezen verldaarde misdrijven tot 
een enkele straf werd veroordeeld ; 

Dat ai was dit onderdeel van het 
middel gegrond, de straf niettemin wette
lijk gerechtvaardigd zou blijven door 
het misdrijf alleen van valsheid en ge
bruik van valse stukken ; 

Dat dit onderdeel van het middel niet 
ontvankelijk is wegens het ontbreken 
van belang ; · 

Wat het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat het arrest enerzijds 
overweegt" dat beklaagde (thans eiseres) 
de last had gekregen door warrant ge
waarborgde goederen te bewaren en te 
be waken, ingevolge een overeenkomst 
tot bewaring van de sleutels, tot stand 
gekomen tussen haar en de burgerlijke 
partij (thans verweerster) op 19 oktober 
1965, in verband met het commodaat dat 
op dezelfde datum door laatstgenoemde 
en de coiiperatieve vennootschap Has
pengouw werd aangegaan betreffende 
de gebouwen (met uitzondering van het 
woonhuis) ... te Marbais, waar de be
klaagden woonachtig zijn " en anderzijds 
" dat in aanmerking moet worden geno
men dat beklaagde bekend was met het 
bestaan van de warrants zowel als met 
hoeveelheid van de door warrant gewaar
borgde goederen, gelet op haar aan
spralmlijkheid tengevolge van de onder
tekening van de overeenkomst tot be
waring van de sleutels " ; 

Dat het arrest verklaart dat eiseres 
mededader is van de verkoop door eiser, 
haar echtgenoot, van de goederen die 
opgeslagen waren in de magazijnen, 
waarvoor een commodaatcontract werd 
gesloten, op grond dat « zonder haar 

deelneming in haar hoedanigheid van 
sleuteldraagster ingevolge overeenkomst 
het wanbedrijf niet had kunnen worden 
gepleegd "; 

Dat het arrest aldus overweegt dat de 
onthouding van eiseres bestond in het 
niet-nakomen van haar contractuele 
verplichtingen tegenover verV\-eerster en 
dus in een gekwalificeerde onthouding 
van handelen ; 

Dat het tweede onderdeel van het 
middel feitelijke grondslag mist ; 
0 0 •• 0 0 •• 0 •••• 0 • 0 • 0 

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

II. In zoverre de voorzieningen ge
richt zijn tegen de beslissing op de bur
gerlijke rechtsvordering : 

Over het hierboven overgenomen eerste 
onderdeel van het derde middel : 

Overwegende dat het arrest vaststelt 
enerzijds dat eiser door warrant gewaar
borgde goederen heeft verkocht ten 
nadele van verweerster, hoewel hij be
kend was met het bestaan van de war
rants, en wist dat de toegang tot de 
goederen voorbehouden was aan eiseres 
ingevolge een door haar ondertekende _ 
overeenkomst tot bewaring van de sleu
tels, en anderzijds dat die verkoop niet 
zou hebben plaatsgehad, zonder de deel
neming van eiseres aan wie de goederen 
krachtens genoemde overeenkomst tot 
bewaring van de sleutels Werden over
handigd; 

Overwegende dat uit die vaststellingen 
blijkt dat de verkochte waren aan eiseres 
werden overhandigd in de zin van arti
kel 491 van het Strafwetboek en dat de 
waren werden verduisterd met de deel
neming van de twee eisers, aangezien 
eiser materieel de verduistering heeft uit
gevoerd door de waren te verkopen en 
eiseres tot die uitvoering zodanige hulp 
heeft verleend dat het misdrijf zonder 
haar bijstand niet had lnmnen worden 
gepleegd, door aan eiser toegang tot de 
koopwaar te verlenen, in strijd met haar 
verplichting krachtens genoemde over
eenkomst tot bewaring van de sleutels ; 

Overwegende dat het nodig maar 
voldoende is, om het in artikel 491 van 
het Strafwetboek omschreven en ten 
laste van verscheidene personen gelegd 
misdrijf bewezen te kunnen verklaren, 
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dat de verdu:isterde of verspilde zakE>n 
overhandigd werden in de zin van die 
bepaling aan een van de deelnemers die 
bij artikel 66 van het Strafwetboek als 
als daders worden beschouwd, en dat de 
overhandiging met betrekking tot laatst
genoemde wordt bewezen volgens de 
regels van het burgerlijk recht ; 

Dat het arrest derhalve regelmatig 
met redenen is omldeed en wettelijk 
zijn beslissing rechtvaardigt ; 

Dat dit onderdeel van het middel niet 
kan worden aangenomen ; 

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

8 januari 1973. - 2 8 kamer. -
Voo1·zitter, de H. Perrichon, raadsheer 
waarnernend voorzitter. - Verslaggever, 
de H. Trousse.- Gelijkluidende conclusie, 
de H. Depelchin, advocaat-generaal. 
Pleiters, de HH. VanRyn en Simont. 

28 KAMER. - 8 januari 1973. 

Io VERWIJZING VAN EEN RECHT
BANK NAAR EEN ANDERE. -
STRAFZAKEN. - GEWETTIGDE VER
DENKING.- AANVRAAG VAN EEN BE
KLAAGDE.- GEEN VERPLICHTING EEN 
BEROEP TE DOEN OP EEN A,DVOCAAT BIJ 
BET HoF VAN CASSATIE. 

2o VERWIJZING VAN EEN RECHT
BANK NAAR EEN ANDERE. -
STRAFZAKEN. - GEWETTIGDE VER
DENKING. - VERZOEK DAT BETREK
KING HEEFT OP EEN COMMISSIE TOT 
BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ. 
- 0NTV ANKELIJKHEID. 

(1) Cass., 19 juni 1972 (Arr. cass., 1972, 
blz. 986); 21 december 1972, supra, blz. 443. 

(2) Men raadplege cass., 19 juni 1972, waar
van sprake in de vorige noot. 

Dat de beslissingen van de commissie tot 
bescherming van de maatschappij inzake 
invrijheidstelling van een ge!n~erneerde ge-

, lijkenis vertonen met vonnissen, zie men in 
de conclusie van Procureur-generaal Hayoit 
de Termicourt, v66r cass., 15 februari 1968, 
verenigde kamers (Bull. en PAsrc., 1968, I, 
740), en in cass., 8 april 1968 (Arr. cass., 
1968, blz. 1037) en 20 juli 1972 (ibid., 1972, 
blz. 1056). 

3° VERWIJZING VAN EEN RECHT
BANK NAAR EEN ANDERE.-
STRAFZAKEN. - GEWETTIGDE VER
DENKING. - VERZOEK VOOR EEN GE
RECHT WAARBIJ DE ZAAK NOG NIE.T AAN
HANGIG IS. - VERZOEK ZONDER BE
STAANSREDEN. NIET-ONTVAN
KELIJKHEID. 

4° GERECHTSKOSTEN. STRAF-
ZAKEN. - CASSATIEGEDING. - VER
ZOEK TOT VERWIJZING, WEGENS GE
WETTIGDE V1TIRDENKING, VAN EEN COM
MISSIE TOT BESCHERMING VAN DE 
MAATSCHAPPIJ NAAR EEN ANDERE. 
GEEN TE BEGROTEN KOSTEN. 

1° De aanv1·aag tot verwijzing van een 
1·echtbank naar een andere, wegens ge
wettigde verdenlcing, doo1· een beklaagde 
ingesteld, is ontvankelijk zelfs indien zij 
niet is getelcend do01· een advocaat bij 
het Hoj van cassatie (1). (Impliciete 
oplossing.) (Sv., art. 542, lid 2.) 

2° Het verzoek tot ve1·wijzing van een 
commissie tot bescherming van de maat
schappij naa1· een andere, wegens gewet
tigde verdenking, is in beginsel ont
vankelijk (2). (Impliciete oplossing.) 

3° Niet ontvankelijk, wegens gebrek aan 
bestaans1·eden, is het verzoek tot ver
wijzing van een 1·echtbank naar een 
andere, wegens gewettigde verdenking, 
wanneer de zaak bij het betwiste gerecht 
nag niet aanhangig is (3). 

4° Het verzoek tot verwijzing van een 
commissie tot bescherming van de maat
schappij naar een andere, wegens ge
wettigde verdenlcing, brengt geen te 
begroten kosten mede (4). (Impliciete 
oplossing.) (Wetb. van registratie-, 
hypotheek- en griffierechten, art. 162, 
6°bis, 279, 1°, 2792, 1°, en 280, 1 °.) 

Dat de regels inzake de verwijzing van een 
rechtbank naar een andere, wegens gewettigde 
verdenking, van algemene · toepassing zijn, 
zie men in Rep. prat. du dr. belge, v 0 Renvoi 
d'un tribunal a un autre, nrs. 19 en vlg. en 79. 

Voor burgerlijke zaken inzonderheid, zie 
het Gerechtelijk Wetboek, art. 648 en vlg. 

(3) Dezelfde regel geldt wanneer de bedoelde 
1 rechtsmacht niet meer gevat is (cass., 19 juni 

en 21 december 1972, vermeld in noot 1) ; 
zie ook Rep. prat. du droit belge, v 0 Renvoi 
d'un t1·ibunal a un autre, nrs. 99 en 100. 

(4) Men raadplege cass., 26 september 1972 
supra, blz. 103. 
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(DELCOURT.) 

ARREST (vertaling). 

HET HOF; - Gelet op het verzoek
schrift, ter griffie van het Hof op 29 sep
tember 1972 cintvangen, waarin Emile 
Delcourt erom verzoekt de commissie 
tot bescherming van de maatschappij te 
Brussel te ontheffen van " zijn geval " 
en dit naar de commissie tot bescherming 
van de maatschappij te Bergen te ver
wijzen; 

Overwegende dat uit de bewoordingen 
van het verzoekschrift en uit de daarbij 
gevoegde stukken blijkt dat verzoeker, 
tegen wie bij arrest van het Hof van 
beroep te Brussel van 5 juli 1972 een 
interneringsbeslissing werd uitgesproken, 
waartegen hij zich in cassatie heeft voor
zien, wegens gewettigde verdenking de 
zaak wil doen verwijzen van de commissie 
tot bescherming van de maatschappij 
ingesueld bij de psychiatrische afdeling 
te Vorst, naar de gelijkaardige commissie 
bij'de psychiatrische afdeling te Bergen ; 

Overwegende dat uit de stukken die 
aan het Hof ter beoordeling voorgelegd 
zijn, niet blijkt dat bij de commissie tot 
bescherming van de maatschappij bij 
de psychiatrische afdeling te V orst de 
zaak betreffende verzoeker aanhangig 
is gemaakt ingevolge de internerings
maatregel uitgesproken bij voornoemd 
arrest; 

Dat de aanvraag tot verwijzing der
halve niet ontvankelijk is ; 

Om die redenen, en zonder acht te 
slaan op de stukken die eiser minder dan 
acht dagen voor de terechtzitting neer
gelegd heeft, verwerpt het verzoek. 

8 januari 1973. - ·2e kamer. -
Voorzitter en Verslaggever, de H. Per
richon, raadsheer waarnemend voor
zitter. ~ Gelijkluidende conclttsie, de 
H. Colard, advocaat-generaal. 

1 e KAMER. - 9 januari 1973. 

1° DRUKPERSMISDRIJF.- GEDRUKT 
GESCHRIFT.- BEGRIP. 

2° BEVOEGDHEID EN AANLEG. -
BEVOEGDHEID. - STRAFZAKEN. -
0PENBARE SCHENNIS VAN DE GOEDE 
ZEDEN DOOR PRENTEN. - PRENTEN 
DIE OP ZICHZELF DE BESTANDDELEN 
VAN DE SCHENNIS INHOUDEN. 

BEVOEGDHEID VAN DE CORRECTIONELE 
RECHTBANK. 

3° OPENBARE SCHENNIS VAN DE 
ZEDEN. - IN VOORRAAD HEBBEN, 
MET HET OOG OP DE HANDEL OF 
DE VERSPREIDING, VAN PRENTEN DIE 
STRIJDIG ZIJN MET DE GOEDE ZEDEN.
STRAFWETBOEK, ARTIKEL 383, LID 3. -
0PENBAARHEID.- NIET VEREIST. 

4° REDENEN VAN VONNISSEN EN 
ARRESTEN.- STRAFZAKEN.- VER
PLICHTING OP DE MIDDELEN TE ANT
WOORDEN. - GEEN VERPLICHTING TE 
ANTWOORDEN OP DE ARGUMENTEN. 

1° en 2° Geen drukpe1·smisd1·ijf is de 
schennis van de goede zeden ten gevolge 
van ·de tentoonstelling, verkoop of ver
sp?·eiding van met de goede zeden strij
dige prenten die op zichzelf de bestand
delen van het misdrijj van schennis van 
de goede zeden inhouden, daar deze 
prenten geen geschrijt opleve1·en dat een 
mening uitd1·ukt; de correctionele ?'echt
bank is, bijgevolg, ratione materiae 
bevoegd om e1·van kennis te nemen (1). 

3° Openbaarheid is geen bestanddeel van 
het misd1·ijf van het in voorraad hebben, 
met het oog op de handel of de versprei
ding, van afbeeldingen of prenten die 
strijdig zijn met de goede zeden (2). 
(G. W., art. 383, lid 3.) 

4° De verplichting vonnissen en arresten 
met redenen te omkleden en te antwoor
den op de regelmatig voorgedragen 
middelen sluit niet de verplichting in te 
antwoorden op de a1·gumenten welke tot 
staving van die middelen zijn aange
voe?·d en die geen afzonderlijke middelen 
uitmalcen (3). 

(VERHAEGHE.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 20 oktober 1971 door het Hof 
van beroep te Gent gewezen; 

Over het eerste middel, afgeleid u.it de 
schending van de artikelen 14, 18, 97 en 
98. van de Groridwet, 

doordat het bestreden arrest beslist 
dat het ten laste van eiser gelegde feit 

(1) en (3) Cass., 7 december 1971 (Arr. cass., 
1972, biz. 345). 

(2) Cass., 22 december 1970 (A1-r. cass., 1971, 
biz. 409) ; men raadpiege cass., 7 december 
1971, vermeid in noot 1. 
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geen persmisdrijf is en bijgevolg tot de 
bevoegdheid van de correctionele recht
bank belwort, om de reden dat de beoor
deling van de in beslag genomen afbeel
dingen of prenten geen beoordeling van 
een gedachte- of meningsuiting vereist 
docb aileen dient te word,en nagegaan of 
de voo_rgestelde fysische gedragingen 
of b~~ldmgen op bet. eerste gezicbt strij
dig ziJn met bet algemeen geldend begrip 
« goede zeden », 

. . terwijl, ten. aanzien van de aan gang 
ZIJnde evolut1e m de opvattingen over 
goede zeden en sexualiteit enerzijds en 
bet toenemend belang van de visuele 
commcmica~iemiddelen anderzijds, men 
ged'Yongen IS vast :te stellen dat dergelijke 
er?t1sche afbe_eldm&~~ de uitdrukking 
ZIJn van een zwh WIJZigende mentaliteit 
ten aanzien van de sexualiteit en dat 
deze meningsvorming zich uit door mid
delen van de meest adequate technieken, 
zoals beeldpnblicaties, film of televisie, 
zodat het onmogelijk is geworden het al 
dan niet zedenkwetsend karakter van 
een afbeelding of prent. te beoordelen 
zon~er t~vens aan de beoordeling van een 
menmg mzake sexnaliteit of erotiek te 
doen en terwijl het arrest eisers verweer 
dat op de hierboven weergegeven stelling 
berustte, niet passend beantwoordt : 

Overwegende dat er van persmisdrijf 
slechts sprake kan zijn wanneer het gaat 
om gedrukte gesc.hriften, niet wanneer 
het gaat om lontere afbeeldingen of 
prenten, ook al zijn zij gedrukt ; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
vaststelt dat nit de prenten en afbeel
dingen welke in de in beslag genomen 
pubhcaties voorkomen, blijkt dat de 
lonter fysische gedragingen of hon
dmgen welke ze voorstellen strijdig zijn 
met het algemeen geldend begrip « goede 
zeden », zonder dat een tekst of een onder
schrift client te worden onderzocht of 
gedachten- of meningsuitingen dienen te 
worden beoordeeld ; 

Overwegende derhalve dat, zelfs indien 
men de evolutie welke het begrip « goede 
zeden " ondergaat .en het toenemend 
belang van visuele communicatiemidde
len in aanmerking neemt, nit hogerver
melde vaststellingen volgt dat de onzede
lijkheid ten deze niet blijkt nit gedachten 
welke in de in beslag genomen voorwer
pen worden uitgedrukt ;.dat door dezelfde 
vaststellingen eisers verweer tevens pas
send wordt beantwoord ; 

Dat het middel niet kan aangenomen~ 
worden; 

Over het tweede middel, afgeleid nit , 

de schending van de artikelen 383, eerste 
en derde lid, van het Strafwetboek 
en 97 van de Grondwet, 

doordat het bestreden arrest beslist 
I 0 dat het met het oog op de handel of de 
verspreiding in voorraad hebben van 
afbeeldingen of prenten strijdig met de 
goede zeden geen openbaarheid vereist 
~o ~a~ indien, om het met de goede zede~ 
striJdig karakter van afbeeldingen of. 
prenten te beoordelen, gewis rekening 
moet worden gehouden met de thans in 
onze maatschappij algemeen aanvaarde 
grote uitdrukkingsvrijheid op het gebied 
van de se_xnele aangelegenheden, zulks 
evenwel met betekent dat de openbare 
zedelij~eid niet meer moet beschermd 
worden en dat in onze maatschappij 
moet worden geduld al hetgeen sommige 
vooruitstrevenden en enkele sexneel geob
sedeer~~~ verspreiden, 3° dat nog steeds 
als striJdig met de goede zeden moeten 
worden aa?-gezien die afbeeldingen, pren
t~n, t~kemngen of foto's die er blijkbaar 
mtslmtend op gericht zijn de zinnelijke 
ge:roelens . van degene die ze bekijkt 
bmt~n.matig te pr1kkelen of die, wegens 
de v1meuze ~f tegennatnurlijke gedragin
gen of houdmgen op sexueel gebied die 
zij voorstellen, het schaamtegevoel van 
de gezonddenkende doorsnee burger 
kwetsen, 

te1·wijl, eerste onderdeel, in de thans 
heersende publieke opinie van steeds 
toeneinende verdraagzaa~nheid met be
trekking tot. l:e~ sexuele, de porno
grafie voor mdividneel gebruik en de 
voorziening ervan door handel met 
dezelfde prive-bestemming door de door
snee burger aanvaard worden en als niet 
strijdig met de gangbare zedelijke nor
men get~lereerd worden, mits die porno
grafie n1et op agressieve w;jze wordt 
opgedrongen aan diegenen die er niet nit 
vrije wil om verzoeken; derhalve het 
zo~der belang is te weten of de bij 
arhkel 383, eerste en derde lid, van het 
Strafwetboek bedoelde handelingen in 
het openbaar worden gepleegd om nit te 
maken of zij ten aanzien van de betrok
ken personen het karakter vertonen van 
agressieve opdringerigheid, element van 
het begrip « strijdigheid met de goede 
zeden » ; het erotisch of zelfs pornogra
~sch kar~kter van een pnblicatie op 
zwhzelf n1et meer voldoende is om ze als 
strijdig met de goede zeden te beschon
wen en, nn aan dergelijke pnblicaties een 
sociale functie wcirdt onderkend, men de 
vorm of de wijze van verspreiding en van 
het in voorraad hebben in acht moet 
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nemen alvorens tot strafbaarheid te 
besluiten; 

tweede onderdeel, het arrest zich ertoe 
,beperkt de afbeeldingen, prenten, teke
Iiingen of fotos voorkomende in de 
publicaties « Partnerruil », « Homofiele 
.houdingen "• « Variaties III » en enkele 
van de fotoafdrukken voorkomende in 
·« Variaties I en II» en « Variaties II» 
.als strijdig met de goede zeden te bestem
pelen, zonder te preciseren over welke 
fotoafdrukken het gaat en zonder de 
-omstandige conclusies van eiser met 
betrekking tot al de in de dagvaarding 
·opgesomde publicaties te beantwoorden : 

\Vat het eerste onderdeel betreft : 

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

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

Overwegende dat het arrest wettelijk 
vaststelt dat de verkoop en de versprei
ding van prenten en afbeeldingen die 
.strijdig zijn met de goede zeden door 
artikel 383 van het Strafwetboek worden 
beteugeld afgezien van de omstandigheid 
dat deze verkoop of verspreiding al dan 
niet openbaar gebeurt, en daarenboven 
overweegt « dat de publiciteit met het 
oog op de handel of verspreiding van 
bedoelde prenten en afbeeldingen uiter
aard een openbaar karakter vertoont ; 
dat zulks terzake namelijk het · geval is 
met het uitgeven van het tijdschrift 
« De Steenbokkrant » door de bekl~ag
cle »; 

Overwegende dat het misdrijf beteu
geld door artikel 383, eerste en derde lid, 
van het Strafwetboek niet noodzakelijk 
een agressieve opdringerigheid vereist 
vanwege degene die voorwerpen welke 
strijdig zijn met de goede zeden, tentoon
steh, verkoopt, verspreidt, vervaardigt, 
in voorraad heeft, invoert of doet invoe
ren, vervoert of doet vervoeren, aan een 
vervoer of distributieagent overhandigt 
of door enig publiciteitsmiddel bekend 
maakt; 

Dat het de bedoeling van de wetgever 
is geweest het bederven van de openbare 
zeden door het verspreiden van met de 
goede zeden strijdige geschriften, afbeel
dingen of prenten te voorkomen ; dat de 
hierboven beschreven daden, en meteen 
de openbare schennis van de goede zeden, 
ook zonder agressieve opdringerigheid 
mogelijk zijn ; 

W at het tweede onderdeel betreft : 

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

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

En overwegende dat de substantiele 
of op straffe van nietigheid voorge
schreven rechtsvormen werden nageleefd 
en dat de beslissing overeenkomstig. de 
wet is; 

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

9 januari · 1973. - 2e kamer. -
Voorzitter, de H. Naulaerts, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Verslaggever, 
de H. Chatel. - Gelijkluidende con
clusie, de H. Krings, advocaat-gene
raal. - Pleite1·, de H. Bultinck (van de 
balie te Gent). 

2e KAMER. - 9 januari 1973. 

LANDLOPERIJ.- WET VAN 27 NOVEM
BER 1891 GEWIJZIGD BIJ DE WET VAN 
6 AUGUSTUS 1971, ARTIKEL 16bis. -
LANDLOPER TER BESOHIKKING VAN DE 
REGERING GESTELD. HOGER 
BEROEP. - TERMIJN VAN ACHT DAGEN 
AAN DE REOHTER IN HOGER BEROEP 
OPGELEGD Ol\II UITSPRAAK 'rE DOEN.
DRAAGWIJDTE VAN DIE TERMIJN. 

De termijn van acht dagen die bij arti
kel 16bis van de wet van 27 november 
1891, gewijzigd bij die van 6 augustus 
1891, aan de co1·rectionele 1·echtbank is 
opgelegd om uitspraak t'e doen over het 
hoger beroep tegen een vonnis waa1·bij 
een landloper ter beschikking van de 
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Rege1·ing wordt gesteld, is niet voorge
schreven op st1·afje van nietigheid; geen 
enlcele wettelijlce bepaling beveelt dat bij 
niet-inachtneming van die termijn de 
lcennisneming van de zaalc aan de recht
banlc ontt?"Olclcen wordt of dat er een einde 
wordt gemaalct aan de vTijheidsberoving 
van de betrolclcene ( 1). 

(PROCUREUR DES KONINGS TE lEPER, 
T. HOUBEN.) 

ARREST. 

RET HOF ; ~ Gelet op het bestreden 
vonnis, op 23 november 1972 in hoger 
beroep gewezen door de Correctionele 
Rechtbank te leper ; ' 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van artikel 16bis, laatste lid, van de 
wet van 27 november 1891 tot beteuge
ling van de landloperij en de bedelarij, 
zoals dit artikel in deze wet werd inge
voegd bij artikel 1 van de wet van 
6 augustus 1971, 

do01·dat, nadat zowel verweerder als 
eiser tijdig hoger beroep hadden inge
steld tegen een beslissing van 6 november 
1972 van de politierechtbank, waarbij 
verweerder, om in staat van landloperij 
bevonden te zijn, ter beschikking van de 
Regering werd gesteld om voor onbe
paalde duur in een toevluchtshuis gei:nt<:>r
neerd te worden, en nadat bij tijdige 
dagvaarding binnen de acht dagen de 
zaak voor de correctionele rechtbank 
werd gebracht op 16 november 1972, deze 
rechtbank op die datum nochtans de 
zaak 8 dagen uitstelde, onder meer om 
het openbaar ministerie de gelegenheid 
te geven bij het dossier bepaalde beschei
den te voegen, en pas op 23 november 
1972 uitspraak deed, 

terwiJ"l, nu verweerder van zijn vrijheid 
beroofd was, de uitspraak had moeten 
gebeuren binnen de acht dagen, dit wil 
zeggen op 16 november 1972, zodat het 
bestreden vonnis van 23 november 1972 
laattijdig en derhalve nietig is : 

Overwegende dat de correctionele 
rechtbank, naar luid van voornoemd 
artikel 16bis, laatste lid, binnen de acht 
dagen uitspraak moet doen, indien de 
landloper of de bedelaar van zijn vrijheid 

(1) Men raadplege cass., 14 april 1969 (Arr. 
cass., 1969, blz. 759) en de in noot 2 aangehaal
de arresten. 

beroofd is ; dat deze termijn een regie" 
mentaire draagwijdte heeft maar niet op 
straffe van nietigheid voorgeschreven is ; 
dat geen enkele bepaling van de wet 
beveelt dat . bij niet-naleving ervan de 
kennisneming van de zaak aan de recht
bank onttrokken wordt of dat er een 
einde wordt gesteld aan de vrijheids
beroving van de betrokkene ; 

Dat het middel naar recht faalt; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening ; laat de kosten ten laste van de 
Staat. 

9 januari 1973. ~ 2 8 kamer. -
Voorzitter, de H. Naulaerts, raadsheer 
waarnemend voorzitter. ~ Ve1·slaggever, 
de H. Versee. ~ Gelijlcluidende con
clusie, de H. Krings, advocaat-generaal. 

28 KAMER. - 9 januari 1973. 

CASSATIEMIDDELEN. STRAFZA-
KEN. ~ MIDDEL DAT ZONDER BELANG 
IS.~ NIET-ONTVANKELIJKHEID. 

Niet-ontvanlcelijlc, bij geb1·elc aan belang, 
is het middel dat de bestreden beslissing 
verwijt niet te hebben geprecizee1·d of de 
alcoholintoxicatie bij de belclaagde de 
enige of een deT ooTzalcen van het ongeva~ 
is geweest, daar de beslissing dat er 
slechts een stmf dient uitge,sp1·olcen te, 
wo1·den zowel in de ene als in de ande,re 
onderstelling we,ttelijlc geTechtvaa1·digcl 
is (2). (Grondwet, art. 97.) 

{VOGELAERS, T. MICHIELS EN CONSORTEN.} 

ARREST. 

HET HOF ; ~ Gelet op het bestreden 
arrest, op 6 jcmi 1972 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen ; 

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

Over het eerste middel, afgeleid uit de 

(2) Men raadplege cass., 20 december 1971, 
twee arresten (Ar1·. cass., 1972, blz. 383 en 
393). 
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schending van artikel 97 van de Grond
wer,, 

doo1·dat het bestreden arrest, na beves
tiging van het beroepen vonnis in zoverre 
het beklaagde schuldig verklaart aan de 
telastleggingen, het voor het overige 
teniet doet en eiser veroordeelt hoofdens 
.de vermengde feir,en der telastleggingen I, 
II 1-2-3, allen opgeleverd door eenzelfde 
feit, tot slechts een enkele straf, namelijk 
de zwaarste, 

terwijl, in de redengeving ten einde de 
eenheid van opzet ten deze te recht
vaardigen, het arrest zich beperkt tot 
de vaststelling dat de verkeerde rij
wijze van eiser onbetwistbaar werd 
bei:nvloed door de staat Nan dronken
schap waarin hij zich bevond, terwijl het 
arrest zodoende het oorzakelijk verband 
aanneemt tussen de alcoholintoxicatie en 
het ongeval, zonder evenwel te preciseren 
Df deze intoxicatie in hoofde van eiser de 
enige of een der oorzaken van het ongeval 
is geweest, terwijl om het oorzakelijk 
verband tussen de alcoholintoxicatie en 
het ongeval aan te nemen, het arrest 
enkel rekening houdt met het deskundig 
onderzoek zonder echter acht te slaan op 
het verloop zelf van het ongeval, wat met 
zich brengt dat het arrest niet ten 
genoege van recht met redenen is 
omkleed: 

Overwegende dat het middel het arrest 
verwijt niet te precizeren of de alcohol
intoxicatie in hoofde van eiser de enige 
of een der oorzaken van het ongeval is 
geweest; 

Overwegende dat nu zowel in de ene 
als in de andere onderstelling de beslissing 
dat er slechts een straf dient uitgesproken 
te worden wettelijk gerechtvaardigd is, 
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 ; 

II. In zoverre de voorziening gericht is 
tegen de beslissing over de civielrechte
lijke vorderingen : 

A. van de eerste twee verweerders : 

Overwegende dat om de sub I ver
melde reden het eerste middel evenmin, 
bij gebrek aan belang, ontvankelijk is ; 

B. van derde verweerder : 

Overwegende dat het arrest, bij beves
tiging van het beroepen vonnis, zonder 
uitspraak te doen over een betwisting 
omtrent de bevoegdheid, zich ertoe 
beperkt verweerder een provisie toe te 
kennen en een deskundige aan te stellen ; 
dat zodanige beslissing geen eindbeslis
sing is in de zin van artikel 416 van het 
Wetboek van strafvordering, weshalve 
de voorziening niet ontvankelijk is ; 

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

9 januari 1973. - 2e kamer. 
Voorzitte1· en Verslaggever, de H. Nau
laerts, raadsheer waarnemend voorzitter. 
- Gelijkluidende conclusie, de H. Krings, 
advocaat-generaal. - Pleiters, de HH. 
Vanderseypen (van de balie te Leuven) 
en DeBruyn. 

3e KAMER. - 10 januari 1973. 

(TWEE ARRESTEN.) 

1° SOCIALE ZEKERHEID.- WERK
LOOSHEIDSVERZEKERING. - p ASSENDE 

DIENSTBETREKKING. - CRITERIA. -
MINISTERIEEL BESLUIT VAN 4 JUNI 
1964, ARTIKEL 46, 3°. - VOORWAAR
DEN WAARONDER DE SPOEDIGE WERK
HERVATTING IN EEN ANDERE DIENST
BETREKKING DE WERKLOZE TOESTAAT 
DE AANGEBODEN DIENSTBETREKKING 
ALB NIET « PASSEND » TE WEIGE
REN. - BEPERKENDE UITLEGGING. 

2° SOCIALE ZEKERHEID.- WERK
LOOSHEIDSVERZEKERING. - p ASSENDE 
DIENSTBETREKKING. - CRITERIA. -
MINISTER.JEEL BESLUIT VAN 4 JUNI 
1964, ARTIKEL 46, 3°. -ARREST DAT 
BESLIST DA,T DE AAN EEN WERKLOZE 
AANGEBODEN DIENSTBETREKKING NIET 
PASSEND WAS. - VOORWAARDEN VAN 
DIT ARTIKEL NIET VERVULD. - 0N
WETTELIJKHEID. 

3U GERECHTSKOSTEN. - BURGER
LIJKE ZAKEN. - WERKLOOSHEIDSVER-
ZEKERING. CASSATIEGEDING. 
VooRziENING VAN DE RIJKSDIENST 
VOOR ARBEIDSVOORZIENING TEGEN EEN 
BESLISSING OVER EEN VORDERING DOOR 
OF TEGEN EEN GERECHTIGDE INGE
STELD. - VooRZIENING INGEWILLIGD. 
- VEROORDELING VAN DE ElSER IN DE 
KOSTEN. 
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1 oDe voorwaarden vastgelegd bij artikel 46, 
3o, van het ministerieel besluit van 
4 juni 1964 inzake werkloosheid, waar
onder de spoedige werkhe1·vatting in een 
andere dienstbetrekking de we1·kloze toe
staat de hem aangeboden dienstbetrek
king als niet "passend » te weigeren, 
moeten op beperkende wijze wo1·den uit
gelegd. (K.B. van 20 december 19&3, 
art. 133 ; ministerieel besluit van 
4 jcmi 1964, art. 46, 3°.) (Eerste en 
tweede zaak.) 

2o Niet wettelijk gerechtvaa1·digd is het 
arrest dat beslist, dat niet « passend " 
was de dienstbet1·ekking ivelke we1·d aan
geboden aan de werlcloze, die zich be1iep 
op het feit dat hij eerstdaags het werk in 
een andere dienstbeti·ekking zou hervat
ten, hoewel hij, op het ogenblik van het 
aanbod, het bew1:js niet had geleve1·d dat 
hij we?·lcelijlc voor een andere dienst
betrekkin g vangewo1·ven was ( eerste zaak) 
of niet bewezen is dat deze indienstt1·eding 
ten laatste binnen zeven werkdagen heejt 
plaatsgehad (eerste en tweede zaak). 
(K.B. van 20 december 1963, art. 133, 
M.B. van 4 juni 1964, art. 46, 3°.) 

3o Wannee1· het Hof, op de voorziening van 
de Rijksdienst voo1· m·beidsvoo1·ziening, 
een beslissing ve1·nietigt over een vorde
?·ing die is gegrond op de wetgeving 
inzalce wedcloosheid en ingesteld door of 
tegen een ge1·echtigde, vemordeelt het de 
eiser in de kosten van het cassatiege
ding (1). (G.W., art. 580, 2°, 1017, lid 2, 
en 1111, lid 2.) (Eerste en tweede zaak.) 

Ee1·ste zaak. 

(RIJKSDIENST VOOR ARBEIDS
VOORZIENING, T. BLOEMEN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 11 maart 1971 gewezen door 
bet Arbeidshof te Luik, afdeling Hasselt; 

Over.het middel afgeleid nit de scherr
ding van de artikelen 131, inzonderheid 
§ 1, 133, inzonderheid §§ 1 en 3, 134, 135 
van het koninklijk besluit van 20 decem
ber 1963 betreffende arbeidsvoorziening 
en werkloosheid, 46, inzonderheid 3°, van 
het ministerieel besluit van 4 jcmi 1964 

(1) Cass., 26 april en 7 juni 1972 (A1·1·. 
cass., 1972, blz. 807 en 946). 

inzake werkloosheid en 97 van de Grand
wet, 

doordat, hciewel ter zake vaststaat : 
1° dat, toen het gewestelijk bureau aan 
verweerder een passende dienstbetrek
king in de zin van voormeld artikel 133 
had aangeboden, deze op 16 juni 1970 
bedoelde betrekking weigerde; 2° dat 
verweerder het bewijs ervan hiet heeft 
geleverd dat hij op het tijdstip van die 
weigering werkelijk elders in dienst was 
genomen ; 3° dat hij weliswaar het werk 
heeft hervat, maar pas op 27 juli 1970, 
dit is geruime tijd na het vorstrijken van 
de termijn van zeven werkdagen, bepaald 
in voormeld artikel 46, 3°, het bestreden 
arrest niettemin beslist dat verweerder, 
door op 16 juni 1970 de voorgestelde 
dienstbetrekking te weigeren, het voor, 
deel van de werkloosheidsuitkeringen niet 
heeft verbeurd, op de volgende gTonden: 
1° het is duidelijk de bedoeling geweest 
van de wetgever misbruiken uit te slui
ten en te beletten dat zou voorgewend 
worden dat de werkloze aan wie een 
betrekking wordt aangeboden zonder 
meer zou beweren dat hij een nieuwe 
betrekking heeft, of een nieuwe betrek
king voorwendt die slechts geruime tijd 
nadien zou aanvangen ; 2° die termijn 
van 7 dagen is echter geen termijn van 
verval en de arbeidsrechtbanken kunnen 
steeds oordelen of met hot oog op een 
betrekking die werkelijk binnen kort zou 
aanvangen, de werkzoekende terecht het 
door de Rijksdienst voor Arbeidsvoor~ · 
ziening aangeboden werk weigerde ; 
3° voor ieder concreet geval moet nage
gaan worden of de reden om het aange
boden werk te weigeren, gegrond is ; 
.4° ten deze is het van belang te acteren 
dat verweerder mijnwerker was _zodat 
hij met het oog op zijn pensioen er alle 
belang bij had werk in de kolenmijn te 
verkiezen hoven alle ander werk ; 5° ver
mits het bewezen is dat verweerder wer
kelijk in de kolenmijn is gaan werken, hij
terecht in de geest van artikel 46, 3°, het 
vrijwillig gekozen werk verkoos hoven 
de door de Rijksdienst voor Arbeidsvoor
ziening aangeboden betrekking, 

terwijl de weigering een passende 
dienstbetrekking, in de zin van voormeld 
artikel 133 van het koninklijk besluit 
van 20 december 1963, te aanvaarden het 
vo6rdeel van de werkloosheidsuitkerin
gen doet verliezen, tenzij de werkloze 
voldoet aan de voorwaarden van bewijs
levering en termijn, gesteld in artikel 46, 
3°, van het ministorieel besluit van 4 juni 
1964; 

terwijl deze in duidelijke en nauw-
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keurige bewoordingen voorgeschreven 
voorwaarden noch voor uitlegging, noch 
voor beoordeling vatbaar zijn ; indien die 
voorwaarden niet worden vervuld, de 
sanctie moet worden toegepast zonder 
beoordeling, in ieder bijzonder geval, van 
de feitelijke omstandigheden v~n de 
zaak en evenmin van de gegrondhmd van 
de a~ngevoerde redenen tot weigering : 

Overwegende dat artikel 46 van het 
ministerieel besluit van 4 juni 1964 
inzake werkloosheid voorschrijft dat zon
der invloed op het passend karakter van 
de aangeboden dienstbetrekking is de 
omstandigheid dat de werknemer eerst
daags het werk zal. hervatten in ~en 
andere dienstbetrekking, behalve mdren 
hij, op het ogenblik :'~n het a:;t;nbod, het 
bewijs levert dat hrJ werk~hJk aange
worven is voor een andere. dl6nstbetrek
king en er bove~dien bewezen w_ordt dat 
die indiensttredmg ten laatste bmnen de 
zeven werkdagen heeft plaatsgehad ; 

Overwegende dat deze bepaling nau~
keurig de voorwaarden vastlegt waar~n 
mag worden afgeweken v?:n . de regel ~:he 
zij stelt; dat deze afWrJkingen strrkt 
moeten worden geinterpreteerd ; 

Dat het bestreden arrest deze beschik
king schendt door de aangeboden dienst
betrekking voor niet passend te houden, 
hoewel het vaststelt dat verweerder, op 
het ogenblik van het aar.t_bod, he~_bewijs 
niet heeft geleverd dat hrJ werkehJk voor 
een andere dienstbetrekking aangewor
ven was, en dat de indiensttreding niet 
binnen de zeven werkdagen had plaatsge
vonden; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de kant 
van de vernietigde beslissing ; gelet op de 
artikelen 580, 2°, 1017, tweede lid, 
en llll van het Gerechtelijk W etboek, 
veroordeelt eiser in de kosten ; verwijst 
de zaak naar het Arbeidshof te Brussel. 

10' januari 1973. - 3e kamer. -
Voorzitter, de H. Wauters, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve1·8laggever, 
de H. .Janssens. - Gelijlcluidende con
clusie, de H. Detournay, advocaat-gene
raal. - Pleiters, de HH. Simont en 
van Heeke. 

0ASSATIE, 1973. - 16 

Tweede zaak. 

(RIJKSDIENST VOOR .A.RBEIDS
VOORZIENING, T. VANDORMAEL.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 27 mei 1971 gewffzen door het 
Arbeidshof te Luik, afdeling Hasselt ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 131, inzonderheid 
§ 1, 133, inzonderheid §§ 1 en 3, 134, 135 
van het koninklijk besluit van 20 decem
ber 1963 betreffende arbeidsvoorziening 
en werkloosheid, 46, inzonderheid 3°, van 
het ministerieel besluit van 4 juni 1964. 
inzake werkloosheid en 97 van de Grand
wet, 

doordat, na verklaard te hebben dat de 
termijn van zeven werkdagen bepaald in 
artikel 46, § 3, van. het ministerieel 
besluit van 4 jcmi 1964 niet een vervaL. 
termijn is, dat het duidelijk de bedbeling 
is geweest misbruiken uit te sluiten en te 
vermijden dat een werlrnemer aan wie 
werk wordt aangeboden, onder meer zou 
kunnen weigeren, inroepende dat hij op 
een ander 7al gaan werken, dat de termijn, 
van zeven dagen enkel is vermeld om te 
beletten dat oneerlijke werkgevers aan. 
een even oneerlijke werknemer op papier 
werk zouden aanbieden waaraan nooit 
gevolg zou gegeven worden, en dat bijge
volg het er dus om gaat te weten of de 
werknemer die het aangeboden werk 
weigerde, werkelijk binnen de normale 
termijn aan het werk is. gegaan, het 
bestreden arrest beslist dat zulks wei hat 
geval ten deze is, nu verweerster een 
attest heeft overgelegd waaruit · blijkt 
dat zij op 14 mei wist dat zij opnieuw bij 
Ford kon gaan werken en zij er inderdaad 
sinds 9 juni 1970 werkt, en dat de ldach
tencomrnissie derhalve terecht heeft. ge
oordeeld dat de verweerster geen inbreuk 
pleegde op de artikelen 131 en 133 van 
het koninldijk besluit van 20 december 
1963, 

terwijl de weigering een passende 
dienstbetrekking in de zin van artikel 133 
van het koninklijk besluit van 20 decem
ber 1963 te aanvaarden het voordeel van 
de werkloosheidsuitkeringen doet verlie
zen, tenzij de werkloze voldoet aan de 
voorwaarden van bewijslevering en ter
mijn, gesteld in artikel 46 van het minis. 
terieel besluit van 4 juni 1964; 

terwijl deze in duidelijke en nauw
keurige bewoordingen voorgeschreveri 
voorwaarden noch voor uitlegging, noch 



voor beoordeling vatbaar,zijn ; indien die 
voorwaarden niet worden vervuld, de 
sanctie moet worden toegepast zonder 
beoordeling, in ieder bijzonder geval; van 
de feitelijke omstandigheden van de zaak, 
en zonder na te gaan of de werknemer 
werkelijk binnen de normale termijn aan 
het werk is gegaan : -

Overwegende dat, ingevolge art.ikel 46 
van het ministerieel besluit van 4 juni 
1964 inzake werkloosheid, zonder invloed 
op het passend karakter van de aange
boden dienstbetrekking is de omstandig
heid dat de werlmemer eerstdaags het 
werk zal hervatten in een andere dienst
betrekking, behalve indien hij, op het 
ogenblik van het aanbocl, het bewijs 
levert dat hij werkelijk aangeworven is 
voor een andere dienstbetrekking, en er 
bovendien bewezen wordt dat die in
diensttreding ten laatste binnen de zeven 
werkdagen heeft plaatsgehad ; 

Overwegende dat deze bepaling nauw
keurig de voorwaarden vastlegt waarin 
mag worden afgeweken van de regel die 
zij stelt ; dat deze afwijkingen strikt 
moeten worden gei"nterpreteerd; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
deze bepaling schendt door de aange
boden dienstbetrekking voor niet passend 
te houden, hoewel de indiensttreding niet 
binnen de zeven werkdagen had plaats
gevonden; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de kant 
van de vernietigde beslissing ; gelet op de 
artikelen 580, 2°, 1017, tweede lid, 
en llll van het Gerechtelijk Wetboek, 
veroordeelt eiser in de kosten; verwijst 
de zaak naar het Arbeidshof te Brussel. 

10 januari 1973. - 3e kamer. -
Voorzitter, de H. Wauters, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - · Ve1·slaggevm·, 
de H. Janssens. - Gelijkluidende con
clusie, de H. Detournay, advocaat-gene
raal. - Pleiters, de HR. Simont en 
van Heeke. 

(1) Cass., 4 januari 1973, supra, biz. 451. 
(2) Cass., 22 oktober 1971 (_Arr. cass., 1972, 

biz. 193). 
(3) Men raadpiege cass., 1 maart 1951 

(Bull. en PAsrc., 1951, I, 422) en 17 oktober 
1968 (Arr. cass., 1969, biz. 188). 

1e KAMER. - 11 januari 1973. 

1° TAAL (GEBRUIK VAN DE DUIT
SE).- RECHTSPI.EGING vooR HET HoF 
VAN CASSATIE. -BURGERLIJKE ZAKEN. 
- BESLISSING IN HET DUITS GEWE
ZEN. 0ASSATIEBEROEP IN HET 
FRANS. - RECHTSPLEGING VOOR HET 
HoF IN DEZE TAAL. 

2° CASSATIE. - BEVOEGDHEID. -
BURGERLIJKE ZAKEN. - VERSCHRIJ
VING IN DE BESTREDEN BESLISSING. -
BEVOEGDHEID VAN HET HOF OM ZE TE 
VERBETEREN. 

3° RECHTERLIJK GEWIJSDE. -
BURGERLIJKE ZAKEN.- VONNIS WAAR
BIJ DE EIS VAN EEN P ARTIJ WORDT 
AFGEWEZEN OP GROND VAN DE NIETIG
HEID VAN DE DAGVAARDING EN VAN 
DE DAAROPVOLGENDE PROCEDURE. -
GEEN GEWIJSDE M.B.T. DE GROND VAN 
DE ZAAK. 

4° CASSATIEMIDDELEN.- BURGER
LUKE ZAKEN. - MID DEL DAT EEN 
TEN OVERVLOEDE GEGEVEN GROND 
BEKRITISEERT. - MIDDEL NIET ONT
VANKELIJK. 

1° W anneer in burgm·lijke zaken het 
cassatieberoep tegen een in het Duits 
gewezen beslissing in het Frans is 
gesteld, wordt de rechtspleging voor het 
H of in deze taal gevoerd ( 1). (Wet van 
15 juni 1935, art. 27bis, § 1, lid 2.) 

2° Het Hoj is, bij de beoordeling van een 
cassatiebm·oep, bevoegd orn een verschrij
ving in de bestreden beslissing te verbe
teren, wanneer deze duidelijk blijkt uit 
de context e1·van (2). 

3° Het vonnis dat de eis van een partij 
ajwijst op grand alleen van de nietigheid 
van de dagvaa1·ding en derhalve van de 
gehele procedure, beslecht geen bestand
deel van de grand van de betwisting en 
kan bijgevolg in dit opzicht geen gezag 
van gewijsde hebben (3). (G.W., art. 23.) 

4° Zander belang en derhalve niet ontvan
kelijk is het rniddel dat een ten overvloede 
gegeven grand van de bestreden beslissing 
bekritisee1·t ( 4). 

Zie ook « Het rechterlijk gewijsde en het 
Gerechtelijk Wetboek ,, rede door Eel?ste 
Advocaat-generaai P. Mahaux uitgesproken 
op de piechtige openingszitting van het Hof 
van 1 september 1971, inz. biz. 20. 

(4) Cass., 3 januari 1973, supra, biz. 448. 
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(ECHTGENOTEN SI.MONT-THO.MPSON, 
T. ECHTGENOTEN GO.MAND-WINKEL.MAN.) 

ARREST (vertaling). 

RET ROF ; - Gelet op bet bestreden 
vonnis, in hoger beroep in bet Duits 
gewezen door de Rechtbank van eerste 
aanleg te Verviers, welk vonnis volgens de 
vermelding van zijn opschrift en bet 
proces-verbaal van de terechtzitting is 
uitgesproken op 3 mei 1971 en niet op 
26 april 1971 zoals ten gevolge van een 
klaarblijkelijke verschrijving in zijn be
schikkende gedeelte wordt vermeld ; 

Overwegende dat bet cassatieverzoek
schrift in bet Frans is gesteld ; 

Over bet eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 23, 24, 25, 27, 
28 van het Gerechtelijk Wetboek, .1317, 
1319, 1320 van het Burgerlijk Wetboek 
betreffende de bewijskracht van de akten 
(ten deze, de vermeldingen van bet vonnis 
op 20 oktober 1969 in hoger beroep tussen 
partijen gewezen door de Rechtbank van 
eerste aanleg te V erviers en van de beslis
sing van de Vrederechter te Sankt-Vith 
van 12 februari 1969 die door genoemd 
vonnis teniet wordt gedaan) en 97 van de 
Grondwet, 

doo1·dat, na conclusies waarbij de eisers 
deden gelden dat de eerste rechter de 
voor hem door de verweerders ingestelde 
tegenvordering niet had mogen toewijzen 
en, bijgevolg, de ontbinding van bet 
litigieuze huurcontract met terugwerking 
tot 1 november 1967 uitspreken of de 
eisers in het kader van deze vordering 
veroordelen tot betaling van diverse 
bedragen onder meer als achterstallige 
hum·gelden, zonder in te gaan tegen wat 
de:finitief tussen partijen was gevonnist 
bij het vonnis in hoger beroep van de 
Rechtbank te Verviers dd. 20 oktober 
1969, het bestreden vonnis deze exceptie 
afgeleid uit het gezag van bet rechterlijk 
gewijsde verwerpt op grond dat "de 
eisers in boger beroep (thans eisers) ten 
onrechte stelmen op een vorig geding dat 
door de Rechtbank te Verviers van nul 
en gener waarde wercl verklaard en dus 
geen enkel gevolg kan hebben " en, dien
tengevolge, afwijzend beschikt op de 
rechtsvordering van de eisers ertoe strek
kende voor recht te doen zeggen dat de 
verweerders sinds oktober 1967 bet ver
huurde goed zonder titel of recht betrek
ken, 

terwijl, in strijd met de beoordeling van 
de rechters in boger beroep, bet vonnis 
van 20 oktober 1969 waarop de eisers 

zich beriepen zich er geenszins toe heeft 
beperkt een vorig proces van nul en 
gener waarde, te verklaren, niaar het be
roepen vonnis uitdrukkelijk teniet heeft 
gedaan en aan de verweerders hun aan
spraken op de betaling van · bepaalde 
bedragen heeft ontzegd, en de · eerste 
rechter, wat hem betreft, de rechtsvo:r
dering van de verweerders met betrek
king tot de ontbinding ten laste van de 
eisers van het litigieuze huurcontract 
althans gedeeltelijk had toegewezen en 
hun trouwens hlm vordering had ont
zegd tot betaling van achterstallige 
huurgelden en andere bedragen waarvan 
zij beweerden schuldeiser te zijn, zodat 
de rechtbank geen uitspraak heeft kun
nen doen zoals ze dat heeft gedaan, tenzij 
met miskenning van de bewijskracht van 
de vermeldingen zowel van voormeld 
vonnis van 20 oktober 1969 als van de 
beslissing van de eerste rechter : 

Overwegende dat het vonnis van 
20 oktober 1969 verklaart aan de ver
weerders hun vordering tot ontbinding 
van bet huurcontract en tot betaling van 
achterstallige huurgelden te ontzeggen ; 

Overwegende dat dit vonnis aileen 
steunt op de nietigheid van de dagvaar
ding en, bijgevolg, van de hele procedure; 

Dat het aldus geen enkel bestandd!')el 
van de betwisting zelf beslecht en, dar
halve, dienaangaande geen gezag van 
gewijsde kan hebben; 

Dat het middel niet kan worden aan
genomen; 

Over bet tweecle middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1317, 1319, 1320, 1322 van bet 
Burgerlijk W etboek betreffende de be
wijskracht van de akten (ten deze; de 
conclusies die in hoger beroep voor de 
eisers zijn genomen), 1719, 1728 en 
1762bis van hetzelfde wetboek, 

doordat, in antwoord op de stelling van 
de eisers welke wilde doen vaststellen 
dat de verweerders, op grond van een 
verstekvonnis dat ten laste van de eise:rs 
was gewezen en naclien teniet werd 
gedaan, door een loutere feitelijkheid; en 
als zodanig onwettelijk, in oktober 1967 
hun goed opnieuw in bezit hebben gena
men, en dat zij, derhalve, niet gerechtigd 
zijn om deze onvvettelijke toestand te 
willen doen regulariseren door middel van 
een tegenvordering die in hoofdzaak tot 
doel heeft het huurcontract dat zij aan 
de eisers hadden toegestaan met terug
werking tot 1 november 1967 te doen 
ontbinclen, - wat, volgens hen, noodza
kelijk de niet-ontvankelijkheid van deze 
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tegenvordering moest meebrengen ~, het 
bestreden vonnis deze exceptie ver
werpt !ln·, dientengevolge, aan de eisers 
hun eigen rechtsvordering. ontzegt, op 
grond dat aan de gedaagden in hoger 
beroep (thans verweerders) niet kan wor
den verweten dat zij, in oktober 1967, 
hun goed onwettelijk opnieuw in bezit 
hebben genomen, daar « uit het gedrag 
van de eisers in hoger beroep kon worden 
afgeleid dat zij zich niet interesseerden 
voor de voortzetting van het huurcon
tract,·vermits zij het gehuurde goed niet 
gebruikten en hun verplichtingen als 
huurders niet nakwamen, zodat de eige
naars. niet de gelijkwaardige verplichting 
hadden, en niet konden hebben, hun goed 
ter beschikking van de huurders te 
stellen "• en dat trouwens met betrekking 
namelijk tot de betaling van de huurgel
den « de eisers in hoger bero.ep (thans 
eisers) niet bewijzen dat zij hun verplich
tingen regelmatig en stipt hebben uitge
voerd ; dat zij integendeel erkennen de 
huurgelden die zij verschuldigd zijn om 
het huurcontract te laten bestaan noch 
aan de gedaagden in hoger beroep betaald 
noch elders neergelegd te hebben; dat de 
betalingen waarvan sprake in de con
clusies van de eisers in hoger beroep 
aantonen dat de huurgelden onregelma
tig en met vertraging werden betaald, 
alvorens geheel stopgezet te worden ''• 

terwijl I 0 deze motivering niet kan 
worden beschouwd als een passend ant
woord op het middel dat de eisers bij 
conclusie hebben afgeleid uit het feit dat 
niemand zichzelf recht kan verschaffen 
en dat cc alles wat in strijd met deze ele
mentaire regel inzake sociale rechtvaar
digheid wordt gedaan, zelfs indian het 
terecht is gedaan, v66r alles moet worden 
Uitgewist " (schending van artikel 97 van 
de Grondwet), 2° het vonnis, in zover het 
ten laste van de eisers als oorzaak van de 
ontbinding van het litigieuze hm.U'con
tract met name het feit in aanmerking 
neemt zich niet meer cc te interesseren 
voor de voortzetting van het huurcon
tract " en cc het gehuurde goed niet meer 
gebruikt " te hebben, niet antwoordt op 
de conclusies van de eisers in zover 
daarin werd Uiteengezet om welke rede
nen zij hadden moeten overwegen het 
gehuurde goed tijdelijk te verlaten om 
op een andere wijze te Brussel hun brood 
te verdienen, cc met behoud van de voor
ziene en georganiseerde activiteit te 
Heuem "• en werd aangevoerd, met be
trekking tot het zogenaamde niet,gebruik 
van het gehuurde goed, dat zij helemaal 
niet verplicht waren het gehuurde goed 

voortdurend en zonder onderbreking te 
bewonen om te kunnen aanspraak maken 
op de voortzetting van het huurcontract 
(schending van artikel 97 van de Grand
wet); 3° het vonnis, in zover het verklaart 
dat de eisers zouden erkend hebben de 
huurgelden die zij verschuldigd zijn om 
cc de huur. te doen blijven bestaan " noch 
aan de gedaagden in hoger beroep be
taald, noch elders neergelegd te hebben, 
de bewijskracht van de conclusies mis
kent waarin de eisers op basis van de 
door hen overgelegde stukken verldaar
den op de verschillende data als vermeld 
in het beschikkende gedeelte van deze 
conclusies de huurgelden van de eerste 
drie kwartalen van 1967 te hebben 
betaald, en eraan toevoegden, met be
trekking tot de huur van het vierde kwar
taal, dat cc (aan de bank) opdracht tot 
betaling was gegeven, doch deze werd 
ingetrokken toen werd vastgesteld dat de 
gedaagden in hoger beroep hun pand 
opnieuw in bezit hadden genomen " en 
cc dat zij niet meer moesten betalen voor 
een goed waarvan zij het genot niet meer 
hadden en waarvan zij het genot niet 
hebben gehad voor het vierde kwartaal 
1967" (schending van de .artikelen 1317, 
1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk 
Wetboek); 4° in de mate dat het vast
stelt dat de huurgelden onregelmatig 
betaald zouden zijn of, met betrekking 
tot sommige vervaldagen, « met vertra
ging alvoreris geheel stopgezet te worden " 
het vonnis, enerzijds, de regel miskent 
volgens welke de eenvoudige vertraging 
van de huurder bij de betaling var som
mige huurtermijnen op zichzelf en aileen 
geen geldige oorzaak tot ontbinding van 
het huurcontract is (schending van de 
artikelen 1719, 1728 en l762bis van het 
Burgerlijk Wetboek) en, anderzijds, geen 
antwoord geeft op het argument dat de 
eisers bij conclusie hebben afgeleid uit 
het feit dat zij in elk geval, vanaf het 
vierde kwartaal van 1967, geen huur 
meer verschuldigd waren, daar zij door 
toedoen van de verweerders, die vanaf 
dat moment hun goed onwettelijk op
nieuw in bezit hadden genomen, het 
genot van dit goed hadden verloren 
(schending van artikel 97 van de Grond
wet): 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat de eisers bij conclusie 
deden gelden dat de verweerders in 
oktober 1967 hun goed onwettelijk op
nieuw in bezit hadden genomen en aldus 
zichzelf recht verschaften ; 

Overwegende dat het vonnis erop wijst 
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dat aan de verweerders niet kan worden 
verweten dat zij hun eigendom opnieuw 
in het bezit hebben genomen, daar de 
eisers het gehuurde goed niet gebruikten 
en hun verplichtingen als huurders niet 
nakwamen, zodat de eigenaars niet 
wederkerig verplicht waren hun goed ter 
beschikking van de hu)lrders te stellen ; 

Dat het vonnis aldus de conclusies 
passend beantwoordt ; 

Dat dit onderdeel van het middel feite
lijke grondslag mist ; 

W at het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat. het vonnis erop wijst 
dat de eisers het gehuurde eigendom 
hebben verlaten op een ogenblik dat het 
in orde diende gebracht te worden met 
het oog op het normale gebruik ervan 
voor de komende zomermaanden ; 

Dat het vonnis aldus aangeeft waarom 
het de door de eisers aangevoerde redenen 
om tijdelijk het gehuurde goed te veda
ten verwerpt; dat het tezelfdertijd hun 
bewering tegenspreekt dat zij de voor
ziene en georganiseerde activiteit te 
Heuem hadden behouden ; 

Dat dit onderdeel van het middel feite
lijke grondslag mist : 

W at het derde en het vierde onderdeel 
betreft: 

Overwegende dat het vonnis een wet
telijke verantwoording geeft voor zijn 
beslissing waarbij het huurcontract ten 
nadele van de eisers ontbonden wordt 
verklaard op grond van het feit dat zij 
hun verplichtingen als lmurders niet zijn 
nagekomen, daar zij het gehuurde eigen
dom niet normaal hebben gebruikt; 

Dat de in deze onderdelen bekriti
seerde gronden die be-r;rekking hebben op 
de niet-betaling of de vertraging in de 
betaling van de huurgelden ten over
vloede zijn gegeven; 

Dat deze onderdelen van het middel 
niet ontvankelijk zijn bij gebrek aan 
belang; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1317, 1319, 1320 en 1322 van 
het Burgerlijk Wetboek betreffende de 
bewijskracht van de akten (ten deze,-de 
vermeldingen van de akte van hoger 
beroep van 2 juli 1970, alsmede die van 
het beschikkend gedeelte van de in hoger 
beroep door de eisers genomen conclu
sies), 

doordat het bestreden vonnis, tot sta
ving van zijn beslissing volgens welke op 
de stelling van de eisers niet kan worden 
ingegaan noch wat de verwerping van de 

tegenvordering van de verweerders be
treft, noch wat de grondslag van hun 
eigen hoofdvordering betreft, onder meer 
steunt op de overweging dat « de con
clusies van de eisers in hoger beroep 
duidelijk aantonen dat zij geen belang 
hechten aan een normalisering van de 
toestand, daar zij zelfs niet vragen dat 
het vonnis waartegen zij hoger beroep 
instelleri nul en van gener waarde wordt 
verklaard en dat over het geheel van het 
geschil wordt beslist, doch dat zij aileen 
de bevestiging vragen van een vonnis dat 
de eerste rechter op 17 februari 1970 
voorlopig had gewezen en dat door hem 
op 16 juni 1970 was gewijzigd, rekening 
houdend met de gegevens van de terecht
zitting op tegenspraak die tot het tweede 
punt van de oorspronkelijke rechtsvor
dering en tot de tegenvordering werd 
uitgebreid; ... dat de vordering van de 
eisers in hoger beroep niet kan worden 
ingewilligd, daar het tussenvonnis (lees 
vonnis bij verstek) van 17 februari 1970, 
waarvan de appellanten de bevestiging 
vragen, niet meer als geldig kan worden 
beschouwd wegens het vonnis dat op 
16 juni 1970 op verzet is uitgesproken "• 

terwijl, enerzijds, de eisers in hun akte 
van hoger beroep van 2 juli 1970 de 
verweerders deden dagvaarden ten einde 
" het vonnis van het Vredegerecht te 
Sankt-Vith van 16 juni 1970 te horen 
veranderen en de eisers in hoger beroep 
de conclusies die zij voor de eerste rechter 
hadden genomen te horen toewijzen "• 
welke conclusies ertoe strekten dat het 
vonnis waartegen verzet zonder meer zou 
worden bevestigd, en, anderzijds, de 
eisers naar luid van hun conclusies in 
hoger beroep de rechtbank eveneens 
verzochten « bij wege van verandering 
van het beroepen vonnis, het vonnis op 
17 februari 1970 door het Vredegerecht 
te Sankt-Vith bij verstek gewezen zonder 
meer te bevestigen " - wat niet anders 
kon betekenen dan haar te verzoeken de 
oorspronkelijke vordering in te willigen 
zoals ze door genoemd vonnis was toe
gewezen: 

Overwegende dat nit het antwoord op 
het tweede middel blijkt dat het derde 
middel een ten overvloede gegeven grond 
van het vonnis bekritiseert, namelijk dat 
de eisers geen belang hechtten aan een 
normahsering van de toestand ; 

Dat het middel niet ontvankelijk is bij 
gebrek aan belang ; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening; veroordeelt de eisers in de 
kosten. 
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11 januari 1973. - 1e kamer. -
Voorzitter, de H. Valentin, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Verslaggever, 
Ridder de Schaetzen. - Gelijkluidende 
conclusie, de H. Colard, advocaat-gene
raal.- Pleiter, de H. Faures. 

1 e KAMJ<m. - 11 januari 1973. 

10 BEWTJS. - BEWIJS DOOR GESCHRIFT. 
- BURGERLIJKE ZAKEN. - BEWIJS
KRACIIT VAN DE AKTEN.- CONCLUSIE. 

- UITLEGGING VERENIGBAAR MET DE 
BEWOORDINGEN VAN DEZE CONCLU
SIE. - GEEN MISKENNING VAN DE 

BEWIJSKRACHT VAN DEZE AKTEN. 

20 BEWIJS.- BEWIJS DOOR GESCHRIFT. 
- BuRGERLIJKE ZAKEN. - BEWIJS
KRACHT VAN DE AKTEN. - MIDDEL 

TEN BETOGE D.A,T DE BESTREDEN 
BESLISSING DE BEWIJSKRAOHT VAN EEN 
BRIEF MISKENT. - BESLISSING NIET 
GEGROND OP DEZE BRIEF. - MIDDEL 

DAT FEITELIJKE GRONDSLAG MIST. 

1° De bewijskracht van de akten wo1·dt niet 
miskend doo1· de ?'echte?·, die aan een 
conclusie van een pa?·tij een uitlegging 
geejt, die verenigbaar is met de bewoo?·
dingen e?·van (1). (B.W., art. 1319, 
1320 en 1322.) 

2° Feitelijke g1·ondslag mist het middel ten 
betuge dat de besti·eden beslissing de 
bewijskracht van een b1·iej miskent, 
terwijl de beslissing niet gegrond is op 
deze brief die zij ttit de de batten wee?·t (2). 
(B.W., art. 1319, 1320 en 1322.) 

(RWANDESE 
MINIERE 
MIERGE.) 

VENNOOTSCHAP « SOCIETE 
DE KIGALI [SOMUKI) ll, T. 

ARREST (ve?·taling). 

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

(1) Cass., 17 mei 1972 (A1-r. cass., 1972, 
blz. 867) ;~ men raadplege cass., 25 oktober 
1972, supra, blz. 201. 

(2) Men raadplege cass., 17 december 1968 
Ar1·. cass., 1969, blz. 388) en 14 april 1972 
ibid., 1972, blz. 765). 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 1147, 1150, 1151, 
1315, 1319, 1320 en 1322 van het Burger
lijk W etboek en 97 van de Grondwet, 

doordat het bestreden arrest, na te 
hebben vastgesteld dat eiseres een uitge
sproken font_ heeft begaan door de mijn 
die verweerder aan haar beheer van goed 
hnisvader had toevertrouwd gednrende 
bijna vijf jaar volkomen inactief te laten, 
het door eiseres bij conclnsie voorge
dragen middel verwerpt volgens hetwelk 
er geen enkel noodzakelijk cansaal ver
band bestond tnssen deze font, in de 
onderstelling dat ze bewezen was, en het 
verlies door verweerder van zijn con
cessie en, dientengevolge, de vordering 
ontvankelijk en in beginsel gegrond ver
klaart in zover ze strekt tot de gelijk
waardige uitvoering van de op 27 juni 
1960 tnssen de partijen gesloten overeen
komst, op grond, enerzijds, dat de 
verordeningswet van 22 maart 1965 en 
haar nitvoeringsbeslnit niet de vreemde 
oorzaak knnnen opleveren die volgens 
eiseres volstaat om het noodzakelijk 
causaal verband te verbreken tnssen haar 
font en het verlies van de exploitatie
vergunning van verweerder, in hoofd
zaak, om de reden dat eiseres de schade
lijke gevolgen heeft voorzien of heeft 
moeten voorzien die uit de langdurige 
stopzetting van de activiteiten van de 
mijn zouden voortvloeien en dat zij niet 
alles heeft gedaan wat in haar macht lag 
opdat verweerder door de Rwandese 
overheid in zijn mijnrechten zou worden 
gehandhaafd, en, anderzijds, dat op 
basis van de teksten van de Rwandese 
wetgeving niet is bewezen dat, indien 
verweerder zijn verzoek tot afgifte van 
een nieuwe mijntitel had ingediend op 
grond van een ononderbroken activiteit 
van de mijnexploitatie gednrende de 
laatste drie jaren v66r de verordenings
wet van 22 maart 1965, zijn verzoek 
niettemin zou afgewezen zijn, 

terwijl, eerste onderdeel, eiseres bij 
conclnsie had doen gelden dat uit de bij 
voormelde verordeningswet en haar uit
voeringsbesluit ingevoerde regeling voort
vloeide « dat de titularis van een vernie
tigde exploitatietitel geen enkel verkregen 
recht heeft op de afgifte van een nienwe 
titel, zelfs niet indien de mijn waarop hij 
betrekking heeft gedurende de laatste 
drie jaren in regelmatige activiteit is 
gebleven .. . dat de mijn in activiteit 
honden aldus (onder voorbehond van het 
geval dat de stopzetting van de exploi
tatie gerechtvaardigd is) een noodzake-
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lijke doch niet voldoende voorwaarde is 
voor de afgifte van een nieuwe titel 000 ; 

dat het bovendien nodig is dat de titularis 
van de vernietigde titel persoonlijk over 
financiele en technische middelen be
schikt die hem in staat stellen de mijn 
waarvoor hij een verzoek heeft ingediend 
te exploiteren 000; dat de vraag of die 
voorwaarden v.ervuld zijn onder de 
soevereine beoordelingsbevoegdheid van 
de minister van Economische Zaken 
valt " en dat met name uit een brief van 
5 februari 1970 van de minister van 
Handel, Mijnen en Nijverheid van de 
Republiek Rwanda volgde « dat de mijn
overheid van Rwanda in geen geval de 
afgifte van een nieuwe mijntitel aan 
gedaagde in hoger beroep gunstig had 
kunnen overwegen, op grond dat deze 
laatste, die een faillietvoorkomend ak
koord had bekomen, volgens haar niet 
deed blijken van de financiele en tech
nische capaciteiten als vereist bij arti
kel 12 van de mijnwet van Rwanda "• en 
uit deze beschouwingen niet had afgeleid 
dat de verordeningswet van 22 maart 
1965 en haar uitvoeringsbesluit voor 
haar een bevrijdende vreemde oorzaak 
uitmaakten, doch, met betrekking tot het 
oorzakelijk verband tussen de fout en de 
schade, dat zelfs in de onderstelling dat 
zij een fout had begaan door de mijn 
gedurende meer dan drie jaar volkomen 
inactief te laten, er geen enkel noodza
kelijk causaal verband zou zijn tussen 
deze fout en het verlies van de concessie 
van verweerder, omdat dit verlies in elk 
geval zou hebben plaatsgehad, 

terwijl, derhalve, de gronden van het 
bestreden arrest, waarbij het overweegt 
dat de verordeningswet van 22 maart 
1965 en haar uitvoeringsbesluit niet de 
bevrijdende vreemde oorzaak kunnen 
uitmaken, de draagwijdte van het door 
eiseres in haar conclusie voorgedragen 
verweermiddel miskennen (schending van 
de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek), en, in elk geval, die 
conclusie niet passend beantwoorden 
(schending van artikel 97 van de Grand
wet); 

tweede onderdeel, de vaststelling door 
het bestreden arrest « dat op basis van de 
teksten van de Rwandese wetgeving, 
waarop het hof aileen vermag' acht te 
slaan, niet is bewezen dat, indien ge
daagde in hoger beroep zijn verzoek tot 
afgifte van een nieuwe mijntitel had inge
diend op grond van een ononderbroken 
activiteit van de mijnexploitatie gedu
rende de laatste drie jaren v66r de ver
ordeningswet van 22 maart 1965, zijn 

verzoek niettemin zou afgewezen zijn " 
of, met andere woorden, dat, zonder. de 
fout, de schade zich niettemin zou heb
ben voorgedaan, impliceert dat, volgens 
de feitenrechters, indien eiseres dat 
bewijs had geleverd, zij tegelijkertijd had 
aangetoond dat er tussen de fout en de 
schade geen oorzakelijk verband be
stand, en, bijgevolg, dat het bestreden 
arrest eiseres heeft opgelegd het ontbre
ken van het oorzakelijk verband te 
bewijzen, terwij1 wettelijk verweerder, 
die de uitvoering van een verbintenis 
vorderde, het bewijs diende , te leveren 
van het bestaan van het oorzakelijk 
verband tussen de fout en de schade 
(schending van de artikelen 1147, 1150, 
1151 en 1315. van het Burgerlijk Wet
hoek); althans het bestreden arrest op 
dit punt dubbelzinnig is gemotiveerd, 
wat elke controls onmogelijk maakt op 
de toepassing die het ten deze heeft 
gedaan van de wettelijke regels inzake de 
bewijslast (schending van de artike
len 1315 van het_ Burgerlijk Wetboek 
en 97 van de Grondwet) ; 

derde onderdeel, door vast te stellen, tot 
staving van de in het tweede onderdeel 
van het middel overgenomen grond, « dat 
uit de tijdens het debat verkregen gege
vens blijkt dat gedaagde in hoger beroep 
zijn verzoek om voor zijn oude mijntitel 
een nieuwe titel te bekomen binnen de 
gestelde termijn heeft ingediend doch 
dat zijn verzoek niet werd ingewilligd, 
hoewel de redenen van de verwerping 
niet bekend zijn "• het bestreden arrest 
de bewijskracht heeft miskent van 
de regelmatig overgelegde brief van 
5 februari 1970 van de minister van 
Handel, Mijnen en Nijverheid van de 
Republiek Rwanda, die, met de vermel
ding dat verweerder volgens de Rwan
dese overheid niet deed blijken « van de 
financiele en technische capaciteiten als 
vereist bij artikel 12 van de mijnwet van 
Rwanda" om de afgifte van een nieuwe 
mijntitel te bekomen, in klare en duide
lijke bewoordingen de redenen van de 
verwerping van zijn verzoek opgaf, als
mede de bewijskracht van de conclusie 
van eiseres waarin de hoofdinhoud van 
die brief werd weergegeven (schending 
van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van 
het Burgerlijk Wetboek) : 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat het arrest de draag
wijdte van de conclusie van eiseres niet 
miskent wanneer, ter verwerping van het 
verweer dat eiseres steunde op het ont
braken van een oorzakelijk verband 
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tussen de schade en de fout, in de onder
steiling dat deze bestaat, het arrest 
erop wijst dat de verordeningswet van 
22 maart 1965 en haar uitvoeringsbesluit 
voor eiseres geen bevrijdende vreemde 
oorzaak uitmaakten ; dat het, derhalve, 
deze conclusie passend beantwoordt; 

W at het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat het arrest, door zich 
uit te drukken zoals in het middel wordt 
vermeld, eiseres niet oplegt het ontbreken 
van het oorzakelijk verband te bewijzen, 
doch zonder dubbelzinnigheid vaststelt 
dat uit de tijdens de debatten verkregen 
gegevens niet volgt dat, indien verweer
der zijn verzoek tot afgifte van een 
nieuwe mijntitel had ingediend op grond 
van een ononderbroken activiteit van de 
mijnexploitatie gedurende de drie jaren 
v66r de verordeningswet van 22 maart 
1965, zijn verzoek niettemin zou afge
wezen zijn; 

W at het derde onderdeel betreft : 

Overwegende dat uit het arrest blijkt 
dat het hof van beroep aileen op grond 
van de Rwandese wettelijke teksten die 
het preciseert en die eiseres aileen kende 
op het ogenblik dat zij op 1 augustus 1966 
uitsluitend in haar .voordeel de ver
nieuwing van de concessie heeft beko
men, zijn verklaring heeft gesteund 
volgens welke de redenen van de ver
werping van het door verweerder binnen 
de gestelde termijn ingediend verzoek om 
voor zijn oude mijntitel een nieuwe titel 
te bekomen, niet bekend zijn ; 

Dat hieruit client te worden afgeleid 
dat het hof van beroep de in het middel 
bedoelde brief uit de debatten heeft 
geweerd en, bijgevolg, de bewijskracht 
niet heeft miskend van deze brief en van 
de conclusie die er de bewoordingen van 
overneemt; 

Dat geen enkel onderdeel van het 
middel kan worden aangenomen ; 

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

11 januari 1973. - 1e ka~ner. -
Voorzitte1·, de H. Valentin, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggever, 
de H. Ligot. - Gelijlcluidende conclusie, 
de H. Colard, advocaat-generaal. 
Pleiter, de H. VanRyn. 

1 e KA.MER. - 11 januari 1973. 

1° MINDERJARIGHEID. - REOHTS
VORDERING TEGEN DE VOOGD VAN EEN 
MINDERJARIGE INGESTELD OM EEN 
BEZOEK- OF HERBERGREOHT TEN AAN
ZIEN VAN DE MINDERJA,RIGE TE BEKO
MEN.- REOHTSMAOHT VAN DE RECHT
HANKEN. 

2° MINDER.JARIGHEID. - REOHTS
VORDERING TEGEN DE VOOGD VAN EEN 
MINDERJARIGE INGESTELD OM EEN 
BEZOEK- OF HERBERGREOHT TEN AAN
ZIEN VAN DE MINDERJARIGE TE BEKO
MEN.- 0NTVANKELIJKHEID. 

1° De 1'echtsvo1·de1·ing tegen de voogd van 
een minde1'ja1·ige ingesteld om een 
bezoelc- of herbe1·grecht ten aanzien van 
de laatstgenoemde te belcomen, behoo1·t 
tot de bevoegdheid van de rechtbanlcen. 
(Grondwet, art. 92.) 

2° Artilcel 450 van het BU?·gerlijlc W etboelc, 
naar luid waarvan o.a. de voogd zorg 
draagt voor de persoon van de minde1'
jarige, heejt niet de onontvankelijkheid 
ten gevolge van de 1'echtsvo1·de1·ing die 
door een derde tegen de voogd is ingesteld 
om een bezoek- of herbe1'g1·echt ten aan
zien van de minderjarige te belcomen (1). 

(TREMERIE, T. ECHTGENOTEN 
DESNEUX-BAUDINE.) 

ARREST (vertaling). 

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

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 9, 556 en 1232 
van het Gerechtelijk Wetboek, 405 van 
het Burgerlijk Wetboek en 97 van de 
Grondwet, 

doo1·dat het bestreden arrest de door 
eiser opgeworpen exceptie van onbe
voegdheid verwerpt op grond dat de 
rechtsvordering ertoe strekt de modali
teiten van het bezoekrecht van de ver
weerders te horen vaststellen, welk 
recht door eiser wordt betwist, dat de 

(1) Men raadplege RIGAUX, Les personnes, I, 
m•. 3263 ; GASTON LAGARDE in Rev. trim. de 

, d1•. civ., 1947, blz. 321, nr. 6; GENEVII~VE 
VINEY, ibid., UJ65, blz. 225. 
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recbtbanken bevoegd zijn om de gescbil
len over burgerlijke recbten te beslecbten 
en dat de exceptie van onbevoegdbeid 
dus niet gegrond is, 

terwijl eiser bij conclusie betoogde dat 
de recbtbank van eerste aanleg niet 
bevoegd was, omdat ze zicb niet in de 
plaats van de familieraad kon stellen ; 
bet bestreden arrest de bevoegdheid van 
de rechtbanken in het algemeen met de 
bevoegdheid van elk van de gerechten 
beeft verward ; in geval van datieve 
voogdij het bestuur over de persoon van 
de minderjarige aan de familieraad toe
komt ; de rechtbank van eerste aanleg 
slechts bevoegd is na het aanwenden van 
een rechtsmiddel tegen een beslissing van 
de familieraad ; men zich niet recht
streeks tot haar kan wenden zoals ten 
deze door de verweerders werd gedaan, 
zodat het bestreden arrest, door niette
min de door eiser opgeworpen exceptie 
van onbevoegdheid te verwerpen, de in 
het middel bedoelde bepalingen heeft 
geschonden : 

Overwegende dat de voogdij aileen in 
het belang van de minderjarige is inge
steld en dat, indien inzake de uitoefening 
van een bezoekrecht enige betwisting 
ontstaat, de kennisneming van deze 
betwisting beboort tot de rechtsmacbt 
die bij artikel 92 van de Grondwet aan de 
rechtbanken is toegekend; 

Dat geen enkele van de in het middel 
bedoelde bepalingen aan deze regel af
breuk doet; 

Dat bet middel naar recht faalt ; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 450 van het 
Burgerlijk Wetboek en 97 van de Grand
wet, 

doordat het bestreden arrest de rechts
vordering van de verweerders ontvanke
lijk verklaart, op grond dat " indien, in 
geval van teniet-gaan van de ouderlijke 
macht, het bestuur over de persoon van -
de minderjarige aan de voogd toekomt, 
onder de Ieiding en het oppertoezicht van 
de familieraad, deze regel niet zo dwin
gend is dat hij door de rechtbanken niet 
kan worden getemperd "• dat " de voogdij 
aileen in het belang van de minderjarige 
is ingesteld " en dat " het recht. van de 
pupil op de bescherming van zijn persoon 
tot noodzakelijk gevolg heeft dat van de 
leden van zijn familie en inzonderheid 
van de toeziende voogd om zorg te 
dragen voor deze bescherming en, indien 
ze oordelen dat ze in gevaar wordt 
gebracht, zich tot de rechtbank te wen-

den "• en doordat het bestreden arrest 
beveelt de familieraad bijeen te roepen 
om zijn ad vies over de vordering van. de 
verweerders te geven, op grond dat het 
in het belang van het kind is dat de 
vordering « bestudeerd en beslecht " 
wordt en dat de rechtbanken, in geval 
van datieve voogdij, slecbts kunnen uit
spraak doen na de familie te hebben 
" geraadpleegd "• 

terwijl eiser bij conclusie deed gelden 
dat de vordering niet ontvankelijk of 
gegrond was, omdat de toekenning van 
een bezoekrecht aan de bloedverwanten 
in de zijlijn een aantasting zou zijn van 
het aan de voogd toebehorende recht van 
bewaring; noch de bloedverwanten in de 
zijlijn noch de toeziende voogd recht 
hebben op persoonlijke betrekkingen met 
de minderjarige die onder voogdij staat, 
zodat het bestreden arrest, door niette
min het door eiser opgeworpen middel 
van niet-ontvankelijkheid te verwerpen 
en door te weigeren de recbtsvordering 
van nu af aan niet gegrond te verklaren, 
de in het middel bedoelde bepalingen 
heeft geschonden : 

Overwegende dat artikel 450 van bet 
Burgerlijk Wetboek, dat bepaalt dat de 
voogd zorg draagt voor de persoon van 
de minderjarige, de voogd niet toestaat, 
zonder enige beperking of voorbehoud, 
naar goeddunken de betrekkingen van _<;1-e 
minderjarige met de leden van zrJn 
familie te regelen ; dat een bezoekrecht 
tegen het advies van de voogd aan een 
derde kan worden toegekend wanneer 
zulks door het belang van de minder
jarige wordt gerechtvaardigd; 

Dat het arrest dus wettelijk heeft 
beslist dat de rechtsvordering ontvanke
lijk was; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen ; 

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

II januari I973. - I e kamer. -
Voorzitter, de H. Valentin, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Verslaggever, 
de H. Ligot. - Gelijklttidende conclusie, 
de H. Depelcbin, advocaat-generaal. -
Pleite1·, de H. VanRyn. 
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l e KAMER. - 12 januari 1973. 

1° GENEESKUNST.- GENEESHEREN, 
TANDHEELKUNDIGEN, APOTHEKERS. -
lNSTELLING VAN WACHTDIENSTEN. -
BEVOEGDHEID EHKEND AAN DE REPRE
SENTATIEVE BEROEPSVERENIGINGEN EN 
AAN DE TE DIEN EINDE OPGERICHTE 
GROEPERINGEN.- REGELS EVENTUEEL 
VASTGESTELD IN DE CODEX VAN DE 
PLICHTENLEER DIE DOOR DE NATIO
NALE RAAD VAN DE BETROKKEl'T 

0RDE IS UITGEWERKT. 

2° GENEESKUNST.- APOTHEKERS.
WAOHTDIENSTEN, SLUITINGSUREN EN 
VACANTIEPERIODES.- REGELING UIT· 

GEVAARDIGD DOOR EEN REPRESENTA
TIEVE BEROEPSVERENIGING VAN APO
TiiEKERS. - REGELING DIE NIET KAN 

OPGELEGD WORDEN AAN DE APOTHE· 
KERS DIE GEEN LID ZIJN VAN DEZE 
BEROEPSVERENIGING. 

3° GENEESKUNST. 0RDE VAN 
APOTHEKERS.- TUCHTVORDERING.
REPRESENTATIEVE BEROEPSVERENI
GING VAN APOTHEKERS DIE EEN REGE
LING HEEFT VASTGESTELD l\'I:.B.T. EEN 

WACHTDIENST, DE SLUITINGSUREN VAN 
DE OFFICINA EN DE V ACANTIEPERIODES, 
- APOTHEKER DIE GEEN LID IS VAN 

DEZE VERENIGING EN ZICH AAN DEZE 
REGELING NIET ONDERWERPT. - TE
KORTKOMING IN DE PLICHTENLEER. -
BE GRIP. 

l 0 De ?'epresentatieve beroepsverenigingen 
van de beoefenaars van de geneeskunde, 
de tandheelkunde of de artsenijbereid
lcunde en van de te dien einde opgerichte 
groepe1·ingen mogen wachtdiensten in
stellen, die de bevolking een ?'egelmatige 
en behoorlijlce toediening van de gezond
heidszor·gen zowel in het zielcenhttis als 
ten huize waarbo1·gen. De Ncttionale 
Raad van de betroklcen 01·de mag ?'egels 
met bet1·ekking tot de wachtdiensten 

(1) Men raadplege cass., 16 februari 1953 
(Bull. en PAsiC., 1953, I, 449), en Raad van 
State nr. 2021, 5 december 1952 (Ve1·z. 
Arresten en Adviezen van de Raad van State, 
1952, biz. 1178). 

(2) Ret koninklijk besluitnr. 62 van 13 janu
ari 1935 voorziet in de mogelijkheid dat een 
verplichting, die vrijwillig is opgenornen door 
een beroepsgroepering van voortbrengers of 
van verdelers en die betrekking heeft op de 
voortbrenging, verdeling, verkoop, uitvoer 

uitwe1·ken in een codex van plichtenlee?', 
waaraan de Koning bindende lc?·acht 
verleent. (K.B. nr. 78 van 10 november 
1967, art. 9.) 

2° Een bemepsvereniging van apothelcers 
lean, op voo1·waarde dat de 1·egelmatige 
en behoo1·lijlce toediening van de gezond
heidszorgen wordt gem·ijwaard, aan 
haar leden een regeling opleggen met 
bet?·elclcing tot wachtdiensten, sluitings
uren van hun officina en vacantiepet·io
des, maa?' geen enlcele wetsbepaling !cent 
haa?' het 1·echt toe apothelce?'S, die geen 
lid zijn van deze ve1·eniging, aan een 
dergelijke regeling van hun prestaties en 
van hun, vacantie te onderwe?pen (I) (2). 
(K.B. nr. 78 van 10 november 1967, 
art. 9.) 

3° Hoewel de Raad van beroep van de 
Onle van apothelce?·s ten laste van een 
apothelcer het bestaan van een inb1·eulc 
op de 1·egels inzake de plichtenlee?' niet 
kan afleiden uit het enkel feit van de 
niet-naleving, door deze beoefenaar, van 
een 1·egeling ingevoerd door een repre
sentatieve beroepsvet·eniging, wam·van 
hij geen lid is, lean hij evenwel een 
tuchtsanctie g1·onden op de vaststellingen 
dat deze beoefenaar ofwel opzettelijlc de 
inrichting of de werking van een door 
deze beroepsve?·eniging ingestelde wacht
dienst belemmert ofwel, misbruilc ma
lcende van zijn recht om zijn beroep op 
m·ije wijze uit te oefenen, zonder wettige 
reden voor zijn confmters, die lid zijn 
van deze vereniging, de toepassing onrno
gelijk of rnoeilijk maakt van de bepa
lingen van deze regeling met betreklcing 
tot de sltdtingsuren van de officina en de 
vacantiepe?·iodes. (K.B. nr. 80 van 
10 november 1967, art. 6-2°.) 

(DECONINCK, T. ORDE VAN APOTHEKERS.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op de bestreden 

of invoer, uitgebreid wordt tot aile andere 
voortbrengers of verdelers behorende tot 
dezelfde tak van nijverheid of handel. 

Deze uitbreiding wordt beslist bij konink
lijk ~ besluit, onder de voorwaarden bepaald 
bij genoernd koninklijk besluit nr. 62 van 
13 januari 1935. 

Men raadplege ook de besluitwet van 22 ja
nuari 1945, aangevuld bij de besluitwet van 
7 juni 1946, art. 4bis en 4ter. 
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beslissing, op 14 maart 1972 gewezen 
door de Raad van beroep met het N eder
lands als voertaal, van de Orde der 
apothekers ; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 9, § 1, van het 
koninklijk besluit nr. 78 van 10 novem
ber 1967 betreffende de geneeskunst, de 
uitoefening van de daaraan verbonden 
beroepen en de geneeskundige commis
sies, 2, lid 2, 6, 2°, 15, § 1, 16 van het 
koninklijk besluit nr. 80 van 10 novem
ber 1967 betreffende de Orde der apothe
kers, zoals gewijzigd door de wet van 
15 juli 1970, 6, 7, 97 en 107 van de 
Grondwet, 7 van het decreet van 
2-17 maart 1 7 91 houdende afschaffing van 
de rechten en instelling van het patent, 
van de eerste deontologische regel van 
15 maart. 1951 betreffende de verplichting 
van wachtbeurt en van de derde deonto
logische regel van 17 februari 1955 hou
dende de veroordeling van de concurren
tie in de schoot van het farmaceutische 
korps, uitgevaardigd door de Hoge Raad 
van de Orde der apothekers, 1319, 1320 
en 1322 van het Burgerlijk Wetboek en 
van het algemeen rechtsbeginsel van de 
eerbiediging van de rechten van de 
verdediging, 

doordat de beslissing ten laste van 
eiseres een schorsing van drie dagen 
uitspreekt om de reden dat het beginsel 
dat de apotheker ten dienste moet staan 
van de zieke niet uitsluit dat hij tevens 
gehouden is tot de inachtneming van 
bepaalde beroepsplichten ten overstaan 
van zijn confraters in het algemeen en 
van de lokaal gevestigden in het bijzon
der; dat het waarnemen van sluitings
uren en verlofregeling, in een stad waar 
een dienstregeling werd ingevoerd, de de
gelijke geneesmiddelenverstrekking op 
uitstekende wijze waarborgt, mits de in
achtneming van een passende berichtge
ving daaromtrent, en het hoofdzakelijk 
nagestreefd doel, met name de bevorde
ring van de volksgezondheid, niet het 
minst kan in de weg staan ; dat, indien de 
individuele vrijheid en de vrije uitoefe
ning van het beroep als regel geldt, zulks 
niet uitsluit dat in een geordende gemeen
schap, en meer bepaald in de schoot van 
een beroepsgroepering, noodzakelijke be
perkingen aan die vrijheid zich opdringen 
ter vrijwaring van het algemeen belang ; 
dat overigens de wetgever niet nagelaten 
heeft de uitoefening van bepaalde beroe
pen te reglementeren (inzonderheid wat 
de uitoefening van sommige takken van 
de geneeskunde betreft : de artikelen 25 

en volgende van het koninklijk besluit 
van 31 mei 1885 nopens de apothekers; 
de wet van 12 april 1958 betreffende de 
medisch-farmaceut.ische cumulatie; het 
koninklijk besluit van 9 februari 1970 
betreffende de spreiding van de apothe
ken) ; dat eiseres, door haar vrijwillige 
inschrijving op de lijst van de Orde, zich 
ipso facto heeft verbonden de voorschrif
ten van de van kracht zijnde wetgeving 
en reglementen betreffende deze Orde 
te aanvaarden en te eerbiedigen en der
halve haar rechten en vrijheid, in zekere 
mate, te zien beperken; dat het gemis 
aan plichtbesef en de egocentrische inge
steldheid van eiseres reeds tot uiting 
komen, waar ze zich bereid verklaart, in 
verband met sluitingsuren en verlof
regeling, wel een voorstel in overweging 
te willen nemen dat haar zou passen en 
haar persoonlijke belangen zou eerbie
digen, zonder zich te bekommeren om die 
van haar confraters ; hetgeen er zou op 
neerkomen haar persoonlijke zienswijze 
en regeling op te dringen aan de overige 
apothekers van de stad Kortrijk ; dat, 
krachtens de bepalingen van artikel 9, 
§ 1, van het koninklijk besluit nr. 78 van 
10 november 1967, de apothekersvere
niging van Kortrijk, als representatieve 
beroepsvereniging, wachtdiensten mag 
inrichten ten einde de bevolking een 
regelmatige en behoorlijke verstrekking 
van gezondheidszorgen te waarborgen; 
dat, indien het eiseres persoonlijk vrij
staat de vertegenwoordiging van of in 
deze beroepsvereniging mogelijk in twij
fel te trekken, nochtans dient te worden 
vastgesteld dat deze laatste als represen
tatieve vereniging door het merendeel 
van de lokale apothekers wordt erkend 
en de door haar uitgevaardigde regel:iJ::tg 
wordt aanvaard ; dat, overeenkomstig de 
bepalingen van hogervermeld artikel, 
deze beroepsvereniging gehouden is de 
door haar opgestelde dienstrol mede te 
delen aan de bevoegde geneeskundige 
commissie en aan haar controle te onder
werpen, hetgeen er nogrnaals op wijst dat 
niet aileen de bevoegdheid tot het uit
vaardigen van een dienstrol aan de ver
eniging wordt toegekend, maar (dat dit 
uitvaardigen) zelfs noodzakelijk wordt 
geacht; dat hieruit tevens voortvloei~ 
dat de Raden van de Orde bevoegd zijn 
om, bij gebeurlijke niet-naleving van 
dergelijke dienstregeling, in strijd met de 
eerlijkheid, de waardigheid en de confra
terniteit, in te gTijpen ; dat het niet de 
Raden van de Orde zijn die " een nieuwe 
en alleszins vreemdsoortige deontolo
gische regel" zouden hebben uitgevaar-



-492-

digd, maar wel de Nationale Raad; dat 
eiseres hiermede blijkbaar de eerste 
deontologische regel bedoelt en, volgens 
haar persoonlijke interpretatie van deze 
regel, stelt dat de Raad van beroep niet 
bevoegcl zou zijn om haar ter verantwoor
ding te roepen nopens de haar ten laste 
gelegcle feiten ; dat onmicldeilijk client te 
worden opgemerkt dat de Raacl van be
roep zijn optreden ten cleze niet grondt op 
de voorschriften van voormelde deontolo
gische regel, n>aar wel op artikel 6, 2°, van 
het koninklijk besluit nr. 80 ·van 10 no
vember 1967, waarbij de bevoegdheicl m
tione rnate1·iae van de Raden van de Orcle 
wordt omschreven, met name : te waken 
over de naleving van de farmaceutische 
plichtenleer en meer in het bijzonder over 
de handhaving van de eer, de beschei
denheid, de eerlijkheid en de waardigheid 
van de leden van de Orde ; dat, indien 
aan de beroepsverenigingen van de apo
thekers niet uitdrukkelijk het recht werd 
toegekencl om, bij de inrichting van 
de wachtbecll'ten en van de verlofrege
ling, sluitingsuren op te leggen, deze 
bevoegdheid haar nochtans op imphciete 
wijze wordt toegewezen, nu aan deze 
beroepsverenigingen, tot vrijwaring van 
de volksgezondheid, de bevoegdheid 
wordt verleend om plaatselijke wacht- en 
verlofregelingen te treffen; dat een ratio
nele inrichting van wachtbeurten en 
verlofregeling, voor de aangeduide apo
thekers, inderdaad de verplichting in
sluit hem beurt tijdens de diensturen 
waar te nemen, terwijl zij anderzijds 
voor de niet van dienst zijnde confraters, 
de verplichting meebrengt zich tijdens 
dezelfde uren te onthouden van elke 
uitoefening van hun beroep ; dat het 
naleven van de sluitingsuren tot doel 
heeft, onder al de lokale apothekers een 
gelijke en eenvormige uitvoering van de 
wachtbeurten te verwezcnlijken en, tus
sen hen, aile rechtstreekse of onrecht· 
streekse medeclinging te vermijden; dat, 
indien sluitingsuren niet verplicht ge
steld worden, de one apotheker tegen
over de andere, gedurende de verzekering 
van zijn wachtbeurt, de gelegenheid zal 
hebben min of meer klienten te bedienen 
naar gelang clat een of meerdcre andere 
apotheken al dan niet open blijven; dat 
wanneer een onder hen bestendig ten 
dienste staat van zijn klienteel, hij onbe
twistbaar bij het publiek een hem gun
stige faam zal verwerven wclke zijn 
confraters ten naclele zal komen ; clat, 
inclien hij zijn klientele blijft beclicnen 
tijclens de sluitingsuren of wachtbeurten 
van zijn confraters, hij, tijdens zijn 

wachtbeurten of openingsuren, de gele
genheicl zal kunnen te baat nemen om 
met de klienten van zijn confraters in 
betrekking te komen ; clat dergelijke 
ornstancligheden, zoals ten cleze, onbe
twistbaar aanleicling rnoeten geven tot 
conflicten en praktijken die van die aarcl 
zijn dat zij de waarcligheicl van het 
boroep in het geclrang brengen en de 
confraterniteit onder de apothekers aan
tasten ; dat deze vrees des te meer 
gerechtvaardigd voork01nt, ncl. in onder
havig geval eiseres op korte afstancl van 
twee andere apothekers gevestigcl is, dat 
dienvolgens het niet in acht nemen van 
de verplichte sluitingsuren van die aard 
is dat het de morele belangen van_ hot 
farmaceutisch korps, waarover de Orcle 
tot plicht heeft te waken, schaaclt ; dat, 
door de weigering de sluitingsuren in 
acht te nemen, eiseres niet aileen een 
inbreuk pleegcle op de eerste en clerde 
cleontologische regel, maar tevens blijk 
heeft gegeven van gemis aan confrater
niteit; dat de hanclelwijze van de ge
claagde een foutieve en onconfraternele 
geclraging in de uitoefening van het 
beroep of naar aanleiding ervan uitmaakt 
en de Raacl van beroep derhalve bevoegd 
is om cleze inbreuk op de regelen van de 
farmaceutische plichtenleer te beteuge
len ; dat de koppige houding van eiseres 
een ernstige storing heeft teweeggebracht 
in de goecle betrekkingen en verstancl
houding, welke onder leclen van eenzelfde 
beroepsorde rnoet heersen, en tevens het 
vertrouwen in en de faam van de andere 
lokale apothekers bij de bevolking in het 
gedrang hceft gebracht, 

tenvijl I 0 eiseres in haar nota voor de 
Raacl van beroep staande hield clat de 
Apothokersvereniging van Kortrijk eon 
reglement van inwendige dienst voor· 
de wachtclienst en zondagdienst voor 
Kortrijk-stad heeft opgesteld waarin de 
volgende bepalingen zijn opgenomen : 
" de apothekers zijn open van 8 uur 30 
tot 1.2 uur 30 en van 14 uur tot 19 uur 
van de maandagmorgen tot zaterdagna
micldag » (artikel 2) en "de minimum 
sluitingsperiocle voor de vakantie wordt 
bepaald op 3 weken eventueel in 2 beur
ten, naar kens van de apotheker ; de 
afwezigheidsperiodes moeten minstens 
2 n>aanden vooraf aan de sccretaris van 
de wachtdienst overgemaakt worden " 
(artikel 8), en bet opleggen aan eiseres 
van dergelijke verplichte openings- en 
sluitingsuren en van doze verplichte 
vacantie de bevoegclheid van de repre
sencatieve beroepsvereniging om een 
wachtdienst in re stollen tot waarborging 
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van de regelmatige en behoorlijke toedie
ning van de gezondheidszorgen aan de be
volking, in ziekenhuis en ten huize, over
schrijdt (schending van de artikelen 9, 
§ 1, van het koninklijk besluit nr. 78 van 
10 november 1967, 6, 7 en 107 van de 
Grondwet, 7 van het decreet van 
2-17 maart 1791); 

2° eiseres, die het diploma van apothe
ker bezit en verplicht is zich op de lijst 
van de Orde der apothekers te laten 
inschrijven om haar beroep te kmmen 
uitoefenen, vervolgd werd wegens niet
naleven van de sluitingsuren, van de 
vacantiesluiting en van de sluiting tijdens 
de nationale apothekersstaking en haar 
geen inbreuk op het openhouden van 
haar officina tijdens de wachtbeurt werd 
ten laste gelegd (schending van de arti
kelen 2, lid 2, 6, 2°, 15, § 1, en 16 van het 
koninklijk besluit nr. 80 van 10 november 
1967, 9, § 1, van het koninklijk besluit 
nr. 78 van 10 november 1967, 1319, 1320 
en 1322 van het Burgerlijk Wetboek, 
van het algemeen rechtsbeginsel van de 
rechten van de verdediging en van arti
kel 97 van de Grondwet); 

3° noch de door de Hoge Raad van de 
Orde der apothekers uitgevaardigde 
eerste deontologische regel van 15 maart 
1951, inhoudend dat de apotheker de 
dienstlijst moet navolgen en dat hij van 
zijn wachtbeurt geen gebruik mag maken 
om klienten van een andere collega naar 
zijn officina te loodsen, noch de derde 
deontologische regel van 17 februari 1955, 
houdende de veroordeling van de con
currentie in de schoot van het farmaceu
tisch korps, het mogelijk maken eiseres 
te veroordelen wegens het niet-naleven 
van de door de beroepsvereniging . van 
Kortrijk bepaalde sluitings- en vacantie
regeling (schending van de artikelen 9, 
§ 1, van het koninklijk besluit nr. 78 van 
10 november 1967, 6, 2°, 15, § 1, en 16 
van het koninklijk besluit nr. 80 van 
10 november 1967, 107 van de Grondwet 
en van de eerste en de derde deontolo
gische regel) : 

Overwegende dat de beslissing, uit
spraak doende over een ldacht uitgaande 
van de Apothekersvereniging voor Kor
trijk en omliggende, ten laste van eiseres 
een tuchtstraf van drie dagen schorsing 
uitspreekt ; . . 

Overwegende dat uit de stuklmn 
waarop het Hof vermag acht te slaan 
blijkt, enerzijds, dat bedoelde vereniging 
klacht indient omdat eiseres het regle
ment van deze vereniging, namelijk een 
reglement " van wachtbeurten " dat het 

sluitingsuur van de apotheken op 19 uur 
vaststelt en een v)wantie van drie wekeh 
met sluiting van de officina en een sluil 
tingsnamiddag in de week oplegt, niet na-' 
leeft, en anderzijds, dat eiseres geen lid 
van bedoelde vereniging is ; · 

Dat, na overwogen te hebben dat de 
beroepsverenigingen der apothekers be~ 
voegdheid hebben om sluitingsuren en, 
een vacantieregeling aan de apothekers 
op te leggen, de beslissing oordeelt dat; 
door de weigering de alzo bepaalde 
sluitingsuren en -dagen aan te nell1en, 
eiseres niet aileen een inbreuk pleegde 
" op de eerste en de derde deontologische 
regel, maar tevens blijk gegeven heeft 
van gemis aan confraterniteit " ; · dat 
immers " de koppige houding " van 
eiseres" een ernstige storing heeft teweeg
gebracht in de goede betrekkingen en 
verstandhouding welke onder leden van 
eenzelfde beroepsorde moeten heersen, e:ri 
tevens het vertrouwen in en de faam van 
de andere lokale apothekers bij de bevQl
king in het gedrang heeft gebracht " ; · .·. 

Overwegende dat de door de .beslissing 
bedoelde " eerste en derde deontologische 
regels "de regels zijn die op 15 mali.rt 195l 
en 17 februari 1955 door de Hoge' Ra'a!l. 
van de Orde, met toepassing van arj;~,· 
kel 11-1° van de wet van 19 mei 194!;):,. 
uitgevaardigd werden en waarvan de e·er
ste aan de apothekers verbiedt zich'aai:t de 
wachtbeurten te onttrekken en van de 
wachtbeurten misbruik te maken, .. Em ,de 
derde bepaalde regels opsomt, . il) bet 
bijzonder in verband met de concurren, 
tie ; dat de beslissing nochtans niet vast, 
stelt dat eiseres aan de ene of de. andere 
van de bepalingen van bedoelde regels 
te kort zou gekomen zijn ; · 

Overwegende weliswaar dat · naar hi{d 
van artikel 9 van het koninklijk besluit 
nr. 78 van 10 november 1967 de repJ;e
sentatieve beroepsverenigingen van . de 
beoefenaars bedoeld door de artikelen.2, 
3 en 4 van hetzelfde besluit of de te dien 
einde opgerichte groeperingen wacht
diensten mogen instellen die de bevolking 
een regelmatige en behoorlijke toediening 
van de gezondheidszorgen waarborgen, 
en dat uit hetzelfde artikel 9 met betrek
king tot deze wachtdiensten verder blijkt 
dat door de Nationale Orde der apo
thekers regels mogen uitgewerkt wor
den in een codex van plichtenleer 
waaraan de Koning bindende kracht kan 
verlenen; 

Dat de sententie niet vaststelt dat 
eiseres regels zou hebben overtreden die 
aldus door de Koning bindend werden 
verklaard; 
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Overwegende dat beroepsverenigingen, 
onder inachtneming van de noodzakelijk
heid aan de bevolking een regelmatige en 
behoorlijke verstreld{ing van de gezond
heidszorgen te verzekeren, weliswaar aan 
hun leden bepaalde wachtdiensten, slui
tingsuren van hun officina en vacantie
periodes mogen opleggen, maar dat geen 
enkele wetsbepaling hun het recht toe
kent apothekers die geen lid van deze 
vereniging zijn, aan deze regeling van 
hun prestaties en van hun vacantie te 
onderwerpen ; 

Overwegende dat een apotheker die 
geen lid is van een dergelijke vereniging 
en die, hetzij door zijn houding of beslis
singen de inrichting en de werking van de 
door bedoelde vereniging bepaalde wacht
dienst onmogelijk zou maken, belem
meren of schaden, hetzij, misbruik ma
kende van zijn recht om zijn beroep op 
vrije wijze uit te oefenen, zonder wettige 
reden de sluitingsuren van zijn officina 
of zijn vacantieperiode zo zou schikken 
dat de toepassing van de door de beroeps
vereniging, in verband met sluitingsuren 
en vacanties, getroffen regeling onmoge
lijk zou worden gemaakt of bemoeilijkt, 
weliswaar daardoor zou kunnen be
schouwd worden als te kort komend aan 
de regels van de plichtenleer of aan de 
waardigheid of de eerlijkheid van de 
leden van de orde ; 

Overwegende dat de beslissing geen 
dergelijke disciplinaire fout vaststelt; 

Overwegende dat, door te beslissen dat 
eiseres blijk heeft gegeven van gemis aan 
confraterniteit en derhalve een inbreuk 
op de regelen van de farmaceutische 
plichte:rileer heeft begaan, waarvoor een 
tuchtstraf dient uitgesproken te worden, 
en door daartoe te steunen op de enkele 
reden dat eiseres de regeling ingevoerd 
door een beroepsvereniging, waarvan zij 
geen lid is, niet naleeft, de beslissing 
onwettelijk een bindend karakter aan 
bedoelde regaling geeft en tevens haar 
beslissing niet wettelijk rechtvaardigt ; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt de bestre
den beslissing ; beveelt dat melding van 
dit arrest zal worden gemaakt op de kant 
van de vernietigde beslissing ; houdt de 
kosten aan ; zegt dat erover door het 
rechtscollege van verwijzing zal worden 
beslist; verwijst de zaak naar de Raad 
van beroep met het N ederlands als voer
taal van de Orde der apothekers, nit 
andere leden samengesteld. 

12 januari 1973. - 16 kamer. -
Voorzitter, Ridder Rutsaert, raadsheer 

waarnemend voorzitter. - Verslaggever, 
de H. de Vreese. ~ Gelijkluidende con
clusie, de H. Durnon, advocaat-generaal. 
- Pleiters, de HR. Houtekier en Philips. 

2° KAMER. - 15 januari 1973, 

DEELNEMING AAN MISDRIJVEN.
ZELFSTANDIGE DEELNEMING AAN EEN 
1\USDRIJF. - VASTSTELLING VAN HET 
BESTAAN VAN GEGEVENS DIE WIJZEN 
OP EEN DERGELIJKE DEELNEMING. -
VEROORDELING WETTELIJK GEREOHT

VAARDIGD. 

De ve1·oordeling van de beklaagde als rnede
dader van een rnisd1·ijj wm·dt wettelijlc 
gerechtvaardigd door het arrest dat het 
bestaan vaststelt van bestanddelen van 
een zodanige hulp dat het rnisdrijf zan
de?' die bijstand niet had kunnen worden 
gepleegd (1). (S.W., art. 66.) 

{VOETS.) 

ARREST (vertaling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 17 oktober 1972 door het 
Militair Gerechtshof gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet en 66 van het Strafwetboek, 

doo1·dat het bestreden arrest niet zegt 
aan welke soort van strafbare deelneming 
het eiser schuldig verklaart, 

terwijl, eerste onderdeel, vermits het 
gaat om een alternatief gestelde telast
legging en de feitenrechte~ derhal-ye 1:?-et 
het oog op een regelmat1ge motiVermg 
van zijn beslissing verplicht is in de 
bewoordingen van de artikelen 66 en 67 
van het Strafwetboek te zeggen welke 
soort van deelneming hij bewezen acht en 
moet wijzen op de aanwezigheid van de 
bestanddelen van de deelneming die op 

(1) Cass., 9 september 1963 (Bull. en PAsiC., 
1964, I, 23) ; men raadplege cass., 24 februari 
1969 (Arr. cass., 1969, biz. 600). 
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grond van het ene of het andere artikel 
strafbaar is en wel in de bewoordingen 
van de wet; 

tweede onderdeel, eiser rn een duidelijke 
conclusie had betwist dat hij op een in de 
wet bepaalde wijze had deelgenomen 
aan de diefstal die een medebeklaagde 
had gepleegd ; 

de1·de onderdeel, het bestreden arrest 
zich beperkt tot de vaststelling dat eiser 
"erkend heeft dat hij, terwijl hij met de 
winkelierster sprak, bij zichzelf had 
gezegd dat Hizette bezig was de camera 
te stelen, dat hij, na het verlaten van de 
winkel, de tas terug heeft genomen, 
en heeft bemerkt dat de camera in de tas 
zat ... "' terwijl het feit zich niet te ver
zetten tegen het plegen van een misdrijf, 
zelfs indien zulks de uitvoering hiervan 
vergemakkelijkt, geen daad van deelne
ming is in de zin van artikel 66 van het 
Strafwetboek en eiser in zijn regelmatige 
conclusie voor het Militair Gerechtshof 
betwist heeft dat de voorwaarden van 
deelneming hier aanwezig waren en 
gesteld heeft dat, zelfs in de onderstelling 
dat hij wist dat een misdrijf ging gepleegd 
worden, en dat hij niets gedaan heeft om 
het te verhinderen, zulks niet voldoende 
zou zijn om hem te veroordelen ; 

vierde onderdeel, het bestreden arrest 
eiser schuldig verklaart wegens deelne
ming aan diefstal, zonder vast te stellen 
dat er bedrieglijk ove:deg had plaatsge
had, voor strafbare deelneming een 
moreel bestanddeel is vereist, met name, 
behalve de kennis van de omstandig
heden van het gepleegde feit, het opzet 
om een misdrijf te helpen uitvoeren na 
een misdadige overeenkomst m.et de 
andere deelnemers en eiser in zijn regel
matige conclusie voor het Militair Ge
rechtshof uitdrukkelijk het bestaan heeft 
betwist van het bedrieglijk overleg dat 
vereist is voor strafbare deelneming in 
de zin van artikel 66 van het Strafwet
boek: 

Overwegende dat eiser vervolgd werd 
om, als dader, onder de omstandigheden 
omschreven bij de leden 2, 3 en 4 van 
artikel 66 van het Strafwetboek een 
filmtoestel bedrieglijk te hebben wegge
nomen; 

Overwegende dat eiser bij conclusie 
voor het Militair Gerechtshof beweerde 
dat hij geen positieve, opzettelijke en 
aan de diefstal voorafgaande of hiermee 
gelijktijdige daad van deelneming aan het 
misdrijf heeft verricht ; 

Overwegende dat het arrest vaststelt 

dat de medebeklaagde, aivorens de win
kel binnen te gaan, verklaard had dat 
" zij het filmtoestel zouden kunnen weg
kapen "' eiser hem zijn tas heeft toe
vertrouwd, en erkend heeft dat hij 
terwijl hij met de winkelierster sprak, bij 
zichzelf had gezegd dat de medebeklaag
de bezig was de camera te stelen ; dat hij 
bij het verlaten van de winkel zijn 
tas terug heeft genornen, bemerkt heeft 
dat het filmtoestel in de tas zat en zijn 
weg heeft voortgezet ; dat uit al deze 
gegevens het Militair Gerechtshof heeft 
afgeleid dat eiser deel heeft genornen aan 
de diefstal, " door de winkelierster bezig 
te houden, ten einde de medebeklaagde 
in staat te stellen de camerate bemach
tigen »; 

Overwegende dat het Militair Gerechts
hof aldus de positieve en met de diefstal 
gelijktijdige daad nauwkeurig ornschrijft, 
waardoor aan eiser zodanige hulp werd 
verleend dat het wanbedrijf zonder zijn 
bijstand niet had kunnen worden ge
pleegd en vaststelt dat er tussen de 

_ beldaagden bedrieglijk overleg heeft 
plaatsgehad ; 

Dat dientengevolge het arrest wettelijk 
gerechtvaardigd is en de eisers conclusie 
passend heeft beantwoord ; 

Dat het middel niet kan worden aan
genmnen; 

En ove~wege'nde dat de subst~ntiele of 
op straffe van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat de 
beslissing overeenkomstig de wet is ; 

Om die redenen, verwerpt de vool!
ziening ; veroordeelt eiser in' de kosten. 

15 januari 1973. - 2e kamer. -
Voorzitte1· en Verslaggever, de H. Lou
veaux, voorzitter. - Gelijlcluidende con
clusie, de H. Delange, advocaat-gene
raal. 

2e KAMER. - 15 januari 19.73. 

v ALS GETUIGENIS. - BURGERLIJKE 
ZAKEN. - BEDRIEGLIJK OPZET. 
BESTANDDEEL VAN HET MISDRIJF. 

Het bedrieglijlc opzet of het oogmerlc om te 
schaden is een bestanddeel van vals 
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getuigenis in burgerlijke zaken (1). 
(S.W., art. 220.) 

(RUBATTU, T. LONGEVAL, 
Ww8 GRAUWELS.) 

Met de notitie overeenste=end 
arrest. 

15 januari 1973. - 28 kamer. -
Voorzitter, de H. Louveaux, voorzitter.
Verslaggever, de H. Trousse. - Gelijlc
luidende conolusie, de H. Delange, advo
caat-generaal. - Pleite1·, de H. Bayart. 

28 KAMER. - 15 januari 1973. 

1° VOORZIENING IN CAS SA TIE. 
- VORM. - STRAFZAKEN. - MEMORIE 
VAN DE ElSER NEERGELEGD MINDER 
DAN ACHT DAGEN VOOR DE TERECHT
ZITTING. NIET-ONTVANKELIJKE 
VOORZIENING. - EVENTUEFL UITSTEL 
VAN DE ZAAK, ZONDER GEVOLG OP DEZE 
NIET-ONTV ANKELIJKHEID. 

Niet ontvankelijlc in strajzaken is de 
memorie die door de eise1· tot staving van 
de voorziening op de griffie van het Hoj, 

· minder dan acht dagen v66r de terecht
zitting is neergelegd (2) ; het uitstel van 

. dr, za.ak tot een latere datum is niet van 
die aard dat zij de eiser van de vervallen
verklaring kan onthetfen (3). (Sv., 
art. 420bis, lid l.) 

(LORIGENNE.) 

ARREST (vertaling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 23 oktober 1972 in hager 
beroep gewezen door de Correctionele 
Rechtbank te Brussel ; 

Overwegende dat de substantiele of op 
st.raffe . van nietigheid voorgeschreven 

(1) Men raadplege cass., 7 september 1964, 
redenen (Bull. en P.Asro., 1965, I, 8); NY
PELS en SERVAIS, art. 215, nr. 16; Rep. pmt. dr. 
belge, v° Faux temoignage, nr. 5; Novelles, 
Droit penal, ().. II, nr. 2766 ; RmAux en 
TROUSSE, d. IV, blz. 64. 

rechtsvormen werden nageleefd en dat de 
beslissing overeenkomstig de wet is ; 

Om die redenen, zonder acht te slaan 
op de memorie, tot staving van de voor• 
ziening ter griffie van het Hof minder dan 
acht dagen v66r de terechtzitting neer
gelegd, en zonder dat er grand bestaat 
om het verzoek tot uitstel dat door eisers 
raadsman gedaan werd, in te willigen, 
welk uitstel het verval van eisers memo
ric niet zou opheffen., verwerpt de voor
ziening ; veroordeelt eiser in de kosten. 

15 januari 1973. - 28 kamer. -
Voorzitter, de H. Louveaux, voorzitter.
Verslaggever, de H. Capelle. - Gelijk
luidende conclusie, de H. Delange, advo
caat-generaal. 

28 KAMER. 15 januari 1973. 

1° VOORZIENING IN CAS SA TIE. 
- STRAFZAKEN. - VEROORDELEND 
ARREST.- BEVEL TOT ONMIDDELLIJKE 
AANHOUDING. - VooRzrENING TEGEN 
DE VEROORDELENDE BESCHIKKING 
VERWORPEN. 

2° CASSATIE. - RECHTSPLEGING. -
STR.AFZAKEN. - UrTSTEL ALLEEN GE
VRAAGD OM EEN MEMORIE TOT STAVING 
VAN DE VOORZIENING IN TE DIENEN 
BUITEN DE TERMIJN VAN ART!· 
KEL 420bis, LID 1, VAN HET WETBOEK 
VAN STRAFVORDERING. - VERWER· 
PING. 

1° W anneer de beklaagde zich in cassatie 
voorziet tegen een veroordelend arrest, 
waarbij · zijn onmiddellijke aanhouding 
wordt bevolen en ten gevolge van de 
verwerping van de voorziening tegen de 
veroordelende beschilclcing, deze in lcracht 
van gewijsde is gegaan, heeft de voor
ziening tegen het bevel tot onmiddellijlce 
aanhouding geen belang meer (4). 

2° In strajzalcen verwerpt het Hoj een 

(2) Cass., 14 februari 1972 (Arr. cass., 1972, 
blz. 548). 

(3) Men raadplege cass., 15 juni 1971 (Arr. 
cass., 197'1, blz. 1036) en het volgende arrest. 

( 4) Men raadplege het voorgaande arrest en 
de in noot 2 aangehaalde verwijzingen. 
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verzoek tot uitstel dat alleen is gedaan 
om een memorie tot staving van de voor
. ziening in te dienen buiten de termijn, 
gesteld bij artilcel 4.20bis, lid 1, van het 
Wetboek van strajvordering (1). 

(JOUINI.) 

ARREST (vertaling). 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 19 oktober 1972 gewezen door 
het Hof van beroep te Brussel ; 

I. In zoverre de voorziening gericht is 
tegen de veroordelende beslissing : 

Overwegende dat de substantii:ile of op 
straffe van nietigheid vcorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat 
de beslissing overeenkomstig de wet is; 

II. In zoverre de voorziening gericht is 
tegen het bevel tot onmiddellijke aan
houding: 

Overwegende dat, wegens de verwer
ping van de voorziening die er tegen is 
ingesteld, de veroordelende beslissing in 
kracht van gewijsde gaat ; dat derhalve 
de voorziening tegen het bevel tot 
Dnmiddellijke aanhouding van geen be
lang meer is ; 

. Om die redenen, en zonder dater grond 
·bestaat om te bewilligen in het verzoek 
tot uitstel, door eiser gedaan om een 
memorie tot staving van zijn voorziening 
in te dienen buiten de termijn die bij 
artikel420bis van het Wetboek van straf
vordering op straffe van nietigheid is 
voorgeschreven, daar het uitstel, al werd 
het toegestaan, het verval van eisers 
memorie niet zou opheffen, verwerpt de 
voorziening ; veroordeelt eiser in de 
kosten. 

15 januari 1973. - 2e kamer. -
, Voorzitter, de H. Louveaux, voorzitter.
Verslaggever, de H. Legros. - Gelijk
luidende conclusie, de H. Delange, advo

. caat.generaal. 

2e KAMER. - 15 januari 1973. 

VOORZIENING IN CASSATIE. 
TERMIJN. - STRAFZAKEN. -ARREST 

(1) Men raadplege bet voorgaande arrest 
en de in noot aangehaalde verwijzii:tgen. 

VAN DE KAMER VAN INB.tl:SOHULDI
GINGSTELLING WAARBIJ EEN BESOHIK
KING VAN DE RAADKAMER GEWIJZIGD 
EN DE VERDAOHTE NAAR DE OORREO
TIONELE REOHTBANK VERWEZEN 
WORDT. - ARREST DAT GEEN GESOHIL 
BESLEOHT INZAKE DE BEVOEGDHEID 
VAN DE ONDERZOEKSGEREOHTEN. -
VOORZIENING VAN DE VERDAOHTE VOOR 
DE EINDBESLISSING. - NIET-ONTVAN
KELIJKHEID. 

Niet ontvanlcelijk is de voorziening die de 
verdachte v66r de eindbeslissing heejt 
ingesteld tegen een arrest van de Ieamer 
van inbeschuldigingstelling dat, zonder 
enig geschil inzalce de bevoegdheid van 
de onderzoelcsgerechten te beslechten, een 
beschilclcing van de raadlcamer wijzigt, 
waarbij de internering van de verdachte 
w01·dt bevolen, en deze naar de correc
tionele rechtbank verwijst (2). 

(LEONARD.) 

ARREST (vertaling). 

RET HOF ; ~ Gelet op het bestreden 
arrest, op 13 november 1972 gewezen 
door de kamer van inbeschuldigingstel
ling van het Hof van beroep te Brussel, 
zitting houdend te Bergen ; 

Overwegende dat de zaken op de rol 
van het Ref onder de nummers 6743 en 
6819 ingeschreven samenhangend zijn; 

Overwegende dat, met wijziging van de 
beschikking van de raadkamer van de 
Rechtbank van eerste aanleg te Char
leroi waarbij, met toepassing van de wet 
tot bescherming van de maatschappij 
tegen de abnormalen en de gewoonte
misdadigers, eisers internering wordt 
uitgesproken, het bestreden arrest hem 
onder aanhoudingsbevel naar de Correc
tionele Rechtbank te Charleroi verwijst 
wegens de in de telastlegging vermelde 
feiten; 

Dat dit arrest geen eindbeslissing is· in 
de zin van artikel 416 van het Wetboek 
van strafvordering ; 

Dat het evenmin uitspraak doet over 
een geschil betreffende de bevoegdheid 
van een onderzoeksgerecht ; 

Dat de voorziening voorbarig en der
halve niet ontvankelijk is ; 

(2) Cass., 20 juni 1966 (Bull. en PAsrc., 
1966, I, 1344). 
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Om die redenen, en zonder acht te 
slaan op de verschillende brieven van 
eiser aan de voorzitter van het Hof, die 
vreemd zijn aan de ontvankelijkheid van 
de voorziening, voegt de onder de num
mers 6743 en 6819 op de rol van het Hof 
ingeschreven zaken samen ; verwerpt de 
verzoeken en de voorziening ; veroor
deelt eiser in de kosten. 

15 januari 1973. - 28 kamer. -
Voorzitter, de H. Louveaux, voorzitter.
VerBlaggever, de H. Legros. - Gelijk
luidende concluBie, de H. Delange, advo
caat-generaal. 

28 KAMER. - 15 januari 1973. 

VOORZIENING IN CASSATIE. 
BESLISSINGEN WAARTEGEN EEN CASSA
TIEBEROEP KAN WORDEN INGESTELD.
STRAFZAKEN. VONNIS VAN DE 
POLITIERECHTBANK IN EERSTE AAN
LEG GEWEZEN. - NIET ONTVANKE
LIJKE VOORZIENING. 

Niet ontvankelijk iB de voorziening tegen 
een vonniB in eerBte aanleg van de politie
rechtbank (1). (Sv., art. 407 en 413; 
G.W., art. 608 en 609, 1o.) 

(LEONARD.) 

ARREST (vertaling): 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 16 december 1971 gewezen 
door de Politierechtbank te Charleroi; 

Overwegende dat, krachtens de arti
kelen 407 en 413 van het Wetboek van 
strafvordering, 608 en 609, 1°, van het 
Gerechtelijk Wetboek, de voorziening 
slechts dan ontvankelijk is wanneer de 
beslissing waartegen zij is gericht, in 
laatste aanleg is gewezen ; dat het bestre
den vonnis niet in laatste aanl"lg is 
gewezen, en de voorziening derhalve niet 
ontvankelijk is ; 

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

(1) Cass., 8 januari 1973, supra; biz. 467. 

15 januari 1973. - 28 kamer. -
Voorzitter, de H. Louveaux, voorzitter.
VerBlaggever, de H. Closon. - Gelijk
luidende concluBie, de H. Delange, advo
caat-generaal. 

1e KAMER. - 16 januari 1973. 

1° CASSATIEMIDDELEN. - STRAF
ZAKEN.- SOHENDING VAN DE RECHTEN 
VAN VERDEDIGING. - MIDDEL AFGE'
LEID UIT HET FElT DAT VOOR DE 
RECHTER IN HOGER BEROEP GEEN 
ENKELE GETUIGE WERD GEHOORD. -
MIDDEL DAT NIET AAN DE FEITEN
REOHTER WERD VOORGELEGD. - NIET 
ONTV ANKELIJK MID DEL. 

2° HOGER BEROEP. - STRAFZAKEN. 
TEREOHTZITTINGSPROOEDURE. 

VERSLAG DOOR EEN VAN DE RECHTERS. 
- WETBOEK VAN STRAFVORDERING, 
ARTIKEL 209.- STUKKEN WAAROP HET 
VERSLAG BETREKKING MOET HEBBEN. 

3o CASSATIEMIDDELEN. - STRAF
ZAKEN.- SCHENDING VAN DE RECHTEN 
VAN DE VERDEDIGING. - MID DEL 
AFGELEID UIT HET FElT DAT TIJDENS 
HET VERSLAG, OVEREENKOMSTIG ARTI
KEL 209 VAN HET WE'rBOEK VA.N 
STRAFVORDERING UITGEBRACHT, EEN 
STUK VAN HET DOSSIER NIET WERD 
VOORGELEZEN. - VOORLEZING VAN DAT 
STUK NIET GEVRAAGD VOOR DE RECH
TER IN HOGER BEROEP. - NIET ONT
V ANKELIJK MID DEL. 

1 o Niet ontvankelijlc iB het middel dat niet 
aan de jeitenrechter iB voo1·gelegd en 
ajgeleid iB uit het jeit dat de rechten van 
de verclediging werden geBchonden door
dat voor de 1·echter in hager beroep geen 
enkele getuige werd gehoord (2). 

2° De wet legt de magiBtmat die, in hager 
be1'0ep, ove1·eenkomBtig artikel 209 van 
het W etboek van Btrafvor·dering verBlag 
uitbrengt, niet de verplichting op alle 
Btulcken van het doBBier voo1· te lezen ; de 
beklaagde dient met name te vmgen dat, 

(2) Oass., 26 november 1962 (Bull. en 
PAsiC., 1963, I, 395), 21 november 1966 
(A1·r. cass., 1967, biz. 386), 7 oktober 1968 
(ibicl., 1969, biz. 148) en 6 maart 1972 
(ibid., 1972, biz. 622). 
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om z~Jn verdediging te kunnen voeren, 
een bepaald stulc zou worden voorge
lezen (1). 

ao Niet ontvanlcelijk is het middel dat ajge
leid is uit het jeit dat de rechten van 
verdediging van de beklaagde werden 
geschonden, omdat de magistraat die, 
overeenkomstig a1·tikel 209 van het Wet
boek van strajvordering, verslag heejt 
uitgebracht een bepaald stuk van het 
dossier niet heejt voorgelezen, wanneer 
die belclaagde voor de 1·echter in hager 
beroep niet heejt gevraagd dat dit stuk 
zou worden voorgelezen. 

{SCHREVENS, T. VERVAEREN, HANCQ EN 
DE ECHTGENOTEN VERVAEREN-HANCQ.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 18 mei 1972 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen ; 

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

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de rechten van de verdediging, 

doordat het arrest eiser veroordeelt, 
terwijl geen getuigen ter terechtzitting 

werden onderhoord, 
en terwijl de raadsheer-verslaggever 

geen lezing heeft gegeven van de belang
rijkste del en van het geneeskundig getuig
schrift afgeleverd door dokter Sorel ten 
aanzien van de gezondheidstoestand van 
een der aangerande minderjarigen : 

Overwegende eensdeels dat uit de 
stukken waarop het Hof vermag acht te 
slaan niet blijkt dat eiser het verhoor van 
getuigen door het hof van beroep aange
vraagd heeft of ingeroepen heeft dat bij 
gemis van getuigenverhoor de rechten 
van de verdediging geschonden werden ; 

Overwegende anderdeels dat de wet 
aan de magistraat, die overeenkomstig 
artikel 209 van het W etboek van straf
vordering verslag uitbrengt, niet oplegt 

(1) Men raadplege cass., 22 oktober 1928 
(Bull. en PAsrc., 1928, I, 251), 16 oktober 1933 
(ibid., 1934, I, 34) en 5 juni 1939 (ibid., 1939, 
I, 278). 

Men raadplege ook Repm·toi1·e pratique du 
droit belge, Complement I, yo Appel en matiere 
repressive, nrs. 565 tot 572. Over bet punt dat 
bet verslag als bedoeld in artikel 209 van het 

lezing te geven van al de stukken van het 
dossier ; dat de verdachte nochtans het 
recht heeft te vragen dat met het oog op 
de noodzakelijkheid van zijn verdediging, 
lezing van een bepaald stuk zou gegeven 
worden; 

Dat uit de stukken van de rechtsple
ging niet blijkt dat eiser een dergelijk 
verzoek tot het hof van beroep gericht 
zou hebben; 

Overwegende dat eiser zich zonder 
enig voorbehoud heeft verdedigd zodat 
hij zich voor het Hof niet meer kan 
beroepen op de schending van zijn rech
ten van verdediging ; 

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 ; 

II. In zoverre zij gericht is tegen de 
beslissing over de burgerlijke vorde
ringen: 

Overwegende dat eiser geen bijzonder 
middel aanvoert ; 

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

16 januari 1973. - 2e kamer. -
Voorzitte1·, de H. Delahaye, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Verslaggever, 
de H. Van Leckwijck. - Gelijlcluidende 
conclusie, de H. Duman, advocaat-gene
raal. 

2e KAMER. - 16 januari 1973. 

VERJARING. STRAFZAKEN. 
STRAFVORDERING. - GECONTRA VEN
TIONALISEERD WANBEDRIJF.- SAMEN
HANGENDE OVERTREDING. - TERMIJN 
VAN EEN JAAR VOOR HET WANBEDRIJF 
EN TERMIJN VA,N ZES li'LAANDEN VOOR 
DE OVERTREDING. 

Het jeit dat een overtreding samenhangend 

Wetboek van strafvordering in vervanging 
komt van de voorlezing van de stukken door 
de griffier waarin artikel 190 van hetzelfde 
wetboek voorziet in verband met de procedure, 
voor de rechter in eerste aanleg, raadplege 
men cass., 7 september 1959 (Bull. en PAsiC., 
1960, I, 18). 
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is met een gecontr·aventionaliseerd wan
bedrijj heeft niet tot gevolg de termijn van 
verjaring van de strajvorde1•ing betref
fende deze over·treding te br·engen van zes 
maanden op een jaar, zijnde de termijn 
van verjm·ing van de str·ajvorder·ing 
betrefjende dat wanbedrijj (1). (Wet van 
17 april 1878, art. 21.) 

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ RET HOF 

VAN CAS SA TIE, IN ZAKE LEYNEN.) 

ARREST. 

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 16 oktober 1972 -Bestuur 
der Wetgeving nr. 130.836/262/A.P.JVerj. 
- uitdrukkelijk gelast heeft, overeen
komstig artikel441 van het Wetboek van 
strafvordering, bij het Hof het vonnis 
van de Politierechtbank te Hasselt -
afdeling Beringen - van 18 november 
1971 aan te geven in zover Leynen ,Tozef, 
Maurice, onderwijzer, geboren te Hasselt 
op '7 april 1942 en wonende te Heusden, 
Kleuterweg, 14, veroordeeld werd tot een 
geldboete van 20 frank en tot een derde 
der kosten, wegens overtreding te.Heus
den op 25 oktober 1970 van de bepalingen 
van artikel 561-7° van het Strafwetboek 
(andere beledigingen dan in hoek II, 
titel VIII, hoofdstuk V van dit wetboek 
omschreven). 

" Daar de verjaring van de strafvor
dering niet werd gesch6rst, is de veroor
deling die meer dan een jaar na het mis
drijf werd uitgesproken, in strijd met de 
wet, inzonderheid met de artikelen 22 
tot 24 van de wet van 17 april 1878 zoals 
gewijzigd bij de wet van 30 mei 1961. 

»Ret vonnis van 18 november 1971 
van de politierechtbank te Hasselt -

(1) Men raadplege cass., 6 oktober 1952 
(Bttll. en PASIC., 1953, I, 40) en 13 maart 1972 
(.Arr. cass., 1972, blz. 658). 

Betreffende de termijn van verjaring van 
een gecontraventionaliseercl wanbedrijf raad
plege men cass., 27 november 1972 (An·. 
cass., 1973, blz. 309 ). 

Over het punt dat daden van onderzoek of 

afdeling Beringen - beslist met schen
ding van artikel 2i, lid 1 en lid 2, van d~:t 
hierboven vermelde gewijzigde wet van 
17 april 1878 dat de verjaringstermijn 
van de openbare vordering betreffende 
de overtrading omschreven door arti
kel 561-7° van het Strafwetboek die ten 
laste van Leynen J o;zef gelegd werd op 
een jaar dient gebracht te worden omdat 
zij « samenhangend en verknocht is >> 

met een wanbedrijf, ten laste van derden 
gelegd, dat bij beschikking van de raad
kamer in overtreding werd omgezet. 

» Om die redenen, vordert de onderge
tekende procureur-generaal dat het het 
Hof gelieve het aangegeven vonnis, in 
zover het Leynen J ozef veroordeelt, t~:t 
vernietigen, te bevelen dat van zijn arrest 
melding zal worden gemaakt op de kant 
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing 
en te beschikken dat er geen grond is tot 
verwijzing. 

» Brussel, 8 november 1972. 
" Voor de Procureur-generaal, 

» De Advocaat-generaal, 
» (get.) Dumon; 

Gelet op artikel 441 van het W etboek 
van strafvordering, 1net overneming van 
de redenen van voormelde vordering, 
vernietigt het aangegeven vonnis van 
18 november 1971 binnen de grenzen in 
de vordering aangegeven ; beveelt dat 
van dit arrest melding zal worden ge
maakt op de kant van de gedeeltelijk 
vernietigde beslissing ; zegt dat er geen 
grond is tot verwijzir,tg. 

16 januari 1973. - ze kamer. ~ 
Voor'Zitter·, de H. Delahaye, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ver·slaggever, 
de H. Van Leckwijck. - Gelijkluidende 
conchtsie, de H. Dumon, advocaat-gene·~ 
raal. 

26 KAMER. - 16 januari 1973. 

10 WEGVERKEER. - WEGVERKEERS-

van vervolging ten aanzien van een verclachte 
de verjaring van de strafvordering ten aanzien 
van een andere verdachte stuiten wanneer bet 
met name gaat om feiten clie met elkaar ver
bonden zijn door een intrinsieke samenbang, 
raadplege men de arresten aangehaald in 
noot 5 onder cass., 17 oktober 1972 (Arr. 
cass., 1973, biz. 170). 
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REGLEMENT. -- VERKEERSTEKENS. -
AANWIJZINGSTEKENS WAARVAN SPRA
KE IN DE ARTIKELEN 103 EN 103bis VAN 
DIT REGLEMENT. -- DRAAGWIJDTE. 

20 WEGVERKEER.-- WEGVERKEERS
REGLEMENT. -- VERKEERSTEKENS. -
DUBBELE GELE STREEP OP EEN WEG 
MET HET TEKEN NR. 2. -- DRAAG
WIJDTE. 

30 WEGVERKEER.-- WEGVERKEERS
REGLEMENT. -- VERKEERSTEKENS. -
VERKEERSLICHTEN. -- GEVOLG VAN 
HUN WERKING OP DE GEV AARSTEKENS 
NRS. 1b EN 2 EN HET VERBODSTEKEN 
NR. 26. 

1o De aanwijzingstekens, onder meer de 
telcens m·s. 83 en 83b die ajgebeeld zijn 
in bijlage 4· van het wegve1·lcee1·sregle
ment, · hebben. ten doel de weggebruikers 

'te leiden en in te lichten. (Wegverkeers
reglement, art. 103 en.103bis.) 

2o Op een weg met, onde1· meer, het telcen 
nr. 2 dat ajgebeeld is in bijlage 1 van het 
wegverlceersreglement geejt een dubbele 
gele streep, op het aangelcondigde lc1-uis- · 
punt, de we1·lcelijke of denkbeeldige mnd 
van de 1·ijbaan aan. (Wegverkeers
reglement, art. llO.) 

30 Als de vedceet·slichten op een bepaalde 
plaats werlcen, hoeft aldaar geen relcening 
te worden gehmtden met, onder meet·, de 
gevaarstelcens ms. ib en 2 en het ver
bodstelcen m·. 26 (1). (Wegverkeers
reglement, art. 7-3, lid 2.) 

(N.V. « PATROONKAS » EN « N.V. l\!AT », 
T. VAN HULLEBUS B. EN G.) 

ARREST. 

RET HOF ; -- Gelet op het bestreden 
vonnis, op 29 oktober 1971 in hager 
beroep gewezen door de Correctionele 
Recht bank te Kortrijk; 

Over het middel afgeleid nit de scherr
ding van de artikelen 7-3, alinea 2, 16-1, 
16-2-a, 25-3, alinea 1, 93, 97, 103 en llO 
van heu koninklijk besluit van 14 maart 
1968 houdende algemeen reglement op de 
politie van het wegverkeer en 97 van de 
Grondwet, 

(1) Men raadplege cass., 26 september 1966 
(Arr. cass., 1967, biz. 115) en 20 december 1971 
(ibid., 1972, blz. 392 ). 

doordat het vonnis de inbreuk op 
artikel 25-3, alinea 1, van de wegcode ten 
laste van eerste verweerder gelegd niet 
bewezen verklaart, vervolgens tweede 
verweerder buiten zaak stelt en zegt dat 
de rechtbank onbevoegd is om van de 
civielrechtelijke eisen kennis te nemen 
om de reden dat Bernard Van Hullebus 
de hoofdweg volgde, duidelijk aange
toond door de regelmatig geplaatste 
verkeerstekens nrs. 2, 83 en 83b, en door 
de doorlopende dubbele gele lijn, terwijl 
de tegenligger nit de ondergeschikte baan 
kwam, voorzien van de regelmatig 
geplaatste verkeerstekens 1b, 26, 83 en 
83b, en hem dus moest laten voorgaan en 
dat het groen licht wei betekent dat het 
signaal mag voorbijgereden worden maar 
niet ontslaat van de verplichting de 
prioritaire weggebruiker te laten voor
gaan, 

te1·wijl, volgens artikel 7-3, alinea 2, 
van het algemeen reglement op de politie 
van het wegverkeer, als de verkeerslich
ten op een bepaalde plaats werken -- het
geen, volgens de vaststellingen van het 
vonnis, het geval was op het kruispunt 
waar de aanrijding plaats heeft gehad --, 
aldaar geen rekening hoeft te worden 
gehouden met de tekens 1b, 2 en 26; 
terwijl noch de tekens 83 en 83b, noch de 
aanwezigheid van een doorlopende dub
bole gele lijn op de rijbaan verplichtingen 
omtrent de voorrang opleggen, en terwijl 
daaruit voortvloeit dat het vonnis ten 
onrechte beslist dat eerste verweerder, 
op de plaats van het ongeval, voorrang 
genoot ten opzichte van de aangestelde 
van tweede eisers die van rechts aan
kwam, zodat de beslissing die de beklaag
de vrijspreekt en weigert uitspraak te 
doen over de civielrechtelijke eisen 
niet wettelijk gemotiveerd is : 

Overwegende dat nit de beschouwingen 
van de rechter blijkt : - dat op de door 
eerste verweerder gevolgde weg -- met 
name de baan Menen-Lauwe die een 
bocht naar links maakt en aldus de weg 
afsnijdt lopende van Moeskroen naar Me
nen, richting gevolgd door de aangestelde 
van tweede eiseres -- do verkeerstekens 
nrs. 2, 83 en 83b zijn opgesteld· en een 
doorlopende dubbele gele streep ter om
zoming is aangebracht; - dat op de baan 
Moeskroen-Menen gevolgd door de aange
stelde van tweede eiseres, de verkeers
tekens nrs. 1b, 26, 83 en 83b zijn opge
steld; - dat het verkeer op het lrruispunt 
door middel van verkeerslichten geregeld 
wordt: 

Overwegende dat de rechter zijn beslis-
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sing om eerste verweerder vrij te spreken, 
tweede verweerder buiten zaak te stellen 
en zich dienvolgens onbevoegd te verkla
ren om over de civielrechtelijke vorde
ringen van de eisers uitspraak te doen 
uitsluitend grondt op de overweging dat 
eerste verweerder de hoofdweg volgde, 
terwijl de aangestelde van tweede eiseres 
uit een ondergeschikte weg kwam, en op 
de considerans dat het verkeerslicht, 
.al stond het voor laatstbedoelde aange
stelde op groen, " wel betekent dat het 
signaal mag voorbijgereden worden maar 
niet ontslaat van de verplichting de 
prioritaire weggebruiker te laten voor
gaan "; 

Overwegende dat de rechter de voor
rang van eerste verweerder niet afleiden 
kon uit de verkeerstekens nrs. 83 en 83b, 
welke slechts aanwijzingstekens zijn; dat 
hij deze voorrang ook niet kon afleiden 
uit de op het wegdek aangebrachte over
langse dubbele gele streep welke slechts 
de werkelijke of denkbeeldige rand van 
de rijbaan, waarop onder meer het teken 
nr. 2 is opgesteld, aangeeft; 

Overwegende dat de rechter de voor
rang van eerste verweerder evenmin kon 
.afleiden uit de aanwezigheid van het 
teken nr. 2 op de weg door deze verweer
der gevolgd en van de tekens 1 b en 26 
op de weg door de aangestelde van tweede 
eiseres gevolgd ; dat, wanneer de ver
keerslichten op de plaats van het ongeval 
werken, deze tekens ingevolge arti
kel 7-3 van het wegverkeersreglement als 
onbestaande dienen geacht te worden ; 

Dat het middel der~alve gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den vonnis in zoverre het uitspraak doet 
op civielrechtelijk gebied; beveelt dat 
van dit arrest melding zal worden ge
=aakt op de kant van de gedeeltelijk 
vernietigde beslissing; veroordeelt de 
verweerders in de kosten; verwijst de 
.aldus beperkte zaak naar de Correc
tionele Rechtbank te Brugge, zitting 
houdende in hoger beroep. 

16 januari 1973. - 2e kamer. -
Voo1·zitter, de H. Delahaye, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Verslaggever, 
·de H. Chatel. - Gelijkluidende con
clusie, de H. Dumon, advocaat-gene
raal.- Pleiter, de H. DeBruyn. 

2e KAMER. - 16 januari 1973. 

VERJARING. - STRAFZAKEN. 
STRAFVORDERING. - SCHORSING. 
VERSTEKVONNIS NIET AAN DE PERSOON 
BETEKEND. - 8CHORSING VAN DE 
VERJARING VANAF HET VERSTRIJKEN 
VAN DE GEWONE VERZETTERllUJN TOT 
DE DATUM VA,N HET ONTVANKELIJK 
VERKLAARD VERZET. 

W annee1· een ve1·stekvonnis niet aan de 
pet·soon is betekend, wordt de verjarings
tennijn van de stmjvordering, bij het 
ve1·strijken van de gewone verzettermijn, 
geschorst en vervangen door de ver
ja?·ingstermijn van de straj en begint 
pas opnieuw te lopen vanaj de datum van 
het ontvanlcelijlc verklaard verzet tegen 
het verstelcvonnis (1). (Wet van 17 april 
1878, art. 24; Sv., art. 151 en 187.) 

(PROCUREUR-GENERA,AL BIJ HET HOF 
VAN CASSA,TIE, IN ZA,KE MAES.) 

ARREST . 

HET 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 
brief van 16 oktober 1972, Bestuur der 
Wetgeving, nr. 130.836/272/AP/Pres., op
dracht heeft gegeven om overeenkomstig 
artikel 441 van het W etboek van straf
vordering bij het Hof aangifte te doen 
van het in kracht van gewijsde gegane 
vonnis dat op 4 januari 1972 door de 
Correctionele Rechtbank te Brugge ge
wezen is en waarbij Maes Emile, publi
citeitsschilder, geboren te Merksem op 
26 juli 1948 en wonende te Leuven, 
Vismarkt, 2, onder meer veroordeeld is 
tot een geldboete van 15 frank wegens de 
overtrading omschreven in de artike
len 12 en 14 van het politiereglement van 
Blankenberge, feit gepleegd op 24 augus
tus 1970. 

" Deze veroordeling die uitgesproken 

(1) Cass., 21 febniari 1972 (Arr. cass., 1972, 
blz. 578) ; men raadplege noot 2 onder cass. 
19 juni 1972 (ibid., 1972, blz. 978). 
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werd meer dan zes maanden na de laatste 
dienstige daad van stuiting van de ver
jaring, dd. 23 december 1970, - zelfs 
rekening houdende met de schorsing van 
deze verjaring yanaf het verstrijken van 
de gewone verzetstermijn - 19 juni 
1971- tot op 17 december 1971, datum 
van de betekening van het ontvankelijk 
verklaard verzet tegen het verstekvonnis 
van 26 april 1971 -, is strijdig met de 
wet, meer bepaald met de artikelen 21 
tot 24 van de wet van 17 april 1878, 
gewijzigd bij die van 30 mei 1961. 

" Om die redenen, vordert de procu
reur-generaal dat het aan het Hof moge 
behagen het aangegeven vonnis te ver
nietigen in zover het Maes Emile wegens 
de overtreding omschreven in de arti
kelen 12 en 14 van bovenvermeld politie
reglement veroordeelt, te bevelen dat van 
zijn arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van de vernietigde beslissing, 
te zeggen dat er geen grond bestaat tot 
verwijzing. 

" Brussel, 24 oktober 1972. 
" Voor de Procureur-generaal, 

" De Advocaat-generaal, 
" (w.g.) Dumon "; 

Gelet op artikel 441 van bet Wetboek 
van strafvordering, met overneming van 
de redenen van voormelde vordering, 
vernietigt bet aangegeven vonnis binnen 
de grenzen in de vordering aangegeven ; 
beveelt dat van dit arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van de 
gedeeltelijk vernietigde beslissing ; zegt 
dater geen grond is tot verwijzing. 

16 januari 1973. - 2e kamer. -
Voorzitter, de H. Delabaye, raadsbeer 
waarnemend voorzitter. - Verslaggever, 
de H. Van Leckwijck. - Gelijklttidende 
conclusie, de H. Dumon, advocaat-gene
raal. 

2e KAMER. - 16 januari 1973. 

1° CASSATIE.- BEVEL VAN DE MINIS
TER VAN JUSTITIE'.- STRAFZAKEN.
VONNIS DAT EEN VEROORDELING UIT
SPREEKT INZAKE EEN VERJAARD MIS
DRIJF.- VERNIETIGING. 

2° WEGEN. - BELEMMEREN VAN DE 
OPENBARE WEG. - STRAFWETBOEK, 
ART, 551-4°.- AANGESTELDE VEROOR
DEELD TOT EEN GELDBOETE. -VoN-

NIS WAARBIJ DE AANSTELLER BURGER
RECRTELIJK AANSPRAKELIJK WORDT 
VERKLA.ARD VOOR DE BETALING VAN 
DEZE GELDBOETE. - ONWETTELIJK
HEID. 

3° CASSATIE.- BEVEL VAN DE MINIS
TER VAN J USTITIE. :__ STRAFZAKEN, -
VONNIS WAARBIJ EEN AANSTELLER 
BURGERRECRTELIJK AANSPRAKELIJK 
WORDT VERKLAARD VOOR DE BETALING 
VAN DE GELDBOETE TEN LASTE VAN 
ZIJN AANGESTELDE UITGESPROKEN 
WEGENS DE OVERTREDING BEDOELD IN 
A.RTIKEL 551-4° VA.N RET STRAFWET
BOEK. - VERNIETIGING. 

1° Op de voor·ziening van de procureur
generaal, ingesteld op bevel van de 
minister· van Justitie, vernietigt het Hof 
zonder ver·wijzing het vonnis dat een 
veroor·deling uitspr·eekt wegens een rnis
dr·ijf dat door· ver-jaring gedelct was (1). 
(Sv., art. 441.) 

2° Onwettelijlc is de beslissing die een aan
steller· bur·gerrechtelijlc aanspmlcelijlc ver
lclaart voor de betaling van de geldboete 
ten laste van zijn aangestelde uitge
sprolcen wegens over·treding van arti
kel 551-4° van het Stmfwetboelc waar-in 
het belemmer·en, buiten noodzaalc of 
zonder verlof van de bevoegde overheid, 
van de openbare weg strafbaar wordt 
gesteld (2). (S.W., art. 39 en 50; Sv., 
art. 162.) 

3° Op voorziening van de pr·ocureur-gene
raal, ingesteld op bevel van de minister 
van Justitie, vernietigt het Hof zonder 
verwijzing het beschilclcende gedeelte van 
een vonnis waarbij een aansteller burger
rechtetijlc aanspralcelijlc wordt ver·lclaard 
voor zijn aangestelde tot betaling van de 
geldboete die ten laste van deze laatste is 
uitgesprolcen wegens over·treding als 
bedoeld in artilcel 551-4° van het Straf
wetboelc (3). (Sv., art. 441.) 

(PROCUREUR-.GENERAAL BIJ RET ROF VAN 
CASSATIE, IN ZAKE SMEETS, DESTRE
BECQ P., MATRAY EN DESTREBECQ V.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op de vordering 

(1) Cass., 28 april 1969 (An·. cass., 1969,, 
blz. 815), 25 januari 1971 (ibid., 1971, biz. 507) 
en 21 maart 1972 (ibid., 1972, biz. 699). 

(2) en (3) Cass., 21 maart 1972 (Arr. cass., 
1972, biz. 699). 
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van de Procureur-generaal bij het Hof 
van cassatie, luidende als volgt : 

« Aan de tweede kamer van het Hof 
van cassatie_ 

>> De ondergetekende procureur-gene
raal heeft de eer hierbij uiteen te zetten 
dat de Minister van Justitia hem, bij 
schrijven van 13 oktober 1972, Bestuur 
der Wetgeving, nr. 130.836/258/AP.Pres., 
uitdruldcelijk gelast heeft, overeenkom
stig artikel 441 van het Wetboek van 
strafvordering, bij het Hof het in kracht 
van gewijsde gegane vonnis aan te geven, 
dat door de Politierechtbank te Kraai
nem op 23 september 1!:171 werd gewezen 
in zover het : 

»a) Smeets Michel Adolphe, hand
langer, geboren te Vilvoorde op 8 decem
ber 1950, wonende te Carnieres, rue de 
la Station, 69/70, en Destrebecq Pierre, 
-handlanger, geboren te Sint-Stevens
Woluwe op 15 juni 1950, wonende 
te Sint-Pieters-Woluwe, F. Desmedt
straat, 87, veroordeelt tot een geldboete 
van 5 frank wegens overtrading omschre
ven door artikel 551-4° van het Straf
wetboek, feit gepleegd op 10 augustus 
1970, 

»b) Mathay Virginie Germaine, zonder 
beroep, geboren te Heverlee op 8 januari 
1928, wonende te Carnieres, rue de la 
Station, 69/70, en Destrebecq Virgile, 
mandenmaker, geboren te Schaarbeek 
·op 30 januari 1926, wonende te Sint
Pieters-Woluwe, Desmedtstraat, 87, bur
gerrechtelijk aansprakelijk verklaart voor 
deze geldboeten ten laste van . Smeets 
Michel en Destrebecq Pierre uitgespro
ken. 

» Daar de verjaring van de strafvorde
ring niet geschorst werd, zijn de veroor
delingen tot 5 frank geldboete meer dan 
een jaar na het misdrijf strijdig met 
·de wet, in het bijzonder me~ de arti
kelen 21 tot 24 van de wet van 17 april 
1878 gewijzigd bij de wet van 30 mei 
1961, krachtens welke de strafvordering 
op de dag van het vonnis vervallen was. 

» Overigens vermocht het vonnis op 
grond van geen enkele wettelijke bepa
ling waarbij zou afgeweken worden van 
het beginsel van de persoonlijkheid van 
de straf te beslissen dat Mathay Virginie 
Bn Destrebecq Virgile burgerrechtelijk 
.aansprakelijk waren voor de betaling van 
de geldboete waartoe Smeets Michel en 
Destrebecq Pierre veroordeeld werden 
wegens de overtrading door artikel 551-4° 
van het Strafwetboek omschreven. 

» Om die redene:ri, vordert de .onder
getekende procureur-generaal dat het 
aan het Hof moge behagen het aange
geven vonnis te vernietigen in zover het 
Smeets Michel Adolphe en Destrebecq 
Pierre veroordeelt tot een geldboete van 
5 frank wegens overtrading van arti
kel 551-4° van het Strafwetboek en 
Mathay Virginie en Destrebecq Virgile 
burgerrechtelijk aansprakelijk verklaart 
voor de betaling van deze geldboeten, te 
bevelen dat melding van het arrest zal 
gemaakt worden op de kant van de ge
deeltelijk vernietigde beslissing en te ver~ 
klaren dat er geen reden is tot verwij
zing. 

» Brussel, 8 november 1972. 
« V oor de Procureur-generaal, 

" De Advocaat-generaal, 
" (w.g.) F. Dinnon "; 

Gelet op artiJei 441 van het W etboek 
van strafvordering, de beweegredenen 
aannemende van voormelde vorde
ring, vernietigt het aangegeven vonnis 
van de Politierechtbank te Kraainem in 
zoverre het Smeets Michel en Destrebecq 
Pierre wegens overtrading van arti
kel 551-4° van het Strafwetboek tot een 
geldboete van 5 frank veroordeelt, en in 
zoverre het respectievelijk Mathay Vir
ginie en Destrebecq Virgile burgerrechte
lijk aansprakelijk verklaart voor de 
betaling van deze geldboeten ; beveelt 
dat melding van dit arrest zal worden 
gemaakt op de kant van de gedeeltelijk 
vernietigde beslissing ; zegt dat er geen 
aanleiding is tot verwijzing. 

16 januari 1973. - 2e kamer. -
Voorzitter, de H. Delahaye, raadsheer 
waarnemend voorzitter. -. Verslaggever, 
de H. Chatel. - Gelijlcluidende con
clusie, de H. Dumon, advocaat-gene
raal. 

2e KAMER. - 16 januari 1973. 

VERJ ARING. - STRAFZAKEN. 
STRAFVORDERING. - BRIEF VAN DE 
PROCUREUR DES KONINGS DIE DE 
DESKUNDIGE VERZOEKT DE OPDRACHT 
DIE HIJ HEM HEEFT TOEVERTROUWD 
ZO SPOEDIG MOGELIJK TE VERVULLEN. 
- DAAD VAN ONDERZOEK DIE DE VER
JARING STUIT. 
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Een daad van onderzoek die de verjaring 
van de strajvordering stuit, is de brief 
waarbij de procureur des Konings de in 
de zaak aangestelde deskundige verzoekt 
de opdmcht die hij hem heejt toever
trouwd zo spoedig mogelijk te vervul
len (1). (Wet van 17 april1878, art. 22.) 

(PROCUREUR DES KONINGS TE DENDER· 
MONDE, T. VAN EYNDE EN PERSONEN · 
VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AAN · 
SPRAKELIJKHEID « DE BOCK GEBROE· 
DERS ll.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 5 juni 1972 in hoger beroep 
gewezen door de Correctionele Recht
bank te Dendermonde ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 68 van de wet 
betreffende de politie over het wegver
keer (coordinatie van 16 maart 1968), 22, 
23 en 25 van de wet van 17 april 1878 
zoals gewijzigd bij de wet van 30 mei 
1961, 

doordat het bestreden vonnis verweer
der strafrechtelijk veroordeelt wegens 
een inbreuk op het wegverkeersreglement 
gepleegd op 20 november 1970 en ver
weerster civielrechtelijk aansprakelijk 
verldaart voor de geldboete en de kosten, 

terwijl de verjaring 'van de strafvorde
ring, het laatst gestuit binnen de termijn 
van een jaar te rekenen vanaf de dag 
waarop het misdrijf werd gepleegd door 
een daad van onderzoek gesteld op 6 april 
1961, reeds was ingestreden op de dag 
van de uitspraak van het vonnis : 

Overwegende dat krachtens artikel 68 
van de wet betreffende de politie over het 
wegverkeer de strafvordering voortsprui
tende nit voormeld misdrijf verjaart door 
verloop van een jaar te rekenen van 
de dag waarop het is begaan, zijnde 
20 november 1970; 

Dat deze verjaring gestuit werd, over
eenkomstig artikel 22 van de wet van 
17 april 1878 gewijzigd door de wet van 
30 mei 1961 inhoudende de voorafgaande 

(1) Men raadpiege cass., 4 december 1961 
(Bull. en PABIC., 1962, I, 431) en 1 december 
1970 (Arr. cass., 1971, biz. 320). Men raad
piege ook cass., 11 december 1967 (An·. 
cass., 1968, biz. 518) en 20 januari 1969 
(ibid., 1969, blz. 478). -

titel van het Wetboek van strafvordering, 
door de daad van onderzoek verricht op 
6 of 16 september Hl71, zijnde de brief 
waarbij de procureur des Konings de 
aangestelde deskundige verzocht de op 
6 april 1971 toevertrouwde opdracht 
zodra mogelijk te vervullen ; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen ; 

Om die redenen, verwerpt de voor- " 
ziening ; laat de kosten ten laste van de 
Staat. 

16 januari 1973. - 28 kamer. -
Voo1·zitter, de H. Delahaye, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Verslaggever, 
de H. Van Leckwijck. - Gelijkluidende 
conclusie, de H. Dumon, advocaat-gene
raal. 

28 KAMER. - 16 januari 1973. 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. STRAFZAKEN. 
RECHTSTREEKSE DA,GV AARDING. -

DAGVAARDING MET OPGAVE VAN EEN 
MIDDEL TOT STAVING VAN DE EIS. -

MIDDEL NIET HERNOJI1EN VOOR DE 
RECHTER IN HOGER BEROEP.- RECH
TER IN HOGER BEROEP NIET VERPLICHT 
RET IN DE DAGVAARDING OPGEGEVEN 
MIDDEL TE BEANTWOORDEN. 

W annee1· in de rechtstreekse dagvaarding 
van de benadeelde pa1·tij een middel is 
opgegeven tot staving van de eis, is de 
rechter in hoge1· bemep niet veTplicht dit 
middel te beantwoo1·den indien deze 
partij het niet voo1· hem hm·1wmen heejt, 
al was het met ve~·wijzing naar de dag
vaaTding (2). (Grondwet, art. 97.) 

(FARAZYN.) 

ARREST. 

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

I. In zoverre de voorziening gericht is 

(2) Cass., 30 oktober 1967 (Arr. cass., 1968, 
biz. 317). 
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tegen de beslissing op de strafvorduing 
tegen eiser ingesteld : 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van artikel 97 van de Grondwet, 

doo1·dat het arrest, mn dezelfde redenen 
als de eerste rechter, de telasblegging in 
hoofde van eiser als bewezen beschouwt 
en de rechtstreeks gedaagde partij Ihlow 

~ vrijspreekb, namelijk om de reden dat 
Ihlow niet aan een overdreven snelheid 
reed en dat, wanneer hij zijn snelheid 
moest aanpassen aan de komende tegen
liggers, hij dit slechts geleidelijk kon 
doen en dan ingevolge de lichtschijn van 
de kruislichten van deze tegenliggers, de 
onverlichte aanhangwagen van eiser 
onmogelijk tijdig kon zien, 

tenmjl eiser in zijn rechtstreekse dag
vaarding deed gelden dat Ihlow in alle 
geval, ongeacht het opdagen van tegen
liggers en de hieruitvolgende noodzaak 
tot, zij het dan ook geleidelijk, vertra
ging, zijn snelheid niet aanpaste aan zijn 
gezichtsveld, volgens de deskundige Wets 
op 25-30 meter geraamd, dit is minder 
dan de remafstand (57,7 meter) noodza
kelijk bij de door Ihlow gevoerde snelheid 
door dezelfde deskundige op 80 kilometer 
geraamd, en het arrest dit verweer niet 
op passende wijze beantwoordt, vermits, 
het in het onzekere laat of de rechter 
in feite heeft willen beslissen dat het niet 
juist was dat eiser, wiens gezichtsveld op 
25-30 meter diende geraamd, om reden 
van de gevoerde snelheid een grotere 
remafstand nodig had, dan wel dat de 
gegeven snelheid, ofschoon ze een grotere 
remafstand vereiste, toch niet over
dreven was (schending van artikel 97 van 
de Grondwet), 

terwijl, nu eiser zekere vaststellingen 
van de deskundige inriep om zijn stelling 
te staven, het arrest minstens de reden 
moest aangeven waarom het deze des
kundige vaststellingen niet tot de zijne 
maakte: 

Overwegende dat uit geen enkel stuk 
waarop het Hof vermag acht te slaan 
blijkt dat eiser voor de rechter in boger 
beroep al was het bij eenvoudige ver
wijzing de middelen heeft hernomen 
welke hij ontwikkeld had in de recht
streekse dagvaarding ; dat de rechter in 
hoger beroep derhalve niet ertoe gehou
den was deze middelen te beantwoorden ; 

Dat het middel dan ook niet kan 
worden aangenomen ; 

En overwegende dat de substantiele of 
op straffe van nietigheid voorgeschreven 

rechtsvormen werden nageleefd en dat de 
beslissing geen onwettelijkheid bevat die 
eiser kan grieven ; 

II. In zoverre de voorziening gericht is 
tegen de beslissing op de civielrechtelijke 
vorderingen door de verweerders J ohan 
Cloet en Nicole Devisch tegen eiser 
ingesteld: 

Overwegende dat het arrest eiser 
veroordeelt tot provisionele vergoeding 
en verder een onderzoeksntaatregel be
veelt; dat zodanige beslissing geen eind
beslissing is in de zin van artikel 416 van 
het Wetboek van strafvordering en even
min uitspraak doet over een bevoegd
heidsgeschil ; 

Dat de voorziening, die voorbarig is, 
dan ook niet ontvankelijk is ; 

III. In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de beslissing op de civielrechte
lijke vordering door eiser tegen verweer
der Walter Ihlow ingesteld : 

I 
Overwegende 'dat eiser geen bijzonder -

middel .inroept ; 

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

16 januari 1973. - 2e kamer. -
Voorzitter, de H. Delahaye, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Verslaggever, 
de H. Chatel.- Gelijkl/uidende conclusie, 
de H. Dumon, advocaat-generaal. 
Pleiter, de H. Van Ryn. 

2e KAMER. - 16 januari 1973. 

STEDEBOUW. UITVOERING VAN 
WERKEN ZONDER VERGUNNING. 
HERSTEL VAN DE PLAATS IN DE VORIGE 
STAAT.- VORDERING VAN DE GEMACH
TIGDE AMBTENAAR OF VAN HET COLLEGE 
VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN 
NOODZAKELIJK. - VORDERING DIE 
NIET NOODZAKELIJK MOET PLAA,TSHEB
BEN VOOR RET INSTELLEN VAN DE 
STRAFVORDERING. 

Hoewel, wanneer wM·ken zonder bouw- of 
verkavelingsvergunning werden uitge
voerd, het herstel van de plaats in de 
vorige staat, sinds de inwerkingt1·eding 
van de wet van 27 december 1970 waar-
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van artikel 21 het artikel 65 van de wet 
van 29 maart 1962 heejt vervangen, niet 
meer kan worden bevolen tenzij op vorde
ring van de gemachtigde ambtenaar 
of van het college van burgemeester en 
schepenen, vereist echter geen enkele 
wettelijke bepaling dat deze vordering 
plaatsheejt v66r de strafvordering wordt 
ingesteld (1). 

(BOURDEAUD'HUI, T. SCHIETTECATTE.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 19 mei 1972 gewezen door het 
Hof van beroep te Gent ; 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 182 van het Wetboek van straf
vordering, 65 van de wet van 29 maart 
1962 zoals vervangen bij artikel 21 van 
de wet van 22 december 1970, en 1382 
van het Burgerlijk Wetboek, 

doo1·dat het arrest op strafgebied ook 
als sanctie het herstel van de plaats in 
haar vorige staat beveelt en op civiel
rechtelijk gebied het recht om de plaats 
in haar vorige staat te herstellen ook aan 
de burgerlijke partij toekent als schade
loosstelling, op de overweging dat dit 
herstel gevraagd werd door de directeur 
voor de provincie Oost-Vlaanderen van 
het Bestuur van de stedebouw en de 
ruimtelijke ordening, zoals blijkt uit 
dezes brieven van 29 deeember 1970 en 
1 maart 1972, 

terwijl, eerste onderdeel, de strafvor
dering reeds voordien bij de Correc
tionele Rechtbank te Oudenaarde aan
hangig gemaakt was, overeenkomstig de 
bepalingen van artikel 182 van het 
W etboek van strafvordering, met name 
door de dagvaarding van 27 oktober 1970, 
aan eiser betekend op 4 november 1970, 
om te verschijnen ter terechtzitting van 
17 december 1970, zodat de Correctionele 
Rechtbank te Oudenaarde en dus ook het 
Hof van beroep te Gert, die enkel over 
die vordering konden statueren en van die 
vordering mochten kennis nemen, in die 
vordering geen verzoek tot herstel van 
de plaats in haar vorige staat konden 
aantreffen, vermits dergelijk verzoek 
slechts later geformuleerd werd, namelijk 
nadat de strafvordering reeds bij de 

(1) Men raadplege cass., 21 november 1972 
supm, blz. 285. 

correctionele rechtbank aanhangig ge
maakt was; 

tweede onderdeel, de burgerlijke partij 
enkel dan gerechtigd is het herstel van de 
plaats in haar vorige staat als schade
loosstelling te vorderen, wanneer de 
bevoegde administratieve overheid zulks 
regelmatig verzocht heeft en wanneer dit 
dus in de strafvordering begrepen is door 
een regelmatig verzoek vooraf door de 
administratieve overheid gedaan aan het 
openbaar ministerie; 

derde onderdeel, eiser in zijn ter zitting 
van 10 februari 1972 van het hof van 
beroep genomen conclusies betwistte dat 
de administratieve overheid, namelijk de 
bevoegde overheid of het college van 
burgemeester en schepenen, een regel
matig verzoek hadden gedaan om de 
plaats te doen herstellen in haar vorige 
staat, en de brief van 1 maart 1972 
daartoe alleszins als laattijdig voorkomt 
en de brief van 29 december 1970 een 
dergelijk verzoek niet bevat en ook als 
laattijdig voorkomt : 

W at het eerste en het tweede onderdeel 
betreft: 

Overwegende dat, zo artikel 65 van de 
wet van 29 maart 1962, zoals het ver
vangen werd bij artikel 21 van de wet 
van 22 december 1970, het recht van de 
rechtbank om, benevens de straf, het 
herstel van de plaats in haar vorige staat 
te bevelen en de rechten van de burger
lijke partij, in geval van rechtstreeks 
herstel tot de door de bevoegde overheid 
gekozen wijze van herstel beperkt, afhan
kelijk maakt van een vordering van de 
gemachtigde ambtenaar of van het college 
van burgemeester en _schepenen, de wet 
nochtans niet als vereiste stelt dat 
bedoeld!3 vordering reeds zou gebeurd zijn 
v66r de strafvordering wordt ingesteld ; 

Dat deze onderdelen naar recht falen ; 

W at het derde onderdeel betreft : 

Overwegende dat eiser in zijn conclusie 
van 10 februari 1972 aileen stelde dat 
« noch de bevoegde ambtenaar noch het 
college van burgemeester en · schepenen 
de bedoelde vordering ter zake formu
leren ; dat het verzoek van de bevoegde 
ambtenaar aan het openbaar ministerie 
gericht om het herstel van de inbreuk te 
vorderen niet het herstel van de plaats 
in zijn vorige staat impliceert » ; dat het 
arrest deze bewering heeft weerlegd en 
tevens de conclusie heeft beantwoord 
door te overwegen dat het herstel van de 
plaats in haar vorige staat door de be-
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voegde ambtenaar, de directeur voor de 
provincie Oost-Vlaanderen van het be
stuur van de stedebouw en van de ruimte
lijke ordening, werd gevorderd bij dezes 
brieven van 29 december 1970 en 1 rnaart 
1972, en dat in de tweede brief gepreci
seerd wordt dat door het in de eerste 
brief gevorderde "herstel van de in
.breuk " wel het herstel van de plaats in 
haar vorige staat bedoeld werd ; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen ; 

En overwegende, wat de beslissing over 
de strafvm·dering betreft, dat de substan
tiele of op straffe van nietigheid voorge
schreven rechtsvormen werden nageleefd 
en dat de beslissing overeenkornstig de 
wet is; 

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

16 januari 1973. - 2e karner. -
Voorzitte1·, de H. Delahaye, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Verslaggever, 
de H. Versee. - Gelijkluidende con
clusie, de H. Dumon, advocaat-generaal. 

3e KAMER. - 17 januari 1973. 

HUUR vAN WERK. - ARBEIDSOVER
EENKOMST. ARBEIDSOVEREEN
KOMST VOOR WERKLIEDEN. -SCHOR
SING VAN DE UITVOERING VAN DE 
OVEREENKOMST. - WERKMAN AFWE

ZIG WEGENS ARBEIDSONGESCHIKTHEID. 
- WEIGERING ZICH DOOR EEN GENEES
HEER TE LATEN ONDERZOEKEN. -
BEG RIP. 

W anneer de door de we1·kgeve1· aangewezen 
geneesheer zich vruchteloos bij de werk
nemer die arbeidsongeschikt is, aanbiedt 
om deze te onderzoeken, kan de rechte?' 
uit de jeitelijke omstandigheden van de 
zaak ajleiden dat de werknemer gewei
gerd heejt zich do01· de geneesheer te 
laten onderzoeken (1). (Wet van 
10 maart 1900, art. 29bis.) 

(1} Raadpl. cass., 25 november 1970 (Arr. 
r.ass., 1971, biz. 284), en het volgende arrest. 

(SALIEN, T. PERSONENVENNOOTSCHAP 
MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID 

« BARTSON'S >>.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 24 mei 1971 in laatste aanleg 
door de ArbeidsrE)chtbank te Mechelen 
gewezen; 

Over het middel a.fge1eid uit de schen
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet en 29bis van de wet van 10 maart 
1900 op de arbeidsovel'eenkomst, inge
voegd door de wet van 10 december 1962, 

do01·dat het bestreden vonnis de vorde
ring van eiseres tot het bekomen van een 
gewaarborgd weeldoon ongegrond ver
klaart, om de reden dat de contro1erende 
geneesheer zich vruchte1oos heeft aan
geboden op zateraag 22 november 1969 
te 17u30 aan de woonst van eiseres ten 
einde de controle te kunnen uitvoeren, 
en a1daar tot driemaal toe belde, dat 
eiseres zich ertoe beperkte te beweren dat 
zij, toen de geneesheer aanbelde, in bad 
zat en dus niet kon opendoen, dat eiseres 
een opportuner ogenblik had moeten 
kiezen om dat bad te nemen, namelijk op 
een og,enblik dat een harer familieleden 
thuis was, dat eiseres derhalve de nodige 
rnaatregelen niet trof om de eontro1e 
door de geneesheer te waarborgen, dat 
eiseres niet aanbiedt het bewijs te leveren 
van een reele onrnogelijkheid zich aan 
die contro1e te onderwerpen, en dat dien
volgens eiseres zich onttrok aan de haar 
opgelegde controleverp1ichting, 

terwijl eiseres zich niet heeft onttrok
ken aan de haar door artike1 29bis van 
voormelde wet op de arbeidsovereen
komst opge1egde contro1everp1ichtingen, 
indien zij verweerster niet in de onmo
ge1ijkheid heeft geste1d haar controle
recht uit te oefenen, waaruit vo1gt dat, 
gezien uit de feitelijke constateringen van 
het vonnis niet 1ogisch af te leiden is dat 
eiseres aldus de medische controle onmo
gelijk zou hebben gemaakt, het vonnis 
niet naar behoren gemotiveerd is zoals 
vereist wordt door artike1 97 van de 
Grondwet: 

Overwegende dat luidens artike1 29bis 
van de wet van 10 maart 1900 op de 
arbeidsovereenkomst, ingevoegd door 
artike1 18 van de wet van 10 december 
1962, de werkrnan niet mag weigeren een 
door de werkgever gemachtigd en be
taa1d geneesheer te ontvangen, noch zich 
door deze te laten onderzoeken, en, 
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pehoudens wanneer de behandelende 
.geneesheer van de werkman oordeelt dat 
zijn gezondheidstoestand hem niet toe-
1aat zich naar een andere plaats te bege
ven, de werkman zich desgevraagd bij de 
door de werkgever gemachtigde en be
taalde geneesheer moet aanbieden; 

Overweg€mde dat het bestreden vonnis, 
buiten de door het middel aangehaalde 
redenen, nog erop wijst « dat verweerster 
bovendien laat opmerken dat de genees
heer een bericht achterliet waarbij 
·eiseres opgeroepen werd ter controls, feit 
dat verweerster aanbiedt met aile mid
delen van recht te bewijzen, en dat 
eiseres zich ertoe beperkt te beweren dat 
zij het bericht niet gevonden heeft " ; 

Overwegende dat de rechter, uit dit 
geheel van feitelijke omstandigheden en 
vaststellingen, zonder schending van de 
in het middel aangehaalde wetsbepalin
gen, heeft kunnen afleiden dat de gedra
ginge:h van eiseres een weigering uit
maakten zich door de gemachtigde 
geneesheer te laten onderzoeken ; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

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

17 januari 1973. - 3e kamer. -
Voorzitter en Verslaggever, de H. Wauters, 
raadsheer waarnemend voorzitter. -
Gelijkluidende conclusie, de H. Lenaerts, 
advocaat-generaal. Pleiters, de 
HH. Bayart en Simont. 

3• KAMER. - 17 januari 1973. 

HUUR vAN WERK. - ARBEIDSOVER
EENKOMST. - ARBEIDSOVEREENKOMST 
VOOR WERKLIEDEN.- SCHORSING VAN 
DE UITVOERING VAN DE OVEREEN
KOMST. - WERKMAN AFWEZIG WEGENS 
ARBEIDSONGESOHIKTHEID. VER
PLICHTING OM ZICH DOOR EEN GENEES
HEER TE LATEN ONDERZOEKEN. 
UITGESTREKTHEID. 

De verplichting van de werkman om in 
geval van afwezigheid wegens arbeids
ongeschiktheid een door de werkgever 
aangewezen geneesheer te ontvangen en 
zich door deze te laten onderzoeken, is 

niet beperkt tot de periode gedurende 
welke aanspraak op gewaarborgd loon 
lean bestaan, maar strekt zich uit over de 
ganse duur van de afwezigheid (1). 
(Wet van 10 maart 1900, art. 29bis.) 

(LAMBREOHTS, T. PERSONENVENNOOT
SCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJK
HEID «HARTSON'S ll.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 24 mei 1971 in laatste aanleg 
door de Arbeidsrechtbank te Mechelen 
gewezen; I , 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 97 van de Grond
wet en 29bis van de wet van 10 maart 
1900 op de arbeidsovereenkomst, inge
voegd door de wet van 10 december 1962, 

doo1·dat het bestreden vonnis de vorde
ring van eiseres tot het bekomen van 
gewaarbOI'gd weekloon voor de periods 
van 5 januari 1970 tot 9 januari 1970 
ongegrond verklaart, om de reden dat 
eiseres ziek was van 5 januari 1970 tot 
17 januari 1970, dat eiseres weliswaar 
tijdig een medisch attest had voorgelegd, 
doch dat op dit attest geen adresvermel
ding voorkwam, dat de controlerende 
geneesheer zich aanbood tijdens de 
periods waarin eiseres arbeidsongeschikt 
was, namelijk op ll januari 1970, op het 
adres dat aan verweerster bekend was, 
dat eiseres sedert haar huwelijk verhuisd 
was en verzuimde haar adreswijziging 
aan verweerster of aan haar geneesheer 
mede te delen, dat eiseres ten onrechte 
aan de contrclerende geneesheer verweet 
niet de nodige opsporinven te hebben 
gedaa.n om haar nieuwe verblijfplaats te 
vinden, dat door dit verzuim van eiseres 
verweerster in de onmogelijkheid werd 
gesteld haar controlerecht uit te oefenen, 
en dat eiseres dienvolgens niet voldaan 
had aan haar verplichtingen. bepaald bij 
artikel 29bis van de wet op de arbeids
overeenkomst en bij het arbeidsregle
ment van verweerster, zodat eiseres geen 
recht op gewaarborgd weekloon wegens 
ziekte kon laten gelden, en dit zonder 
zich uit te spreken over de omstandig
heden welke eiseres in haar conclusie voor 

(1) Raadpl. cass., 22 december 1966 (.Arr. 
cass., 1967, blz. 517), 25 november 1970 
(ibid., 1971, blz. 284) en het voorgaande arrest. 

--- 1 --: 
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de arbeidsrechtbank had laten gelden, 
namelijk dat de controlerende geneesheer 
zich ten huize van de ouders van eiseres 
had aangemeld, dat deze niet thuis 
waren, doch dat de buren zeer goed 
wisten dat eiseres tien huizen verder wa.s 
gaan wonen, 

terwijl, eerste onderdeel, ook indien 
eiseres had nagelaten haar nieuw adres 
aan verweerster mede te delen, dit geen 
tekortkoming uitmaakte aan de haar · 
door artikel 29bis van voormelde wet op 
de arbeidsovereenkomst opgelegde ver
plichtingen, indien het verweerster niet 
in de onmogelijkheid stelde haar contro
lerecht uit te oefenen, uit de feitelijke 
constateringen van het vonnis, gezien de 
rechters nagelaten hebben zich over de 
door eiseres ingeroepen omstandigheden 
uit te spreken, niet; logisch af te leiden is 
dat dergelijke onmogelijkheid voor ver
weerster bestond en dienvolgens het 
vonnis niet passend gemotiveerd is, 
zoals vereist wordt door artikel 97 van de 
Grondwet; 

tweede onderdeel, de constateringen van 
het vonnis, ook wanneer men die leest in 
het licht van de door verweerster geno
men conclusie, het niet mogelijk maken 
te weten welke andere verplichtingen dan 
die welke door artikel 29bis van voor
melde wet op de arbeidsovereenkomst 
zijn voorgeschreven, aan eiseres door het 
arbeidsreglement van verweerster zouden 
zijn opgelegd, zodat de overwegingen van 
het vonnis betreffende gezegd arbeids
reglement een duistere en dus een niet 
passende motivering uitmaken, welke 
niet voldoet aan artikel 97 van de Grond
wet; 

derde onderdeel, nu, zoals eiseres in 
haar conclusie voor de arbeidsrechtbank 
had gepreciseerd, de periode waarvoor 
het gewaarborgd weekloon werd gevor
derd, zich uitstrekte van 5 januari 1970 
tot 9 januari 1970, en nude controlerende 
geneesheer zich pas op li januari 1970 
aanbood, hieruit volgt dat, zoals eiseres 
in haar conclusie voor de arbeidsrecht
bank had laten gelden, de controlerende 
geneesheer zich laattijdig had aangebo
den, zodat niet eiseres verweerster van 
haar controlerecht had beroofd, maar 
verweerster nagelaten heeft het haar 
door artikel 29bis van voormelde wet op 
de arbeidsovereenkomst toegekende con
trolerecht uit te oefenen, en dat het 
bestreden vonnis deze wettelijke bepaling 
heeft geschonden : 

Wat het eerste onderdeel betreft: 

Overwegende dat het bestreden vonnis~ 
door er op te wijzen « dat eiseres' ten 
onrechte aan de controlerende geneesheer 
schijnt te verwijten persoonlijk niet de 
nodige opsporingen te hebben gedaan om 
de nieuwe verblijfplaats van eiseres te 
ontdekken, daar waar eiseres zelf in 
gebreke was gebleven aan haar werkgever 
en aan haar geneesheer het juiste adres 
van haar verblijf mede te delen », de 
conclusie van eiseres omtrent het optre
den van de controlerende geneesheer 
passend beantwoordt ; 

Dat het onderdeel feitelijke grondslag 
mist; 

Wat het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat het vonnis zijn 
beslissing wettelijk rechtvaardigt door 
vast te stellen dat eiseres, door verweer
ster in de onmogelijkheid te stellen haar 
controlerecht uit te oefenen, niet voldaan 
heeft asn de verplichtingen bepaald bij 
artikel 29bis van de wet van 10 maart 
1900 op de arbeidsovereenkomst; dat het 
onderdeel, hetwelk het vonnis verwijt 
niet te hebben gepreciseerdofhet arbeids
reglement andere verplichtingen aan 
eiseres oplegde en welke die andere ver
plichtingen waren, bij gebrek aan belang 
niet ontvankelijk is ; 

W at het derde onderdeel betreft : 

Overwegende dat artikel 29bis van de 
wet van 10 maart 1900 op de arbeids
overeenkomst het controlerecht van de 
werkgever niet beperkt tot de periode 
van het gewaBrborgd loon ; dat dit 
controlerecht·gedurende de ganse periode 
van de arbeidsongeschiktheid uitgeoefend 
mag worden; 

Dat het onderdeel naar recht faalt ; 

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

17 januari 1973.- 3e kamer.- Voor
zitter en Verslaggever, de H. Wauters, 
raadsheer waarnemend voorzitter. -
Gelijlcluidende conclusie, de H. Lenaerts, 
advocaat - generaal. Pleite1·s, de 
HH. Bayart en Simont. 

3e KAMER. - 17 januari 1973. 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. - DIENSTPLICHT. 
VERWERPING VAN EEN AANVRAAG OM 
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'vRIJLATING VAN DIENST GEGROND OP 
HET BEDRAG VAN HET INKOMEN VAN DE 
OUDERS VAN DE DIENSTPLIORTIGE. -
BESLISSING DIE IN RET ONZEKERE LAAT 
MET RET INKOMEN VAN WELK JAAR 
REKENING WERD GEROUDEN. - NIET 
MET REDENEN OMKLEDE BESLISSING. 

Niet met redenen omkleed is de beslissing 
, van de hoge mnitieraad, die een aanvraag 

om vrijlating van dienst verwerpt, 
omdat het bedrag van het inkomen van 
de ouders van de dienstplichtige het 
wettelijk vastgestelde maximum over
treft, wanneer het hager beroep van de 
dienstplichtige steunt op het gewijzigde 
inkomen van zijn ouders en de beslissing 
in het onzekere laat met het inkomen van 
welk jaar rekening werd gehouden (I). 
(Grondwet, art. 97.) 

(JANSSENS.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 4 oktober 1972 door de 
Hoge Militieraad gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet en 10, § I, I 0 , van de dienstplicht
wetten, gecoiirdineerd op 30 aprili962, 

doordat de bestreden beslissing onvol
doende gemotiveerd is en de weigering 
om rekening te houden met de inkomsten 
van het lopende jaar niet met redenen 
omkleed is, daar zij vaststelt dat de 
inkomsten van de ouders het wettelijk 
maximum-bedrag overtreffen, zonder te 
vermelden met welk jaar rekening werd 
gehouden om deze inkomsten te bepalen, 
en zonder aan te duiden waarom gewei
gerd werd rekening te houden met de 
inkomsten van het lopende jaar, zoals 
door eiser werd gevraagd : 

Overwegende dat uit de stukken van 
de rechtspleging blijkt dat de aanvraag 
om vrijlating van legerdienst op 7 januari 
1972 werd ingediend en dat eiser zijn 

(1) Cass., 15 oktober 1951, 21 januari en 
11 februari 1952 (_Arr. cass., 1952, blz. 66, 
255 en 295). 

De militiegerechten zijn er niet toe ver
plicht, met toepassing van artikel 10, § 1, 1°, 
lid 6, van de dienstplichtwetten, ambtshalve 
rekening te houden met de inkcmsten van het 
kalenderjaar dat de datum waarop de aan-

hoger beroep tegen de beslissing van 
verwerping van de militieraad onder 
meer steunde op de gewijzigde zakelijke 
en :financiele toestand van zijn ouders ; 

Overwegende dat de bestreden beslis
sing zich ertoe beperkt te verklaren « dat 
de militieraad zijn beslissing steunt op 
weloverwogen redenen waarbij de Hoge 
Militieraad zich aansluit aangezien geen 
doeltreffende opwerpingen naar voren 
gebracht werden »; dat de militieraad de 
aanvraag verwierp om de reden « dat het 
inkomen van de ouders het door de wet 
vrijgesteld maximum overtreft »; 

Overwegende dat de bestreden beslis
sing, door te steunen op de hoger ver
melde reden van de militieraad waarnaar 
zij verwijst, in het onzekere laat of als 
inkomen in aanmerking werd genomen 
dat van het kalenderjaar voorafgaande 
aan het jaar v66r dat waarin de aanvraag 
werd ingediend, dan wel rekening werd 
gehouden met de inkomsten van het 
daaropvolgende jaar of met de vermoe
delijke inkomsten van het lopende jaar; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt de bestre
den beslissing ; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt op de 
kant van de vernietigde beslissing ; ver
wijst de zaak naar de Hoge Militieraad, 
anders samengesteld. 

17 januari 1973. - 3• kamer. -
Voorzitter en Verslaggever, de H. Wauters, 
raadsheer waarnemend voorzitter. 
Gelijkluidende conclusie, de H. Lenaerts, 
advocaat-generaal. - Pleiter, de H. 
Mestrum (van de balie te Gent). 

1• KAMER. - 18 januari 1973. 

1° CASSATIE. - REORTSPLEGING. 
BURGERLIJKE ZAKEN.- VOORZIENING 
VAN VERSORILLENDE PARTIJEN TEGEN 
DEZELFDE BESLISSING. - AMBTSRALVE 
SAMENVOEGING. 

vraag is ingediend, voorafgaat of met de ver
moedelijke inkomsten van het lopende jaar 
(cass., 13 februari 1967, ibid., 1967, biz. 7~6, 
en 16 oktober 1967, ibid., 1968, blz. 235), 
zodat zij hun beslissing te dien aanzien niet 
moeten motiveren, wanneer de dienstplichtige 
daaromtrent geen middel heeft doen gelden 
(cass., 8 februari 1954, ibid., 1954, blz. 405)~ 
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2o REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. - BURGERLIJKE 
ZAKEN. - BESLISSING WAARBIJ EEN 
EIS WORDT AFGEWEZEN, ZONDER TE 
ANTWOORDEN OP EEN MIDDEL W.A,AROP 
HIJ IS GEGROND. - BESLISSING NIET 
MET REDENEN OMKLEED. 

I 0 I ndien verscheidene partijen zich tegen 
dezelfde beslissing in cassatie voorz1:en, 
voegt het Hof deze voorzieningen ambts
halve samen (1). (G.W., art 1083.) 

2° Niet met redenen omlcleed is de beslissing 
waarbij een eis wordt ajgewezen, zonder 
te antwoorden op een middel waarop 
deze eis is gegrond (2). (Grondwet, 
art. 97.) 

(ECHTGENOTEN SPIRLET-ROMAN, T. LOUIS 
BEGUIN EN LITISCONSORTEN ; LOUIS 
BEGUIN EN LITISCONSORTEN, T. ECHT
GENOTEN SPIRLET-ROMAN.) 

ARREST (ve1·taling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 24 juni 1970 in hager beroep 
gewezen door de Rechtbank van eerste 
aanleg te Hoei ; 

Overwegende dat de voorzieningen in 
de onder nummers 4780 en 4813 op de 
algemene rol ingesclu:even zaken tegen 
dezelfde beslissing gericht zijn ; dat ze 
ambtshalve moeten worden samenge
voegd; 

I. Wat de voorziening van de echt
genoten Spirlet-Roman betreft : 

II. W at de voorziening van Louis 
Beguin en consorten betreft : 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schendin.g van de artikelen 214, ll23, 
1426, 1427, 1428 van het Burgerlijk 
Wetboek en 97 van de Grondwet, 

doordat het bestreden vonnis de opzeg
ging op 20 april 1966 aan de verweerders 
van nul en gener waarde verklaart, op 
grond dat Henri Herman, echtgenoot 
van een medeeigenares van de verpachte 
goederen, de opzegging niet had onder
tekend, dat, wanneer een goed gemeen
schappelijk eigendom is van verschillende 

(1) Cass., 10 november 1972, supra, blz. 246. 
(2) Cass., 22 oktober 1971 (Arr. cass., 1972, 

blz. 196). 

verpachters, de opzegging door aile 
verpachters moet worden gedaan ; dat de· 
eisers tevergeefs deden gelden dat de· 
echtgenoten Herman-Beguin waren ge
huwd onder het stelsel van de gemeen
schap beperkt tot de aanwinsten en dat, 
daar het goed dat Mevrouw Herman in 
onverdeeldheid met haar vader en haar 
broers en zuster bezat een eigen goed was, 
zij de opzegging aileen mocht onderte
kenen ; dat deze bewering niet pertinent 
was ; dat de man het hoofd is van de 
gemeenschap van aanwinsten zoals hij 
het hoofd is van de wettelijke gemeen
schap ; dat aileen de man het beheer heeft 
van alle persoonlijke goederen van de 
vrouw en dat hij dit beheer zonder mede
werking uitoefent ; dat artikel I van het 
huwelijkscontract van de echtgenoten 
Herman-Beguin er in dit opzicht aan 
herinnert dat van de gemeenschap deel 
uitmaken de vruchten van de goederen 
van de echtgenoten die tijdens het huwe
lijk vervallen of gei'nd worden ; dat het 
verkeerd was te beweren dat de niet
ondertekening door de man slechts een. 
betrekkelijke nietigheid zou opleveren. 
welke door de wet ten voordele van de 
echtgenote was bepaald die zich aileen op· 
dit gebrek aan ondertekening zou kunnen 
beroepen ; clat het hier ging om een 
handeling waardoor de vrouw, die haar 
rechten overtrad en handelde zonder' 
machtiging of behoorlijk bewezen last
geving van haar man, de gemeenschap 
had verbonden waarvan hij aileen beheer
der was, 

en doordat het bestreden vonnis niet 
antwoordt op het middel waarbij de 
eisers in hun in hoger beroep genomen. 
conclusies deden gelden dat Henri Her~ 
man zijn echtgenote bijstond in de 
rechtsvordering tot geldigverklaring van. 
de opzegging en zulks zowel in eerste 
aanleg als in hoger beroep en clat hij, 
clerhalve, de door haar verrichte hande-· 
ling had bekrachtigcl, 

terwijl de opzegging van een pacht 
betreffende haar eigen goederen voor de 
gehuwde vrouw geen handeling uitmaakt 
die de goederen van de gemeenschap 
verbindt in de zin van de artikelen 1426 
en 1427 van het Burgerlijk Wetboek, 
doch een daad van beheer met betrekking 
tot haar eigen goederen in de zin van 
artikel 1428 van het Burgerlijk Wet
hoek; de artikelen 214, ll23 en 1428 van 
het Burgerlijk Wetboek, hoewel ze de 
man toestaan de goederen van zijn vrouw 
te beheren, voor de vrouw de mogelijk
heid laten bestaan haar eigen goederen 
te beheren; uit artikel 1428 van het 
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Burgerlijk W etboek op zijn hoogst voort
vloeit dat de vrouw voor de uitoefening 
van het recht om haar eigen goederen te 
beheren door haar man moet worden 
gemachtigd, doch hieruit dan volgt dat 
de nietigheid ten gevolge van het ontbre
ken van een dergelijke machtiging niet 
kan worden aangevoerd door de derden 
die met de vrouw hebben gecontrac
teerd, en dat deze nietigheid gedekt 
wordt door de bekrachtiging diH nadien 
door de man wordt gedaan ; het g<Jbrek 
aan antwoord op het middel, dat hieruit 
is afgeleid dat Henri Herman de opzeg
ging van zijn vrouw had bekrachtigd, 
gelijkstaat met het ontbreken van de_bij 
artikel 97 van de Grondwet vermste 
motivering : 

Overwegende dat de eisers bij conclusie 
deden gelden dat Henri Herman, door 
zijn echtgenote Marguerite Beguin bij te 
staan en te machtigen in de rechtsvorde
ring tot geldigverklaring van haa.r opzeg
ging, deze handeling had bekrachtigd ; 

Overwegende dat het vonnis dit middel 
niet beantwoordt ; dat immers, zelfs in de 
onderstelling dat, zoals de verweerders 
zlilks betogen, een daad van beheer van 
een eigen goed die in eigen naam wordt 
verricht door een vrouw gehuwd onder 
het stelsel van de gemeenschap beperkt 
tot de aanwinsten door de man niet kan 
worden bekrachtigd, nit de enkele vast
stelling dat ten deze Marguerite Beguin 
" haar rechten overschreden en zonder 
machtiging of behoorlijk bewezen last
geving van haar man gehandeld » had 
nog niet noodzakelijk kan worden afge
leid dat zij in eigen naam had gehandeld; 

Dat het middel in dit opzicht gegrond 
is; 

Om die redenen, voegt de onder de 
nummers 4780 en 48I3 op de algemene 
rol ingeschreven zaken samen en zonder 
dat er grand bestaat tot onderzoek van 
het tweede middel aangevoerd tot staving 
van de voorziening van de consorten 
Beguin dat geen ruimere cassatie kan 
meebrengen, vernietigt het vonnis in zo
ver het de door Louis Beguin en zijn kin
deren aan de echtgenciten Spirlet-Roman 
betekende opzegging van nul en gener 
waarde verklaart; verwerpt de voorzie
ning van de echtgenoten Spirlet-Roman; 
beveelt dat van dit arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van de 
gedeeltelijk vernietigde beslissing ; houdt 
de kosten aan, opdat hierover door de 
feitenrechter wordt beslist, wat de voor-

0AS8ATIE, 1973. - 17 

zicning van de cdnsorteri Beguin befreft ; 
veroordeelt de echtgenoten 'Spirlet~Ro
man in de kosten van hu:n voorzieriihg ; 
verwijst de aldus beperkte zaak naar 
de Recht bank van eerste aanleg te Lui).i,: 
zitting houdend in hager beroep.: 

I8 januari I973. - Ie kamer .. 
· Voorzitter, de H. Valentin, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Verslaggever, 
Baron Richard. - Gelijkluidende con
clusie, de H. Delange, advocaat-gene
raal.- Pleiters, de HH. Fally en Bayart. 

I e KAMER. - 19 januari 1973. 

I ° CASSATIEMIDDELEN. - BURGER
LIJKE ZAKEN. - MID DEL A.FGELEID U1T 
DE MISKENNING VAN DE BINDENDE 
KRACHT VAN EEN VERZEKERINGSPOLIS. 
- VERZEKERINGSPOLIS NIE~' OVERGE
LEGD. - TEKST VAN DEZE POLIS 
BLIJKT NIET UIT RET ARREST. 
NIET-ONT<!ANKELIJK MIDDEL. 

2° VERZEKERINGEN. - LANDVER
ZEKERINGEN.- VRIJSTELLING VAN DE 
VERZEKERAAR. - GROVE FOUT. -
BE GRIP. 

3° VERZEKERINGEN. - LANDVER-. 
ZEKERINGEN.- GROVE FOUT.- VAST~ 
STELLINGEN WAARUIT DE REOHTER 
WETTELIJK KAN AFLEIDEN DATER GEEN. 
GROVE FOUT AANWEZIG IS. 

I 0 N iet ontvankelijk is het rniddel dctt 
de ?"echte?" venvijt de bindende kracht'
van een verzeke1·ingspolis te hebbe~ 
miskencl, wannee?· de tekst van deie ' 
polis noch ~tit het ar1·est noch uit de · 
1·egelmatig overgelegde stukken blijkt (I): 

2° De grove fottt als bedoeld in a?·tikel_ 16 
van de wet van 11 juni 187 4 is ae ]out die · 
lean wo1·den gelijkgesteld met een opzet- · 
telijke daad en waarvan de verzelce?·de 

------·--------·---

(1) Men raadplege cass., 17 februal'i .1072 
(Arr. cass., 1072, blz. 563). 
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wist . of moest weten dat zij een ve1'zwa
ring van het gedekte risico medebracht (l) 
(Impliciete oplossing). 

ao Uit het jeit dat een weggebruiker op 
het fietspad heeft gereden met op de duo
zitting van zijn rijwiel met h1tlpmotor een 
passagier, die een jiets droeg, derwijze 
dat een uit de tegenovergestelde richting 
naderende wielrijder met dit rijwiel in 
aanraking kwam, doch dat het ongeval 
ook te wijten was aan de rijwijze van 
deze weggebruiker, kan de rechte1· wet
'telijk ajleiden dat er bij hem geen g1·ove 
jout aanwezig was in de zin van a1·ti
kel 16 van de wet van 11 juni 1874. .. 

(NAAMLOZE VENNOOTSCRAP, 

« DE SCIIELDE ll, T. WOUTERS.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 5 november 1970 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 16 van de wet van ll juni 1874 op 
de verzekeringen, ll34 en ll35 van het 
Burgerlijk Wetboek, 

doordat, na geconstatP.erd te hebben 
dat verweerder door een. in kracht van 
gewijsde gegane strafrechtelijke beslis
sing aansprakelijk werd verldaard voor 
het op 25 september 1962 overkomen 
ongeval en solidair met een andere 
beklaagde veroordeeld werd tot het ver
goeden van het slachtoffer, dat de fout 
van verweerder erin had bestaan het 
fietspad te berijden me"L, op de duo
zitting van zijn bromfiets, een makker 
drager van een rijwiel, derwijze dat een 
wielrijdster, naderend nit. tegenoverge
stelde richting, in aanraking kwam met 
dit rijwiel, dat de door eiseres tegen 
verweerder gerichte vordering ertoe strek
te van verweerder, haar verzekerde, de 
terugbetaling te bekomen van de sommen 
welke zij aan het slachtoffer had uit
betaald, en dat die vordering steunde op 
de zware font van verweerder zoals be
doeld in artikel 16 van voormelde wet 

(1) Oass., 6 juni 1958 (B1tll. en PAsrc., 1958, 
I, 1104); 12 januari en 2 juni 1967 (Ar1·. cass., 
1967, blz. 568 en 1206); 14 juni 1968 (ibid., 
1968, blz. 1249); 7 november 1968 ('ib·id., 1969, 

van ll juni 1874 en in artikel 25 van de 
tussen eiseres en verweerder afgesloten 
verzekeringspolis, en na beslist te hebben 
dat de zware font, bedoeld in gezegde 
wetsbepaling en in gezegd artikel van de 
polis, die is welke gelijkstaat met een 
opzettelijke daad, waarvan de verzekerde 
geweten heeft of heeft moeten weten dat 
zij een verzwaring van het aangenomen 
risico medesleepte, het bestreden arrest 
de vordering van eiseres ongegrond ver
klaart om de reden dat de onvoorzichtig
heid door :verweerder begaan niet op 
zichzelf het boven omschreven karakter 
droeg, en het oJgeval ook te wijten was 
aan de rijwijze, {vaarbij door de bestuur
der onvoldoende rekening werd gehouden 
met de hindernis die de fiets, gedragen 
door de duozitter, voor het tegenliggend 
verkeer vormde, 

terwijl uit de aldus door het arrest in 
aanmerking genomen feitelijke omstan
digheden enerzijds volgt dat het litigieuze 
ongeval onder meer te wijten was aan 
het feit dat verweerder op de duozitting 
van zijn bromfiets een makker, drager 
van een fiets, liet plaatsnemen, hetgeen 
impliceert dat verweerder zodoende het 
aangenomen risico heeft verzwaard, doch 
anderzijds geenszins logisch volgt dat 
verweerder niet wist of niet rnoest weten 
dat hij zodoende het risico verzwaarde en 
dat derhalve verweerder. geen zware fout 
beging zoals bedoeld in artikel 16 van 
voormelde wet van ll juni 1874 en in 
artikel 25 van voorrnelde verzekerings
polis, zodat dienvolgens, door te beslissen 
zoals gezegd, het arrest artikel 16 van 
gezEgde wet van 11 juni 187 4 schendt, 
alsook de bindende kracht welke door de 
artikelen 1134 en 1135 van het Burgerlijk 
Wetboek aan de tussen partijen afgeslo
ten verzekeringspolis wordt geheeiht, 

en te1·wijl, minstens, de feitelijke con
stateringen van bet arrest geen afdoende 
grond uitmaken, en dus geen passende 
motivering in de zin van artikel 97 van de 
Grondwet, voor de beslissing waardoor 
de rechters weigeren in hoofde van ver
weerder een zware fout in aanmerking 
te nemen zoals bedoeld in artikel 16 van 
voormelde wet van ll juni 1874 en in 
artikel 25 van voorrnelde verzekerings
pohs : 

blz. 269); 6 oktoher 1972 (·ibid., 1973, b1z; 139). 
Men raadp1ege S. FREDERICQ, " L'assurance 

de 1a faute lourde », Rev. crit. jur. belge, 1971, 
blz. 15 tot 75, inz. blz. 35. 
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Overwegende dat, na vastgesteld te 
hebben dat de fout van verweerder· erin 
bestaan heeft het fietspad te berijden 
met, op de duozitting van zijn rijwiel 
met hulpmotor, een passagier drager 
van een rijwiel, derwijze dat een uit de 
tegenovergestelde richting naderende 
wielrijdster met dit rijwiel in aanraking 
kwam, en na geoordeeld te hebben dat 
de in de artikelen 16 van de wet van 
ll juni 1874 en 25 van de verzekerings
pohs bedoelde grove fout die is welke 
gelijk te stellen is met een opzettelijke 
daad, waarvan de verzekerde wist of 
moest weten dat zij een ver.t;waring van 
het gedekte risico medebracht, het arrest 
beslist dat de door verweerder begane 
fout niBb op zichzelf het karakter van 
grove fout draagt en dat het ongeval ook 
te wijten is aan de rijwijze, waarbij door 
de bestuurster onvoldoeride rekening 
werd gehouden met de hindernis die het 
rijwiel, gedragen door de passagier, 
voor het tegenliggend verkeer vormde ; 

Overwegende enerzijds dat in zover 
het middel het arrest verwijt de bindende 
kracht van de verzekeringspolis te hebben 
miskend, het niet ontvankelijk is, daar 
de tekst van die polis noch uit het arrest 
noch uit de overgelegde stukken blijkt ; 

Overwegende and~rzijds dat de rech
ter, zonder het begrip van grove schuld 
van artikel16 van de wet van ll juni 1874 
te miskennen, de ontstentenis van het 
karakter van grove fout en namelijk de 
omstandigheid dat verweerder niet wist 
noch moest weten dat hij het gedekte1 

risico verzwaarde, soeverein in feite heeft 
kunnen afleiden uit de in het middel aan
gehaalde beschouwingen van het arrest 
en meteen zijn beslissing op passende 
wijze heeft gemotiveerd; 

Dat het middel niet kan worden aan
genomen; 

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

19 januari 1973. - 1e kamer. -
Voorzitter, Ridder Rutsaert, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggever, 
de H. Gerniers. - Gelijkluidende con
clusie, de H. Ganshof van der Meersch, 
procureur-generaal. Pleiter, de H. 
Bayart. 

1e KAMER. - 19 januari 1973. 

1° KOOPHANDEL.- ARTIKEI. 2 VAN 
HET WETBOEK VAN KOOPHANDEL. -
DA.AD VAN KOOPHANDEL. - WINST
OOGMERK. 

2° KOOPHANDEL.- ARTIKEL 2 VAN 

HET WETBOEK VAN KOOPHANDEL. -
DAAD VAN KOOPHANDEL. - VERMOE
DEN DAT DE DADEN VAN KOOPHA,NDEL 

MET WINSTOOGMERK WORDEN VER
BICHT. - VoOR TEGENBEWIJS VAT
BAAR VERMOEDEN. 

3° KOOPHANDEL.- ARTIKEL 2 VAN 
HET WETBOEK VAN KOOPHANDEL .. ~ 
DAAD VAN KOOPHANDEL. - VERMOE
DEN DAT DE DAD EN VAN KOOPHANDEL 
MET WINSTOOGMERK WORDEN VER
RICHT. - TEGENBEWIJS. - SOEVI!:REI
NE BEOORDELING DOOR DE RECHTER. 

4° KOOPHANDEL.- ARTIKEL 2 VAN 
HET WETBOEK VAN KOOPHANDEL.·

DAAD VAN KOOPHANDEL.- EXPLOITA
TIE VAN EEN ZWEMBAD. - 0NDERNE
MING VAN OPENBARE SCHOUWSPELEN. 

- lNRICB.TING EN BESTUUR VAN EEN 
ZWEMBAD DOOR EEN PASTOOR IN HET 
RA,A,l\i VAN DE DIENSTEN DIE HIJ AAN 
ZIJN PAROCHIE EN AAN DE BEVOLKING 
VERLEENT.- !NRICHTING EN BESTUUR 
VAN DIT ZWEMBAD ZONDER WINSTOOG
MERK. - AFLEIDING UIT DIE VAST
STELLINGEN DAT DIE PASTOOR GEEN 
HANDELAAR IS. - WETTBLIJKHEID. 

1° I ndien, naa,· luid van artikel 2 van 
het W etboek van koophandel, bepaalde 
handelingen als dctden van koophandel 
woTaen aangeme1·kt, komt dit omdat 
de wetgever vermoedt dat deze daden met 
winstoogme.rk worden verricht (1). 

2° Het vermoeden dat de in artikel 2 van 
het Wetboek van koophanilel opgesomde 
daden met winstoogmerk worden · ver
richt en dat het, bijgevolg, daden van 

---------·------

(1) De betekenis van de termen "winst ,, 
<( 'vinstgevend n, <{ ':Vinstbejag 1> en <{ winst
oogmerk » werd in de conclusie van het open
baar ministerie, v66r het arrest van het Hof 
van 22 januari 1952 (B.,zz. en PAsrc., 1952, 
I, 285 en volg.), bestudeerfl zowel ten aanzien 
van artikel 25, § 1, 3°, van de gecoiirdineerde 
wetten betreffende de inkomstenbelastingen 
als in verband met de wet van 27 juni 1921 be
treffende de verenigingen zonder winsf.gevend 
doel. 

Aangenomen moet worden dat het woord 
" winst » betekent : « profijt dat \1it een of 
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koophandel zijn, is vatbaar · voor tegen
bewijs (1). 

3o De 1·echier dient te beoordelen of het 
tegenbewijs van het bestaan van het 
winstoogmeTk, dat veTmoed wo1·dt in de 
handelingen gekwalijicee1·d als claden 
van lcoophandel waarvan de opsomming 
vooTkomt in ctTtikel 2. van het TVetboek 
van koophandel, geleveTd we1·d om aan 
.die· handelingen het ka1·akte1· van daden 
van koophandel te kunnen ontzeggen (2). 

andere verrichting gehaald wordt » en dat 
·a;, term " winstgevend » niet betekent " met 
winstoogmerk », doch " wat .met profijt wordt 
verricht "· In de uitdrukking " winstgevende 
verrichting » heeft de wetgever het 1"esultaat 
van de verrichting op het oog en niet het 
nagestreefde doel (ibid., p. 288). Tenslotte is 
het nuttig eraan te herinneren dat " het 
,winstoogmerk » niet nooclzakelijk het profijt 
bepaalt en clat het profijt niet noodzakelijk 
de vrucht is van het >Yinstoogmerk (ibid., 
p. 289). 

Door " het winstoogmerk » te koppelen aan 
·"de daad van koophandel » neemt bet 
.'geannoteerd arrest de doctrine van de arresten 
v~tn het Hof van 10 oktober 1895 (Bttll. en 
PASIC., 1895, I, 286), 25 februari 1935 (ibicl., 
1935, I, 170) ovel'. 

* * * 
'Dit is. de doctrine van L. FREDERICQ die 

schrijft : (( L'esprit de lucre apparait a juste 
titre a nos tribunaux un element necessaire 
de l'actc cle comn1erce : s'il fait clefaut, 
l'obligation n'a· pas la nature commerciale » 

(Traite, I, J946, blz. 55, 62 en 72). En elders : 
«· Het inzicht winst te verwezenlijken is een 
essentieel best'anddeel van de claad van lwop
hanclel »(ibid., blz. 57. Zie ook: P1·ecis, blz. 25 
en 27; L. en S. FREDERICQ, Handboelc van het 
J;Jelgisch Handelsnchl, I, 19.G2, blz. 32, nr. 16). 
RESTEAU is het hiermee eens : T1·aite des s.ocie
te~ anonymes, I, 1933, nr. 41. 

Men kan, zeggen dat het ook de mening is 
van DE PAGE, hoowel ze enigszins onzeker is. 
Na te hebben geschreven : "Le but de lucre 
n'est paa synonyme cl'acte de commerce » 

(Traite, V, 1941, blz. 16, nr. 5), geeft hij 
immers een enigazins afwijkende mening te 
kennen : (( L'acte de comn1.erce n'est qu'une 
variet<l du btd de hwre » (ibicl., blz. 18, nr. 5, 
B, noot 2). Onder verwijzing naar de lwop 
en de verkoop schrijft hij : " ... sans but cle lucu, 
sans benefice, il ne s'agit done pas d'un acte 
de commerce » (ibid., blz. 24, nr. 5, noot 3). 
En verder : " Il faut toujours que cet acte 
tende, en plus, au htm·e, ct la speculation, qui 
est de l'essence clu commerce » (ibid., blz. 26 
en 27, nr. 8). 

4° Uit het .feit dat een zwembad, hetwelk 
moet woTden beschouwd als een ondeT
neming van openbaTe schottwspelen 
in de zin van aTtikel 2, lid 5, van het 
vVetboek van koophctndel, doo1· een 
pastoo1· slechts wm·d ingeTicht en be
sttttt1'd in het 1'aam van de diensten die 
hij aan zijn pamchie en aan de bevollcing 
e1'van ve1·leent en ttit het .feit dat hij die 
diensten zondeT winstoogmeTlc veTleent, 
kan de Techte1· wettelijk ajleiden dat 
de pastooT geen handelaaT is. 

De 1nening van M. DAUBRESSE is m.eer ge
schakeercl. Hij maakt uitdrukkelijk onder
scheicl tussen de daacl van koophanclel nit 
haar aarcl en de daacl die slechts een daad 
van koophanclel is wegens de hoedanigheid 
van clegene die ze verricht. Indien, voor de 
eerste, « (il) est done vrai de dire, schrijft hij, 
que le commerce ne se congoit pas sans 
let 1·echerche d'ttn benefice et que, des lors 
( ... ) cet element doit etre considere comme 

,essen tiel », ( ... ) « pour les actes, (qui ne sont 
commerciaux qu'a raison de la qualite de leur 
auteur), la commercialite doit etre admise, 
meme en l'absence de tout esprit de lucre )) 
(Les Novelles, Droit commercial, I, blz. 50, 
ill'S, 8 tot 10. Zie ook blz. 62, nr. 78, en 
blz. 94, nr. 284). 

* * * 
Ook volgens een gezaghebbende Franse 

doctrine is het oogmerk van winst, van pro
fijt of van speculatie een bestanclrleol van de 
daacl van koophanclel. 

.HAMEL en LAGARDE, na specula.tie te heb
ben omschreven als van toepassing (( a toute 
recherche de 1Jrofit pec11niaiTe » ( T·raite cl1·oit 
commerc., I, 1954, blz. 172, nr. 146), schrijven 
het volgende : « ( ... ) Si elle ne peut constituer 
a elle seule le critere de l'acte de commerce, 
l'intentio:o. de speculation en est certainement 
l'un des elements essentiels ( ... ) » (ibid., 
blz. 173, nr. 146). En, in hun poging om de 
da"cl van koophandel te omschrijven, spreken 
zij · van twee bestanddelen " !'intention 
de spemtlation et 1' entremise clans la circulation 
des richesses » (ibid., I, blz. 174, nr. 149). 
" Tous les actes de commerce supposent, 
schrijven zij, •me intention de speculation » 
ibi,l., I, nr. 146). · 

Mevrduw DELMAS schrijft in soortgelijke 
bewoordingen. N a de hanclelaar en cle niet
handelaar te hebben onclerscheiclen, besluit 
zij clat het door haar gemaakte onderscheicl 
overeenstemt " a la notion de but lucmtif, 

( V ervolg van de noot op volgende bladzijde.) 

(1) en (2) Cass., 25 februari 1935 (B11ll. 
en PASIC., 1935, I, 170), aangehaald in de 
vorige noot. 
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(CAMPENS, T. CARRON). 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 24 juni 1971 door het Hof van 
beroep te Gent gewezen ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 1350, 1352 
van het Burgerlijk Wetboek, 1, 2 van 
het Wetboek van koophandel, 4, 40, 41, 
42 en 44 van de wetten betreffende het 
handelsregister, gecoi:irdineerd door lm
ninklijk besluit van 20 juli 1964, 

{)aracteristique de l'acte de commerce " 
« (Le non-paiement des dettes civiles et la 
{)essation des paiements "• Rev. trim, dr. 
COm?neJ"C., 1970, blz. 642). 

Bij de bestudfring yan het karakter van 
de daden van koophandel uit hun aard, schrij
ven Ronn):Rru en HourN, na de bestanddelen 
van de kocp te hebben ontleed : « On ajoute 
parfois que celui qui se livre a unachat dans 
Ie but de revendre doit avoir eu un but 
de profit, de speculation. L'article 632 ne 
le dit pas expressement mais ce serait conforme 
a l'essence dt£ ~01n1nerce, au. moins dans une 
€conomie liberate " (Droit cmmnm·cial, 1970, 4, 
39). 

LE' GALL omschrijft eveneens de daad van 
koophandel als een " acte de S1Jeculation dans 
la circulation des richesses " (Dmit commer
.cial, 1968, blz. 10). Dat is ook de mening van 
LYON-CAElN en RElNAULT : « Si !'intention 
(de realiser des benefices) n'existe pas, il n'y a 
pas acte de commerce " (T1·aite, I, nr. 115) 
(Zie ook DALLOZ, Repe1·t. de droit commercial, 
1956, v 0 Acte de commm·ce, nr. 147; Nouveatt 
Repert. de d1·oit, 1962, eod. verba, nr. 30). 

* * * 
De Franse rechtspraak biedt ook niet vee.l 

steun om op de vraag te antwoorden. Voor 
zover wij weten is er geen beslissing van het 
Hoogste Rechtscollege waarin het hestand
dee! « oogmerk van winst, van profijt of van 
speculatie , in het begrip daad van !wop
handel beslist wordt aangenomen of ver
worpen. RIPERT schijnt reeds de juiste reden 
voor deze voorzichtigheid van het Hof van 
cassatie van Frankrijk te hebben gegeven, 
als hij schrijft : « Mais la notion d'acte de 
commerce est beaucoup moins bien definie 
clans Ia jurisprudence qu'elle ne I'est dans la 
doctrine, ce qui se comprencl, car c'est une 
notion purement abstraite" (T1·. elem. droit 
comnte?'cial, I, 1959, blz. 138, nr. 277). 

Zie nog in verband met de criteria inzake 
de daad van koophandel : THALLER en 
PERCEROU, Traite elenientai?·e de droit commer
cial, ed. 1931, nrs. 6, 7 en 14; BorsTEL, P1·ecis 

doordat het bestreden arrest het middel 
verwerpt waardoor eiser liet gelden dat 
verweerder een zwemkom exploiteerde 
met een belangrijke klienteel en e6n 
belangrijke dagelijkse opbrengst, dat ver
weerder dus een handelaar was, en dat 
de vordering van verweerder, bij gebrek 
aan inschrijving in het handelsregister, 
onontvankelijk was, en die. beslissing 
steunt op de beschouwing dat eiser 'zou 
moeten aannemflijk maken dat verweer
der, in strijd met zijn gewoon optreden 
in andere zaken, met winstbejag gehan
deld had, maar in gebreke blijft dit be
wijs te leveren, 

de tlmit commercial, 3• eel., nr. 29 ; LACOUR 
en BouTERON, Precis de droit comjnercial, 
3° ed., nr. 28; EscARRA, Principes de droit com
mercial, nr.· 102. 

* * * 
Op de doctrine, volgens welke het oogmerk 

van winst en clus van profijt of van speculatie 
het noodzakelijk bestandcleel van de daad van 
koophandel is, werd door M. DE~fEUR kritiek 
uitgebracht in een belangrijke noot gepubli
ceerd onrler bet arrest van het Hof van 30 de
cember 1946 (Rev. crit. jttr. belge, 1948, 
blz. 24 en vgl., inz. blz. 26, en vlg.). 

Heden ten dage kan ze blijkbaar niet meer 
op absolute wijze worden verdecligd nu de 
openbare besturen in de exploitatie van eco
nomische ondernemingen tussenbeide komen 
door bemicldeling van gemengde economische 
instellingen die van hen afhangen of door hen 
gecontroleercl worden. 

Ret valt te betwijfelen dat het Hof thans 
nog, zonder voorbehoud, beslist dat " !'opera
tion faite en vue de l'utilite publique ( .. ;) 
ne peut·( ... ) ccnstituer un acte de commerce» 
(cass., 12 maart 1931, Bttll, en PAsrc., 1931,.I, 
119). 

De gemengde instellingen, die aan het eco
nomisch leven van het land cleelnemen, 
streven een doel van algemeen belang na en 
de handelingen van sommige van hen die een· 
eigen wettelijk statuut bezitten, hoewel 
ze als daclen van koophandel worden gekwali
ficeerd, worden niet met winstoogmerk ver
richt. Deze handelingen die, wanneer de wet 
die deze instellingen opricht en hun statuut 
regelt zulks bepaalt, als daden van koop
handel worden beschouwcl, vallen onder het 
ha.nclelsrecht en behoren, bijgevolg, tot de 
bevoegdheicl van de hanclelsgerechten. Hun 
verbintenissen worden bij de wet als "handels
verbintenissen aangemerkt. (Raadpl. VAN 
RYN, P1·incipes de d1·oit commercial, I, 1954, 
nrs. 11, 12 en 80, blz. 14, 15, 16, 17 en 71. 
Zie ook : S. FREDERICQ, De eenmaking 
van het btwgerliik ?"echt !ln het handelsrecht, 
Antwm·pen, 1957, nr. 438, blz. 526 en 527). 
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te1·wijl indien, zoals het arrest niet 
betwist, verweerder gewoonlijlr daden 
stelde welke door artikel 2 van het 
W etboek van koophandel als handels
daden worden beschouwd, hij op grond 
van artikel 1 van gezegd wetboek als 
handelaar moest beschouwd worden, 
waaruit volgt dat, overeenkomstig de 
artikelen 1350 en 1352 van het Burger
lijk Wetboek, eiser de bewijslast niet 
droeg van het feit dat verweerder een 
handelaar was handelende met winst
bejag, maar dat verweerder het tegen-

Dit is een gebrek aan harmonie tussen de 
beginselen van bet gemeen racht en de econo
mische werkelijkheid. 

Het Hof had de doctrine van bet arrest van 
1935 reeds soepeler toegepast door, tweemaal, 
te beslissen, respectievelijk op 30 december 
1946 (Bull. en PAsrc., 1947, I, 489) en op 
9 november 1948 (ibid., 1949, I, 623), niet meer 
dat bet winstoogmerk behoort tot bet wezen 
van de daad van koophandel - wat bij ver
gissing in de samenvattingen van bet arrest 
van 30 december 1946 voorkomt als de be
slissing van bet Hof - doch dat bet behoort 
tot bet wezen van het « handelsbedrijf '' (Gedr. 
St. Senaat, zitting 1970-1971, nr. 717, blz. 2). 

Professor VAN RYN, die ook kritiek heeft 
uitgebracht op bet arrest van het Hof van 
25 februari 1935, schrijft dat « !'intention de 
realiser un benefice )) est un element (( de 
l' organisation cormnm·ciale de l' entreprise " 
(ibid., blz. 16,, nr. 12). Het onderscheid blijkt 
juist te zijn. 

* * * 
Het begrip « winstoogmerk " zelf kan 

trouwens, in de huidige staat van de ontwik
keling van bet hedendaagse bedrijfsleven, 
aileen maar met voorzichtigheid worden aan
genomen. Artikel 58, lid 2, van bet Verdrag 
tot oprichting van de Europese Economische 
Gemeenschap is daarvan, zo nodig, een spre
kencl voorbeelcl. Deze bepaling omschrijft de 
woorden « vennootschappen welke in overeen
stemming met de wetgeving van· een Lid-Staat 
zijn opgericht en welke hun statutaire zetel, 
hun hoofclbestuur of hun hoofdvestiging 
binnen de Gemeenschap hebben "· 

De clefinitie, die veel ruimer is dan het be
grip « vennootschap "in het intern recht, om
vat « maatschappijen naar burgerlijk . recht 
of hanclelsrecht, de coiiperatieve verenigingen 
of vennootschappen claaronder begrepen, 
en de overige rechtspersonen naar publiek- of 
privaatrecht, met uitzonclm·ing van vennoot
schappen die geen winst beogen "· Zie omtrent 
bet begrip « vennootschap opgericht in over
eenstemming met de wetgeving van een Lid
Staat in artikel 58, lid 2, van het·verdrag van 
Home B. GOLDMAN, Droit commercial 

bewijs moest leveren van het door de 
artikelen 1 en 2 van het W etboek van 
koophandel ingestelde wettelijk vermoe
den, en waaruit verder volgt dat het ar- · 
rest door een onwettelijk verschuiven 
van de bewijslast, het middel van on
ontvankelijkheid dat eiser, overeenkom
stig de artikelen 4, 40, 41, 42 en 44 van 
voormelde gecoordineerde wetten be
treffende het handelsregister, nit het 
gebrek aan inschrijving van verweerder 
in het handelsregister had afgeleid, heeft 
verworpen: 

europeen, 1970 (er is een uitgave 1972), 
nrs. 120 en 609 ; van dezelfde auteur : " Le 
projet de convention entre les Etats membres 
de la Communaute economique europeenne 
sur la · reconnaissance mutuelle des societes 
et personnes morales ,, in . Rabels-Zeitschrijt 
ju1· ausliindisches und internationales Privat
recht, 1967, blz. 201 ; van dezelfde auteur onder 
dezelfde titel in Melanges offerts a M. Julliot 
de la Morandiere, Paris, 1964, blz. 175 en vgl.; 
E. CEREXHE, « La reconnaissance mutuelle 
des societes et personnes morales dans la 
Communaute economique europeenne ,, Rev. 
du Mm·che commun, 1968, blz. 578 en vlg., 
inz. nrs. 20 en vgl., blz. 583; J. Dmu, « La 
reconnaissance mutuelle des societes et per
sonnes morales dans les Communautes euro
peennes ,, Cah. dr. europ., 1968, blz. 532 en 
vlg. inz. blz. 537 en 538 ; G. CHESNE, L'eta
blissement des etrangers en France et la C.E.E., 
Paris, 1962, inz. blz. 253 en vlg. en 275 en vlg. 

Ze breidt het begrip vennootschap nit « tot 
de overige rechtspersonen van publiek- en 
privaatrecht "• zodra deze personen « winst 
beogen "· 

De toestand beantwoordt aan de evolutie 
van de activiteiten van de openbare macht in 
het moderne bedrijfsleven (raadpl. S. FREDE
RICQ, op. cit., nr. 438, blz. 526 en 527). 

Zoals men ziet moet er rekening worden 
gehouden met het communa.utaire begrip· 
" winstoogmerk , wanneer men over het ven
nootschapsrecht spreekt. 

Professor JEAN RENAULD, na erop gewezen 
te hebben dat deze termen « clans leur accep
tation classique ( ... ) visent la recherche 
deliberee d'un benefice, d'un gain pecuniaire 
ou materiel venant s'a.jouter a la fortune des 
associes (zie met name : cass. fr., 11 maart 
1914, D.~ 1914, I, 257; RIPERT en ROBLOT, 
I, nr. 579; EsCARRA en RAULT, d. I, nr. 741; 
DE PAGE, d. V, nr. 5), herinnert eraan dat een 
groot deel van de hedendaagse doctrine het 
begrip uitbreidt tot elk voordeel van het 
vermogen in de brede zin, met inbegrip van 
het streven verlies te vermijden. Hij voegt 
eraan toe dat « le Traite s'oriente dans cette 
direction en citant les cooperatives parmi 
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Overwegende dat, indien luidens arti
kel 2 van het W etboek van koophandel 
bepaalde handelingen bij de wet worden 
geacht daden van koophandel te zijn, 
zulks zo. is omdat de wetgever vermoedt 
dat die handelingen met winstoogmerk 
geschieden ; 

Dat dit nochtans slechts een vermoeden 
juris tantum is dat vatbaar is voor tegen
bewijs; dat de rechter oordeelt of dit 
tegenbewijs is aangebracht; 

Overwegende dat het arrest dit tegen
bewijs afleidt uit de omstandigheid dat 
verweerder pastoor is, dat hij het zwem
bad heeft ingericht en bestuurt in het 
raam van de diensten die hij in zijn 
hoedanigheid van pastoor aan de pa
rochie en de bevolking verleent en dat 
hij die diensten zonder winstoogmerk 
verleent; 

Overwegende dat het hof van beroep 
daaruit wettelijk heeft kunnen afleiden 
dat, ook indien de exploitatie van het 
zwembad moet worden beschouwd als 
een onderneming van openbare schouw
spelen in de zin van artikel 2, lid 5, van 
het Wetboek van koophandel, zij, bij 
gebrek aan winstoogmerk, niet kan 
worden beschouwd als een door ver
weerder geexploiteerde handelsonderne
ming, en verweerder dus niet, op grand 
van artikel I van voormeld wetboek, 
als handelaar moet worden beschouwd ; 

Overwegende dat het arrest, zonder 
de in het middel aangehaalde wetsbepa
lingen te schenden of de bewijslast 
onwettelijk te verplaatsen, heeft kunnen 
beslissen dat het eiser behoorde te be
wijzen dat verweerder, in strijd met zijn 
gewoon optreden, ten deze wei met winst
oogmerk had gehandeld ; 

Overwegende dat het arrest geens
zins beslist dat eiser de bewijslast draagt 
van het feit dat verweerder een hande
laar was handelende met winstoogmerk ; 

Dat het middel niet kan worden aange
nomen; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 1319, 
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek, 

doordat het bestreden arrest het middel 
verwerpt waardoor eiser liet gelden 

les societes, (J. RENAULD, Droit europeen des 
societes, 1969, nr. 16, blz. 1, 11). 

Zeker is dat, sinds de inwerkingtreding 
van het verdrag van Rome, de term « winst
oogmerk " niet meer in zijn gewone betekenis 
kan worden gelnterpreteerd (J. RENAULD, eod. 

dat verweerder een zwemkom exploi
teerde met een belangrijke klienteel en 
een belangrijke dagelijkse opbrengst, 
dat verweerder dus een handelaar was, 
en dat de vordering van verweerder, bij 
gebrek aan inschrijving in het handels
register, onontvankelijk was, en die 
beslissing steunt op de beschouwing dat 
het niet betwist was dat verweerder 
pastoor was en een zwembad had inge
richt en bestuurde in het raam van de 
diensten die hij als pastoor, dit is zonder 
winstbejag, verleende aan de parochie 
en mede aan de bevolking van de ge
meente en van het omliggende, 

terwijl eiser in zijn conclusie had Iaten 
gelden dat de exploitatie van het zwem
bad aan verweerder een belangrijk 
dagelijks inkomen verschafte, hetgeen 
inhoudt dat eiser betwis"te dat die ex
ploitatie gebeurde in het raam van de 
onbaatzuchtige diensten welke verweer
der als pastoor aan de parochie en aan 
de bevolking bewees, zodat hieruit volgt 
dat het arrest de bewijskracht welke 
krachtens voormelde artikelen , van het 
Burgerlijk Wetboek aan gezegde con
clusie wordt gehecht miskent : 

Overwegende dat eiser in de conclusie 
aanvoerde dat de inrichting van het 
zwembad aan verweerder een dagelijks in
komen van 3000 frank verzekerde ; 

Overwegende dat het hof van beroep, 
zonder van die conclusie een uitleg te 
geven die met de termen ervan onver
enigbaar is, heeft kunnen beschouwen 
dat niet wordt betwist dat verweerder 
het zwembad heeft ingericht en bestuur
de in het raam van de diensten die hij 
als pastoor, dit is zonder winstoogmerk, 
aan de parochiale bevolking verleende ; . 

Dat het middel feitelijke grondstag·· 
mist; 

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

19 januari 1973. - 1e kamer .. -
Voorzitter, Ridder Ruts'aert, raadsheer 
waarnemend voonitter. - Verslaggever, 
de H. de Vreese. - Gelijkluidcnde con
clusie, de H. Ganshof van der Meersch, 

loc., nr. 17, blz. 1, 12). Professor RENAULD 
kenmerkt, terecht, de draagwijdte van die 
term in het hedendaagse bedrijfsleven als 
(( correspondant a l'exigence de rentabilite 
qui s'impose en principe a toute activit.\ 
economique " (eod. loc., nr. 18, blz. 1, 13). 

W.G. 
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procureur-generaal. - Pleiter, de H. 

Bayart. 

2e KAMER. - 22 januari 1973. 

10 HOGER BEROEP. - STRAFZAKEN. 
- PoLITIEREOHTBANK. - BEsLrssrNG 
WAARBIJ DE REOHTBANK ZIOH ONBE
VOEGD VERRLAART OM KENNIS TE 
NEMEN VAN DE OP REOHTSTREEKSE 
DAGV AARDING INGESTELDE STRAFVOR
DERING.- KOSTEN AANGEHOUDEN.
HOGER BEROEP VAN DE BERLAAGDE.
NIET--ONTV ANKELIJKHEID. 

20 CASSATIE. - OMVANG. - STRAF
ZAKEN. ~ REOHTSTREEKSE DAGV AAR
DING VAN DE BEKLAAGDE. - VONNIS 
WAARBIJ DE POLITIEREOHTBANK ZIOH 
ONBEVOEGD VERRLAART. - KOSTEN 
AANGEHOUDEN.- HoGER BEROEP VAN 
DE BEKLAAGDE. - HoGER BEROEP 
ONTVANKELIJK VERKLAARD DOOR DE 
OORREOTIONELE REOHTBANK. - VoN
NIS VAN ONBEVOEGDVERKLARING 
TENIETGEDAAN:- VEROO.RDELING VAN 
DE BEKLAAGDE TOT EEN STRAF EN IN 
DE KOSTEN VAN HOGER BEROEP. -
KoSTEN VAN EERSTE AANLEG TEN 
LASTE GELATEN VAN DE STAAT.- 0AS
SATIE WEGENS NIET-ONTVANKELIJK
HEID VAN HET HOGER BEROEP.- GREN

ZEN. 

3o VERWIJZING NA CASSATIE. -
STRAFZAKEN. ~ VONNIS WAAH.BIJ DE 
POLITIEREOHTBANK ZIOH ONBEVOEGD 
VERRLAART. - HOGER BEROEP VAN DE 
BERLAAGDE, DIE REOHTSTREEKS IS 
GEDAGVAARD.- HoGER BEROEP ONT
VANKELIJK VERKLAARD DOOR DE COR
REOTIONELE REOHTBANK. - VONNIS 
VAN ONBEVOEGDVERKLA.RING TENIET
GEDAAN. - VEROORDELING VAN DE 
BEKLAAGDE TOT EEN STRAF EN IN DE 
KOSTEN VAN HOGER BEROEP.- KOS
TEN VAN EERSTE AANLEG TEN LASTE 
GELATEN VAN DE STAAT.- 0ASSATIE 
vVEGENS NIET-ONTVANKELIJKHEID VAN 
HET HOGER BEROEP. CASSATIE 
ZONDER VERWIJZING. 

1o Niet ontvanlcelijk, wegens het ontbreken 
van belang, is het hoge?' bemep van de 
belclctagde tegen een vonnis van de poli
tie?·echtbank, waa1·bij deze zich enkel 
onbevoegd ve1·klaart om kennis te nemen 
van de op ?'echtstreelc8e dagvaanling in
gestelde strafvonle?.'ing en de kosten ctan
hottdt (1). (Sv., art., 172,199,202 en 539.) 

2° en 3° W anneer de politie1·echtbanlc zich 
onbevoegd heejt ve1·klaard om lcennis te 
nemen van de op rechtstreelcse dagvaar
ding ingestelde strajvm·de1·ing en de 
lcosten heejt aangehouden, alleen de 
belclaagde hoge1· beroep heeft ingesteld 
en cle co?Tectionele ?'echtbank dit hager 
bemep ontvankelijk heeft ve1·Tclam·d, het 
vonnis van onbevoegdve?·kla1·ing heejt 
tenietgedaan, de belclaagde tot een straf 
en in de lcosten van hoge1· bemep heejt 
ve1·oordeeld en de lcosten van eer·ste aanleg 
ten laste van de Staat heejt gelaten, slaat 
db cassatie, omdat het hoge1· bemep 1:n 
we?·lcelijlcheid niet ontvankelijlc wets, niet 
op cle beslissingen over de Tcosten en 
gesohiedt zij zonder ve1·wijzing. 

(DEWEZ EN PERSONENVENNOOTSOHAP 
MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID 
« PUBLIOITE DEWEZ n.) 

ARREST (ve1·taling). 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
vonnis, op 21 maart 1972 in hager beroep 
gewezen door de Correctionele Recht bank 
te Brussel; 

Overwegende dat de eisers rechtstreeks 
voor de politierechtbank werden gedag

. vaard, de eerste, mn zonder vergunning 
op 30 januari 1969 een reclamebordlangs 
de provinciale weg Rotselaar-Aarschot te 
hebben aangebracht, de tweede, als 
civielrechtelijk aansprakelijke partij voor 
de eerste; 

Dat de politierechtbank zich onbe
voegd heeft verklaard ?'atione materiae 
en de kosten heeft aangehouden ; 

Dat, op de hogere beroepen door de 
eisers aileen ingesteld, het bestreden 
vonnis die beroepen ontvankelijk heeft 
verklaard, het beroepen vonnis heeft 
tenietgedaan en, rechtdoende ten grande, 
de eerste eiser heeft veroordeeld tot 
geldboete, tot opdeciemen, tot een ver
vangende gevangenisstraf en in de kosten 
van hager beroep, terwijl het de kosten 

(1) Vlg. voor het verzet : cass., 16 juni 1970 
(An·. cass., 1970, blz. 976), en voor het 
cassatieberoep : cass., 20 maart 1967 (ibicl., 
1967, blz. 894), 16 juni 1970 waarvan zoeven 
sprake en 19 september 1972, sttp>·a, blz. 75. 

Over de niet-ontvankelijkheid van het 
lwger beroep van de vrijgesproken beklaagde, 
raadplege men cass., 12 november 1962 
(Bull. en PASIC., 1963, I, 329); Rep. prat. cltt 
clr. belge, bijv. d. I, v" Appel en matiere repus
sive, nrs. 84 en 85. 
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van eerste aanleg ten laste van de Staat 
liet; dat het bovendien eiseres civiel
rechtelijk aansprakelijk heeft verklaard 
voar de ·ten laste van eiser gebrachte 
kosten; 

I. Op de voorziening van de eiser Paul 
Dewez, beklaagde : 

Overwsgende dat, in zaverre het vonnis 
de kasten ten laste laat van de Staat, de 
voarziening niet ontvankelijk is wegens 
het antbreken van belang ; 

Over het middel ambtshalve afgeleid 
uit de schending van de artikelen 172, 
199, 202 en 539 van het Wetbaek van 
strafvordering : 

Overwegende dat het vonnis van de 
palitierechtbank voar eiser geen enkele 
grief aplevert en deze derhalve er geen 
belang bij heeft tegen die beslissing hager 

. beraep in te stellen, zadat de carrec
tianele rechtbank het hager beroep van 
eiser niet antvankelijk moest verklaren 
en zich dientengevalge ertoe maest beper
ken deze in de kosten van hager beraep te 
veraardelen ; 

II. Op de voorziening van eiseres, 
civielrechtelijk aansprakelijk verklaarde 
partij : 

Overwegende dat uit de stukken 
waarap het Hof vermag acht te slaan, 
niet. blijkt dat eiseres haar voorziening 
heeft laten betekenen aan de pracureur 
des Konings ; 

Dat de vaarziening niet ontvankelijk 
is; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den vannis, in zaverre dit het hager 
beraep van Paul Dewez ontvankelijk 
verklaart, de beslissing waarbij de eerste 
rechter zich onbevoegd verklaart, wijzigt 
en e1ser veroardeelt tot geldbaete, tot 
opdeciemen en tot een vervangende 
gevangenisstraf; verwerpt de voarzie
ningen voor het overige; veraardeelt 
iedere eiser in een derde van de kosten ; 
laat het averige derde ten laste van de 
Staat; zegt dat er geen grand bestaat tot 
verwijzing. 

22 januari 1973. - 2 8 kamer. -
VooTzitter, de H. Perrichon, ral;i,dsheer 
waarnemend vaarzitter. - Ve?·slaggeve?', 
de H. Capelle. - Gelijkluidende con
clusie, de H. Delange, advacaat-gene
raal. 

2e KAMER. -,- 22 januari 1973. 

1 o REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. - STRAFZAKEN. -
CORRECTIONALISERING VAN EEN MIS
DAAD DOOR DE RAADKAMER. - VER
ZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN VER
li'IELD IN DE VORDERING VAN DE PRO
CUREUR DES KONINGS, WAARNAAR DE 
BESCHIKKING VAN DE RAADKAMER VER
WIJST. - 00RREOTIONALISERING RE
GELl\fATIG MET REDENEN OMKLEED. 

2° CASSATIEMIDDELEN. - STRAF
ZAKEN. - MIDDEL DAT KRITIEK OE
FENT OP DE REGELMATIGHEID VAN DE 
DAGVAARDING. - MIDDEL DAT NiET 
IS OVERGELEGD AAN DE FEITENRECH
TER. - MIDDEL NIET ONTVANKELIJK. 

3o REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.
STRAFVORDERING. SCHULDIGVER
KLARING. - FElTEN OMSCHREVEJN IN 
DE BEWOORDINGEN VAN DE WET. -
GEEN CONCLUSIE. - REGELM.i).TIG MET 
REDENEN OMKLEDE BESLISSING. 

4° CASSATIEMIDDELEN. - STRAF
ZAKEN. - MIDDEL HIERUIT AFGELEID 
DAT DE RECHTER ONWETTELIJK DE 
HERHALING HEEFT VASTGESTELD. -
STRAF DIE NIET ZWAARDER IS DAN DE 
STRAF WEGENS EEN EERSTE MISDRIJF. 
- GEEN VASTSTELLING WAARUIT ZOU 
BLIJKEN DAT DE REOHTER DE STRAF 
HEEFT BEPAALD OP GROND VAN DE HER
HALING. - NIET ONTVANKELIJK MID
DEL. 

1° De co?Tectionalisering van' een misdaad 
wordt regelmatig met redenen omkleed 
door de beschilcking van de raadlcamer, 
die steunt op de t·edenen ve1·meld in de 
vm·dering van de procuretw des Konings 
waarin de verzachtende omstandigheden 
zij1t opgegeven (1). 

2° Niet ontvanlcelijk is het middel dat 
slechts kritielc oejent op de regelmatig
lwid van de dagvaarding om voor de 
rechter in hager beroep te verschijnen, 
wanneer het aan deze rechter niet is 
overgelegd en de eiser zich ten grande 
heeft verdedigd (2). 

(1) Cass., 16 mei 1939 (Bull. en PAsrc., 
1939, I, 251); men raadplege cass., 20 maart 
1967 (An·. cass., 1967, blz. 898). 

(2) Cass., 29 november 1965 (Bttll. en 
PASIC., 1966, I, 415), 
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3° Bij ontstentenis van een conclusie dien
aangaande, omkleedt de rechter de schul
digverklaring van de beklaagde regel
matig met redenen door vast te stellen 
dat de in de bewoordingen van de wet 
omschreven jeiten bewezen zijn (1). 
(Grondwet, art. 97.) 

4° Niet ontvankelijk is het middel hieruit 
ajgeleid dat de rechter onwettelijk ge
wezen heejt op de verzwarende om
standigheid van herhaling, wanneer de 
uitgesproken straj niet zwaarder is dan 
die welke bij de wet voor een eerste mis
drijj wordt gesteld en uit geen vaststelling 
van de beslissing blijkt dat de rechter 
de strajmaat heejt vastgesteld op grand 
van de herhaling (2). 

(VAN NIEUWKERKE.) 

ARREST (vertaling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 16 oktober 1972 gewezen door 
het Hof van beroep te Luik ; 

Overwegende dat de voorziening niet 
ontvankelijk is wegens het ontbreken van 
belang, in zoverre zij gericht is tegen de 
beslissing van het arrest, die eiser vrij
spreekt van de telastleggingen Ac, Ad 
enAe; 

Betreffende de veroordelingen die te
gen eiser werden uitgesproken : 

Over het eerste middel, hieruit afge
leid dat bij de Correctionele Rechtbank 
te Verviers, rechtdoende in eerste aanleg, 
de zaak aanhangig werd gemaakt op 
14 maart 1972 door een beschikking van 
de raadkamer van de Rechtbank van 
eerste aanleg te Verviers; dat cJie beschik
king de ten laste van eiser gelegde mis
drijven moest correctionaliseren; dat 
daartoe krachtens artikel 1· van de wet 
van 4 oktober 1867, gewijzigd bij arti
kel 3 van de wet van 23 augustus 1919, 
het bestaan van verzachtende omstandig
heden door de gen oemde raadkamer 
moest zijn aangenomen en de aanwijzing 
van de aanwezig verklaarde verzachtende 
omstandigheden nauwkeurig moet ge
schieden, clan zul.ks ten cleze niet werd 
gedaan en derhalve de procedure vanaf 
?-e beschikking van de raadkamer nietig 
JS : 

(1) Cass., 13 november 1972, supm, blz. 252. 
(2) Cass., 15 januari 1968 (An·. cass., 1968, 

blz. 668). 

Overwegende dat, om eiser naar de 
correctionele rechtbank te verwijzen we
gens d.!3 telastleggingen A, 1, a, b, c, d 
en e, waarop de criminele straf van op
sluiting is gesteld, de beschikking van de 
raaclkamer van de rechtbank te Verviers 
verklaart de redenen van de vordering 
van de procureur des Konings aan te 
ne1nen, « daarin begrepen de verzach
tende omstandigheden waarop deze vor
dering wijst " ; 

Dat die vordering stelt dat voor de 
feiten die aan deze telastleggingen ten 
grondslag liggen, slechts correctionele 
straffen moeten worden uitgesproken 
wegcns de verzacht<Jnde omstandigheden 
die volgen uit het ontbreken van enige 
vroegerc veroordeling tot een criminele 
straf; 

Overwegende dat, door de aldus nauw
keurig aangegeven verzachtende om
standigheden te vermelden, de beschik
kin g van de raadkamer eiser regehnatig 
naar de correctionele rechtbank heeft 
verwezen wegcns de telastleggingen waar
op criminele straffen zijn gesteld ; 

Dat het middel niet kan worden aan
genomen; 

Over het tweede middel, hieruit afge
leid dat hoger beroep tegen het vonnis 
van de Correctionele Rechtbank te 
Verviers van 13 juni 1972 door de pro
cureur des Konings werd ingesteld en 
dat de dagvaarding van de procureur
generaal te Luik niet wettelijk is ; dat 
hij immers door die dagvaarding eiser 
verzoekt om voor de vierde kamer van 
het hof van beroep te verschijnen om 
uitspraak te horen doen op het hoger 
beroep door het openbaar ministerie 
ingesteld tegen het vonnis van 13 juni 
van de Correctionele Rechtbank te Luik; 
dat het vonnis van 13 juni 1972 in feite 
werd gewezen door de rechtbank te 
Verviers .: 

Overwegende dat het middel, dat 
slechts gegrond is op de onregelmatig
heid van de dagvaarding om voor het 
hof van· beroep te :verschijnen, voor dit 
hof niet werd aangevoerd en dat nit de 
vaststellingen van het arrest blijkt dat 
eiser zich ten grande heeft verdecligcl; 

Dat het middel niet ontvankelijk is ; 

Over het clerde middel, hieruit afge
leid dat het a~rest, met betrekking tot 
de kosten, « de vier beklaagden hoofdelijk 
veroordeelt tot een vijfde van de kosten 
van eerste aanleg en van hoger beroep, 
Guillaume Van Nieuwkerke tot twee 
vijfden van clezelfde kosten, Van Nieuw-
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kerke tot een vijfde van die kosten ... ,, 

terwijl inzake kosten er slechts dan 
hoofdelijkheid kan zijn indien er een 
zelfde misdrijf is : 

Overwegende dat, om eiser en zijn 
drie medebeklaagden . hoofdelijk in de 
kosten van eerste aanleg en van hager 
beroep van de strafvordering te veroor
delen, het arrest erop wijst dat de vier 
medebeklaagden, " bij een zelfde vonnis 
veroordeeld wegens hetzelfde misdrijf ,, 
te weten het in de telastlegging A, 1, a, 
omschreven misdrijf, hoofdelijk moesten 
worden veroordeeld in de kosten betref
fende dit gemeen misdrijf; 

Dat het arre&t aldus artikel 50, lid 2, 
van het Strafwetboek op juiste wijze 
h~eft toegepast ; 

Dat het middel niet kan worden aan
genomen; 

Over het vierde middel, hieruit afge
leid dat het bestreden arrest niet met 
redenen is omkleed overeenkomstig arti
kel 97 van de Grondwet, immers noch de 
correctionele rechtbank, noch het hof 
van beroep ten genoegen van recht de 
feitelijke gegevens vermelden, waarop 
zij zich gronden om de telastleggingen 
bewezen te verklaren, met name de 
paging tot diefstal door eiser gepleegd 
tussen 4 en 5 juni 1970 : 

Overwegende dat het hof van beroep 
niet gehouden was nader te bepalen uit 
welke gegevens ·van de zaak het eisers 
schuld heeft afgeleid met betrekking tot 
de telastleggingen uit hoofde waarvan 
het hem veroordeelt, wanneer het, bij 
ontstentenis van conclusie van eiser 
dienaangaande, zijn schuldigverklaring 
regelmatig heeft gemotiveerd, door de 
misdrijven bewezen te .verklaren die 
in bet beroepen vonnis in de bewoor
dingen van de wet zijn omschreven ; 

Dat bet middel naar recht faalt ; 

Over bet . vijfde mid del, bieruit afge
leid dat alleen eEm in kracht var gewijsde 
gegaan vonnis als grondslag kan dienen 
voor de wettelijke herhaling bepaald 
in artikel 56 van het Strafwetboek; dat 
het bestreden arrest niet · vermeldt dat 
bet vonnis van 21 juni 1971 dat als 
grondslag dient voor de berhaling, op 
het ogenblik van de uitspraak van bet 
arrest in kracht van gewijsde was gegaan : 

Overwegende dat bet arrest weliswaar 
de wettelijke herhaling vaststelt, maar 
tegen eiser slecbts twee jaar gevangenis
straf uitspreekt, dit is een licbtere straf 

dan kon worden toegepast in afwezigheid 
van dergelijke herhaling ; 

Overwegende dat, hoewel het arrest 
niettemin aldus de door de eerste recbter 
uitgesproken straf verzwaart, het de 
beslissing dat de door· deze uitgesproken 
straffen niet beantvyoorden aan de V3r
eisten van een juiste bestraffing grondt op 
de " bijzondere zwaarte van de gepleegde 
feiten en de omvang van de door de bena
deelden geleden schade " en, met name 
voor eiser alsmede voor twee medebe
klaagden, waaronder een werd vervolgd 
zonder dat tegen hem de wettelijke her
haling bewezen werd geacht, op " hun 
zware gerechtehjke antecedenten " en 
" hierop dat bovendien de maatschappe
lijke orde en de oper bare veiligheid eisen 
dat de feiten waaraan de beklaagden 
zich schuldig hebben gemaakt, streng 

. worden gestraft " ; 
Overwegende dat uit deze redengeving 

niet blijkt dat het hof van beroep de hem 
opgelegde straf heeft uitgesproken we gens 
de wettelijke herhaling die, met betrek
king tot eiser, in het arrest werd vast
gesteld; 

Overwegende derhalve dat het middel, 
dat het arrest slechts bekritiseert, in 
zoverre dit de herhaling vaststelt, niet 
ontvankelijk is wegens het ontbreken 
van belang; 

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

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

22 januari 1972. :_____ 2e . lmmer. -
Voorzitter en Verslaggever, de H. Per
richon, raadsheer waarnemend voor
zitter. - Gelijlcluidende conclusie, de 
H. Charles, advocaat-generaal. - Plei
ter, de H. Garot (van de balie te Verviers). 

2e KAMER. - 22 januari 1973. 

1 o OPENBAAR MINISTERIE. 
STRAFZAKEN.- STRAFVORDERING. 

SAMENLOOP OF SAMENHANG VAN OVER

TREDINGEN VAN DE WETTEN EN REGLE-
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MENTEN INZAKE AANGELEGENHEDEN 

DIE TOT DE BEVOEGDHEID VAN DE 

ARBEIDSGERECHTEN BEHOREN MET EEN 

OF li'IEER OVERTREDINGEN VAN ANDERE 

WETTELIJKE BEPALINGEN DIE NIET 

TOT DE BEVOEGDHEID VAN DEZE GE

RECHTEN BEHOREN. - LEDEN VAN 

HET PARKET BIJ DE POLITIERECHT

BANKEN EN BIJ DE RECHTBANKEN VAN 

EERSTE AANLEG DIE ALLEEN BEVOEGD 

ZIJN OM DE STRAFVORDERING IN TE 

STELLEN. 

2o SOCIALE ZEKERHEID. - WERK

LOOSHEIDSVERZEKERING. - VERVOL

GINGEN WE GENS OVERTREDING VAN 

ARTIKEL 261, 5, VAN HET KONINKLIJK 

BESLUIT VAN 20 DECEMBER 1963 BE

TREFFENDE ARBEIDSVOORZIENING EN 

WERKLOOSHEID. - BEROEP VOOR HET 

ARBEIDSGERECHT INGESTELD DOOR EEN 

WERKLOZE DIE UIT DE WERKLOOS

HEIDSUITKERING IS UITGESLOTEN. -

BEROEP DAT GEEN BELETSEL IS VOOR 

DE UITOEFENING VAN DE STRAFVORDE

RING WEGENS DEZE OVERTREDING. 

1° W anneer ove1·t1·edinglm van cle wetten 
en verorcleningen in een van de aangele
genheden, clie tot de bevoegclheicl van de 
arbeiclsgerechten behoren, samenlopen 
of samenhangen met een of meer over
treclingen van andere wettelijlce bepa
lingen clie niet tot cle bevoegclheicl beho
ren van cle wrbeiclsgerechten, zijn alleen 
cle leclen van het parlcet bij cle politie
rechtbanken van eerste aanleg bevoegcl 
om cle strafvorclm·ing uit te oefenen (1), 
(G.W., art. 155, lid 2.) 

2° Het bemep cloor een werlcloze voor het 
arbeiclsgerecht ingestelcl tegen cle be
slissing van cle Rijlcsclienst voor AT
beiclsvooTziening, waarbij hij ttit cle 
werlcloosheiclsuitlcering is uitgesloten, is 
geen beletsel voo1· cle uitoefening van cle 
st1·afvo1·cle1·ing voo1·tvloeiencl uit een ov81·
tT3cling van a1·tilcel 261, 5 van het 
koninklijlc beslttit van 20 clecembe1· 1963 
betre[Jencle w·beidsvooTziening en We1·k
loosheid. 

(DRUINE.) 

ARREST (ve1·taling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 2 j1.mi 1972 gewezen door het 
Hof van beroep te Brussel ; 

Over het eerste en het negende middel, 
hieruit afgeleid dat eiser veroordeeld 
werd overeenkomstig artikel 508 van het 
Strafwetboek, zonder dat het arrest 
enige reden voor de toepassing van dat 
artikel aangeeft : 

Overwegende dat het arrest verklaart 
dat het ten laste van eiser gelegde mis
drijf bewezen blijft, met name om, met 
overtreding van de artikelen 2 van het 
koninklijk besluit van 31 mei 1933 en 
508 van het Strafwetboek, wetende dat 
hij geen recht meer had op het gehele 
bedrag van een subsidie, vergoeding of 
toelage bepaald in artikel 1 van het 
koninklijk besluit van 31 mei 1933, en 
zonder zulks te hebben verklaard, een 
subsidie, vergoeding of toelage te hebben 
aanvaard; 

Overwegende dat, luidens het tweede 
lid van artikel 2 van voornoemd konink
lijk besluit van 31 mei 1933, het in lid 1 
van dat zelfde artikel omschreven mis
drijf wordt gestraft met de straffen be
paald bij artikel 508 van het Strafwet
boek, zodat de vermelding van laatst
genoemde bepaling slechts een herinne
ring is aan de wettelijke bepaling waarbij 
straf wordt gesteld ; 

Dat het middel, aat op een verkeerde 
lezing van het arrest berust, feitelijke 
grondslag mist ; 

Over het vijfde middel, afgeleid nit 
de schending van artikel 155 van het 
Gerechtelijk W etl;>oek, 

doordat het hof van beroep uitspraak 
heeft gedaan op de . vervolging van de 
procureur des Konings, wegens een zo
genaamde schending van artikel 508 van 
het Strafwetboek, 

terwijl die bepaling klaarblijkelijk ten 
deze niet toepasselijk was ; eiser ver
volgd werd wegens overtreding van 
bepalingen inzake werkloosheid en der
halve alleen de arbeidsauditeur be
voegd was om de strafvordering in te 
stellen : 

Overwegende dat eiser niet alleeh ver
volgd werd wegens overtredirig van be
palingen inzake werklocsheid, maar bo
vendien, niet wegens de schendihg van 

(1) Cass., 5 december 1971 (Ar1·. cass., 1972, 
blz. 335) ; men raaclplege MEEl\S, " Le minis" 
tere public clans !'action publique ,, Annales 
de droit, 1968, blz. 372. 
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artikel 508 van het Strafwetboek, maar 
om, wetende dat hij geen recht meer had 
op het gehele bedrag van een subsidie, 
vergoeding of toelage, bepaald in artikel l 
van het koninklijk besluit van 31 mei 
1933, en zulks te hebben verklaard, een 
subsidie, vergoeding of toelage of ge
deelte van een subsidie, vergoeding of 
toelage te hebben aanvaard; 

Dat laatstgenoemde telastlegging be
trekking heeft op een overtreding van 
wetsbepalingen inzake aangelegenheden 
die niet behoren tot de bevoegdheid van 
de arbeidsrechter; 

Dat, vermits de telastlegging wegens 
een overtreding van de wetten en ver
ordeningen in een van de aangelegen
heden die tot de pevoegdheid van de 
arbeidsgerechten behoreri, samenloopt 
of samenhangt met een gemeenrechtelijke 
telastlegging, de strafvordering voor de 
twee misdrijven terecht, niet door de 
arbeidsauditeur, maar door de procu
reur des Konings werd ingesteld, overeen
komstig artikel 155, lid 2, van het 
Gerechtelijk Wetboek; 

Dat het middel niet kan worden aan
genomen; 

Over het achtste middel, afgeleid uit de 
schending van de bepalingen van het 
koninklijk besluit van 20 december 1963 
en van artikel 580 van het Ger9chtelijk 
Wetboek, 

doordat het arrest uitspraak do9t op 
de vervolging die tegen eiser is ingesteld, 

tenvijl het arrest _het onderzoek van de 
tegen hem ingestelde strafvordering had 
moeten aanhouden totdat de arbeids
rechtbank uitspraak had gedaan op het 
hoger beroep ingesteld door eiser tegen 
de beslissing van de directeur van het 
regionaal bureau van de Rijksdienst voor 
Arbeidsvoorziening te Charleroi, waar
bij hem een werkloosheidsuitkering wordt 
geweigerd: 

Overwegende dat noch het koninklijk 
besluit van 20 december 1963, noch arti
kel 580 van het Gerechtelijk Wetboek, 
beide in het middel aangeduid, bepalen 
dat de strafvordering wegens overtreding 
van ·de bepalingen van genoemd konink
lijk besluit geschorst wordt ingeval een 

_ werkloze die bij beslissing van de Rijks
dienst voor Arbeidsvoorziening van werk
loosheidsuitkering werd uitgesloten, te
gen deze beslissing voor het arbeids
gerecht in beroep gaat ; 

Dat dit middel naar recht faalt ; 

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

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

22 januari 1973. - 2e kamer. -
l( oo1·zitteT, de H. Perrichon, raadsheer 
waarnmnend voorzitter. - Verslaggever, 
de H. Trousse.- Gelijkluidende conclttsie, 
de H. Charles, advocaat-generaal. -
Pleiter, de H. Chardon (van de balie te 
Charleroi). 

2e KAMER. - 22 januari 1973. 

1° VEROORDELING MET UITSTEL 
EN OPSCHORTING VAN DE VER
OORDELING. - GEwOON UITSTEL. 
- VERPLICHTING VOOR DE RECHTER 
DE REDENEN VAN DE BEVOLEN MAAT
REGEL NAUWKEURIG TE BEPALEN. 

2° CASSATIE. - OMVANG. - STRAF
ZAKEN. - VEROORDELENDE BESLIS
SING. - 0NWETTELIJKHEID VAN DE 
BESLISSING WAARBIJ UITSTEL WORDT 

- VERLEEND. - VOLLEDIGE CASSATIE. 

1° De beslissing waarbij aan de verooT
deelde uitstel woTdt verleend voor ·de 
tenuitvoedegging van de volledige straf 
of van een gedeelte e1·van, mag zich niet 
bepe1·ken tot de vaststelling van het ver
vullen van de wettelijke vooTwaarden op 
grand waarvan de rechter deze maat
regel mag ttitspreken, dock moet nauw
keuTig de redenen bepalen wa.ardoor 
zij ten deze wo1·dt gerechtvaaTdigd (l). 
(Grondwet, art. 97 ; wet van 29 juni 
1964, art. 8, § l.) 

2° T¥ oTdt een vonnis vernietigd, we gens 
de onwettelijkheid van de beslissing 
waarbij aan de veroordeelde uitstel 
wordt verleend voor de tenuitvoerlegging 
van de volledige straf of van een gedeelte 
eTvan, dan geldt de cassatie voor geheel de 
ve1·om·deling (2). (Impliciete oplossing.) 

(1) en (2) Cass., 8 juni 1971 (Arr. cass., 1971, 
biz. 1010). 



- 526 

(PROCUREUR DES KONINGS TE VERVIERS, 

T. FRAITURE EN BINAl'IIE.) 

ARREST (vertaling). 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 1 juni I972 irt hoger beroep 
gewezen door de Correctionele Recht
bank te V erviers ; 

Over het ;rniddel ambtshalve afgeleid 
uit de schending van de artikelen 97 van 
de Grondwet en 8, § l, van de wet van 
29 juni I964 betreffende de opschorting, 
het uitstei en de probatie : 

Overwegende dat, bij bevestigirtg van 
het beroepen vonnis, het bestreden vonnis 
verweerder veroordeelt tot geldboete 
wegens het hem ten laste gelegde mis
drijf en hem een uitstel verleent met be
trekking tot de uitvoerirtg van een ge
deelte van die straf, zonder de aan
wezigheid vast te .stellen van de wette
lijke voorwaarden op grond waarvan de 
rechter die maatregel mag uitspreken, 
of zonder te zeggen om welke redenen 
deze maatregel hier gerechtvaardigd is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den vonnis ; beveelt dat van · dit arrest 
meldirtg zal worden gemaakt op de kant 
van de vernietigde beslissirtg; laat de 
kosten ten laste van de Staat; verwijst 
de ·zaak naar de Correctionele Recht
bank te Luik, zittirtg houdende irt hoger 
beroep. 

22 januari 1973. - 26 kamer. -
· Voorzitter, de H. Perrichon, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Verslaggever, 
de H. Legros. ~ Gelijkluiclencle conclusie, 
de H. Charles, advocaat-generaal. 

2e KAl'IIER. - 23 januari 1973. 

KOOPMAN-KOOPHANDEL.- WEKE

LIJKSE RUSTDAG.- WET VAN 22 JUNI 
I960, ARTIKEL 1, § 2, LID 3.- BESTEL

LINGEN TEN HUIZE OP DE GEKOZEN 

RUSTDAG ZIJN VERBODEN. - DRAAG
WIJDTE VAN DEZE BEPALING.-

De bepaling van artikel 1, § 2, licl 3, van 
cle wet van 22 juni 1960 tot invoering 
van cle wekelijkse rustclag in nering en 
ambacht, krachtens welke bestellingen 

ten huize op cle door cle handelaar gelco
zen rustclag ve1·boclen zijn, heejt een 
algemene clraagwijclte; zij gelclt voor 
elke levering ten huize, welke ook cle 
beclrijvigheicl van cleze hanclelaar moge 
zijn (1). 

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF 

VAN BEROEP TE GEN'l', T. DE CONINCK.) 

ARREST. 

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

Over het enig middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet en I, § 2, lid 2, van de wet van 
22 juni I960 tot invoerirtg van de weke
lijkse rustdag irt nerirtg en ambacht, 

cloorclat het arrest, dat de ;rnateriali
teit van de ten laste gelegde feiten, met 
name leverirtgen van meubelen ten ln~ize 
van de klanten op1 de door verweerder 
gekozen rustdag, bewezen acht, niet
temin beslist dat deze feiten geen mis
drijf opleveren, om de reden dat bij deze 
leveringen van vroeger verkochte meube
len geen contact meer gezocht wordt met 
de klandizie, zodat zij niet de « bestel
lingen ten huize "uitmaken door artikeli, 
§ 2, lid 2, van de wet van 22 juni 1960 
bedoeld, 

terwijl aile « bestellingen ten huize " 
uitdrukkelijk verboden zijn : 

Overwegende dat het irt artikel I, § 2, 
lid 2, van de wet van 22 juni 1960 ver
vat verbod « bestellingen ten huize " op 
de gekozen rustdag uit te voeren, een 
algerneen verbod is dat tot doel heeft 
omzeilirtgen van de wet onmogelijk te 
maken; dat dit verbod aile leverirtgen 
ten huize treft, welke ook de bedrijvig
heid van de aan bedoelde wet onderwor
pen handelaar moge zijn ; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest ; beveelt dat van dit arrest 
meldirtg zal-worden gemaakt op de kant 
van de vernietigde beslissirtg ; veroor-

(1) Men raadplege de memorie van toelich
ting en het verslag van de Kamercommissie, 
Gedr. St., 1959-1960, nr. 470-1, blz. 4 en 5, 
en nr. 470-4, blz. 7; ADRIAENS, Wekelijkse 
rttstdag in ambachten en 1wring (Administra
tief Lexicon), nrs. 43 en 44. 
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deelt verweerder in de kosten; verwijst 
de zaak naar het Hof van beroep te Brus
sel. 

23 januari 1973. - 2e kamer. -
V oorzitter, de H. N aulaerts, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Verslaggever, 
de H. Chatel. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Paul Mahaux, eerste advocaat
generaal. 

2• KAMER. - 23 januari 1973. 

BEWIJS. STRAFZAKEN. BE-
KLAAGDE DIE EEN FElT AANVOERT DAT 
HET BESTAAN VAN .HET MISDRIJF UIT
SLUIT. VEROORDELEND VONNIS 
HIEROP GEGROND DAT DE BEKLAAGDE 
HET AANGEVOERDE FElT NIET BE
WIJST. - SCHENDING VAN DE WETTE
LIJKE REGELS INZAKE DE BEWIJSLAST. 

W anneer de belclaagde een feit heejt aan
gevoerd, dat het bestaan van het misdrijj 
uitsluit, worden de wettelijke regels in
zake de bewijslast miskend door het 
vonnis dat de beklaagde veroordeelt op. 
g1·ond alleen dat hij het aangevoerde jeit 
niet bewijst (1). ((Algemeen principe 
van de bewijsvoering in strafzaken.) 

(MARREEL, T. DEBRUYNE.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 16 november 1971 in hoger 
beroep gewezen door de · Correctionele 
Rechtbank te Veurne; 

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

Over het middel ambtshalve afgeleid 
uit de schending van de artikelen 154 
en 189 van het vVetboek van strafvorde
ring en uit de miskenning van het alge· 
meen principe van de bewijsvoering in 
strafzaken : 

(1) Cass., 25 juni 1971 (A1-r. cass., 1971, 
blz. 1104) ; 31 oktober 1972, supra, blz. 216. 

Overwegende dat eiser, die vervolgd 
werd om, bij inbreuk op artikel 8-1 van 
het wegverkeersreglement, het verkeer te 
hebben gehinderd of onveilig gemaakt, 
in conclusie voorgehouden heeft dat uit 
het strafdossier bleek dat dit gebeurd 
was door toedoen van een derde ; 

Overwegende dat het vonnis dit ver
weer verwerpt om de reden dat de aan
gevoerde omstandigheid niet bewezen is, 
en eiser dienvolgens op de strafvordering 
veroordeelt ; 

Overwegende dat het vonnis aldus op 
onwettige wijze beslist dat eiser, die een 
feit had ingeroepen dat van aard was om 
het bestaan van het hem ten laste gelegd 
rnisdrijf uit te sluiten, zelf het bewijs 
van dit feit leveren moet ; 

II. In zoverre de voorziening gericht is 
tegen· de beslissing op de civielrechtelijke 
vordering door verweerder tegen eiser 
ingesteld : 

Overwegende ·dat de vernietiging van 
de beslissing' op de strafvordering de 
vernietiging met zich brengt van de 
beslissing op de civielrechtelijke verde
ring, welke beslissing het gevolg is van 
de eerste; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den vonnis, in zover:~;e het · eiser op de 
strafvordering en op de civielrechtelijke 
vordering veroordeelt ; beveelt dat van 
dit arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing ; veroordeelt verweerder in de 
kosten ; verwijst de aldus beperkte zaak 
naar de Correctionele Rechtbank te 
Kortrijk, zitting houdende in hoger be
roep. 

23 januari 1973. - 2e kamer. -
V oorzitter, de H. N aulaerts, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - V erslaggever, 
de H. Chatel. - Gelijlcluidende conclusie, 
de H. Paul Mahaux, eerste advocaat
generaal. - Pleiters, de HR. Vanler
berghe (van de balie te Veurne) en Struye. 

2• KAMER. - 23 januari 1973. 

WEGVERKEER.- BESTUREN VAN EEN 
VOERTUIG IN STAAT VAN DRONKEN
SCHAP OF VAN ALCOHOLINTOXICATIE.
HERHALING. - VOORWAARDEN. 
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:pe .herhaling waarvan Bp1·ake in arti· 
kel 36 van de wet bet?·effende de politie 
over het wegverkeer (coordinatie van 
16 maart 1968) beBtaat wanneer hij, 
die een voertuig in Btaat van d1·onken· 

' Bchap of van alcoholintoxicatie beBtu~trt, 
deze miBd1·ijven pleegt binnen drie jaar 
nadat hij iB veroonleeld wegenB een van 
de miBdTijven omBclu·even in de aTtilce· 
len 34 en 35 van deze wet, zeljB indien 
dit miBdTiJf niet hetzelfde waB alB het 
nieuwe miBdrijj ( 1). 

(ROGGE.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 8 november 1971 door het Hof 
van beroep te Gent gewezen ; 

Over he.t middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 97 van de Grond· 
wet, 7. van de wet van 31 mei 1961 be· 
treffende het gebruik der talen in wet· 
gevingszaken, het opmaken, bekend· 
maken, en in werking treden van wetten 
en verordeningen, en 36 van de wet 
l;>etreffende de politic over het wegver· 
keer (coiirdinatie van 16 maart 1968), 

dooTdat, in antwoord op eisers verweer 
volgens hetwelk ten aanzien van feit C, 
zijnde strafbare alcoholintoxicatie, de 
hem eveneens ten laste gelegde speci· 
fieke herhaling, zoals bepaald door voor· 
noemd artikel 36, niet mocht in aanmer
king genomen worden 01ndat, nu de 
claartoe ten grondslag liggencle veroor
deling enkel wegens dronkenschap aan 
het stuur was uitgesproken, er geen 
sprake ken zijn van specifieke herhaling 
in de enge zin die d~ volstrekte identi
teit veronderstelt tussen het misdrijf dat 
aanleiding gaf tot de eerste veroordeling 
en het nieuw gepleegd misdrijf, de rech
ter beslist dat een nieuwe inbreuk op 
om het even welke bepaling van artikel 34 
of 35 van voormelde wet volstaat, hierbij 
steunende op de bewoordingen van arti
kel 36 : « de bepalingen binnen drie jaar 
opnieuw overtreedt "• en inzonderheicl 

(1) Men raadplege C. J. VANHOUDT en 
en Vv. 0ALEWAERT, Belgisch strafrecht, d. II, 
m:s. 1088 en 1095, en het verslag van de 
I:Senaatscommissie van Justitie over het ont
werp dat de wet van 11 juli 1967 is gevmrden, 
Gedr. St., 1965-1966, nr. 221, blz. 7, initio. 

op de franse tekst van dat artikel 
" c01nmet dans les trois annees tme nou
velle infraction a une de ces dispositions "• 

terwijl, eeTBte onderdeel, zodanige moti
vering artikel 7 van de wet van 31 rnei 
1961 schendt, hetwelk bepaalt dat bij 
verschillen tussen de Nederlandse en de 
Franse tekst aan de ene tekst geen voor
keur wordt gegeven boven de ander.e ; 

tweede ondenleel, zodanige motivering 
artikel 36 van voormelde wet schendt ver
mits deze interpretatie onmogelijk nit 
deze wetsbepaling mag worden afgeleid : 

Overwegende dat de specifieke her
haling, die het voorwerp uitmaakt van 
artikel 36 van voormelde wet, geenszins 
beperkt is tot hot geval waar, binnen de 
door dit artikel gestelde termijn, dezelfde 
strafbepaling wordt cvertreden, welke 
aanleiding gaf tot de eerste veroordeling; 
dat het volstaa.t, dat, na een eerste ver
oordeling wegens inbreuk op artikel 34 
of 35 van voormelde wet binncn hoger 
bedoelde termijn, andermaal een in
brenk wordt gepleegd hetzij op de eerste, 
hetzij op de tweecle bepaling ; 

Overwegende dat de rechter, die aldus 
de draagwijdte van artikel 36 heeft gein
terpreteercl, dit wettig mocht a:fleiden, 
zoals hij het gedaan heeft, nit de bewoor
dingen zelf van de Nederlandse tekst 
van dat artikel en eveneens ertoe gerech
tigd was de Franse tekst te onderzoeken 
en hierbij te beschouwen « dat volledig
heidshalve hieraan client toegevoegd 
clat de Franse tekst van het besproken 
artikel 36 als volgt luidt : « commet clans 
les trois annees nne nouvelle infraction 
a UJle de ces dispositions " ; 

Dat het middel naar recht faalt ; 

En overwegende clat de substantiele 
of op straffe van nietigheid voorg~Jschre
ven rechtsvormen werden nageleefd en 
dat de beslissing geen onwettelijkheid 
bevat die eiser kan grieven ; 

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

23 januari 1973. - 2e kamer. -
Voorzitte1·, de H. Naulaerts, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - V e?'Blaggever, 
de H. Chatel. - Gelijkhtidende concluBie, 
de H. Paul Mahaux, eerste advocaat
generaal. - Pleiter, de H. Cammaert 
(van de balie te Gent). 
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2• KAMER. - 23 januari 1973. 

WEGVERKEER.- VoETGANGERS. 
WEGVERKEERSREGLEl\iENT, ARTI
KEL 48-2, 4°. - VOETGANGERS DIE DE 
RIJBAAN VOLGEN BUITEN DE BEBOUWDE 
KOMMEN. --:- VERPLICHTING LINKS TE 
HOUDEN, BEHOUDENS BIJZONDERE OM
STANDIGHEDEN. --DRAAGWIJDTE VAN 
DEZE WOORDEN. 

De omstandigheid dat de voetgangeTs dich
teT bij de Techte1Tand dan bij de linkeT
Tand van de Tijbaan konden lopen, is 
niet noodzakelijk een van de bijzonde1·e 
omstandigheden, waaTdooT de voetgan
geTs, die de Tijbaan volgen buiten de 
bebouwde kommen, ontslagen wm·den 
van de veTplichting links te houden. 
(vVegverkeersreglement, art. 48-2, 4°.) 

(RAMMAN, T. AUREEL.} 

ARREST. 

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

Over het middel afgeleid uit de scherr
-ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, en 48-2, meer bepaald 4°, van het 
koninklijk besluit van 14 maart 1968 
houdende algemeen reglmnent op de 
politie van het wegverkeer, 

doonlat, nadat eiseres in haar tweede 
-conclusie vbor de eerste rechter had laten 
gelden dat het slachtoffer geen fout had 
begaan door niet links in zijn richting 
de baan te hebben gevolgd, dat voormeld 
artikel 48-2, 4°, van het verkeersregle
ment zulks niet voorschrijft indien bij
zondere omstandigheden aanwezig zijn, 
en dat ten deze dergelijke omstandig
heden aanwezig waren aangezien de 
linker kant van de baan onbegaan baar 
was wegens de opgehoopte sneeuw zodat, 
indien het slachtoffer de linkerkant van 
de baan had gevolgd, het praktisch in 
het midden van het linker baanvak had 
moeten lopen, in plaa-ts van, zoals het 
deed, op een afstand van 40 em de 
rechter rand van de rijbaan te volgen, 
nadat het vonnis van de correctionele 
rechtbank een vierde van de aansprake
lijkheid voor het ongeval op het slacht
offer had gelegd op grand van de be
schouwing dat het slachtoffer wellicht 
niet de uiterste Jinkerrand van de rijbaan 

kon volgen doch dat er niettemin geen 
bijzondere omstanoigheden aanwezig wa
ren die het slachtoffer ontsloegen van 
de verplichting links te houden, en 
nadat eiseres in haar conclusie voor het 
hof van beroep verklaard had de con
clusie te hernemen welke zij voor de 
eerste rechter had genomen - het be
streden arrest beslist dat het slachtoffer 
voor de helft aansprakelijk was voor het 
ongeval, verweerder derhalve slechts tot 
het vergoeden van de helft der door het 
ongeval veroorzaakte schade veroor
deelt en die beslissing, wat de beweer:de 
font van het slachtoffer betreft, uitslui
tend laat steunen op de beschouwingen 
van de eerste rechter, 

tenvijl, aangezien eiseres niet aileen 
had laten gelden dat het slachtoffer 
niet uite~·st links de baan kon volgen, 
maar daarenboven dat het rechts dichter 
dan links bij de rand van de baan kon 
lopen, en gezien het arrest nalaat zich 
over deze bepaalde omstandigheid uit te 
spreken, het Hof niet kan nagaan of, 
naar het oordeel van de rechters, de 
bijzondere omstandigheden bedoeld in 
voormeld artikel 48-2, 4°, van het ver
keersreglement omstandigheden zijn die 
maken dat het voor de voetganger 
onmogelijk is links de weg te volgen, 
dan wel omstandigheden die maken dat 
het gevaarlijk is dit te doen, waaruit 
volgt dat het Hof de wettelijkheid van 
de beslissing van de rechters niet kan 
nagaan, en dat het arrest niet afdoende 
gemotiveerd is zoals Vereist wordt door 
artikel 97 van de Grondwet : 

Overwegende dat het arrest, bij over
neming van de beweegredenen van de 
eerste rechter, in verband met de in het 
middel aangehaalde conclusie van eise
res beschouwt : " Daar het rijwielpad en 
de bermen naast de rijbaan met sneeuw 
bedekt waren, diende het slachtoffer 
krachtens artikel 48-2, 4°, links van de_ 
rijbaan te gaan. Het slachtoffer kon wel
licht niet de uiterste linkerrand van de 
rijbaan volgen, doch er waren geen 
bijzondere omstandigheden die het 
slachtoffer ontsloegen van de verplich
ting links te houden ten opzichte van de 
richting door hem gevolgd" en dien
volgens beslist dat het slachtoffer voor 
de helft aansprakelijk is voor het onge
val en dat de aan eiseres toekomende ver
goedingen tot de helft van de begrote 
schade dienen te worden herleid ; 

Overwegende dat uit deze beschou
wing blijkt dat de rechter door een 
soevereine beoordeling van de feiten 
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impliciet maar zeker oordeelde dat de 
omstaa;:tdigheid dat het slachtoffer rechts 
dichter dan links bij de rand van de baan 
lopen kon, in het onderwerpelijk geval 
niet de bijzondere omstandigheid uit
maakte die hem van de verplichting 
opgelegd door artikel 48-2, 4°, van het 
verkeersreglement ontsloeg ; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

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

23 januari 1973. - 2e kamer. -
Voorzitter, de H. Naulaerts, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Verslaggeve1·, 
de H. Chatel.- Gelijkluidende conchwie, 
de H. Paul Mahaux, eerste advocaat
generaal. PleitrA', de H. Bayurt. 

2e KA,MER. - 23 januari 1973. 

l o REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.
STRAFVORDERING. - TEGENSTRIJDIG
HEID TUSSEN DE REDENEN EN RET 
BESOHIKKENDE GEDEELTE. - SOHEN
DING VAN ARTIKEL 97 VAN DE GROND-. 
WET. 

2° CASSATIE. - 0MVANG. - STRAF
ZAKEN.- BESLISSING VAN DE REOHTER 
IN HOGER BEROEP. - ONWETTELIJK
HEID VAN DE BESLISSING DIE RET 
DOOR DE EERSTE RECHTER VERLEENDE 
UITSTEL INTREKT. - VOLLEDIGE CAS
BATIE. 

3° VOORZIENING IN CASSATIE. 
VoRM. - STRAFZAKEN. - VERZOEK
SCHRIFT TOT STAVING VAN DE VOOR
ZIENING. - VERZOEKSOHRIF'r NEER
GELEGD TER GRIFFIE VAN RET GE
REOHT DAT DE BESTREDEN BESLISSING 
HEEFT GEWEZEN. - NEERLEGGING 
NA RET VERSTRIJKEN VAN DE TERMIJN 
BEPAALD BIJ ARTIKEL 422 VAN RET 
WETBOEK VAN STRAFVORDERING. -
NIET-ONTVANKELIJKEEID VAN RET 
VERZOEKSOHRIFT. 

1° Artikel 97 van de G?"Ondwet wo1·dt ge
schonden door de beslissing wam·van 

het beschikkende gedeelte in strijd is met 
de redenen (1). 

2° W anneer de beslissing van de 1·echter 
in hager be?"Oep vernietigd wordt wegens 
de onwettelijlcheid van de beslissing, 
waarbij het door de eerste rechter ver
leende uitstel van de temtitvoerlegging 
van de st1·aj wordt ingetrokken, slaat 
de ve1-nietiging op de gehele veroor-de
ling (2). 

3o Niet ontvanlcelijk is het verzoekschrijt 
dat tot staving van een voorziening in 
stmjzalcen ter g1·if{ie van het gerecht, dat 
de best1·eden beslissing heejt gewezen, 
is nee1·gelegd na het vm·strijken van de 
termijn bepaald bij artikel 4.22 van het 
Wetboelc van strajvordm·ing (3). 

(BLOEMEN.) 

ARREST. 

HET HOF; ---'- Gelet op het bestreden 
arrest, op 24 november 1971 door het 
Hof van beroep te Luik gewezen ; 

Overwegende dat de voorziening enkel 
gericht is tegen de beslissing op de straf
vordering tegen eiser ingesteld ; 

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

Overwegende dat het arrest beschouwt 
dat de door de eerste rechter uitgespro
ken straf een voldoende beteugeling ver
zekert " mits deze aanpassing dat het 
uitstel der hoofdgevangenisstraf .. . ant
nomen wordt voor de door hem (eiser) 
ondergane voorhechtenis »; dat deze 
redengeving · onverenigbaar is met het 
beschikkend gedeelte van het arrest waar, 
in verband met het uitstel van de tenuit
voerlegging van de veroordeling, beslist 
wordt : « dat het voordeel van de op
schorsing . . . ontnomen wordt voor het 
deel van de hoofdgevangenisstraf niet 
door de voorhechtenis gedekt » ; 

Dat het arrest dan ook niet wettig 
met redenen omkleed is ; 

(1) Oass., 6 maart 1967 (An·. cass., 1967,. 
blz. 840); men raadplege cass., 10 maart 1969· 
(ibicl., 1969, blz. 643). 

(2) Oass., 5 december 1966 (Arr. cass., 
1967, blz. 443); men raaclplege cass., 8 juni 
1971 (ibicl., 1971, blz. 1010). 

(3) Cass., 10 april 1972 (Arr. cass., 1972, 
blz. 745). 
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Overwegende dat het uitstel een be
.standdeel is van de uitgesproken straf; 
dat de vernietiging van de beslissing 
ingevolge haar onwettolijkheid met be
trekking tot het uitstel, de vernietiging 
tot gevolg heeft van de veroordeling 
zelf; 

Om die redenen, en zonder acht te 
.slaan op het verzoekscbrift door eiser op 
·de griftie van bet Hof van beroep te Luik 
neergelegd op I4 december 1971, hetzij 
buiten de termijn bepaald door arti
kel 422 van bet lilf etboek van strafvorde
ring, vernietigt het bestreden arrest in 
zoverre het uitspraak doet over de straf
vordering tegen eiser ingesteld.; beveelt 
dat van dit arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van de gedeeltelijk 
vernietigde beslissing; laat ,de kosten 
ten laste van de Staat ; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar het Hof van beroep 
te Brussel. 

23 januari 1973. - 2• kamer. -. 
Voorzitter, de H. Naulaerts, raadsbeer 
waarnemend voorzitter. - Verslaggever, 
de H. Chatel. - Gelijkluidende oonolusie, 
·de H. Paul Mahaux, eerste advocaat
:generaal. - Pleiter, de H. Willems 
{van de balie te Hasselt). 

2• KAMER. - 23 januari 1973. 

VOORZIENING IN CASSATIE. 
VoRM - STRAFZA.KEN. - VooRzm
NING VA.N DE BURGERLIJKE PARTIJ. -. 
VERPLIOHTING DE AKTE ZELF VAN DE 
VOORZIENING TE BETEKENEN. 

Niet ontvankelijk is de voorziening van de 
bttrgerlijke partij, wanneer deze aan 
de verweerder enkel ter kennis heejt 
gebmoht dat zij zioh in oassatie heejt 
voo1·zien, zonde1· hem de akte zelj van de 
voo1·ziening te betekenen (I). (Sv., 
art. 418.) 

(REGIE VAN TELEGRAFIE EN TELEFONIE,, 
T. PEETERS EN PERSONENVENNOOT
SOHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJK
HEID « DEOKX EN ZONEN ».) 

ARREST. 

gewezen door de Correctionele · Recbt
bank te Mechelen ; 

Overwegende dat eiseres, burgerlijke 
partij, aan de verweerders enkel beeft 
doen aanzeggen dat zij zich op 6 juli 
I972 in cassatie had voorzien, zonder de 
akte zelf van de voorziening te laten 
betekenen ; · 

Dat de voorziening derbalve, bij toe
passing van artikel 418 van het Wet
hoek van strafvordering, niet .ontvanke
lijk is; 

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

23 januari 1973. - 2• kamer. -
Voorzitter en Verslaggever, de H. Nau
laerts, raadsheer waarnemend voorzitter. 
- Gelijkluidende oonolusie, de H. Paul 
Mabaux, eerste advocaat-generaal. -
Pleiters, de HH. van Heeke en DeBruyn. 

2• KAMER. - 23 januari 1973. 

1° CASSATIEMIDDELEN. - STRAF
ZAKEN. - VOORZrENING VAN DE VER
OORDEELDE. - VEROORDELING TOT 
EEN ENKELE STRAF.- MIDDEL HIER
UIT AFGELEID DAT VERSCHEIDENE 
STRAFFEN HADDEN MOETEN UITGE
SPROKEN WORDEN. - GEBREK AAN 
BELANG.- NIET ONTVANKELIJK MID
DEL. 

2° HOGER BEROEP.- STRAFZAKEN. 
- RECHTER IN HOGER BEROEP. -
EENPARIGHEID.- GEVALLEN WAARIN 
DEZE VEREIST IS. 

3° WEGVERKEER. - WET BETREF
FENDE DE POLITIE OVER FET WEGVER
KEER, ARTIKEL 4 7. - VERBOD · EEN 
VOERTUIG TE BESTUREN ALVORENS 
RET BIJ DEZE BEPALING OPGELEGDE 
QNDERZOEK TE HEBBEN ONDERGAAN. 
- AARD VAN DEZE MAATREGEL. 

I 0 De beklaagde die we gens versoheidene 
misdrijven tot een enkele stmf is vm·
oordeeld, is bij gebrek aan belang niet 
ontvankelijk om een middel hieruit aj 

HET HOF; - Gelet op bet bestreden (1) Cass., 23 november 1971 (Arr. cas .•. , 
vonnis, op 30 juni 1972 in boger beroep . 1972, blz. 306). 
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te leiden dat de feitenrechter verscheidene 
stratfen had moeten uitsp1·eken (1). 

2° Het ge1·echt in hoge1· bemep, waa1·biy' 
een hoge1· bemep tegen een beslissing op 
de stmfvordering aanhangig is, moet 
zijn beslissing met eenpat·ige stemmen 
van zijn leden ~~itsprelcen indien het de 
doot· cle ee1·ste 1·echter uitgesprolcen st1·aj 
of veiligheidsmaatregel ve1·zwaart, zo
niet een stmf of een veiligheidsmaat
regel t~itsp1·eelct, te1·wi,jl de eerste 1·echter 
cle strafvonle7·ing niet ontvankelijk, ve7·
vallen of ongegmnd had vM·lclaa1·d (2), 
of nag deze st7·af of cleze maat1·egel niet 
hacl uitgesp1·olcen. 

30 Het verbod een voe1·tuig te bestu1·en 
alvo1·ens het oncle!'Zoek te onde1·gaan, 
dat bij artikel 4 7 van de wet betreffende 
de politie ove1· het wegverlcee1· (coi:h·dina
tie van 16 maart 1968) is opgelegd aan 
eeniede1· die van het 1·echt tot stu1·en ve7·
vallen is ve7·lclaa7·d, is geen st?·af, doch een 
veiligheidsmaat1·egel (3). 

(CLUYTENS.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 2 november 1972 in hoger 
beroep gewezen door de Correctionele 
·Rechtbank te Brussel ; 

Overwegende dat het vonnis enkel 
uitspraak doet nopens de strafvordering ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 9 en 97 
van de Grondwet en 65 van het Straf
wetboek, 

doordat het bestreden vonnis een enkele 
geldboete uitspreekt wegens de telast
leggingen 1 en 2 en een andere enkele 
geldboete wegens de telastleggingen 3 
en 4 .zonder telkens vast te stellen dat 
de inbreuken opgeleverd worden door 
een zelfde feit of de uitvoering zijn van 
hetzelfde misdadig opzet, 

terwijl bij samenloop van wanbedrij
ven de toepassing van een enkele straf 

(1) Cass., 11 oktobe-r 1965 (Bttll. en PASIC., 
1966, I; 188). 

(2) Cass., 19 december 1966 (Ar1·. cass., 
1967, blz. 500) ~n de arresten in noot 1 ver
meld. 

(3) l\1en raadplege Rep. pmt. dtt d1·. belge, 
v" Voir;e ( U sagers de la) (Police dtt roulage), 
nr. 263. 

maar wettelijk is indien die wanbedrij
ven ofwel worden opgeleverd door eell 
zelfde feit, ofwel de uitvoering zijn van 
hetzelfde misdadig opzet : 

Overwegende dat het middel, bij ~e
brek aan belang niet ontvankelijk Js; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van artikel 2llbis van 
het W etboek van strafvordering, 

clom·dat het vonnis de geldboete wegens 
de telastleggingen 3 en 4 opvoert en 
de vervangende gevangenisstraf ver
zwaart, zonder vaststelling van de een
parige stemmen van de leden van de 
rechtbank; 

en over het middel ambtshaJve afge
leicl uit de schencling van dezelfde be
paling, 

doat·dat het vonnis de vrijstelling van 
onderzoek bij het eindigen van het ver
val van het recht tot sturen, die het 
beroepen vonnis had verleend, zonder 
bovengenoemde vaststelling niet hand
haaft : 

Overwegende dat eiser, verdacht van 
te Dilbeek, op 23 mei 1972, een voertuig 
bestuurd te hebben, A) na alcoholische 
dranken in zodanige hoeveelheicl te 
hebben gebruikt dat het alcoholgehalte 
in zijn bloed op het ogenblik dat hij be
stuurde ten minste 1,5 gram per liter 
bedroeg, telastlegging 3, B) terwijl hij 
in staat van dronkenschap verkeerde, 
telastlegging 4, door de politierechtbank 
veroordeeld werd tot een geldboete van 
200 frank, gebracht op 6.000 frank, of 
45 dagen vervangende gevangenisstraf, en 
bovendien vervallen verklaard werd van 
het recht een voertuig te besturen met 
vrijstelling van het onderzoek voorge
schreven door artikel 4 7 van de geco6r
dineerde wetten op het wegverkeer ; 
dat, op het hoger beroep van het open
baar ministerie, de correctionele recht
bank deze straf heeft verzwaard en tegen 
eiser een geldboete van 500 frank heeft 
uitgesproken, gebracht op 15.000 frank, 
of drie maanden vervangende gevangenis
straf en tevens de vrijstelling van onder
zoek bij het eindigen van het verval niet 
gehandhaafd heeft, zonder vast te stellen 
dat het vonnis op die punten werd uit
gesproken met eenp~rige stemmen van 
de leden van de rechtbank; 

Dat het gerecht in hoger beroep bij 
eenparige stemmen nitspraak moet doen 
ook wanneer het een veiligheidsmaat
regel, zoals het onderzoek na het eindigen 
van het verval van het recht te sturen, 
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uitspreekt· welke de eerste rechter niet 
uitgesproken had; 

Dat het verval van het recht om een 
voertuig te besturen een bestanddeel 
van de straf is, zodat de vernietiging van 
de beslis~ing betreffende de hoofdstraf 
zich uitstrekt tot het uitgesproken ver
val; 

Dat het vonnis aldus artikel 2llbis 
van het W etboek van strafvordering 
heeft geschonden ; 

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

Om die redenen, vernietigt het bestre
den vonnis, in zover het uitspraak doet 
over de telastleggingen 3 en 4 en over de 
koste.n ; verwerpt de voorziening voor 
het overige; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de kant 
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing; 
veroordeelt eiser in de helft van de kos
ten ; . laat het overige ten laste van de 
Staat; verwijst de aldus beperkte zaak 
naar de Correctionele Rechtbank • te 
Leuven, zitting houdende in hoger be
roep. 

23 januari I973. - 2e kamer. -
VooTzitteT, de H. Naulaerts, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeveT, 
de H. Van Leckwijck. - Gelijkluiaenrle 
conclusie, de H. Paul Mahaux, eerste 
advocaat-generaal.- Pleiter, de H. Riso
poulos (van de balie te Brussel). 

3e KAMER. - 24 januari 1973. 

I° CASSATIEMIDDELEN.- BuRGER
LIJKE ZAKEN. - MID DEL VAN NIET-

(1) Men raadplege cass., 2 januari 1969 
(A1-r. cass., 1969, blz. 409). 

(2) Oass., 11 december 1843, redenen 
(Bttll. en PAsro., 1844, I, 18); 14 mei 1962, 
redenen (ibid., 1962, I, 1027), 3 mei 1965 
(ibid., 1965, I, 924) en 19 juni 1972 (An·. cass., 
1972, blz. 970). Vgl. in belastingzaken : 
cass., 14 oktober · 1971 (A ?'I·. cass., 1972, 
blz. 167). · 

Wat betreft het beginsel van de gelijkheid 
van de burgers in het algemeen en dat van 

ONTVANKELIJKHEID. - MIDDEL VAN 
NIET-ONTVANKELIJKHEID GEGROND OP 
EEN ONJUISTE UITLEGGING VAN DE 
BESTREDEN BESLISSING. - MIDDEL 
VAN NIET-ONTVANKELIJKF:EID DAT FEI
TELIJKE GRONDSLAG MIS>:'. 

2D GRONDWET.- GELIJKHEID VAN DE 
BELGEN VOOR DE WET. - BEGRIP. 

3D SOCIALE ZEKERHEID. - WERK
LOOSHEIDSVERZEKERING. - KONINK
LIJK BESLUIT VAN 20 DECEMBER I963. 
BETREFFENDE DE ARBEIDSVOORZIENING 
EN WERKLOOSHEID, DE ARTIKELEN I54 
EN I57, VERVANGEN BIJ DE ARTIKE
LEN I EN 2 VAN HET KONINKLIJK 
BESLUIT VAN 22 DECEl\iBER I967. -
GRONDWETTELIJKHEID. 

4D GERECHTSKOSTEN. - BuRGER
LIJKE ZAKEN. --: WERKLOOSHEIDS
VERZEKERING. - 0ASSA,TIEGEDING. -
VOORZIENING IN OASSATIE VAN DE 
RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIE
NING TEGEN EEN BESLISSING OVER EEN 
VORDERING INGESTELD DOOR OF TEGEN 
EEN GERECHTIGDE. - VOORZIENING 
INGEWILLIGD. - VEROORDELING VAN 
DE ElSER IN DE KOSTEN. 

I D Feitelijke g1'0ndslag mist het middel 
van niet~ontvankelijkheid dat tegen een
middel is opgewo1-pen en hieTuit ajgeleid 
dat de bestTeden beslissing wettelijlc 
ge?·echtvaa1·rligd blijjt dooT een niet 
gekritiseerde bepaling, wannee1• dit mid
del van niet-ontvankelijkheid geg1'0nd is 
op een onjttiste interp1·etatie van de 
beslissing (I). 

2D A1·tilcel 6 van de GTondwet betekent dat 
alle Belgen zich gelijkerwijze aan de 
voo1·sch1·ijten van de wet moeten · onde1·
we1·pen, zoals zij allen hetzelfde 1·echt 
hebben om de besche1·ming e?"van in te 
1·oepen (2). 

3D De bepalingen van de m·tikelen 15J en 

de n1annen en vrouwen, zie de con6lusie van 
Advocaat-generaal Duman, v66r .cass., 2 mei 
1960, in Arresten van het Hof van cassatie, 
1969, biz. 834 en volg., inz. blz. 841 ; Raad 
van State, arrest van 21 clccember 1966, 
nr. 12.124 (A1-resten van de Raad van State, 
biz. 1083); J. DABrN, Doctrine gfmemle de 
l'Etat, biz. 427, nr. 264; WIGNY, Propos· 
constitutionnels, uitg. 1963, biz. 155 en 156 ; 
Rep. pmt. du dr. belge, v" Constitution, nr. 14. 
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157 van het koninklijk besluit van 
20 december 1963 betreffencle cle a1'
beidsvoorziening en tve1·kloosheicl, zoals 
zij zijn vervangen bij de a1·tilcelen 1 
en 2 van het koninlclijk beslt£it van 
22 december 1967, die de mannen en 
vrouwen in onde1·scheiden cc£tegorieen 
incleelclen en hun bijgevolg ondeTschei
den , weTkloosheidst£itlceTingen toelcenclen, 
waren niet st1·ijdig met het beginsel 
van de gelijkheid de1· Belgen, nee1·ge
legd in a1·tilcel 6 van cle GTOnclwet, daar 
zij beTustten op het jeit dat het gemiddeld 
loon van cle weTkneemsters cloo1·gaans 
lage1· is dan het gemiclcleld loon van de 
werkneme1·s (1). 

4o Wanneer het Hof, op de voo1·ziening 
van de Rijlcsclienst voor m·beidsvooT
ziening, een beslissing vernietigt op 
een vorde1·ing, gegrond op cle wetgeving 
inzalce werkloosheicl en ingesteld door 
of tegen een gerechtigcle, verooTdeelt het 
de eiser in de lcosten (2). (G.W., art. 580 
2°, 1017, lid 2, en 1111, lid 4.) 

RJJKSDIENS'I' VOOR ARBEIDSVOOR

ZIENING, '!'. SAMEREY.) 

ARREST (vertaling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
:arrest, op 10 april 1972 gewezen door het 
Arbeidshof te Luik, zitting houdende 
te Namen; 

Gelet op het eerste onderdeel van het 
xniddel, afgeleid nit de schending van 
de artikelen 6, 97 en 107 van de Grand
wet, 154 en 157 van het koninklijk 
besluit van .20 december 1963 betreffende 
de arbeidsvoorziening en werkloosheid, 
zoals zij respectievelijk gewijzigd zijn 
bij de artikelen 1 en .2 van het konink
lijk besluit van .2.2 december 1967, 7 
van de besluitwet van .28 december 1944 
betreffende. de maatschappelijke zeker
heid der werknemers, zoals dit is ge
wijzigd en aangevuld bij artikel 3 van 
de wet van 14 juli 1951, 10 van de wet 
-van 14 februari 1961, 44 van de wet van 

(1) Het koninklijk besluit van 13 oktober 
1971 wijzigt het koninklijk besluit van 20 de
·cember 1963. Vanaf de 1° november 1971, 
·datum waarop het koninklijk besluit van 
13 oktober 1971 is in werking getreden, heeft 
·men als overgangsmaatregel de werkloosheids
uitkeringen uitdrukkelijk vastgesteld op grond 
van het gemiddeld dagloon van de werkne-

16 april 1963 en 5 van de wet van 11 ja
nuari 1967, 

doo1·clat het bestreden arrest, dat de 
beroepen beslissing bevestigt, voor recht 
zegt dat de artikelen 154 en 157 van het 
koninklijk besluit van .20 december 1963 
betreffende de arbeidsvoorziening en 
werldoosheid, zoals zij zijn gewijzigd 
bij de artikelen 1 en .2 van het konink
lijk besluit van 22 december 1967, on
wettelijk zijn wegens strijdigheid met het 
beginsel van de gelijkheid der geslachten, 
vervat in artikpl 6 van de Grondwet, voor 
zover zij met Jlet oog op de indeling in 
categorieen voor het vaststellen van het 
bedrag der werkloosheidsuitkeringen en 
bij de vaststelling van die bedragen zelf 
een onderscheid maken naargelang van 
het geslacht, zonder enige verdere recht
vaardiging in de huidige ontwikkeling 
van het stelsel van de besluitwet van 
28 december 1944 betreffende de maat
schappelijke zekerheid der werknemers, 
zodat verweerster aanspraak kan maken 
op dezelfde werkloosheidsuitkeringen als 
een mannelijk werknemer van dezelfde 
1eeftijdscategorie, met dezelfde gezins
lasten, dit wil zeggen hetzelfde bedrag 
als dat van de meerderjarige werknemer 
zonder gezinslast bedoeld in categorie II, 
1°, van voormeld artikel 154, 

terwijl het gelijkheidsbeginsel van ar
tikel 6 van de Grondwet wordt in acht 
genomen wanneer al degenen, die zich 
in eenzelfde feitelijke toestand bevinden, 
.onderworpen zijn aan dezelfde voorwaar
den van een algemene en objectieve regel 
die de differentiatie kan rechtvaardigen 
op grond van de wettelijk nagestreefde 
doeleinden ; de werhloosheidsuitkering 
die geen bestaansminimum of sociaal 
minimum is, hoofdzake1ijk tot doel heeft, 
althans gedeeltelijk, het onvrijwillig 
kwijtraken van een betrekking te ver
goeden ; wegens dit oogmerk van de 
wetgever er voor de berekening van de 
uitkering rekening wordt gehouden met 
de inkomsten uit deze arbeid evenals met 
sommige feitelijke omstandigheden, zoals 
het gezin, de leeftijd van de werkloze, 
enz. ; wat de werkneemsters betreft, het 
vaststaat dat het werkelijk verdiende 
loon, dat in geval van werhloosheid ge-

mers, mannen en vrouwen; deze gemiddelde 
lonen worden vastgesteld door de Minister 
van Tewerkstelling en Arbeid, op advies van 
het Beheerscomite van de Rijksdienst voor 
arbeidsvoorziening. 

(2) Cass., 7 juni 1972 (Arr. cass., 1972, 
blz. 946). 
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deeltelijk door de uitkering wordt ver
goed, in de meeste sectoren van de ar
beidsmarkt lager is dan het loon dat de 
mannelijke werknemers voor eenzelfde 
beurekking verdienen; ·d&ze omstandig-

\' heid een even objectieve maatstafis als de 
; ·.leeftijd of de gezinstoestand; het onder

scheid dat de wetgever tussen de manne
lijke en vrouwelijke werknemers heeft in
gevoerd voor de berekening van de werk
loosheidsuitkering hoofdzakelijk berust 
op dez6 objectieve maatstaf, namelijk het 
verschil in loon en niet een differentiatie 
naargelang van het geslacht, zoals door 
het bestreden arrest wordt verkla[J.rd ; 
het bestreden arrest derhalve met scherr
ding van de in het middel aangehaalde 
wettelijke bepalingen de onwettelijkheid 
heeft vastgesteld van de artikelen 154 
en 157 van evengemeld koninklijk be
sluit van 20 december 1963, in zover zij 
met het oog op de indeling in catego
rieen voor het vaststellen van het 
bedrag der werldoosheidsuitkeringen en 
bij de vaststelling van die bedragen 
zelf een onderscheid maken naargelang 
van het geslacht ; 

Over het middel van niet-ontvankelijk
heid door verweerster opgeworpen tegen 
het eerste onderdeel van het middel en 
afgeleid uit het gebrek aan belang ervan 
omdat het tegen een ten overvloede 
gegeven reden is gericht ; dat het arrest 
zich immers niet ertoe beperkt heeft te 
beslissen dat de artikelen 154 en 157 
van het koninklijk besluit van 20 decem
ber 1963, gewijzigd op 22 december 1967, 
onverenigbaar waren met artikel 6 van 
de Grondwet, maar bovendien, zonder 
dienaangaande te worden bekritiseerd, 
beslist heeft dat de indeling van deze 
bepalingen strijdig was met artikel 7 
van de besluitwet van 28 december 1944, 
zoals dit is gewijzigd bij de wetten van 
14 juli 1951, 14 maart 1960 en 14 februari 
1961 : 

Overwegende , dat weliswaar volgens 
het arrest de aldus vastgestelde indeling 
niet aileen in strijd is met artikel 7 van 
de besluitwet van 28 december 1944, 
zoals het onder meer is gewijzigd hij de 
wetten van 14 juli 1951, 14 maart 1960 
en 14 februari 1961, maar ook met arti
kel 6 van de Grondwet ; dat evenwel uit 
een voorgaande reden van het arrest 
blijkt dat het arbeidshof niet heeft 
geoordeeld dat de artikelen 154 en 157 
van het koninklijk besluit van 20 decem
ber 1963, zoals zij zijn gewijzigd, nietig 
waren omdat zij in stri.id zouden zijn 
met artikel 7 van de besluitwet van 

28 december 1944, maar enkel omdat 
zij " niet meer st.rookten met de sociale 
vooruitgang " die de wetgever in 1944 
nastreefde en is blijven nastreven ; dat 
het beschikkend gedeelte van het arrest. 
anderzijds uitdrukkelijk erop wijst dat 
de bepalingen van meermaals gemeld 
koninklijk besluit onwettelijk zijn we
gens strijdigheid met het beginsel van 
de gelijkheid der geslachten, vervat in 
artikel 6 van de Grondwet, voor zover 
zij met het oof op de indeling in catego
rieen voor het vaststellen van het bedrag 
der werkloosheidsuitkeringen en bij de 
vaststelling van die bedragen zelf een 
onderscheid maken naargelang van het 
geslacht, zonder enige verdere rechtvaar
diging in de huidige ontwikkeling van 
het stelsel van de besluitwet van 28 de
cember 1944 betreffende de maatschap
pelijke zekerheid der werknemers ; 

Overwegende dat nit al deze over
wegingen blijkt dat het arrest de bepalin
gen, die het weigert toe te passen, slechts: 
onwettelijk verklaart wegens schending 
van artikel 6 van de Grondwet, en dat 
het naar artikel 7 van de besluitwet van 
28 december 1944 enkel verwijst om aan 
te tonen dat de door de gekritiseerde 
bepalingen aangewende maatstaf om 
een onderscheid te maken tussen Inannen 
en vrouwen niet meer met de door 
de wetgever nagestreefde doeleinden 
strookt; 

Dat het middel van niet-ontvankelijk
heid, dat op een onjuiste uitlegging van 
de redenen van het arrest berust, feite
lijke grondslag mist ; 

Over het eerste onderdeel van het 
middel: 

Overwegende dat artikel 6 van de 
Grondwet betekent dat alle Belgen zich 
gelijkerwijze aan de voorschriften van 
de wet moeten onderwerpen, zoals zij 
allen hetzelfde recht hebben om de 
bescherming ervan in te roepen ; 

Overwegende dat de indelingen van 
de artikelen 154 en 157 van het konink
lijk besluit v,an 20 december 1963 betref
fende de arbeidsvoorziening en werkloos
heid, gewijzigd bij het koninldijk besluit( 
van 22 december 1967, die ten deze van 
toepassing zijn, niet berusten op een.! 
willekeurig onderscheid tussen mannen, 
en vrouwen als dusdanig, maar op de( 
omstandigheid dat gemiddeld het loon! 
van de werkneemsters lager was dan dat 
van de werknemers, omdat de werkpeemi 
sters doorgaans een minder goed betaalcj' 
werk verrichtilen ; 1 
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Overwegende dat de artikelen 154 
:en 157 van voormeld koninldijk besluit 
dus niet strijdig zijn met het gelijkheids
beginsel n(:lergelegd in artikel 6 van de 
Grondwet; 

Overwegende dat door niettemin deze 
reglementaire bepalingen niet toe te 
passen op grand dat « gelet op de huidige 
ontwikkeling in de verschillende sectoren 
van de sociale zekerheid op het ogenblik 
van de feiten, de indeling van artikel 154 
van het koninklijk besluit van 20 decem
ber 1963 ... zeker niet 1neer strookte met 
de sociale vooruitgang die de sociale wet
gever nastreefde n, het bestreden arrest 
de betekenis en de draagwijdte van 
artikel 6 van de Grondwet heeft miskend; 

Dat dit onderdeel van het middel ge
grond 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 ; gelet op 
artikel 1017 van het Gerechtelijk Wet
hoek, gewijzigd bij de wet van 24 juni 
1970, veroordeelt eiser in de kosten; 
verwijst de zaak naar het Arbeidshof 
te Brussel. 

24 januari 1973. - 3e kamer. -
VooTzitte?·, de H. Polet, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Ve?·slaggeve1·, de 
H. Janssens. - Gelijlchtidende conclusie, 
de H. Colard, advocaat-generaal. 
PleitM'B, de HH. Simont en Bayart. 

Op dezelfde dag is een arrest in dezelfde 
zin gewezen inzake Rijksdienst voor 
.arbeidsvoorziening tegen Bodart. 

1 e KA,MER. - 25 januari 1973. 

1 o INKOMSTENBELASTINGEN. 
WETBOEK VAN LlE INKOMSTENBELAS

TINGEN.- YENNOOTSOHAPSBELASTING. 

- PERSONENVENNOOTSOHAP DIE NIET 

HEEFT GEKOZEN VOOR DE ONDERWER

PING VAN HAAR WINSTEN IN DE PER

SONENBELASTING, TEN LASTE VAN HAAR 

VENNOTEN.- GEDEELTELIJKE VERDE

LING VAN HET MAATSOHAPPELIJK VER-

1\'lOGEN.- AANSLAG VAN DE WINSTEN 

OVER HET DIENSTJAAR EN BIJZONDERE 

AANSLAG. - SAMENVOEGING. - WET· 

'TELIJKHEID. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN. 
WETBOEK VAN DE INKOMSTENBELAS

TINGEN.- YENNOOTSOHAPSBELASTING. 

- BEREKENING VAN DE BELASTING. -

BrJZONDERE AANSLAGEN. ARTI

KEL 131, 2°.- DEEL VAN DE BELAST

BARE AANSLAG DAT NIET MEER BE

DRAAGT DAN HET BED RAG VAN DE 

VROEGER GERESERVEERDE WINSTEN.

YROEGER GERESERVEERDE WINSTEN. 

- BEGRIP. 

1° In geval van gedeeltelijke ve1·deling van 
het maatschappelijlc ve1·mogen van een 
peTsonenvennootschap die niet heeft 
gekozen vooT de onde?·we?·ping van haa?' 
winsten in de pe1·sonenbelasting ten 
lctste van haa1· vennoten, w01·dt de 
bijzonde1·e aanslag, bedoeld in aTtikel120-
van het W etboek vicn de inlcomstenbe
lastingen, ~evoegrl bij de aanslag van 
de cloD?' rle vennootschap tijdens het 
belastbaaT tijrlpe?'lc behaalde winsten (1). 

2° Voo?' de toepassing van artikel131, 2°, 
van het W etboek van de inkomsten
belastingen zijn geen m·oege1· get·eset·
vee?·de winsten, rle meerwaarden die, 
1:ndien zij geblelcen zijn bij de· gedeelte
lijke vm·deling van het maatschappelijk 
vennogen, vroegm· niet in de rekeningen 
vo01·lcwamen noch gerealiseerd wer
den (.2). 

{VENNOOTSOHAP ONDER EEN GEJ\iEEN

SOHAPPELIJKE NAAJ\1 « DISOONTOKAN • 

TOOR VAN DE NATIONALE BANK n, T. 

BELGISOHE STAAT, MINISTER VAN FI· 

NANOIEN.) 

ARREST (ve?·taling). 

HET HOF ; ___:__ Gelet op het bestreden 
arrest, op 3 januari 1972 door .het Hof 
van beroep te Luik gewezen; 

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

rloo?·clat het bestreden arrest verklaart, 
enerzijds, dat de effecten die aan de 
rechtverkrijgenden van de beide over-

(1) Men raaclplege KmKPATRICK, L'imposi
tion des societes .belges par actions, nrs. 169 
en 174. 

(2) Men raadplege KIRKPATRICK, L'imposi
tion des societ~s belges par actions, nr. 174; 
VAN HouTTE, Traite des societes de personnes 
a ?'esponsabilile limitee, nr. 350. 
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leden vennoten werden overhandigd, 
bij het leven van deze vennoten, niet 
hun eigendom waren doch die van de 
vennootschap .. waarvan ze een deel van 
het maatschappelijk vermogen vormden 
en, anderzijds, dat de vervreemding er
van · ·om, overeenkomstig de stat·uten,. 
de rechtverkrijgenden van de beide 
overleden vennoten uit te betalen, de 
tegeldemaking van een belegd kapitaal 
is, 

tenvijl eiseres in haar conclusie aan
voerde "dat naar luid van het proces
verbaal van. 28 augustus 1958, door 
wijziging in de statuten in geval van 
overlijden van een van de vennoten 
Huart of Hicquet, aan hun erfgenamen 
niet een geldsom doch - rechtstreeks -
de effecten van het actief van de balans 
toekwamen » en dat " de vennootschap, 
ten deze, geen enkele schuld had doch 
aileen verplicht was in geval van over
lijden een gedeeltelijke verdeling te 
doen » ; het probleem, derhalve, niet was 
of de effecten eigendom van de vennoten 
warerJ, bij hun leven maar wel vast te 
stellen of ze op de dag van hun overlijden 
eigendom waren van hun erfgenamen : 

Overwegende dat, door te beslissen dat 
om, overeenkomstig de statuten, de 
rechtverkrijgenden van de beide over
leden vennoten uit te betalen eiseres hun 
de effecteil heeft overhandigd die zij bij 
hun leven in haar vermogen hadden be
legd, het arrest vaststelt dat om, over
eenkomstig de op 28 augustus 1958 
gewijzigde statuten van de vennootschap, 
de rechten te voldoen van de erfgenamen 
van de venn:oten, die eigenaar waren 
geworden van deze effecten, eiseres een 
gedeeltelijke verdeling van haar maat
schappelijk ve:rmogen heeft gedaan ; 

Overwegende dat het arrest aldus 
passend heeft geantwoord op de in het 
middel bedoelde conclusie ; 

Dat het middel feitelijke gr6ndslag 
mist; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 1322 van 
het Burgerlijk Wetboek en 97 van de 
Grondwet, 

doo1·dat het bestreden arrest verklaart 
dat het nutteloos is na te gaan of het 
beding van verdeling van 28 augustus 
1958 van de statuten en 1net name van 
artikel 15 is afgeweken en of het, in dat 
geval, geoorloofd was, daar : 1° dit 
beding is gemaakt op het moment 
van de opneming van een nieuwe ven
noot, 1e Hardy de Beaulieu, van wie men 

niet verlangde dat hij om zijn aandeel 
in de verbintenissen van verzoekster te 
waarborgen overheidsfondsen en nijver
heidsaandelen zou inbrengen, terwijl de 
vennoten Hicquet .. en Baron Huart de 
portefeuille hadden samengesteld tot 
waarborging van voornoemde verbin
tenissen ; 2° verzoekster steeds het be
staan van dit artikel 15 heeft aangevoerd 
en heeft gezegd dat de effecten, overeen
komstig artikel 15 van haar statuten, 
aan de rechtverkrijgenden van de over
leden vennoten werden . overhandigd, 

terwijl het eerste aangevoerde argu
ment, verre van het niet-nagaan van de 
draagwijdte van het beding van verde
ling van 28 augustus 1958 te rechtvaar
digen; zu}ks in 't .bijzonder noodzakelijk 
maakte ; terwijl het · bestreden arrest had 
moeten nagaan op welke rechtsbepaling 
het recht van de erfgenamen van de over
leden vennoten berustte en niet op welke 
bepaling eiseres zich terecht of ten on
rechte beriep, en terwijl het arrest, om op 
de conclusie dienaangaande van eiseres 
te antwoorden, de geldigheid van voor
meld beding van verdeling diende te 
onderzoeken en het, door zulks niet te 
doen, zijn beslissing niet wettelijk met 
redenen heeft omkleed en, bovendien, 
de bewijskracht van de alden heeft mis
kend: 

Overwegende dat het arrest het recht 
van de erfgenamen van de overleden 
vennoten op de verdeling van de in het 
maatschappelijk vermogen van eiseres 
belegde effecten uitdrukkelijk steunt op 
artikel 15 van haar statuten die door de 
overeenkomst van verdeling van 28 au
gustus .1958 gewijzigd zijn; 

Overwegende dat de consideransen 
volgens welke het nutteloos is het be
staan en de wettigheid na te gaan van 
een afwijking van de statuten die door 
eiseres niet worden betwist aileen tot 
doel hebben de conclusie van verweer
der te beantwoorden ; dat eiseres er voorts 
geen belang bij heeft de rechter te ver
wijten de draagwijdte en de geldigheid 
niet te hebben nagegaan van een heeling 
van verdeling dat zij in haar conclusie 
aanvoert; · 

Overwegende dat artikel 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek vreemd is aan de 
voorgedragen grieven ; 

Dat het middel niet kan worden aan
genmnen; 

Over het derde en het vierde middel 
sa111en, afgeleid, 

het de1·de, nit de schending van arti-
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kel 121 van het Wetboek van de inkom
stenbelastingen, 

doordat het. bestreden arrest verklaart 
« dat uit deze tekst volgt dat opnemingen 
van gereserveerde winsten, die niet aan 
de vennootschapsbelasting werden onder
worpen, terwijl ze dat hadden moeten 
zijn, onderhevig zijn aan de vennoot
schapsbelasting als bedoeld in de artike
len 20, 1°, 21 en 96 van het Wetboek van 
de inkomstenbelastingen en zulks onge
a.cht de toepassing van artikel 120 van 
hetzelfde wetboek ,, 

tenvijl in dit artikel geen verwijzing 
naar de artikelen 20, 1°, 21 en 96 voor
komt ; het helemaal niet tot doel heeft, 
zelfs onrechtstreeks, de winsten te om
schrijven die aan de vennootschaps
belasting moeten worden onderworpen 
en het er aileen toe strekt te preciseren 
dat de boekingen ten gevolge van de 
gedeeltelijke verdeling niet tot gevolg 
kunnen hebben de ten name van de ven
nootschap belastbare winsten te ver
minderen; 

het vie1·de, uit de schending van de 
artikelen 120, 131 van het Wetboek van 
de inkomstenbelastingen en 97 van de 
Gronclwet, 

cloordat het arrost verldaart dat de 
litigieuze aanslag niet onverenigbaar is 
met die welke aanleiding geeft tot de 
hefting van de bijzondere aanslag als 
bedoeld in artikel120 van genoemd wet
hoek, 

terwijl het bewijs van de bedoeling van 
de wetgever de hefting van de vennoot
schapsbelasting uit te sluiten in geval 
van hefting van de bijzondere aanslag 
met name voortvloeide uit de bep'alingen 
van artikel 131 van het Wetboek van 
de inkomstenbelastingen waarbij de ami
slagvoet van de bijzondere aanslag 
wordt vastgesteld op dertig procent 
wat het gedeelte betreft van de belastbare 
grondslag dat niet meer bedraagt dan 
het bedrag van de vroeger gereserveerde 
winsten en op vijftien ·percent wat het 
overige gedeelte betreft, en de wetgever, 
in hoofdstuk II van titel III van het · 
W etboek betreffende de grondslag van de 
belasting, heeft behandeld, enerzijds, de 
verrichtingen die aan de normale rege
ling zijn onderworpen en, anderzijds, die 
welke aan bijzondere aanslagen zijn 
onderworpen (afdeling 5, artikelen 116 
tot 125) en hetzelfde onderscheid ook 
te vinden is in hoofdstuk III betreffende 
de berekening van de belasting, en door
dat het arrest niet antwoordt op voor-

meld verweer dat de conclusie van eise
res op voornoemd artikel 131 grondde : 

Overwegende dat, enerzijds, krachtens 
artikel 121 van het Wetboek van de 
inkomstenbelastingen de opnerningen van 
winsten van het boekjaar of van gereser
veerde winsten die reeds aan de vemi.oot
schapsbelasting werden onderworpen 
naar aanleiding van de gedeel telijke 
verdeling van het maatschappelijk ver
mogen voor de toe passing van artikel 100 
zonder invloed blijven op ten name 
van de vennootschap belastbare winsten ; 

Overwegende dat volgens artikel 100, 
2°, van dit wetboek de vennootschappen 
die onder meer in de vorm van een ven
nootschap onder gemeenschappelijke 
naam werden opgericht en de aanslag 
van hun winsten in de personenbelas
ting niet hebben gekozen, belastbaar zijn 
op het bedrag gevormd door de inkom
sten uit belegde kapitalen en de in arti
kel 15, lid 2, bedoelde inkomsten die, 
derhalve, opgenomen zijn in de winsten 
en inkomsten welke bij de artikelen 20, 
1°, 21 en 96 van het wetboek aa,n de 
vennootschapsbelasting worden onder
worpen 

Overwegende dat, anderzijds, arti
kel 131, 2°, van het Wetboek van de 
inkomstenbelastingen zich ertoe beperkt 
de aanslagvoet te bepalen van de bij
zondere aanslag die onder meer- bij arti
kel 120 is vastgesteld en er het bedrag 
van de vroeger gereserveerde winsten 
uit te sluiten dat werd beschouwd als 
toegekend « aan de vennoten of leden ,, 
welke hypothese volgens de vaststellingen 
van het arrest vreemd blijkt te zijn aan 
het onderhavig geval; 

Overwegende dat, door te zeggen 
dat uit artikel 121 volgt dat de heffing 
van de bijzondere aanslag ten laste van 
eiseres niet onverenigbaar is met de be
lasting die van haar wordt gevorderd op 
basis van de artikelen 20, 1°, 21 en 96 
van dit wetboek, het arrest de gevolg
trekking die het afleidt uit deze wette
lijke bepaling stelt tegenover het door 
eiseres op artikel 131, 2°, gegronde 
verweer en dit aldus passend beant· 
woordt; 

Overwegende dat hieruit volgt dat · 
het arrest regelmatig met redenen is 
omkleed en dat het wettelijk heeft beslist 
dat uit artikel 121 blijkt dat de aanslag 
van eiseres in de vennootschapsbelasting 
krachtens de artikelen 20, 1°, 21 en 96, 
op de vermeerdering van belegde activa 
ten gevolge :van de vergelijlcing tussen 
de geboekte waarde van de effecten en 
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die van hun tegeldemaking, niet onver
enigbaar was met de heffing van de bij
zondere aanslag die, in geval van gedeel
telijke verdeling van het maatschappe
lijk vermogen, bij artikel 120 wordt 
gevestigd op het verschil in meer tussen 
de uitkeringen of toekenningen in specie,, 
in effecten of in enige andere vorm aan 
de ontslagnemende of uitgesloten ven
noot of aan de rechthebbenden van 
de overleden vennoot en hun aandeel 
in het maatschappehjk vermogen ; 

Dat de middelen niet kunnen worden 
aangenomen ; 

Over het vijfde middel, afgeleid uit 
de schending van. de artikelen 21, 131 
van het Wetboek van de inkomsten
belastingen en 97 van de Grondwet, 

doordat het bestreden arrest verklaart 
dat « de toekenningen van effecten aan 
de rechtverkrijgenden van de overleden 
vennoten bestaan uit de vroeger belaste 
reserves · die het maatschappelijk ver
mogen vertegenwoordigen en uit de 
geheime reserves van het litigieuze dienst
jaar die, ten deze, overeenstemmen met 
de meerwaarde welke bij de overhan
diging van de effecten is gebleken ,, 

terwijl artikel131 van het Wetboek van 
de inkomstenbelastingen slechts voorziet 
in een aanslag van 30 percent wat het 
gedeelte betreft van de belastbare grand
slag dat niet meer bedraagt dan het 
bedrag van de vroeger gereserveerde 
winsten en niet voor het gedeelte van 
de belastbare grondslag dat uit de ver
richting van toekenning zelf voortvloeit, 

en terwijl artikel 21 van hetzelfde wet
hoek aileen doelt op de meerwaarden, 
hetzij verwezenlijkt, hetzij uitgedrukt 
in .de rekeningen en niet op die welke uit 
een gedeeltelijke verdeling blijken : 

Overwegende dat eiseres voor het hof 
van beroep heeft aangevoerd dat de 
bijzondere aanslag die op basis van 
artikel 120 van het Wetboek van de 
inkomstenbelastingen was gevestigd, 
krachtens artikel 131, 2°, van dit wet
hoek, moest worden berekend : 1 ° tegen 
de aanslagvoet van 30 percent wat de 
uitgekeerde bedragen betreft die met 
het bedrag van de gereserveerde vvinsten 
overeenstemmen ; 2° tegen de aanslagvoet 
van 15 percent in zover hij beti'ekking 
had op het overige gedeelte van wat aan 
de erfgenamen van de beide overleden 
vennoten was overhandigd, dat is op 
het vereffeningsboni; 

Overwegende dat naar luid van voor
noemd artikel 131, 2°, de aanslagvoet 

voor de berekening van de bijzondere 
aanslag bedoeld in artikel 120 van het 
wetboek is vastgesteld op 30 percent 
wat het gedeelte betreft van de belast
bare grondslag dat niet meer bedraagt 
dan het bedrag van de vroeger gereser
veerde winsten en op 15 percent wat 
het overige gedeelte betrefG; 

Overwegende dat uit de vaststellingen 
van het arrest blijkt dat de meerwaarden 
die, ten deze, bij de overhandiging van 
de effecten aan de erfgenamen van de 
overleden vennoten zijn gebleken vroeger 
niet in de rekeningen uitgedrukt of ver
wezenlijkt waren ; 

Overwegende dat deze meerwaarden, 
die latent zijn gebleven tot op het ogen
blik van de gedeeltelijke verdeling van 
het maatschappelijk vermogen, geen 
vroeger gereserveerde winsten konden 
opleveren; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest in zover het beslist dat er 
grand bestaat tot toepassing van de aan
slagvoet van 30 perc.ent op de bijzondere 
aanslag inzake « de meerwaarde die bij 
de overhandiging van de effecten is 
gebleken » en het eiseres in de kosten 
veroordeelt; verwerpt de voorziening 
voor het overige ; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt op 
de kant van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing ; veroordeelt elke partij in de 
helft van de kosten ; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar het Hof van beroep 
te Brussel. 

25 januari 1973. 1e kamer. -
Voo1·zitter, de H. Valentin, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Verslaggever, 
Baron Richard. - Gelijkluidende conclu
sie, de H. Depelchin, advocaat-generaal. 
- Pleiters, de HH. Bours (van de balie 
te Luik) en Fally. 

1 e KAMER. - 26 januarj 1973. 

1° AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST). - DODING. -
SCHADE DIE VOOR RET MINDER.JARIG 
KIND VAN RET SLACHTOFFER VOORT
VLOEIT UIT HET VERLIES VAN DIENS 
BEDRI.JFSINKOMSTEN. - BEGRIP. 

2° CASSATIE.- 0MvANG.- BuRGER
LUKE ZA,KEN. - BESCHIKKENDE GE
DEELTE NIET ONDERSCHEIDEN TEN 

I ' 

i! 
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OPZICHTE VAN DE OMVANG VAN DEVER· 

NIETIGING. - BE;GRIP. 

l 0 H et minderja1'ig kincl wiens vade?' het 
slachtotfer van een doding is, onde7'
gaat pe1·soonlijk een sto tfelijk nadeel 
wegens het ve1·lies van de bed1'ijjsinkom
sten van de vade1', in zove1'1'e deze een 
deel van deze inkomsten aan het onde7'
hottd en de opvoeding van het kind 
besteedde (1). (B.W., art. 138.2 en 1383.) 

2° In btw-ge1·lijke zaken is, ten opzichte van 
de omvang van de vernietiging, geen 
beschikkende gedeelte dat onde1·scheiden 
is van het dom· het cassatieberoep best?'e
dene beschikkende gedeelte, datgene waar
tegen dom· geen van de partijen in het 
cassatiegeding een ontvankelijke voo1'
ziening lean wm·den ingesteld (.2). 

{NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BEL

GISCHE SPOORWEGEN, T. JI~OSTERT,BEL

GISCH BUREAU VOOR AUTOJIWBIELVER

ZEKERAARS EN BOSMANS.) 

ARREST. 

HET HOF; -- Ge1et op het bestreden 
arrest, op 19 maart 1971 door het Hofvan 
beroep te Brusse1 gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 1382 en, voor zo
veel als vereist, 302 (lees 203) van het 
Burgerlijk Wetboek en 97 van de Grand
wet, 

doo1·dat het bestreclen arrest, ofschoon 
llet aanneemt dat eiseres de door haar 
aan d9 rechthebbenclen van het slacht
offer betaalde voorschotten tegen eerste 
verweercler, aansprakelijk voor het on
geval, en cliens verzekeraar 1nag terug
vorcleren voor zover de rechthebbenden 
zelf door de font van eerste verweercler 

·Ben materiele schade hebben geleden, 
niettemin oordeelt clat de lijfrente van 
46.2 . .233 frank, door eiseres ten voordele 
van de minderjarige kincleren van het 
slachtoffer gev!3stigcl, in gene mate kan 
teruggevorclerd worden om de reden 
" dat de wezen van wijlen Witpas J ozef 
goon recht hebben op een vergoecling 
wegens inkomstenverlies als gevolg van 
het overlijden van hun vader; dat het 
door de Nationale maatschappij der 
Belgische spoorwegen ten vbordele van 
de wezen van het slachtoffev gevestigde 
lmpitaal van 46.2.233 frank vreemcl is aan 
de rechten van de wezen, erfgenamen 
van het slachtoffer, tegenover de aan
sprakelijke van het ongeval, en clan ook 
niet kan beschouwcl worden als een voor
schot terugvorclerbaar op Mostert Hen
drik of diens verzekering "' 

te1·wijl de vader met een cleel van zijn 
inkomsten in het onderhoud en de op
voeclmg van zijn minderjarige kinderen 
voorz1et, zodat deze laatsten stoffelijk 
worden geschaad door de onrechtmavige 
handelmg d1e de dood van hun vader tot 
gevolg heeft, en hiervoor een persoorilijk 
recht op schadevergoecling tegenover de 
dm·cle aansprakelijke verkrijgen: 

Over_wegende dat het bestreclen arreE~t, 
na eerste verweerder en het slachtoffer 
Witpas elk voor de . helft; aansprakelijk 
te hebben verklaard voor het ongeval, 
eerste verweercler en zijn verzekeraar, 
tweede verweerder, in solidttm veroor
deelt om aan eiseres, vverkgever van het 
slachtoffer, de helft te betalen van onder 
meer de som van 701.4.24 frank, zijnde 
het kapitaal clat eiseres ten voorclele 
van de wecluwe van het slachtoffer heeft 
gevestigcl, doch de vordering van eiseres 
afwijst in zover zij strekt tot betaling van 
de helft van de som van 46.2.233 frank 
zijnde het kapitaal gevestigcl ten voordel~ 
van de wezen van het slachtoffer ; 

Overwegencle dat het arrest aan ver
weerster Bosmans, wecluwe van het 1 

slachtoffer, hanclelencle als wettelijke 
voogdes en beheerster van de goederen 
van haar minderjarige kinderen, slechts 
een vergoecling wegens 1norele schade 
voor ~lk van de kinderen toekent, zijnde 
de emge vergoeding die zij voor hen had 
gevorderd; 

Over~vlegencle dat het arrest, om de 
vorclering van eiseres; strekkende tot 
betaling van de helft van het ten voor
dele van de w:ezen van het ·slachtoffer 
gevestigde kapitaal, af te wijzen, impli
ciet beschouwt dat het overlijden van 
de vader voor de minderjarige kincleren 
geen persoonlijk stoffelijk nadeel met 
zich brengt, en dat die kincleren der
halve geen vergoeding nit dien hoofde 
kumien bekomen ten laste van ·de aan
sprakelijke clercle ; 

Overwegende clat de minclerjarige kin
deren wier vader het slachtoffer is van 
een onvrijwillige doding, een persoonlijk 
stoffelijk nadeel kunnen ondergaan we
gens het derven van de lonen waarvan 
de vader een deel aan hun onderhoud en 
opvoeding besteedde ; 

Dat het arrest geen enkele omstandig
heid aanhaalt waardoor zulks ten deze 
niet het geval zou zijn ; 

(1) Men raac1plege cass., 1 juni 1971 (A1·r. 
cass., 1971, blz.l 975). 

(2) Cass., 14 ~eptember 1972, supra, blz. 59. 
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Overwegende dat het arrest derhalve 
zijn beslissing, luidens welke eiseres het 
ten voordele van de minderjarige kinde
ren van het slachtoffer gevestigde kapi
taal, ook niet voor een deel, van de aan
sprakelijke derde kan terugvorderen, · 
niet wettelijk rechtvaardigt ; 

Dat het middel gegrond is ; 

Overwegende dat het totaal van de 
door eiseres ten voordele van de weduwe 
en de minderjarige kinderen van het 
slachtoffer gevestigde kapitalen, weze 
701.424 frank plus 462.233 frank = 
1.163.657 frank, het bedrag overschrijdt, 
weze 1.082. 751 frank, dat luidens het 
arrest het verlies vertegenwoordigt van 
het gehele bedrag van de beroepsinkom
sten van het slachtoffer die het niet aan 
zijn eigen onderhoud besteedde ; 

Overwegende dat, indien het arrest 
de aan verweerster Bosmans, weduwe 
van het slachtoffer, toekomende vergoe
ding berekent op basis van dit bedrag 
van 1.082.751 frank, enkel verminderd 
met. het door eiseres ten voordele van de 
weduwe gevestigde kapitaal, het zulks 
alleen heeft kunnen doen omdat het de 
vordering van eiseres, strekkend tot 
betaling van het ten voordele van de 
:ininderjarige kinderen gevestigde kapi
taal, afwijst ; 

Dat hieruit voortvloeit dat het aan
nemen van het middel derhalve nood
zakelijk de vernietiging meebrengt van 
de beE>lissing waarbij het bedrag van de 
aan verweerster 'Bosmans wegens verlies 
van de beroepsinkomsten van het slacht
offer verschuldigde vergoeding werd vast
gesteld, dispositief dat, ten aanzien van 
de omvang van de uit te spreken ver
nietiging, niet te onderscheiden is van 
het bestreden dispositief; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest in zover het, ten aanzien 
van het vastgestelde bedrag van 
1.082. 751 frank, de vordering van eise
res, strekkend tot betaling van het tot 
vestiging van de lijfrente ten voordele 
van de minderjarige kinderen van het 
slachtoffer gestorte kapitaal, voor het 
gelJ.eel afwijst, en in zover het de aan ver
weerster Bosmans wegens verlies aan 
beroepsinkomsten toekomende vergoe
ding bepaallt zonder rekening te houden 
met het door eiseres ten voordele van de 
minderjarige kinderen gevestigde kapi
taal; beveelt dat melding van dit arrest 
zal worden gemaakt op de kant van de 
gede3ltelijk vernietigde beslissing; houdt 

de kosten aan ; zegt dat erover door de 
feitenrechter zal worden beslist; verwijst 
de aldus beperkte zaak naar het Hof van 
beroep te Gent. 

26 januari 1973. - Je kamer. -
Voo1·zitte!·, Ridder Rutsaert, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggever, 
de H. de Vreese. - Gelijkluidende con
clusie, de H. Detournay, advocaat
generaal. - Pleiters, de HR. Van Ryn 
en Fally. 

1 e KAMER. - 26 januari 1973. 

VOORZIENING IN CASSATIE. 
VORM. - TUCHTZAKEN. - VoORZIE

NING TEGEN EEN BESLISSING VAN DE 

RAAD VAN BEROEP VAN DE 0RDE 

VAN GENEESHEREN. - BESLISSING 

VAN }'fA 10 AUGUSTUS 1970. - VooR

ZIENING INGESTELD ZONDER DE TUS

SENKOMST VAN EEN ADVOCAAT BIJ RET 

HoF VAN CASSATIE. - NIET-ONT

V ANKELIJKTIEID. 

Niet ontvanlcelijk is de voo1·ziening die 
tegen een beslissing van de raad van 
bemep van de 01·de van geneeshe1·en 
van na 1 augusttts 1970 is ingesteld 
zonde1· de Mtssenlcomst van een advocaat 
bij het Hoj van cassatie (1). (K. B. 
nr. 79 van 10 nqvember 1967, art. 26, 
gewijzigd bij artikel 66 van de wet 
van 15 juli 1970.) 

(BOGAERT, T. ORDE VAN GENEESREREN.) 

AnREST. 

RET HOF; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 19 jcmi 1972 gewezen door 
de Raad van beroep met het N ederlands 
als voertaal, van de Orde der genees
heren; 

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

Overwegencle dat luidens artikel 26 
van het koninklijk besluit nr. 79 van 
10 november 1967 betreffende de Orde 
der geneesheren, gewijzigd door artikel 66 
van de wet van 15 juli 1970 tot wijziging 
van de wet van 10 oktober 1967 houdende 

(1) .Cass., 5 rnei 1972, (A1·r. cass., 1972, 
blz. 831). 
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het Gerechtelijk W etboek en van andere 
wetsbepalingen, voor de procedure in 
cassatie tegen de beslissirigen van de 
raden van beroep van de Orde der genees
heren, behalve in dat artikel bepaalde 
afwijkingen welke ten deze niet van toe
passing zijn, dezelfde regelen gelden als 
in burgelijke zaken ; 

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

Dat zij dienvolgens niet ontvankelijk 
is; 

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

26 januari 1973. - 1e kamer. 
Voorzitter en Verslaggeve1·, Ridder Rut
saert, raadsheer waarnemend voorzitter. 
- Gelijkluidende conclusie, de H. Detour
nay, advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 29 januari 1973. 

CASSATIEMIDDELEN. STRAFZA-
KEN - WET TOT BESCHERMING VAN 

DE MAATSCHAPPIJ, ARTIKEL 26. -
VOORZIENING VAN DE VEROORDEELDE 
TEGEN EEN ARREST DAT WEIGER'I' HEM 
TE ONTHEFFEN VAN DE GEVOLGEN VAN 
DE BESLISSING DIE ZIJN TERBESCHIK

KINGSTELLING VAN DE REGERING 
BEVEEIT. - MIDDEL DAT KRITIEK 
OEFEN'T OP DE SCHBIF'IELIJKE OF 

MONDELINGE VORDERINGEN VAN HET 
OPENBAAR MINISTERIE. - NIET ONT
YANKELIJK MIDDEL. 

Niet ontvankelijk tot staving van een voor
ziening dam· de verooTdeelde ingesteld 
tegen een arrest dat weigert hem te 
ontheffen van de gevolgen van de beslis
sing die beveelt dat hij ter beschikking 
van de 1·egering woTdt gesteld, is het 
middel dat kTitiek oefent op de sch?·ifte
lijlce of mondelinge voTderingen van het 
openbaar ministeTie, die aan dit an·est 
voomfgaan (l). 

(DEWACH'l'ER) 

ARREST (ve1·taling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 29 november 1972 gewezen 
door het Hof van beroep te Brussel ; 

Over het middel hieruit afgeleid : 1° dat 
de vordering van het openbaar :rrinisterie. 
tot afwijzing van eisers verzoek om de 
gevolgen van zijn terbeschikkingstelling 
van de regering op te heffen, berust op 
verkeerde inlichtingen waarvan het niet 
bestaan door eiser bewezen werd en 
blijft, te weten : invrijheidstelling op 
proef die niet aan eiser werd verleend en 
feiten van openbare dronkenschap en 
flessentrekkerij, die zogezegd door hem 
gedurende die onbestaande periode zijn 
gepleegd ; 2° dat het bestreden arrest op 
dezelfde verke9rde inlichtingen steunt ; 
3° clat het hof van beroep het getuigen
verhoor weigert dat door eiser en zijn 
raadsman gevorderd werd om het bewijs 
te leveren van de voornoemde vergis
singen: 

Overwegencle clat het middel niet 
ontvankelijk is, in zoverre het gericht is 
tegen de schriftelijke en mondelinge 
vorderingen van het openbaar ministerie 
en kritiek oefent op de onaantastbare 
beoorcleling van de gegevens van de zaak 
door de feitenrechter, en dat bovendien 
het onderzoek van het middel het Hof 
zou verplichten fej.telijke gegevens na te 
gaan, waarvoor het niet bevoegcl is ; dat 
anderzijds uit de stukken waarop het 
Hof vermag acht te slaan, niet blijkt dat 
eiser of zijn raadsman voor het hof van 
beroep het in het middel vermelcle onder
zoek heeft gevorderd ; 

Dat dit middel niet kan worden aan
genomen; 

En overwegencle clat de substantiele of 
op straffe van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nagele~fd en dat 
de beslissing overeenkomstig de wet is ; 

Om die reclenen, verwerpt de voor 
ziening ; veroordeelt eiser in de kosten. 

29 januari 1973. - 2e kamer. -
VooTzitter, · de. H. Trousse, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Verslaggever, 
de H. Capelle. - Gelijkluidende con
conlusie, de H. Duchatelet, advocaat
generaal. 

(1) Cass., 30 september 1968 (.Arr. cass., 
1969, biz. 121). 
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2e KAMER. - 29 januari 1973. 

1 o SPELEN EN WEDDENSCHAPPEN. 
- EXPLOITATIE VAN KANSSPELEN. -

VERBEURDVERKLARING VAN DE GE

BRUIKTE TOESTELLEN. - VERPLJCH
TE VERBEURDVERKLARING ONGEACHT 

ELKE VROEGERE INBESLAGNEMING. 

2° SPELEN EN WEDDENSCHAPPEN. 
- EXPLOITAI'IE VAN KANSSPEIEN.

DEELNEJIUNO. - ARREST DAT EROP 
WIJST DAT DE BEKLAAGDE EEN HEM 

TOEBEROREND KANSSPEL BIJ MEDE
BEKLAAGDEN EEEFT GEPLA.ATST EN DAT 

HIJ MOEST WETEN DAT DE EXPLOITATIE 

VAN DEZE TOESTELLEN WA.A,RVAN HIJ 
MET DE EXP;LOITANTEN DE WINSTEN 

DEELT, STRIJDIG WAS MET DE WET.
ARREST DAT DE DEELNEMING VAN DE 

BEKLAAGDE AAN HET WANBEDRIJF VAN, 

EXPLOI'I.ATIE VAN KANSSPELEN VAST

STELT. 

1 o 1 n geval van ve1·oordeling we gens exploi
tatie van kansspelen, moet de rechter de 
verbeurdverklaring bevelen van de toe
stellen gebruikt of bestemd voor de dienst 
der spelen, ongeacht elke v1·oege1'e inbe
slagneming (1) en moeilijlcheden om de 
verbe~wdverklaring uit te voeren. (Wet 
van 24 oktober 1902, art. 6.) 

2o Door e1·op te wijzen dat de belclaagde 
hem toebeho1·ende kansspelen bij mede
beklaagden heeft geplaatst en dat hij 
moest weten dat de exploitatie van deze 
toestzllen, waa1·van hij met de exploi
tanten de winsten deelt, st1·ijdig was met 
de wet, stelt het an·est het bestaan vast 
van de bestanddelen die de deelneming. 
van de beklaagde i:wn het wanbedTijj van 
exploitatie van kansspelen insluit (2). 
(S.W., art. 66; wet van 24 oktober 
1902, art. 1, aangevuld bij bet enig 
artikel van de wet van 19 april 1963, 
en art. 5.) 

(TOUSSAINT EN COLLETTE.) 

ARREST (vertaling). 

HET HOF ; - Gelet op bet bestreden 
arrest, op 24 mei 1972 gewezen door bet 
Hof van boroep te Luik ; 

(1) Vgl. cass., 15 oktober 1934 (Bull. en 
PASIO., 1935, I, 16.) 

(2) Cass., 23 oktober 1972, supm, biz. 185. 

I. Op de voorziening van Toussaint : 

Over het derde middel, bieruit afgeleid 
dat het arrest de verbeurdverklaring 
heeft bevolen van de toestellen die met 
overtreding van de wet door Reys Da 
Silva bij eiser worden gebezigd, 

terwijl die toestellen niet in beslag 
worden genomen tijdens bet onderzoek 
van de zaak en het onmogelijk is zaken 
die niet in beslag worden genornen, ver
beurd te verklaren, verrnits er niet de 
rninste zekerheid bestaat welke toestellen 
rnoeten worden verbeurd verklaard : 

Overwegende dat de verbeurdverkla
ring van het speelrnateriaal, opgelegd bij 
artikel 6 van de wet van 24 oktober 1902 
betreffende het spel, niet afhankelijk 
wordt gesteld van een voorafgaande 
inbeslagneming door de politie ; dat de 
rnoeilijkheid om de straf uit te voeren 
geen voldoende reden is om ze niet uit te 
spreken; 

Dat het middel niet kan worden aan
genomen; 

En overwegende dat de substantiiile of 
op straffe van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen worden nageleefd en dat de 
beslissing overeenkornstig de wet is ; 

II. Op de voorziening van Collette ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van het enige artikel van de wet van 
19 april 1963 tot wijziging van de wet 
van 24 oktober 1902 betreffende het spel, 
de artikelen 6 van het Gerechtelijk Wet
boek, 1131 en volgende van het Burger
lijk Wetboek en 97 van de Grondwet, 

doordat het bestreden arrest eiser 
veroordeelt wegens het exploiteren van 
k;ansspelen, met name van spelen van het 
type « jack-pot », buiten de voorwaarden 
ornschreven bij de wet van 19 april 1963 
op grond dat " zo de genoernde apparaten 
weliswaar op rendabele en tevens geoor
loofde wijze - overeenkomstig de wet -
konden worden geiixploiteerd in sornmige 
inrichtingen die een uitgebreide en afwis
selende reeks speelapparaten ter beschik
king van het publiek stollen (bij voor
beeld een luna-park), de door de eerste 
vier beklaagden (waaronder eisor) gehou
den cafe's niet kunnen worden gelijk
gesteld met dergelijke inriohtingen ; dat 
het dus algemeen bekend is dat deze 
spelen, ter gelegenheid waarvan geen 
enkel spektakel wordt gegeven en die 
geen enkele belangstelling op intellec
tueel of op fysisch gebied kunnen ver-
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wekken, slechts op' een enkele manier 
aantrekking konden uitoefenen, te weten 
door de hoop op andere concrete voor
delen dan de mogelijkheid om verder te 
kunnen spelen ; dat zij slechts dienden 
om de speelzucht van de spelers aan te 
wakkeren; dat bij ontstentenis van voor
melde aantrekkingskracht, zij geen vol
doend aantal spelers konden aantrekken 
cim_ commercieel rendabel te zijn, indien 
rekening wordt gehouden met hem hoge 
kostprijs en de zware belastingen wag,rtoe 
ze aanleiding gaven ; dat het klaarblijke
lijk succes van die spelen en hem. onbe
twistbare verspreiding slechts door een 
vaste rendabiliteit kan worden verklaard, 
die in de bedoelde gevallen noodzakelijk 
exploitatieverbod impliceert ,,. 

teTwijl, ee1·ste ondeTdeel, de eerste over
weging schijnt in te sluiten dat, behalve 
de door de wetgever gestelde voorwaarde 
voor een geoorloofde exploitatie v·an de 
spelen, te weten de afwezigheid van alle 
ander rechtstreeks of onrechtstreeks 
voordeel dan dat mn te kunnen verder 
spelen, het hof van beroep een andere 
voorwaarde stelt, met name de exploita
tie in bepaalde plaatsen, zoals luna
parks; 

tweecle oncle1·deel, het door het hof van 
beroep uiteengezette systemn, volgens 
hetwelk de door de wetgever beschreven 
geoorloofde exploitatiewijze onmogelijk 
wordt geacht, hot bepaalde van artikel 6 
van hot Gerechtelijk Wetboek miskent, 
vermits hot uitspraak doet bij wege van 
algemene en als regel geldende beschik
king, door de bij de wet van 19 april1963 
getroffen regeling zonder meer op te 
heffen; 

denle onclenleel, het systeem zoals uit
eengezet door het hof van beroep, dat 
een geoorloofde exploitatiewijze van de 
spelen onmogelijk acht, erop neerkon1.t 
dat het, met miskenning van de wil van 
de wetgever, een vermoeden van schuld 
ten laste zowel van de exploitanten als 
van de verhuurders van de apparaten 
doet ontstaan, ·waardoor het tegenbev.rijs 
in feite en naar recht onmogelijk wordt 
gemaakt, de normale orde van de bewijs
la:st in strafzaken aldus wordt omgekeerd, 
en bovendien inbreed' wordu gmnaakt op 
de rechten van de verdediging : 

Wat de drie onderdelml. samen betreft : 

Overwegencle clat het arrest vaststelt 
enerzijcls dat " de spontane, uitdrukke
lijke en ook doorslaggevende, welbe
paalde en omstandige verklaringen van 
Reys da Silva met zekerheid bewijzen 

dat de door hem gemaakte winst 'hem 
telkens geheel in geld werd uitbetaald; 
dat aldus de beklaagden (ten cleze de
exploitanten) of hun aangestelden, met 
toestenn1.1.ing van eerstgenoen1.Clen, een 
kans op verrijking of een materieel voor
deel door de strafwet niet geoorloofd 
hebben gegeven » en anderzijds "dat hot 
onderzoek voor het hof van beroep heeft 
aangetoond dat de eerste vier beklaagden 
(waaronder eiser) niet onkundig konden 
zijn van de mjze waarop de spelen 
werden geexploiteerd ; dat aldus door 
deze spelen te plaatsen met kennis van 
zaken, de speelpenningen voor het ge
bruik van de apparaten te verschaffen 
en de gemaakte >vinst te verdelon, zij 
(en onder meer eiser) wetens hebben deel
genomen aan de onwettelijke exploita"tie 
van kansspelen » ; 

Overwegende dat die vaststellingen 
voldoende zijn om eisers veroordeling 
wettelijk te rechtvaardigen ; 

Dat het middel dat overwegingen ten 
overvloede bekritiseert niet on'tvankelijk 
is wegens het ontbreken van belang; 

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

Om die 'redenen, verwerpt de voor
zieningen ; veroordeelt iedere eiser in de 
kosten van zijn voorziening. 

29 januari 1973. - ze kamer. -
VooTzitte1· en VerslaggeveT, de H. Trousse, 
raadsheer waarnemend voorzitter. 
Gelijkluiclende conclt~sie, de H. Duchate
let, aclvocaat-generaal. - Pleiters, de 
HH. Jellsonnet en Boverie (beiclen van 
de balie te Luik). 

ze KAMER. - 29 januari 1973. 

1 o RECHTEN VAN DE VERDEDI
GING.- STRAFZAKEN. -BEKLAAGDE 
DIE ZICH OVER DE ZA.AK TEN GRONDE 
HEEFT VERDEDIGD ZONDER AAN TE 
VOEREN DAT DE GEVOLGDE PROCEDURE 
ZIJN RECHTEN VAN DE YERDEDIGING 
HEEFT GESCHONDEN. - SmmNDING 
VOOR HET llOF INGEROEPEN.- NIET
ONTV ANKELIJKHEID. 
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2° JACHT. - NmT-AFGIFTE VAN HET 
WAPEN. - BIJZONDERE GELDBOETE 
ALLEEN OPGELOPEN WEGENS NIET
AFGIFTE VAN HET WAPEN, ONGEACHT 
ELKE AANMANING VAN DE AGENT DIE 
PROCES-VERBAAL OPMAAKT EN DE IDEN
TIFICATIE VAN HET WAPEN, 

1° De belclaagae is niet ontvanlcelijk om 
voo7' het H of te beweTen flat zijn rechten ' 
van fie verflediging zijn geschonden dooT 
de p7'ocedw·e die de rechteT in ho geT 
beroep heejt gevolgd, teTwijl hij zich ten 
grande heeft verdecligd zonde7' een derge
lijlce sclwnding in te mepen ( l). 

2° De bijzondere geldboete vooTgeschreven 
bij m·tilcel 20 van de jachtwet van 
28 jeb7·uari 1882 wordt alleen opgelegd 
wegens niet-afgijte van het wapen, 
ongeacht ellce aanmaning desaangaande 
door de agent die proces-verbaal opmaalct 
en de identificatie van het wapen (2). 

( CAMBIEN EN VERKEN'NE, 
T. THONNON.) 

ARREST (vertaling). 

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

I. In zoverre de voorzieningen gericht 
zijn tegen de beslissing op de strafvor
dering die tegen de eisers is ingesteld : 

Over het eerste middel, hieruit afgeleid 
dat de betekeningsakte van het hager 
beroep van het openbaar ministerie 
syntactisch onbegrijpelijk is en boven
dien de veroordeling tot de bijzondere 
geldboete niet overneemt : 

Overwegende dat het middel dat erop 
neerkomt te beweren dat de rechten der 
verdediging zijn geschonden ten gevolge 
van een gebrekkige redactie van de 
dagvaarding voor het hof van beroep -
en niet van de betekening van de akte 
van hager beroep van het openbaar 
minisberie, zoals bij vergissing in het 
middel is gezegd - niet ontvankelijk is 
vermits de eisers zich ten grande hebben 
verdedigd zonder dergelijke schending in 
te roepen; 

(1) Oass., 13 december 1971 en 20 maart 1972 
(Arr. cass., 1972, blz. 369 en 687). 

(2) Oass., 16 februari 1970 (Arr. cass., 1970, 
biz. 553) en de noten 1 en 2. 

0ASSATIE, 1973. - 18 

Over het tweede middel, hieruit afge'' 
leid dat de eisers veroordeeld werdell:,' 
terwijl volgens een vast gebruik een ge: 
wond dier mag worden achtervolgd om 
het af te maken en uit zijn lijden · te 
verlossen; dat dit gebruik ten deze moest 
worden gevolgd, aangezien volgens het 
zeggen van de getuige Gehlen de hind,e 
gestorven zou zijn : 

Overwegende dat de eisers veroordeeld 
werden om anders dan met kogels en op. 
andermans grand een hertekalf, en riiet 
een hinde, te hebben geschoten of afge
maakt; 

Dat het middel op een onjuiste lezing 
van het arrest berust en feitelijke grand
slag mist; 

Over het zesde middel, hieruit afgeleid 
dat het arrest de eisers veroordeelt tot de 
bijzondere geldboete wegens niet-afgifte 
van het wapen, zoals bepaald in artikel 20 
van de jachtwet van 28 februari 1882, 

teTwijl de eisers hierom niet werden: 
verzocht, de boswachter niet door over
macht belet was de wapens op te eisen of 
de eisers niet geweigerd hebben deze te 
overhandigen : 

Overwegende dat de bij artikel 20 van 
de jachtwet gestelde, bijzondere geld
boete moet worden uitgesproken, afge
:lien van de redenen waarom het wapen 
niet werd afgegeven ; 

Dat het middel naar recht faalt ; 

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

II. In zoverre de voorzieningen gericht 
zijn tegen de beslissing op de civielrech
telijke vordering die tegen de eisers. is 
ingesteld: 

Over het middel hieruit afgeleid dat de 
aan verweerder wegens morele schade 
toegekende vergoeding van 5.000 frank 
noch in b.eginsel, noch met betrekking tot 
het bedrag gerechtvaardigd. is ver:rnits de 
burgerlijke partij geen enkele schade 
heeft geleden : de getuigen Darimont .en 
Gehlen werden inderdaad niet verhoord 
betreffende de vraag of de hinde al dan 
niet gewond was alvorens op de grand van 
de verweerder te komen : 

Overwegende dat de rechter, binnen de 
grenzen van de conclusies van de partijen, 
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op onaantastbare wijze oordeelt over het 
bestaan en de omvang van de schade die 
door een misdrijf is veroorzaakt ; 

Dat het middel, dat die onaantastbare 
beoordeling bekritiseert, niet kan worden 
aangenomen; 

Om die redenen, verwerpt de voor
zieningen : 'veroordeelt de eisers in de kos
ten. 

, 29 januari 1973. - .2e kamer. -
Voorzitte?' en Ve1·slaggever, de H. Trousse, 
raadsheer waarnemend voorzitter. 
Gelijkluidende conclusie, de H. Duchate
let, advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 29 januari 1973. 

1° BEVOEGDHEID EN AANLEG. -
BEvOEGDHEID. STRAFZAKEN. 
W ANBEDRIJF. - . BESCHIKKING TOT 
VERWIJZING NAAR DE POLITIERECHT
BANK.- GEEN OPGAVE VAN VERZACH
TENDE OMSTANDIGHEDEN. - 0NBE
VOEGDHEID VAN DE POLITIERECHTBANK. 

2° CASSATIE. - 0MVANG. - STRAF
ZA)LEN. BESCHIKKING VAN DE 
RAADKAMER WAARBIJ DE BEKLAAGDE 
WEGENS ALS WANBEDRIJF OMSCHREVEN 
FElTEN NAAR DE POLITIERECHTBANK 
WORDT VERWEZEN, ZONDER OPGA VE 
VAN VERZACRTEND;E OMSTANDIGHEDEN. 
- VOORZIENING VAN DE BEKLAAGDE 
TEGEN HET VEROORDELINGSVONNIS IN 
HOGER BEROEP VAN DE CORRECTIONELE 
RECHTBANK. - CASSATIE VAN DIT 
.VONNIS EN VAN DE VROEGERE RECHTS
PLEGING TOT EN MET DE VERWIJZENDE 
BESCHIKKING.- GRENZEN. 

1° W annee?' de beschikking van de mad
kamer, waarbij een verdachte we gens een 

· wanbedrijj naar de politie?·echtbanlc 
wordt verwr.zen, geen veTzachtende om
standigheden opgeejt, is de politieTecht
bank niet bevoegd om van het misdrijj 
lcennis te nemen (1). (Wet van 4 oktober 
1867, art. I; wet van .23 augustus 1919, 
art. 3.) 

(1) en (2) Vgl. cass., 27 november 1967 (.Arr. 
cass., 1968, biz. 448); men raadpiege cass., 
5 juni 1972 (ibid., 1972, biz. 936). 

.2° Op de voo?·ziening van de beklaagde 
tegen een veroordelingsvonnis van de 
co?'?'ectionele rechtbank u;egens als wan
bedrijven omschreven feiten, wannee?' de 
be8chiklcing van de raadkamer tot ver
wijzing van de belclaagde naar de politie
?'echtbanlc geen verzachtende omstanclig
heden heejt opgegeven, ve?·nietigt het Hof 
het best?·eden vonnis en hetgeen e?·aan is 
voo?·ajgegaan tot en met de verwijzende 
beschikking, behoudens in zove?'?'e deze 
een meclebelclaagde narn· de politierecht
banlc heejt ve?'wezen (2). 

(LOGNOUL, T. NINANE.) 

ARREST (vertaling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 9 juni 197.2 in hoger beroep 
gewezen door de Correctionele Rechtbank 
te Hoei; 

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

Over het middel ambtshalve afgeleid 
uit de schending van de artikelen 137 
en 174 van het Wetboek van strafvorde
ring, 1, gewijzigd bij artikel 3 van de wet 
van 23 augustus 1919, 4 en 5 van de wet 
van 4 oktober 1867 betreffende de ver
zachtende om,standigheden : 

Overwegende dat de raadkamer van de 
Rechtbank van eerste aanleg te Hoei, bij 
beschikking van .2 maart 1971, eiser naar 
de politierechtbank heeft · verwezen om 
op .27 november 1970 te Tihange door 
gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg, 
maar zonder het oogmerk om de persoon 
van een ander aan te randen, onopzette
lijk slagen of verwondingen aan Joseph 
Ninane en Jean-Luc Ninane te hebben 
toegebracht; 

Overwegende dat genoemde beschik
king voor het feit dat bij artikel 420 van 
het Strafwetboek omschreven en beteu
geld wordt met correctionele straffen, 
geen verzachtende 01nstandigheden ver
meldt; 

Dat daaruit volgt dat de politierecht
bank en in hoger beroep de correctionele 
rechtbank niet gevoegd waren om van de 
zaak kennis te nemen ; 

Overwegende dat de aruikelen 408 en 
413 van het Wetboek van strafvordering 
bepalen dat die wetsschending de nietig
heid tot gevolg heeft van het bestreden 
vonnis en van hetgeen daaraan is vooraf-



-547 

gegaan, vanaf de oudste nietige akte, dit 
is de bescliikking van de raadkamer van 
2 maart 1971; 

Overwegende dat de cassatie en de 
nietigverklaring uitgesproken op de vo?r
ziening van eiser, beklaagde,_ al~een, zrch 
niet uitstrekken tot- de beschilckmg waar
bij ook een derde, in onderhavig geyal 
verweerder, wegens dezelfde telastleggmg 
wordt verwezen ; 

II. In zoverre de voorziening gericht is 
tegen de beslissing op de civielrechtel~jke 
vorderingen van verweerder tegen e1ser 
en van eiser tegen verweerder : 

Overwegende dat de cassa~ie van de 
beslissing op de strafvordermg en . de 
nietigverklaring van de rechts;pleg:ng 
voor de vonnisgerechten de vermet1gmg 
meebrengt van de beslissingen op de 
civielrecht ;lijke vorderingen, welke be
slissingen het gevolg zijn van de eerste ; 

Om die redenen, vemietigt het best.re
den vonnis, behalve in zoverre het uit
spraak doet op de strafvordering die 
tegen verweerder is ingesteld ; _doet alles 
teniet wat- aan genoemd vonms IS voor
afgeg~an, van>~f en met inbegrip van de 
beschikking van de raadkamer van de 
Rechtbank van eerste aanleg te Hoei van 
2 maart 1971, behalve in zoverre deze de 
verweerder naar de politierechtbank heeft 
verwezen om op 27 november 1970 te 
Tihange door gebrek aan voorzichtigheid 
of voorzorg, maar zonder het oogmerk 
om de persoon van ee-n ander aan te 
randen, onopzettelijk slagen of verwon
dingen aan Jean-Luc Ninane te hebben 
toegebracht; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de kant 
van de gedeeltelijk vernietigde beslis
singen ; laat de kosten ten laste van de 
Staat ; verwijst de zaak naar de .anders 
samengestelde raadkamer van de Recht
bank van eerste aanleg te Hoei. 

29 januari 1973. - 28 kamer. -
Voorzitter en Verslaggever, de H. Trousse, 
raadsheer waarnemend voorzitter. -
Gelijkluidende conclusie, de H. Duchate
let, advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 29 januari 1973. 

VONNISSEN EN ARRESTEN. 
8TRAFZAKEN. - EED. - ALs DESKUN~ 
DIGE DOOR RET VONNISGERECH'I MET 
EEN OPDRACHT BELAST EN EEDAFLEG
GING ALS DESKUNL-IGE. - DESKUN'. 
DIGENVERSLAG NEERGELEGD. _:_.DES-· 
KUNDIGE DIE LATER TER TERFCHT: - . . 
ZITTING WORDT GEHOORD EN ENKEL 
OVER ZIJN VROEGERE OPDRACHT RE
KENSCHAP GEEFT. - GETUIGENEED 
VEREIST. 

W annee1· iemana, die als deskundige door 
het vonnisgerecht met een deskundigen
opdmcht woTdt belast en de deskundigen
eed heejt ajgelegd, het gevmagde schrij
telijke veTslag heejt neergelegd en aldus 
zijn opdracht heejt ve1·vuld,. moet hij de 
getnigeneed ajleggen, indien hij late1' ter. 
terechtzitting wonlt gehoord en er enkel 
van zijn opdracht 1·ekenschap geeft (1). 
(Sv., art. 155.) 

(~iELCHIOR, T. GEMEENSCHAPPELIJKE VER
ZEKERINGSKAS « LA BELGI•c},UE INDUS~ 
TRIELLE ll EN KOWALCZYK.) 

ARRES'I (vertaling). 

HET HOF; - Gelet op het bestrede:n 
arrest, op 15 juni 1972 gewezen door het, 
Hof van beroep te Brussel ; 

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

Over het middel afgeleid uit de schen- · 
ding van de artikelen 155 en 189 van het 
Wetboek van strafvordering en 97 van de 
Grondweu, 

doordat dokter Draux, die als deskun-· 
dige bij vonnis van de correctionele 
rechtbank van 16 april197l werd 'aange
wezen, door die rechtbank ter terecht
zitting vaP 17 september 1971 werd 
verhoord nadat hij slechts als desktmdige, 
en niet als getuige was beedigd, zodat 
dientengevolge zijn getuigenis Ji'ietig is 
en het beroepen vonnis van 12 november 
1971 en het bestreden arrest, daar zij die 
verklaring niet uit het debat hebben 

(1) Cass., 6 oktober 1958 (Bull. en PAsiC. 
1959, I, 128) en noot 1. 
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geweerd, deze niet.igheid hebben over
genomen: 

Overwegende d<J,t de eerste rechter, bij 
vonnis alvorens recht te doen van I6 april 
I971, dokter Draux heeft gelast als 
deskundige de verweerder Kowalczyk te 
onderzoeken, en met name zijn·toestand 
te beschrijven, .alle gevolgen aan te geven 
van de op I3 mei I970 opgelopen slagen 
en verwondingen' verslag op te maken 
van zijn verrichtingen, vaststellingen en 
conclusies en dir. ter grifiie van de correc
tionele rechtbank neer te leggen ; 

Overwegende dat dokter Draux zijn 
schriftelijk verslag, eindigende met de 
formule van de deskundigeneed, op 
2I mei 1971 heeft, neergelegd; 

Overwegende dat ter terechtzitting van 
de correctionele rechtbank van I7 sep
tember I971 dokter Draux werd ver
hoord, na aileen de deskundigeneed te 
hebben afgelegd, en in alle opzichten zijn 
verslag heeft bevestigd; 

Overwegende dat, wanneer iemand als 
deskundige door het vonnisgerecht wordt 
belast met een opdracht en, na de des
kundigeneed te hebben afgelegd, het 
gevraagde schriftehjk verslag heeft neer
gelegd en aldus zijn opdracht heeft 
vervuld, hij de getuigeneed moet afleg
gen, indien hij later op de terecht.zitting 
wordt gehoord en van zijn opdracht 
rekenschap geeft ; 

Dat, bij ontstentenis van de regelma
tige beediging, voorgeschreven bij de 
a:rtikelen I55 eu I89 van het Wetboek 
van strafvordering, de getuigenverkla
ring van dokter Draux ter terechtzitting 
van I7 september I971 nietig is; dat 
e:Veneens nietig zijn het beroepen vonnis 
dat op dit getuigenis steunt, alsmede het 
bestreden arrest dat de beslissing van de 
e,erste rechter heeft overgenomen ; 

Dat het middel gegrond is ; 

U. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissingen op de civielrechte
lj.jke vorderingen die tegen eiser zijn 
ingesteld: 

Overwegende dat het arrest zich ertoe 
beperkt as"n de verweerders provisionele 
vergoedingen toe te kennen en zijn uit
spraak over de overige punten alsmede 
over de kosten aanhoudt ; 

Overwegende dat dergelijke beslissin
gen geen eindbeslissingen zijn in de zin 
van artikel 4I6 van het Wetboek van 
strafvordering en geen uitspraak doen 
inzake bevoegdheid ; 

Overwegende echter dat de vernieti
ging van de beslissing op de strafvorde-

ring de vernietiging meebrengt van de 
beslissingen op de civielrechtelijke vor
deringen, waartegen eiser in de stand van 
de rechtspleging zich niet in cassatie kon 
voorzien; 

Om die redenen, vernietigt heo bestre
den arrest ; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de kant 
van de vernietigde beslissing ; laat de 
kosten ten laste van de Staat ; verwijst 
de zaak naar het Hof van beroep te 
Luik. 

29 januari I973. - ze kamer. -
Voorzitte1· en Ve1·slaggever, de H. Trousse, 
raadsheer waarne1nend voorzitter. 
Gelijkl-u.idende conclttsie, de H. Duchate
leu, advocaat-generaal. - Pleiter, de H. 
Carlier (van de ba1ie te Brussel). 

ze KAMER. - 30 januari 1973. 

WEGVERKEER. VOORRANG. 
BESTUURDER DIE KOMT UIT DE OPPER

VLAKTE, AFGEBAKEND OVEREENKOM

STIG ARTIKEL Ill, LID 2, OF 
ARTIKEL ll2bis, I, VAN HET WEGVER
KEERSREGI,EMENT. - VERPLICHTING 

DE ANDERE BESTUURDERS TE LATEN 
VOORGAAN. 

De bestuurde1· die komt uit de oppervlakte 
gelegen aan gene kant van de doorlo
pende gele st1eep, aangebracht overeen
komstig a1·tilcel 111, lid 2, van het weg
ve?·keers?·eglement, of van deze ajgeba
kend ove1·eenkornstig a·rtikel 112bis, 1, 
van dit reglement, is verplicht de anaere 
besttturders te laten voo1·gaan (I). (Weg
verkeersreglement, art. I7, I8, Ill, 
lid 2, en ll2bis, l.) 

(DEVROEDE, T. VAN GRAMBER"EN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 

(1) Men raadplege cass., 2 februari 1071 
(.tin·. cass., 1971, blz. 531). Dat het gedeelte 
van de rijbaan, geiegcn aan gene kant van de 
gele streep, vermeld in artikel 111, lid 2, van 
het wegverkeersreglement, niet onttrokken is 
aan het verkeer van voertuigen in het alge
lneen;zie men in cass., 10 mei 1971 (Arr. cass., 
1971, blz. 896). 
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vonnis, op 29 jun~ 1972 in hoger beroep 
gewezen door de Correctionele Rechtbank 
te Leuven; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van artikel Ill, lid 2, van het 
koninklijk besluit van 14 maart 1968 
houdende algemeen reglement op de 
politic van het wegverkeer, 

doordat het vonnis beslist « dat ook 
indien, zoals beklaagde voorhoudt, de 
door de gele lijnen afgebakende opper
vlakte niet aan hot verkeer in het alge
meen onttrokken is, deze oppervlakte 
door de aanwezigheid van de lijnen een 
bijzondere bestemming hoeft en de 
bestuurders die zich bewegen zich daar
naar hoeven te schikken, ongeacht of zij 
al dan niet stilhouden op die plaats ; dat 
ze meer bepaald bij het verlaten van 
dergelijke plaats op grond van artikel I 7 
van het wegverkeersreglement de gebrui
kers van de gewone rijwegen moeten 
laten voorgaan n, 

terwijl artikel Ill, lid 2 uitdrukkelijk 
bepaalt dat een doorlopende gele streep 
op de rijbaan de denkbeeldige rand ervan 
mag aanwijzen, aan gene kant waarvan 

-het stationeren van voertuigen toegelaten 
is, zelfs indien het een rijbaan met rij
stroken is ; dat deze bepaling het gedeelte 
van de openbare weg aan gene kant van 
de doorlopende gele lijn niet onttrekt aan 
het voertuigenverkeer in het algemeen ; 
dat gezien de doorlopende gele lijn slechts 
een denkbeeldige rand van de rijbaan 
vormt, het overschrijden van die denk
beeldige rand geen maneuver uitmaakt 
in de zin van artikel 17; dat die door
lopende gele lijn derhalve niets kon wij
zigen aan de voorrang rechts op een open
bare plaats, voorrang ten deze · toeko
mend aan eiser : 

Overwegende dat eiser vervolgd werd 
wegens inbreuk op artikel 17 van het 
wegverkeersreglement om, toen hij een 
maneuver wou uitvoeren, met name uit 
een stationeerplaats komen, verzuimd te 
hebben de andere bestuurders te Iaten 
voorgaan; 

Overwegende dat het vonnis vaststelt 
dat een gele streep de oppervlakte afba
kende waar het stationeren van voer
tuigen toegelaten was ; dat het releveert 
dat de weg waaruit eiser gereden kwam 
en die de noodzakelijke ruimto tussen een 
dubbele rij · stationeerplaatsen uitmaakte, 
in de afgebakende oppervlakte gelegen 
was; 

Ovetwegende dat. indien de artike
len Ill, lid 2, en ll2bis, I, van het 

wegverkeersreglement de oppervlakte ge
legen aan gene kant van de gele streep, 
aangebracht overeenkomstig het eerst
genoemd artikel, of deze afgebakend 
overeenkomstig het laatstgenoemd arti
kel, niet onttrekken aan het wegverkeer, 
zij niettemin de bestuurders die, zoals 
eiser, uit dergelijke afgebakende statio
neerplaatsen komen van de naleving van 
artikel I 7 van het wegverkeersreglement 
niet ontslaan ; 

Dat het middel naar recht faalt ; 

Over het tweede middel, afgeleid . 
Dat het middel feitelijke grondslag 

mist; 
En overwegende voor het overige, wat 

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

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

30 januari 1973. - 2e kamer. -
Voorzitter, de H. Louveaux, voorzitter.
Verslaggever, de H. Van Leckwijck. -
Gelijkluidende conclusie, de H. Detour
nay, advqcaat-generaal. - Pleiters, de 
HH. Vertessen (van de balie te Leuven) 
en DeBruyn. 

2e KAMER. - 30 januari 1973. 

ro REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.
BESLISSING WAARBI.J EEN EIS WORDT 
AFGEWEZEN.- DUBBELZINNIGE REDE
NEN.- NIET MET REDENEN OMKLEDE 
BESLISSING. 

2° GERECHTSKOSTEN. - STRAFZA
KEN. - 0ASSATIEGEDING. - 0ASSA
TIEVOORZIENING VAN DE BURGERLI.JKE 
PARTI.J. - VOORZIENING NIET TEGEN 
HET OPENBAAR MINISTERIE GERICHT.
BETEKENING VAN DE VOORZIENING 
AAN HET OPENBAA,R MINISTERIE. -
KOSTEN VAN DEZE BETEKENING TEN 
LASTE VAN DE BURGERLI.JKE PARTIJ. 

1

1° Niet regelrnatig met redenen ornlcleed is 
" de beslissing waarbij een eis wordt ajge

wezen, terwijl in het onzekere wordt gela
ten of de rechter beschouwd heeft dat de 
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jeiten waar·op deze eis was gegrond, 
onjuist waren dan wel of lvij geoordeeld 
heejt dat zij in rechte ter zake niet dienend 
waren (1). (Grondwet, art. 97.) 

2o W anneer· de btwgerlijlce partij ver·lclaard 
heejt zich in cassatie te voor·zien tegen de 
belclaagde, doch niet tegen het openbaar 
minister·ie, en zij niettemin haar voor·
ziening aan het openbaa;r minister·ie 
heejt betelcend, moeten de kosten van deze 
betelcening te har·en laste blijven, zeljs 
indien de voor·ziening wor·dt aangeno
men (2). 

(VUYLSTEKE, T. DEMEULEli'I:EESTER.) 

ARREST. 

HET HOF ; -· Gelet op het bestreden 
vonnis, op 19 mei 1972 in hoger beroep 
gewezen door de Correctionele Rechtbank 
te Kortrijk ; 

Overwegende dat de voorziening be. 
perkt is tot de civielrechtelijke beschik
kingen van hot vonnis ; 

Over hot m,iddel afgeleid uit de schen
ding van artikel 97 van de Grondwet, 

door·dat hot vonnis beslist dat hot feit 
ten laste van verweerder gelegd, namelijk 
om als bestuurder van eon personenauto 
en komende uit eon openbare weg voor
zien van eon token nr. 26 verzuimd te 
hebben de bestunrder die op de gena
derde openbare weg reed te laton voor
gaan, niet bewezen is, en dienvolgens de 
strafrechter onbevoegd verldaart om te 
beslissen over de vordering van eiser, 
znlks on'l de reden dat eiser Em verweer· 
der heiden gereden kwamen uit gelijk
waardige ondergeschikte banen die uit
rhonden op een hoofdbaan zodat tussen 
hen niet artikel-16-2 maar artikel 16-I 
van het wegverkeersreglement van toe· 
passing was, 

terwijl deze beschouwing geen passend 
antwoord nitmaakt op het middel waar
door eiser in zijn conclnsie had laten 
golden dat hij de hoofdbaan opreed 
komende nit een ondergeschikte baan 
voorzien. van het enkele token nr. 1a, 
zodat hij, na zich ervan vergewist te hob
ben dat de hoofdbaan vrij was, deze 
mocht oprijden zonder voorafgaandelijk 
te stoppen, dat integendeel verweercler 

(1} Cass., 27 september 1966 en 3 april 1967 
(.Arr. cass., 1967, blz. 128 en 930). 

(2) Cass., 6 september 1971 (Arr. cass., 1972, 
blz. 15). 

dezelfde hoofdbaan opreed kom.ende uit 
een ondergeschikte baan voorzien van het 
token nr. 26, dat hij derhalve het kruis
punt niet mocht oprij den zonder eers't te 
stoppen en dat, incli.en hij aldns gestopt 
zou hebben zoals hem was opgelegd, hij 
de voorrang had moeten verlenen· aan 
eiser overeenkomstig de artikelen 1 7 en 
18 van het wegverkeersreglement, en 
terwijl meer bepaald voormelde beschon
wing niet toelaat te weten of de rechters 
in feite hebben willen beslissen dat de 
baan waaruit verweerder kwam gereden 
niet met heo teken nr. 26 was voorzien of 
dat verweerder niet nagelaten had te 
stoppen, of ook nog dat alhoewel de 
feiten zich haddon voorgedaan op de 
wijze door eiser in zijn conclnsie beschre
ven, het niet eerbiodigen door verweerder 
van het verkeersteken nr. 26 geen oorza
kelijk verband vertoonde met het onge
val, dan wei in rechte hebben willen 
b3slissen dat, alhoewel de baan waaruit 
verweerder kwam voorzien was van een 
verkeersteken nr. 26, alhoewel vetweer
der nagelaten had te stoppen, en alhoe
wel znlks een oorzakelijk verband ver
toont met het ongeval, hij niet aanspra
kelijk was voor de nit dat ongeval 
voortgesproten schade, waaruit volgt dat 
de motivering van het vonnis aan het 
Hof niet toelaat de wettelijkheid van de 
beslissing te onderzoeken : 

Overwegende dat eiser in zijn conclnsie 
had laton golden dat de onderscheidene 
open bare. wegen waaruit hij en venveer
der kwamen gereden en die op dezelfde 
plaats op de hoofdweg nitlopen, voorzien 
waren de ene van het token nr. 1a en de 
andere van het token nr. 26, dat hij, 
ingevolge het gevaarsteken la, de hoofd
weg, wanneer hij er zich van vergewist 
had dat deze vrij was, mocht oprijden 
zonder halt te houden, dat verweerder 
integendeel, ingevolge het verbodste
ken 26, het kruispunt niet mocht oprijden 
zonder gestopt te hebben, met het gevolg 
dat hij de voorrang van rechts niet genoot 
doch nit hoofde van de artikelen 17 en 18 
van het wegverkeersreglement eiser moest 
laton voorgaan ; 

Overwegende dat de enkele redenge
ving van het arrest dat eiser en verweer
der « beide kwamen gereden nit gelijk
waardige ondergeschikte banen die uit
monclen op een hoofdbaan zodat tussen 
hen niet artikel16-2, a, maar artikel 16-1 
van toepassing is n, hE>t Hof niet in de 
mogelijkheid stelt uit te maken of de 
rechter in feite beschouwt hetzij dat 
de toestand, inzonderheid wat betreft de 
verkeerstekens, anders was dan deze in 
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eisers conclusie beschreven hetzij dat 
verweerder gestopt had en zijn maneuver 
waarbij hij zijn wagen terug in beweging 
bracht, reeds had geeindigd, ofwel in 
rechte beslist dau het stopteken 26 geen 
bijzondere verplichting aan verweerder 
oplegde ten aanzien van de weggebruikers 
komende uit de openbare weg gevolgd 
door eiser; 

Dat het middel gegrond is ; 
Overwegende dat, nu de voorziening 

niet gericht is tegen het openbaar minis
terie, de kosten van de betekening van de 
voorziening aan laatstgenoemde ten 
laste van eiser moeten blijven ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den vonnis in zoverre het uitspraak doet 
over de civielrechtelijke vordering ; be
veelt dat van dit arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van de 
gedeeltelijk vernietigde beslissing; ver
oordeelt verweerder in de kosten, behalve 
in die van de betekening van de voor
ziening aan het openbaar ministerie, die 
ten laste van eiser blijven ; verwijst de 
aldus beperkte zaak naar de Correc
tionele Rechtbank te Brugge, zitting 
houdende in hager beroep. 

30 januari 1973. - 2e kamer. -
Voo1·zitter, de R. Louveaux, voorzitter.
Verslaggever, de H. Van Leckwijck. -
Gelijkluidende conclusie, de H. Detour
nay, advocaat-generaal. - Pleitm·, de 
H. Bayart. 

1 e KAMER. - 1 februari 1973. 

1° WEGEN. - GEMEENTEOVERHEDEN. 
- VERPLICHTING TE ZORGEN VOOR DE 
VEILIGHEID VAN HET VERKEER OP DE 
OPENBARE WEGEN. - RIJKSWEGEN 
OVER DE GEJ\'I:EENTE. - TOEPASSING. 

2° WEGEN. - GEMEENTEOVERHEDEN. 
- VERPLICHTING TE ZORGEN VOOR DE 
VEILIGHEID VAN HET VERKEER OP DE 
OPENBARE WEGEN. - WEGEN DIE 
LOPEN OVER DE GEMEENTE EN WAAR· 
VAN DE POLITIE OVER HET WEGVER· 
KEER AAN DE GEMEENTEOVERHEDEN IS 
ONTTROKKEN.-GRENZEN. 

1° De ve1-plichting van de gemeenteover
heden om te zo1·gen voo1· de veiligheid van 

het verkeer op de stmten is zelfs toepas
selijk op de gedeelten van de tot de Staat 
beho1·ende openbare wegen die over de 
gemee·nte lopen (1). (Art. 50 van het 
decreet van 14 december 1789, 3, 1o 
van titel XI van het decreet van 16 en 
24 augustus 1790, en 90, 12o van de 
gemeentewet van 30 maart 1836.) 

2° Hetjeit dat de politie over het wegvedceer, 
voor zover die politie toepasselijk is op 
blijvende of periodieke toestanden, val
gens artikel 10 van de wet betretfende de 
politie over het wegverlcee1· (coi.h·dinatie 
van 16 mam·t 1968) niet valt onder de 
bepalingen van de decreten van 14- en 
22 december 1789 en van 16 en 24 augus
tus 1790, ontslaat de gemeenteoverheden 
niet van hun verplichting te zorgen voor 
de veiligheid van het ve1·kue1· op de gedeel
ten van deze wegen die over de gemeente 
lopen (2). 

_ (BELGISCHE STAAT, MINISTERIE VAN 
OPENBARE WERKEN, T. STAD LUIK.) 

ARREST (vertaling). 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 15 november 1971 in laatste 
aanleg gewezen door het Vredegerecht 
van het tweede kanton te Luik; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 50 van het decreet 
van 14 december 1789 betreffende de 
samenstelling der gemeenten, 2, inzon
derheid 9°, van het decreet van 22 decem
ber 1789 betreffende de samenstelling van 
de primaire en van de- administrat-ieve 
vergaderingen, 1 en 3, inzonderheid 1o, 
van het decreet van 16-24 augustus 1790 
op de rechterlijke organisatie, 1315, 1382, 
1383 van het Burgerlijk Wetboek, 10, 13, 
14, 17 van de wetten op de politie van het 
wegverkeer, gecoordineerd bij koninklijk 
besluit van 16 maart 1968, en 97 van de 
Grondwet, 

doo1·dat het bestreden vonnis eiser 
veroordeeld heeft om aan verweerster 

(1) Cass., 5 september 1969 (.Arr. cass., 1970, 
blz. 10). 

(2) Zie, omtrent de betekenis en de draag
wijdte van artikel 10 van de wet betreffende 
de politie over het wegverkeer ( coordinatie van 
16 maart 1968), de memorie van toelichting 
van de wet van 15 april1968, Gedr. St. Kamer, 
zitting 1962-1963, nr. 630/1. 
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2.050 frank, de kosten van enkele kleine 
signalisatiewerken door haar uitgevoerd 
op de rijkswegen, te betalen, op grond 
dat verweerster verplicht is de veiligheid 
te verzekeren van degenen die de wegen 
op haar grondgebied gebruiken; dat de 
Staat het beheer heeft van zijn eigen 
wegen ; dat, ingeval de Staat zijn ver
plichting zijn wegen te beheren en ze 
ongevaarlijk te maken voor de wegge
bruikers, niet nakomt, verweerster een 
eigen verplichting heeft, met name het 
gevaar te signaleren, teneinde te ver
mijden dat de weggebruikers op het 
grondgebied van haar gemeente nadeel 
ondervinden ; dat., wanneer zij deze ver
plichting niet nakomt, zij aansprakelijk 
kan worden gesteld ; dat zulks voor de 
verweerster die haar verplichting heeft 
nagekomen, niet het verbod insluit zich 
op degene die zijn verplichting niet heeft 
nagekomen, te verhalen door terugbeta-

, ling te vorderen van de uitgaven die de 
niet-nakoming van de beheerverplich
tingen voor haar heeft meegebracht; dat 
verweerster weliswaar in dat geval niet 
optreedt als zaakwaarnemer van de 
Staat, maar als uitvoerder van een eigen 
verplichting, maar dat die verplichting 
voor haar geen kosten zou hebben mee
gebracht indien de Staat geen font had 
begaan en dat dientengevolge, op grond 
van de algemene rechtsbeginselen en in 
het bijzonder van artikel 382 van het 
Burgerlijk Wetboek, moet worden vast
gesteld dat de eis ontvankelijk en ge
grond is, 

terwijl die redenen, die onduidelijk z;jn 
ten aanzien van de oorzaak en de aard 
van de signalisatiewerken door verweer
ster op de rijkswegen uitgevoerd, in het 
onzekere laten of verweerster die werken 
regelmatig heeft uitgevoerd krachtens en 
binnen de grenzen van de wettelijko ver
plichting die de gemeenten, met toepas
sing van de decreten van 14 december 
1789, 22 december 1789 en 16-24 augus
tus 1790, hebben om te zorgen voor 
veilig en gemakkelijk verkeer op de 
openbare wegen aangelegd op hem grond
gebied, dan wel die werken heeft uitge
voerd om een gemis van of een gebrek 
aan signalisatie te verhelpen van « blij · 
vende of periodieke toestanden >> van de 
rijkswegen die, naar zij oordeelde, een 
gevaar opleverden voor het verkeer, maar 
die zi.J nochtans niet verplicht was te 
verhelpen, aangezien de politic over het 
wegverkeer, voor zover deze van toepas
sing is op blijvende of periodieke toe
standen, volgens artikel 10 van de 
gecoiirdineerde wetten op de politie 

van het wegverkeer niet valt onder 
de bepalingen van voornoemde deere
ten, en terwijl aan de hand van de 
redenen van het bestreden vonnis die 
deze onzekerheid laten bestaan, de wet
telijldleid niet kan worden nagegaan van 
de beslissing waarbij aan verweerster het 
recht wordt verleend om van eiser beta
ling te verkrijgen van de kosten van 
genoemde werken, welk recht dat volgens 
het vonnis gegrond is op de algemene 
rechtsbeginselen, die niet nader verdui- -
delijkt worden, en inzonderheid op arti, 
kel 1382 van het Burgerlijk Wetboek, 
niet kan bestaan dan in de hierboven 
vermelde eerste hypothese, te weten in 
geval van schuldige nalatigheid van eiser, 
maar niet bestaat in de tweede hypothese 
waarin verweerster wettelijk vrijgesteld 
was van elke verplichting om op te treden 
(schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1382, 1383 van het Burgerlijk 
Wetboek, en 10 van de wetten betreffende 
de politie van het wegverkeer gecoiirdi
neerd op 16 maart 1968); 

terwijl nit de artikelen 10, 13, 14 en 17 
van de gecoiirdineerde wetten op de 
politic van het wegverkeer volgt dat, 
voor zover de signalisatiewerken van 
verweerster op de rijkswegen betrekking 
hebben op blijvende toestanden van die 
wegen, verweerster, die wettelijk niet 
verplicht was en evenmin bevoegd was 
om zodanige signalisatiewerken op rijks
wegen uit te voeren, zelfs de lasten ervan 
moet dragen, zonder tegen de Staat een 
recht van verhaal te bezitten op grond 
van de bepalingen van de decreten van 
14 december 1789, 22 december 1789 
en 16-24 augustus 1790 en op arti
kel 1382 van het Burgerlijk Wetboek, 
zodat het bestreden vonnis, dat zijn 
beslissing doet steunen op die wettelijke 
bepalingen en bovendien op de algemene 
rechtsbeginselen, die het niet nader 
verduidelijkt, eiser zonder geldige reden 
veroordeeld heeft tot betaling van alles
zins 580 frank en 450 frank, 'onder
scheidenlijk door verweerster gevorderd 
als kosten van de werken tot signa
lisatie van de betonnen boord die de 
twee rijbanen scheiden van de trechter 
« Petit-Paradis » en van de trechter van 
de quai de Rome ter hoogte van de 
rue de Harlez ten gevolge van cle onvol
doende en gebrekkige signalisatie door 
eiseres aangebracht (schencling van aile 
wettelijke bepalingen die in het begin van 
het miclclel zijn aangehaald) ; 

tenvijl, inclien het gaat om signalisa
tiewerken die verweerster op rijkswegen 
regelmatig heeft uitgevoercl tot nakoming 
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van haar verplichting krachtens de 
genoemde decreten van. 1789 en 1790 om 
to zorgen voor veilig en gemakkelijk 
verkeer op de openbare wegen op haar 
grondgebied aangelegd, verweerster in 
dat geval slechts haar. eigen verplichting 
heeft nagekomen, waarvan de verant
woordelijkheid en de lasten op haar 
ruston en voor de uitvoering waarvan zij 
wettelijk geen verhaal heeft tegen de 
Staat, behalve in geval van behoorlijk 
bewezen schuld of schuldige nalatigheid 
die aan de diensten van de rijkswegen to 
wijten zijn en niet kunnen worden ver
moed op grond van hot feit aileen dat de 
gemeente tussenbeide iE! gekomen, zodat 
het bestreden vonnis eiser wettelijk niet 
heeft kunnen veroordelen om de door 
verweerster gevorderde geldsommen te 
betalen, uitgaande van de onderstelling 
dat deze slechts heeft moeten optreden 
ten gevolge van een font van de Staat en 
die font afleidende uit het enkele feit dat 
verweerster de desbetreffende signalisa
tiewerken heeft uitgevoerd en dat de 
diensten van de rijkswegen die deze 
werken eventueel haddon moeten ver
richten, ze niet hebben uitgevoerd v66r 
haar (schending van de artikelen 50 van 
het decreet van 14 december 1789, 2 van 
het decreet van 22 december 1789, 1 en 3, 
1°, vail. het decreet van 16-24 augustus 
1790, 1315, 1382, 1383 van het Burgerlijk 
Wetboek en 97 van de Grondwet) : 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat het vonnis ondubbel
zinrig vaststelt dat verweerster van 
eiser de betaling vordert van de kosten 
der signalisatiewerken die zij heeft uitge
gevoerd op diens wegen welke over haar 
grondgebied lopen, dat zij aldus haar 
persoonlijke verplichting to zorgen voor 
veilig verkeer op deze wegen heeft 
uitgevoerd, doch de schuldige nalatigheid 
heeft verholpen van de wettelijke beheer
der van deze wegen, die verzuimd had 
gevaarlijke toestanden waarvan hij hot 
bestaan erkende, op voldoende wijze te' 
signaleren ; 

Dat het eerste onderdeel van het mid
del op een onjuiste lazing van het vonnis 
berust en derhalve feitelijke grondslag 
mist; 

W at het tweeds onderdeel betreft : 

Overwegende dat de verplichting van 
de gemeenteoverheid om, krachtens arti
kel 3, 1°, titel XI, van het decreet van 
16-24 augustus 1790, te zorgen voor 
veilig verkeer op de open bare wegen van 
toepassing is zelfs op het deel van die 

rijkswegen dat door de gemeente loopt ; 
Overwegende dat het feit dat, volgens 

artikel 10 van de gecoordineerde wegver
keerswetten, de politic over het wegver
keer niet valt onder de bepalingen van 
de decreten van 14 december 1789, 
22 december 1789 en 16-24 augustus 1790, 
voor zover die politic toepasselijk is op 
blijvende of periodieke toestandcn, de 
gemeenteoverheid niet ontslaat van haar 
verplichting te zorgen voor de verkeers
veiligheid en persoonlijk in do plaats van 
de wettelijke behoerder van de wegen, die 
in gebroko is gobloven, de nodige maat
regelen to nomen tot herstel van het 
veilig verkeer op haar grondgobied ; dat 
dio plicht van de gemeenteoverhoid voor
gaat hoven de vordeling van de bohoors
bevoegdhoden inzako do politic over het 
wogvorkeer door de in dit ondordeel 
vermeldo artikelen van de desbetreffendo 
gecoordineerde wetten ; 

Dat hot tweedo onderdeol van hot 
middel naar recht faalt; 

Wat het derdo onderdeel betreft : 

Overwegende dat do rechter de schuld 
van oiser niet afleidt uit het enkele feit 
dat verweerster is opgotreden ; dat, 
blijkons do conclusie van eiser en de 
vaststellingen van hot vonnis, de Staat 
erkende dat or op zijn wegen govaarlijke 
toestanden waron die hij niet voldoende 
had gesignaliseerd, en zich ertoe beperkto 
to stollen dat verweerster door hot 
uitvoeren van de werlren die zij had 
verricht, slechts haar persoonlijke ver
plichting had nagekomen en derhalve niet 
gerechtigd was terugbetaling to vorderen 
van de gemaakte kosten ; 

Overwegende dat de rechter regelma
tig heeft vastgesteld dat die kosten 
slechts gemaakt waren om de schuldige 
nalatigheid van eiser te verhelpen, zodat 
hij, op grond van artikel 1382 van hot 
Burgerlijk Wetboek, wettelijk beslist 
heeft dat de rechtsvordering van ver
weerster gegrond is ; 

Dat hot derde onderdeel van het 
middel niet kan worden aangenomen; 

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

1 februari 1973. ~ I• kamer. ~ 
Voorzitte1·, de H. Valentin, raadsheer 
waarnemend voorzitter. ~ VeTslaggever, 
Baron Richard. ~ Gelijkluidende con
clusie, de H. Charles, advocaat-generaal. 
- Pleiters, de HH. DeBruyn en Simont. 
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1 e KAMER. - 1 februari 1973. 

BEWIJS.- BEWIJS DOOR GESCHRIFT.

BURGERLIJKE ZAKEN. - WEDERKE
RIGE OVEREENKOMST.- VERZUil\1 VAN 

HET VOORSCHRIFT VAN ARTIKEL 1325 
VAN RET BURGERLIJK 1'\TETBOEK. -
UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST. 

- NIETIGHEID VAN DE AKTE GEDEKT. 

Hij aie de ove1·eenkomst, al was het gedeel
telijk, he({ft ~titgevoerd, lean zich niet 
meer be1·oepen op de nietigheid van de 
alcte clie ze vaststelt, ook al we1·d deze akte 
niet opgemaalct in zoveel o1·iginelen als 
er pa?'tijen zijn clie een onde?·scheiden 
belang hebben of al heejt hij niet ver
meld hoeveel o?'iginelen we1·den opge~ 
maalct (1). 

(PANKERT, T. STOFFELS.) , 

ARREST (ve?·taling). 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 20 januari 1972 door het Hof 
van beroep te Luik gewezen ; 

Over het tweede middel, afgeleid nit 
de schending van de artikelen 1315, 1316, 
1319, 1320, 1322, 1325, 1582, 1583 van 
het Burgerlijk W etboek en 97 van de 
Grondwet, 

doonla.t het bestreden arrest de rechts
vordering van eiser niet ,gegrond ver
klaart, die ertoe strekt bii notariiile alde 
de koop tot stand te brengen welke werd 
aangegaan onder de voorwaarden ver
meld in het geschrift van 28 april 1967 
dat door verweerster werd ondertekend, 
en, om aldus te beslissen, overweegt dat 
dit geschrift, hetwelk niet voldoet aan de 
voorschriften van artikel 1325 van het 
Burgerlijk W etboek, niet kon gelden a.ls 
een onderhandse alde ten bewijze van de 
koop en dat, ten de7e, de toepassings
voorwaarden van lid 4 van genoemd 
artikel 1325 niet vervuld waren, zulks op 
grond dat niet vaststond dat de bedongen 
prijs integraal was betaald en dat ver-

(1) Menraadplege DE PAGE, d. III, 3deuitg., 
nrs. 804 en 803,E; PLANIOL en RIPERT, 

Traite pmtique de droit civil jran9ais, d. VII, 
nrs. 1469 en 1470; BEUDANT, Cours de droit 
civil franr;ais, 2de uitg., d. IX, nr. 1205, en 
DEKKERS, P1·ecis de d1·oit civil belge, d. II, 
nr. 671. 

weerster, die geen enkel recht m.eer hall 
te doen gelden, aldus er geen belang bij 
had om een origineel van de akte in haar 
bezit te hebben, dat het feit dat zij in de 
akte zelf van 28 april 1967 heoft erkend 
"het bedrag van 5.000 frank te hebben 
ontvangen » harerzijds niet « de u:itvoe
ring is van de overeenkomst welke in de 
akce is vervat », waarvan sprake in lid 4 
van artikel 1325 van het Burgerlijk 
Wetboek, en dat die Z3lfde vermelding 
geen erkenning kan vormen van de juist
heid van de vermeldingen van de door 
eiser voorgelegde akte, 

tenuijl, enerzijds, het feit dat de be
dongen prijs niet integraal werd betaald 
niet volstaat om de weigering lid 4 van 
artikel 1325 van het Burgerlijk Wetboek 
toe te passen wettelijk te rechtvaardigen. 
daar deze bepaling moet worden toe
gepast als de partij die zich op het 
verzuin1 van de vonnen van het onder
hands geschrift beroept harerzijds, zelfs 
slechts gedeeltelijk, de overeenkomst 
heeft uitgevoerd die in de aide is vervat 
en als bovendien het bestaan van de 
overeenkomst vaststaat en door de uit
voering wordt erkend, hetgeen ten deze 
door het arrest niet wordt ontkend 
(schending van genoemde artikelen 1315 
tot 1325 van het Burgerlijk Wetboek, 
irizonderheid 1325, lid 4, en 97 van de 
Grondwet); 

te1·wijl, anderzijds, door te beslissen dat 
het feit in de akte zelf erkend te hebben 
« het bedrag van 5.000 frank te hebben 
ontvangen » ten aanzien van verweerster 
niet de uitvoering is van de overeen
komst welke in de akte vervat is en dat 
die zelfde vermelding geen erkenning van 
de juistheid van de vermeldingen van de 
akte kan vormen, het arrest de bewijs
kracht miskerit van de onderhandse akte 
van 28 april 1967 die door verweerster 
werd ondertekend, daar zij daarin niet 
aileen had verldaard « het bedrag van 
5.000 frank te hebben ontva.ngen », doch 
het van eiser te hebben ontvangen als 
« voorschot ... op mijn huis met tuin 
gelegen Stenrich 68 », en erin, bovendien, 
had vermeld dat het gaat « om de eerste 
betaling op het bedrag van 200.000 frank 
dat ik in speciiin zal ontvangen bij het 
verlijden van de akte » en dat " wij het 
bovendien eens geworden zijn over een 
maandelijkse lijfrente van 1.500 frank », 
hetgeen, volgens de normale betekenis 
van de woorden, tegelijk de erkenning 
van een voltooide koop tussen partijen en 
de gedeeltelijke uitvoering ervan door 
verweerster impliceert (schending van 
aile wettelijke bepalingen bovenaan het 
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middel vermeld en inzonderheid van de 
artikelen 1319, 1320, 1322, 1325, 1582 en 
1583 van het Burgerlijk Wetboek) : 

Overwegende dat degene die de over
eenkomst, al was het gedeeltelijk, heeft 
uitgevoerd zich niet meer kan beroepen 
op de nietigheid van de akte d1e ze 
va.ststelt, ook al werd deze aide niet 
opgemaakt in zoveel originelen als er 
partijen zijn die een ondersch8lden 
belang hebben of al heeft hij niet vermeld 
hoeveel originelen werden gemaakt ; 

Dat de uitvoering kan volgen uit de 
aanneming van een betaling ; 

Overwegende dat het arrest vaststelt 
dat verweerster zelf het door eiser over
gelegde geschrift heeft ondertekend waar
bij zij erkent van hem een voorschot van 
5.000 frank op haar huis te hebben 
ontvangen, welk bedrag de eerste beta
ling was op dat van 200.000 frank het
welk zij bij het verlijden van de akte 
in specien zou ontvangen; 

Overwegende dat het arrest dus, met 
miskenning van de feiten die het vast
stelt, overweegt dat het ontvangen door 
verweerster van een voorschot op de 
verkoopprijs van haar pand harerzijds 
niet de uitvoering is van de overeenkomst 
die in de akte vervat. is ; 

Overwegende dat, nu de nietigheid van 
het instn~ment~~m wegens het ontbreken 
van de bij artikel 1325 van het Burgerlijk 
Wetboek voorgeschreven vormen gedekt 
was door het begin van uitvoering van de 
overeenkomst die verweerster eraan heeft 
geo·even, het arrest niet wettelijk ll8eft 
ku~men beslissen dat dit geschrift niet als 
Qnderhandse aide kon gelden; 

Om die reclenen, verPietigt het bestre
den arrest; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de kant 
van de vernietigde beslissing; houdt de 
kosten aan opdat hierover door de feiten
rechter wordt beslist; verwijst de zaak 
naar het Hof van beroep te Brussel. 

1 februari 1973. - 1e kamer. -
V oorzitte1·, de H. Valentin, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Verslaggeve1·, 
de H. Busin. - Gelijkluidende con
cl?tsie, de H. Charles, advocaat-gene
raal. - Pleite?', de H. DeBruyn. 

1 e KAMER, - 2 februari 1973. 

10 VENNOOTSCHAPPEN.- BURGER
LIJKE OF HANDELSVENNOOTSOHAP. -

VORDERING TOT VERVROEGDE ONT
BINDING VAN EEN VENNOOTSOHAP DIE 
VOOR EEN BEPAALDE TIJD IS AANGE
GAAN. - PERSOONLIJKE VORDERING 
VA.N DE VENNOOTSOHAP.- GEVOLG. 

2o RECHTSVORDERING. - BunGER
LIJKE ZAKEN. VORDERING TOT 
VERVROEGDE ONTBINDING VAN EEN 
VENNOOTSOHAP DIE VOOR EEN BE

PAALDE TIJD IS AANGEGAAN. - PER
SOONLIJKE VORDERING VAN DE VEN
NOOTSOHAP. - GEVOLG. 

3o VOORZIENING IN CASSATIE. 
PERSONEN BEVOEGD OM ZIOH IN OAS
SATIE TE VOORZIEN OF TEGEN WIE BEN 
OASSATIEBEROEP KAN WORDEN INGE
STELD. - BURGERLIJKE ZAKEN. -
GEEN GESOHIL VOOR DE FEITENREOH
TER TUSSEN DE ElSER EN EEN VER
WEERDER OF VEROORDELING VAN DE 
ElSER TEN VOORDELE VAN DEZE VER
WEERDER. - NIET ONTVANKELIJKE 
VOORZIENIN'G, 

4o VENNOOTSCHAPPEN. - BuRGER
LIJKE OF HANDELSVENNOOTSOHAP. -
VENNOOTSOHAP DIE VOOR EEN BEPAAL
DE TIJD IS 1\,A,NGEGAAN.- VORDERING 

TOT VERVROEGDE ONTBINDING VAN EEN 
VENNOOTSOHAP DIE VOOR EEN BE
PAALDE TIJD IS AANGEGAAN. -BUR

GERLIJK WETBOEK, ARTIKEL 1871. -
BuRGERLIJK WETBOEK, A.RTIKEr~ 1871. 
- DWINGENDE BEPALING. - VooR
WAARDEN WAARONDER ERVAN KAN 
WORDEN AFGEWEKJ1N. 

50 ARBITRAGE. - SOHEIDSREOHTER
LIJK BEDING.- 0NTBINDING VAN EEN 

VENNOOTSOHAJ:: DIE VOOR EEN BEPAAL
DE TIJD IS AANGEGAAN. - BEPALING 
WAARBI.J BlTIVOEGDHEID WORDT VER
LEEND AAN SOHEIDSREOHTERS-GOEDE
MAN'NEN OM KENNIS TE NEMEN VAN 

EEN VORDERING TOT VERVROEGDE ONT
BINDING VAN EEN VENNOOTSOHAP DIE 

VOOR EEN BEPA,ALDE TIJD IS AANGE
GAAN. - BE PALING IN STRIJD MET DE 
DWINGENDE BEPALINGEN VAN ARTI
KEL 1871 VAN HET BURGERLIJK WET
BOER. - NIETIGHEID. 
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6° VENNOOTSCHAPPEN.- BURGER
I,IJKE OF HANDELSVENNOOTSCHAP. -

VONNIS TOT ONTBINDING VAN DE VEN • 
NOOTSCHA"P - VONNIS WAARBIJ EEN 
GERECHTELIJK VEREFFENAAR WORDT 
AANGESTELD. - WETTELIJKHEID. 
·- VooRWAARDEN. 

1° en 2° De vo1·de1·ing tot verv?"Oegde ont
. binding van een voo1· een bepaalde tijd 
aangegane vennootschap b1·engt het be
staan zelj van de vennootschap, als 
ju1·idisch wezen, in het ged1·ang en ver
toont derhalve voo1· die vennootschap een 
pe1·soonlijk lcamkte1·; him·uit volgt dat 
deze vennootschap, zelfs indien zij jail
liet is ve?·klaa?·d, het 1·echt heeft om pe?'
soonlijlc door t~tssenkomst van haar 
wettelijke o?'ganen in ?'echte te ve?'sch~j
nen teneinde er zich te ve1·dedigen (1). 
(B.W., art. 1871.) 

3° Niet ontvankelijlc is de voo1·ziening in 
cassatie van een pa1·tij tegen een ande1·e 
pm·tij met wie zij geen geding had aan
ge.gaan en ten wie1 voordele de beslissing 
geen veroordeling tegen de eisende partij 
uitspreekt (2). 

4° A1·tilcel 1871 van het B1wge1·lijk Wet
boelc dat aan ieder vennoot het recht toe
kent voor de rechter, om wettige redenen, 
de ve?'V?'oegde ontbinding van een voor 
een bepaalde tijd aangegane vennoot
schap te vorde1·en, is een wettelijke en 
clwingende bepaling (3) ; hoewel deze 
slechts p1·ivate belangen beschermt, lean 
er, om de d1·aagwijdte e1·van te beperlcen, 
niet van ajgewelcen worden v66r het ont
staan van het geschil (4). (B. W., 
art. 1871.) 

(1) FREDERICQ, d. VII, nr. 76, biz. 164, 
en nr. 1100, biz. 206. 

(2) l\fen raadplege cass., 7 november 1972, 
supra, blz. 227. 

(3) Men raadplege cass., 11 maart 1966 
(Bull. en PAsrc., 1966, I, 896); DE -PAGE, 
d. V, nr. 102, blz. 106; VANRYN, Trait€ de 
droit commercial, d. I, nr. 339, biz. 238 ; 
RIPERT, Traite elernentaire de d1·oit commercial, 
2de uitg., nrs. 692 en 693; KIRKPATRICK en 
GLANSDORFF, Rev. C1'it. jttr. belge, 1967, 
biz. 205 en vlg. ; cass. fr., 9 maart 1903 
(D.P., 1904, blz. 89 en noot PERCEROU); 6 ok
tober 1953 (Sirey, 1954, I, 149, Dall., 1954, 
25); 26 mei 1961 (Bull. A1'1'. cass., 1961, 
III, 207) ; 30 januari 1967 (Dctll. en Sir, 
1968, 320, en Rev. i'r. droit co1nrn., 1964, 790 en 
noot CHAMPAUD). 

5° Het scheids?echterl#k beding, waarbij 
de vennoten van een handelsvennootschap 
zich ertoe ve1·binden elke ve1·vroegde vo?'
clering tot ontbinding van de vennoot
schap aai~ scheids1·echte1's-goedemannen 
voo1' te leggen, heeft tot gevolg, v66r 
elk geschil, het 1·echt van een ven
noot om deze ontbinding te vorderen, 
bij oveTeenkomst te bepe?'lcen, aangezien 
de vennoten veTplicht zijn zich, in voor
lcomend geval, bij een doo1· de scheids
?'echters opgelegde minnelijke schilclcing 
nee1· te leggei~; een dergelijk beding 
is de1·halve in st1·ijd met de dwingende 
bepalingen van m·tikel 1871 van het 
Burgerlijlc Wetboek en heejt bijgevolg 
geen verbindende lc?·acht. 

6° DooT de ontbinding van een vooT een 
bcpaalde t·ijcl aangegane vennootschap 
uit te sprelcen, lean de Techte1·, wanneer 
hij op g?"Ond van Jeitelijlce omstandig
heden die hij opgeejt, vaststelt dat het 
onmogelijk is dat een ve1·efjenaa?' door 
de algemene vergader·ing wo1·dt benoemcl, 
zelj een gerechtelijlc vere tfenaar aanstel
len (5). 

(ROBERT, T. JANSSENS M. EN G., PERSO
NENVENNOOTSCHAP ~illT BEPERKTE 
AANSPRAKELIJKHEID « RESISTO 
JACQUES, ROBERT EN C0 ll EN DAU· 

WE, q.q.) 

ARREST. 

HET HOF; T Gelet op het bestreden 
arrest, op 15 oktober 1971 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

(4) Men raadplege inzonderheid de studie 
van professor DABIN: « Autonomie de la volon
te et lois imperatives, ordre public et bonnes 
mceurs, sanction cle la derogation aux lois, 
en droit prive interne », Annales de droit, 
1939, biz. 190 en vlg. ; Men raadplege ook de 
noot van DE HARVEN, Rev. crit. itw. beige, 
1954, blz. 251 ; noot BAETEMAN, ibid., 1960, 
biz. 156; VAN GERVEN, .11lgemene beginselen 
van het recht, nr. 26, biz. 7 4. 

(5) RESTEAU, d. IV, blz. 1862 en 1863; 
FREDERICQ, d. V, nr. 1018; PASSELECQ, 
Societes commerciales, nrs. 4368 en 4369; 
Rep. prat. d1·oit belge, v 0 Societes commerciales, 
nr. 2469; J. RoNSE, Overzicht-van rechtspraak 
1964-1967, Tijdschrift voor privaatrecht, 1967, 
biz. 755, nrs. 240 en 241. 
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Over de grond van niet-ontvankelijk
heid opgeworpen door vierde verweerder 
en door derde verweerster in zover als 
vertegenwoordigd door haar vere:ffenaar : 

Overwegende dat de eerste twee ver
weerders derde verweerster, de personen
vennootschap met beperkte aansprake
lijkheid" Resisto Jacques, Robert & C0 n, 
en eiser hebben gedaagd ten einde de out
binding van die vmmootschap op grond 
van artikel 1871 van het Burgerlijk Wet
hoek te horen uitspreken met aanstelling 
van een gerechtelijke vereffenaar ; dat 
voormelde vennootschap, na de uit
spraak van bet. bestreden arrest, bij von
nis van 23 december 1971 van de Recht
bank van koophandel te Antwerpen fail
liet verklaard werd en vierde verweerder 
als cnrator werd aangesteld ; 

Ove1•wegende dat, zo de op voorm({ld 
artikel 1871 gestecmde vordering, welis
waar, de gefailleerde ma~sa aanbelangt, 
met het gevolg dat de curator in bet ge
ding client betrokken te worden, die vor
dering nochtans, die het voortbestaan 
zelf als juridisch wezen van de vem'loot
schap in het gedrang brengt, een voor die 
vennootschap persoonlijk karakter ver
toont, zodat zij, hoewel gefailleerde, ge
rechtigd is voor het Hof, vertegenwoor
digd door haar wettelijke organen, per
soonlijk op te treden; 

Overwegende dat de derde en vierde 
verweerders terecht aanvoeren dat, nu 
derde verweerster iri onderhavig geding, 
zowel in eerste aanleg als in hoger beroep, 
met eiser tegen de eerste twee verweer
ders concludeerde en dat het arrest geen 
veroordeling ten voordele van derde ver
weerster tegen eiser uitsprak, de voor
ziening in zover zij tegen hen, derde en 
vierde verweerders, gericht is niet ont
vankelijk is; dat enkel de oproeping van 
die verweerders tot verbindendverkla
ring van het arrest kan aangenomen wor
den; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 6, ll08, 
ll31, ll34, ll35, 1871 van het Burger
lijk Wetboek 1003, 1004, 1019 en 1023 
van het Wetboek van burgerlijke rechts-
vordering, ' 

doordat, tot afwijzing van de exceptie 
van gebrek aan jurisdictie, door eiser en 
verweerster "Resisto Jacques, Robert 
& C0 » afgeleid uit artikel 17 van de maat
schappelijke statuten, hetwelk luidt : 
" Aile geschillen die tussen partijen 
nopens het onderhavig contract of nopens 
de vereffening van de vennootschap 

zouden kunnen ontstaan, zullen aan de 
beslissing van twee scheidsrechters onder
worpen worden, deze zullen minnelijke 
schikkingen kunnen treffen .. . hun uit
spraken zullen onwedarroepelijk zijn 
en geen aanleiding kunnen geven tot 
hogor beroep », het arrest verklaart 
" dat uit deze bewoordingen blijkt dat de 

_ bedoeling was aan de scheidsrecbters de 
hoedanigheid van " scheidsrechters-goede
Inannen , toe te kennen, bevoegd om 
minnelijke schikkingen op te leggen ; ... 
dat, nu artikol 1871 van hot Burgerlijk 
Wetboek in zekere mate de open bare orde 
aanbelangt en uitdrukkelijk is voorge
schreven dat de op dezo wetsbepaling 
stetmendo vorderingen 1noeton onder
worpen worden aan de beoordeling van 
" rechters n, niet kan aangenon1.en worden 
dat dergelijke geschillen zouden beslecht 
worden door" scheidsrechters-goedeman
nen n, die door de wettelijke vormen niet 
gebonden zijn en er niet toe gehouden 
zijn, wat de grond betreft, de regels van 
het recht t.oe te passen, dit dan nog ten 
deze zonder enige mogelijkheid van 
rechtsmiddel; ... dat het scheidsrechter
lijk beding ten deze niet tospasselijk is 
en dit in zijn geheel », 

terwijl de partijen op het tijdstip van 
het aangaan van het contract mogen 
overeenkomen alle geschillen tussen de 
vennoten of tussen deze laatsten en de 
vennootschap, met name een eis tot ant
binding van de vennootschap we gens· de 
tussen de vennoten heersende onenig
heid, aan het scheidsgerecht te onder
werpen vermits zulke overeenkomst ge
nerlei beperking behelst van het recht 
zich op artikel 1871 van het Burgerlijk 
Wetboek te beroepen, en dienvolgEns 
door geen enk£le nietigheid aangetast is 
(schending van alle voormelde wets
bepalingen); 

terwijl de partijen, door aan de scheids
lieden de macht te verlenen zich bij wijze 
van minnelijke schikking uit te spreken, 
hen niet ertoe machtigen de formaliteiten 
of de regels van het recht die de openbare 
orde raken te miskennen, en voorts 
de " scheidsrechters-goedemannen » geen 
enkele verplichting hebben van de regels 
van het recht af te wijkgn (schending van 
de artikelen 1003, 1004, 1019 van het 
Wetboek van burgerlijke rechtsvorde
ring, 6, ll08 en ll31 van het Burgerlijk 
Wetboek); 

en terwijl, derhalve, de omstandigheid 
dat het scheidsrechterlijk beding een ver
zaking van het recht hoger beroep in te 
stellen inhoudt niet volstaat om het 
ontoepasselijk te maken nn dit rechts-
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middel noodzakelijkerwijze voorbehou
den is en open blijft bij niet-naleving 
van de substantiele formaliteiten van 
het scheidsgnecht of bij overtrading van 
de regelen van het recht die de openbare 
orde raken (schending van de artike
len 1003, 1004, 1019, 1023 van het Wet
hoek van burgerlijke rechtsvordering, 6, 
1131, 1134, 1135 en 1138 van het Burger
lijk W etboek) : 

Overwegende dat het arrest beschouwt 
dat " de mogelijkheid van het a£~luiten 
van een scheidsrechterlijk beding inzake 
de toepassing van artikel 1871 van het 
Burgerlijk Wetboek door de wet princi
pieel niet uitgesloten is " ; dat het echter 
de toepassing van het ten deze gesloten 
scheidsrechterlijk beding verwerpu om
dat uit de bedoeling van de partijen, 
zoals zij ui-t de tekst van het boding kan 
afgeleid worden, blijkt dat de scheids
rechters als "scheidsrechters-goedeman
nen "' bevoegd om minnelijke schikkin
gen op te leggen, door de wettelijke vor
men niet gebonden zijn en er niet toe 
gehouden zijn, wat de grond betreft, 
de regelen van het recht toe te passen ; 

Overwegende dat het krachtens arti
kell87l van het Burgerlijk Wetboek aan 
ieder vennoot toegekende recht de vroeg
tijdige ontbinding, om wettige redenen, 
var> de voor een bepaalde tijd aangegane 
vennootschap voor de rechter te vorde
ren een bepaling van dwingend · recht 
uitmaakt, die, hoe~el ze private belangen 
beschermt, aan geen beperking, onder 
welke vorm ook, v66r het ontstaan van 
een betwisting mag onderworpen worden ; 

Overwegende dat de omstandigheid 
dat, enerzijds, de scheidsrechters niet 
gemachtigd zijn om de regelen van open
bare orde te miskennen en geen verplich
ting hebben van de regelen van het recht 
af te wijken en, anderzijds, hoger beroep 
steeds mogelijk is in geval van niet
naleving door de scheidsrechters van de 
substantiele formaliteiten van het 
scheidsgerecht of in geval van overtrading 
van de regelen van het recht die de open
bare orde raken, niet wegneemt dat de 
vennoten, door zich in bedoeld scheids
rechterlijk heeling, v66r het ontstaan van 
iedere betwisting, ertoe te verbinden 
zich, in voorkomend geval, bij een door 
de scheidsrechters opgelegde minnelijke 
schikking neer te leggen, hun hierboven 
vermeld recht conventioneel hebben be
perkt; 

Overwegende dat het arrE;St derhalve 
wettelijk beslist dat de eerste twee ver
weerders door voormeld scheidsrechter
lijk berung niet gebonden zijn ; 

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

de schending van artikel 97 van de 
Grondwet, 

doo1·dat het arrest niet regelmatig met 
redenen omkleed is, daar het niet ant
woordt op de additionele conclusie waar
door ·verweerster " Resisto Jacques, Ro
bert & C0 " en eiser subsidiair aanboden 
te bewijzen, door alle middelen van 
recht : ·1 ° dat op 5 september 1968 de mis
verstanden die in het echtelijk leven 
tussen partijen waren opgerezen niet van 
die aard waren geweest dat zij moeilijk
heden konden berokkenen in de exploi
tatie van de personenvennootschap met 
beperkte aansprakelijkheid " Resisto " ; 
2o dat hot slechts vanaf 5 september 1968 
is, en meer bepaald vanaf begin oktober 
1968, dat eerste verweerster opzettelijk 
moeilijkheden zocht, het gezag van eiser 
bij de bedienden ondermijnde en klaar
blijkelijk op een brenk aanstuurde ; 3° dat 
zij ten andere aan derden heeft bekend 
dat zij, om haar doel te bereiken, de raad 
had gekregen deze moeilijkheden nit te 
lokken en, ingeval van moeilijkheden, 
zich onmiddellijk op de grand te laten 
vallen ten einde te doen geloven dat haar 
man haar mishandeld had : 

Overwegende dat het arrest, door te 
verwijzen naar de door de eerste rechter 
oordeelkundig vas~gestelde zwaarwich
tige en voortdurende onenigheid tussen 
de vennoten, naar aanleiding, ondEr meer, 
van het door eiser gepleegde onderhoud 
van bijzit, en door eraan toe te voegen 
dat uit niets blijkt dat deze onhoudbare 
toestand aan eerste verweerster zou te 
~ijten zijn, de in het middel aange
haalde conclusie impliciet beantwoordt; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het derde middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 1134, 1135 
van het Burgerlijk Wetboek, l, lid 2, 179, 
inzonderheid lid 1, van de wetten op de 
handelsvennootschappen, gecoi:irdineerd 
bij koninklijk besluit van 30 november 
1935, en 97 van de Grondwet, 

doo1•dat het arrest eEn vereffenaar van 
de vennootschap " Resisto JacquEs, Ro
bert & C0 " aansteh, om de reden " dat, 
gelet op de f3itelijke omstandigheden van 
de zaak en waar de onenigh'lid tussen 
de vennoten het verder onpartijdig 
beheer van de personenvennootschap met 
beperkte aansprakelijkheid in het ge
drang brengt, de aanstelling van een aan 
partijen vreemde gerechtelijke vereffe
naar zich opdringt "• 
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ter·wijl het hof van beroep aldus niet 
antwoordt op de aanvullende en derde 
aanvullende conclusies waarin voormelde 
vennootschap en eiser subsidiair be
toogden dat hot op de algemene verga
dering van de vennoten rustte de ver
effenaar of vereffenaars van de vennoot
schap te benoemen, waaruit volgt dat hot 
arrest niet regelmatig met redenen is om
kleed (schending van artikel 97 van de 
Grondwet); 

en tenvijl, zelfs zo de rechter de out
binding van een handelsvennootschap 
bij toepassing van art~lml I87l vl!'!l het 
Burgerlijk Wetboek mtspreekt, hiJ met 
ver1nag een vereffenaar of vereffenaars 
aan te stellen, daar deze rnaatregel door 
de wet en bovendien, ten deze, door arti
kel I5 van de maatschappelijke statuten 
voorbehouden is aan de algernene ver
gadering van de vennoten, waaruit volgt 
dat het arrest de wetsbepalingen schendt 
die de benoeming van de vereffenaar 
of vereffenaars van een ontbonden ven
nootschap beheersen (schending van 
artikel I79, lid I, van de wetten op de 
handelsvennootschappen, gecoiirdineerd 
door het koninklijk besluit van 30 no
vember I935), en bovendien de verbin
dende rechtsgevolgen van artikel I5 van 
de rnaatschappelijke statuten miskent 
(schending van de artikelen ll34, .II35 
van het Burgerlijk vVetboek en I, hd 2, 
van voormelde wetten op de handels
venn ootschappen) : 

Overwegende dat ten aanzien van de 
conclusie van eiser die, in verband met 
artikel I 79 van de wetten op de handels
vennoouschappen en impliciet in verband 
met artikel I5 van de statuten, aan
voerde dater geen practische onmogelijk
heid bestond om een algemene ver
gadering tou benoeming van een ver
effenaar te houden en, ten aanz1en van 
de conclusie van de verweerders die 
zich op de practische en morele onmoge
lijkheid beriepen dergelijke algemene 
vergadering bijeen te roepen om reden 
van de tussen de vennoten bestaande 
onenigheid, het arrest, door te verwijzen 
naar de feitelijke omstand1gheden van 
de zaak en de tussen de vennoten be
staande onenigheid die het verder onpar
tijdig beheer van de :rennootschap in J:et 
gedrang bracht, imphmet de ?nmogelrJk
heid constateert var aanstellmg van een 
vereffenaar door de algemene vergade
ring; 

Dat deze beslissing die een passend 
antwoord op de conclusie van eiser uit
maakt wettelijk is en geenszins de in 

het middel vermelde wetsbepalingen 
schendt; 

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

2 februari I973.- Ie kamer.- Voor
zitter·, Ridder Rutsaert, raadsheer waar
nemend voorzitter. - . Ve1·slaggever·, de 
H. Sury. - Gelijklt£idende conclt£sie, 
de H. Krings, advocaat-generaal. 
Pleiter-s, de HH. Fally, Dassesse en 
DeBruyn. 

2e KAMER. - 5 februari 1973. 

IO VERJARING. - STRAFZAKEN. 
VERSCHEIDENE FElTEN SAMEN ONDER
ZOCHT OF BERECHT. - DAAD VAN 
ONDERZOEK OF VAN VERVOLGING BE
TREFl<'ENDE EEN VAN DEZE FElTEN.
STUITINGSGEVOLG VAN DE VER.JARING 
TEN OPZICHTE VAN DE ANDERE. -
VooRWAARDEN. 

20 VERJARING. - STRAFZAKEN. -
STRAFVORDERING. - ToEZENDEN DOOR 
EEN GEMACHTIGDE OVERiffiiD,- AAN 
DE ARBEIDSAUDITEUR, VAN. STUKKEN 
WAARBI.J DE UITVOERING VAN DE DOOR 
LAATSTGENOEMDE BEVOLEN ONDER
ZOEKSMAATREGEL WORDT VASTGE
STELD. - 0NDERZOEKSDAAD DIE DE 
VER.JARING STUIT. 

3o RECHTEN VAN DE VERDEDI
GING. - STRAFZAKEN. - TELASTC 
LEGGING MET VERMELDING VAN EEN 
DAAD VAN ONDERZOEK OF VAN VERVOL• 
GING WAARDOOR DE VER.JARING VAN DE 
STRAFVORDERING WERD GESTUIT. -
RECHTER DIE BESLIST DAT BLI.JKENS 
EEN BI.J HET DOSSIER GEVOEGD STUK DE 
VER.JARING DOOR EEN ANDERE DAAD 
WERD GESTUIT. - GEEN SCHENDING 
VAN DE RECHTEN VAN DE VERDEDIGING 
VAN DE BEKLAAGDE. 

1 o De daden van onderzoek of van vervol
ging betretfende een van de feiten die 
ten laste van dezelfde beklaagde samen 
onder·zocht of berecht wer·den, stuiten de 
ver-jar·ing van de strafvordering ten 
opzichte van de ander·e feiten, op voor~. 
waar·de dat deze met het eerste door een• 
intr·insieke samenhap,g nauw ve1·bon-
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den zijn (1). (Wet van 17 april 1878, 
art. 22.) 

2° Een claad van onderzoek waa1·doo1· de 
verjm·ing van de strajvm·dering W01"dt 
gestuit is het toezenden doo1· een gemach
tigde ove1·heia, aan de at·beidsauditew·, 
van stuklcen waa1·bij de ttitvoe1·ing van 
de doo1· laatstgenoemde bevolen onder
zoelcsmaatregel wo1·dt vastgesteld (2). 
(Wet van 17 april1878, art. 22.) 

3° fVannee1· ae telastlegging ten laste van 
de belclaagde een daad van onclerzoelc of 
van ve1·volging vermeldt waa1·door de 
ve1jaring van de strajvordering werd 
gestuit, worden de rechten van de ve1·de
diging van de belclaagde door de Techter 
niet geschonden, indien hij beslist aat, 
zeljs zonder deze belclaagde te hebben 
ve1·zocht zich desaangacmde te verdedigen, 
blijlcens een bij het dossier gevoegd stulc 
de verjm·ing werd gestuit dooT een andere 
deTgelijlce daad. 

(DELAUNOIS.) 

ARREST (vertaling). 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 21 april 1972 gewezen door het 
Hof van beroep t.e Brussel ; 

Overwegende dat de voorziening r>iet 
ontvankelijk is wegens het ontbreken van 
belang, in zover zij gericht is tegen de 
beslissing waarbij eiser wordt vrijge
sproken van sommige in de zaak nr. 112 
genoemdE feiten ; 

I. ·rn zoverre de voorziening gericht-is 
tegen de beslissing op de strafvordering : 

. Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 21 en 22 van 
d,e wet van 17 april 1878 houdende de 
voorafgaande -yitel van het W etboek van 
strafvorde.rin g, 

doordat het arrest beslist dat, vermits 
de wandbedrijven samenhangend zijn, 
elke daad die met betrekking tot een 
ervan de verjaring van de strafvordering 
stuit, in aanmerking kan worden genomen 
met betrekking tot de andere, en dien
tengevolge de stuiting van de verjaring 
voor de wanbedrijven in de zaken 1 en 3 

(1) Men raadpiege cass., 24 december 1971 
(Bull. en PAsrc., 1918, I, 166); 21 december 
1938 (ibid., 1938, I, 404); 6 januari 1969 
(Arr. cass., 1969, biz. 431); vgl. m.b.t. het 
gevolg van de daden waardoor de verjaring 
t.a.v. de medebeklaagden wordt gestuit : 
cass., 29 oktober 1945 (Bull. en PAsrc., 1945, 

aanneemt, op grond van de stuiting 
ontstaan nit een daad van vervolging of 
van onderzoek die zou zijn verricht ten 
aanzien van de wanbedrijven genoemd 
in de zaak 2, 

te1·wijl de daad, die de verjaring van 
een strafvordering betreffende een wan
bedrijf stuit, aileen dan voor andere 
rnisdrijven kan worden aangevoerd, wan
neer deze met het eerste, wegens eenheid 
van strafbaar opzet, een samengesteld 
misdrijf opleveren, zoclat, vermits de 
feitenrechter niet heeft vastgesteld dat 
aile bewezen geachte feiten het gevolg 
zijn van een en hetzelfde opzet en der
halve een enkel misdrijf opleveren, bet 
arrest niet kon beslis3en clat de claad die 
de verjaring stuit met betrekking tot een 
van de feiten, kan worder> aangevoerd ten 
opzichte van de andere feiten : 

Overwegende dat de daden die de 
verj aring stuiten van de strafvordering 
ten opzichte van een misdrijf, niet enkel 
uitwerking hebben voor de andere mis
<h'ijven die met het eerste de uitvoering 
zijn van een zelfcle strafbaar opzet en 
aldus slechts een enkel misdrijf oplEveren, 
maar voor aile misdrijven die, samen 
onderzocht of berecho, door een intrin
sieke samenhang nauw met elkaar zijn 
verbonden; 

Overwegende dat blijkens het arrest de 
samenhang waarop dit is gegrond, van 
zodanige aard is ; dat immers met name 
uit de omschrijving van de telastleggin
gen in de drie samengevoegde zaken en 
ui'L de vaststellingen in de redenen gege
ven als antwoord op eisers conclusie 
blijkt dat de in elk van die drie zaken te 
zijnen laste gelegde feiten tekortkomin
gen waren in zijn wettelijke en reglemen
taire sociaalrechtelijke verplichtingen, 
als werkgever, ingevolge de arbeidsover
eenkomst voor bedienden die zijn betrek
kingen regelt met de verweersters, de 
burgerlijke· partijen Meunier en Honore, 
zijn bedienden; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen ; 

Over het tweede middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 22 van de wet van 
17 april 1878 houdende de voorafgaande 
titel van het Wetboek van strafvordering, 

I, 262); 27 juni 1966 (ibid., 1966, I, 1387); 
7 november 1966 (Arr. cass., 1967, biz. 317). 
Zie ook cass., 19 januari 1959 (Bull. en PAsrc., 
1959, I, 497). 

(2) Vgl. cass., 21 december 1970 (.Arr. cass., 
1971, biz. 403). 
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doordat het arrest als daad van stuiting 
heeft laten gelden de overzending op 
27 april 1971 aan de arbeidsauditeur van 
het onderzoeksverslag, dat, ,ingevolge de 
kanttekening van deze magistraat van 
11 maart 1971, door een arbeidscontro
leur werd opgesteld, 

terwijl aileen die kanttekening of 
althans de uitvoering van de opgedragen 
taak, die op 23 maart 1971 werd vervuld, 
kan worden beschouwd als een stuiting 
van de verjaring van de strafvordering, 
en niet de daad van 27 april 1971 die 
maar een overzending is, zodat op het 
ogenblik van de uitspraak van het hof 
van beroep de strafvordering betreffende 
alle wanbedrijven waarvoor eiser werd 
vervolgd, door verjaring vervallen was : 

Overwegende dat als daad van onder
zoek waardoor de verjaring van de straf
vordering wordt gestuit, geldt elke daad 
die uitgaat van een daartoe bevoegde 
overheid en ten doel heeft bewijzen te 
verzamelen of de zaak in staat van wijzen 
te brengen; 

Dat een zodanige daad van onderzoek 
waardoor de verjaring van de strafvor
dering wordt gestuit, is het toezenden 
door een gemachtigde overheid aan de 
ambtenaar van het openbaar ministerie 
van de stukken waarbij de uitvoering van 
de door laatstgenoemde bevolen onder
zoeksmaatregel wordt vastgesteld ; 

Dat het middel naar recht faalt : 

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

doordat, om te verklaren dat de straf
vordering niet door verjaring vervallen 
is, het arrest zich grondt op de daad van 
27 april 1971, die zogezegd de verjaring 
heeft gestuit, 

terwijl de oorspronkelijke kwalificaties 
slechts wezen op een daad van stuiting 
van 19 februari 1971 en eiser niet werd 
verzocht om zich te verdedigen over de 
gewijzigde kwalificaties en dienaangaan
de ni~t in zijn verdediging heeft kunnen 
voorzren: 

Overwegende dat, door een daad van 
stuiting die niet was vermeld in de 
oorspronkelijke kwalificaties te laten 
geld en, het hof van beroep noch de telast
leggingen, noch hun kwalificatie heeft 
gewijzigd en dat eiser heeft kunnen 
inzage nemen van de processtukken 
waaruit blijkt dat de verjaring opnieuw 
werd gestuit door een daad van onder
zoek of van vervolging van latere datum 
dan die welke in de oorspronkelijke 

kwalificaties werd vermeld, zodat de 
rechten van de verdediging niet werden 
geschonden ; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

En overwegende dat de substantiele of 
op straffe van niE)tigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat de 
beslissing overeenkomstig de wet is ; 

II. In zoverre de voorziening gericht is 
tegen de beslissing op de civielrechtelijke 
vorderingen : 

Overwegende dat, bij bevestiging van 
het beroepen vonnis, het arrest aan de 
burgerlijke partijen een frank bij voor
raad toekent, zijn uitspraak over de 
overige punten van de eis van de burger
lijke partijen en over de kosten van 
eerste aanleg aanhoudt, de heropening 
van de debatten beveelt en de zaak voor 
onbepaalde tijd verdaagt ; 

Overwegende dat dergelijke beslissing 
geen eindbeslissing is in de zin van 
artikel 416 van het Wetboek van straf
vordering en geen uitspraak doet inzake 
bevoegdheid ; 

Dat de voorziening derhalve voor
barig en dus niet ontvankelijk is; 

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

5 februari 1973. - 2e kamer. -
Voorzitter, de H. Perrichon, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Verslaggever 
de H. Trousse. - Gelijkluidende con
chtsie, de H. Depelchin, advocaat-gene' 
raal. - Pleiter, de H. R. Strowel (van de 
balie te Brussel). 

2• KAMER. - 5 februari 1973. 

REGISTRATIE (RECHT VAN). 
VERKOOP VAN EEN ONROEREND GOED. 

- VERMELDING IN DE AKTE VAN EEN 
LAGERE PRIJS DAN DE WERKELIJKE. -
VALSE VERMELDING MET DE BEDOELING 
ALLEEN HET REGISTRATIEREOHT TE 

ONTDUIKEN. - MISDRIJF GESTRAFT 
BIJ ARTIKEL 206 VAN HET WETBOEK 
VAN REGISTRATIEREOHTEN. - GEEN 

TOEPASSING VAN ARTIKEL 196 VAN HET 
STRAFWETBOEK. 
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De vermelding in een ve?·koopalcte van een 
onroerenrl goed, van een lage?'e p1·ijs dan 
de we?·lcelijlce, leve1·t geen valsheid op die 
gestrqft wo?·dt bij de artilcelen i 93 en 
volgende van het St?·afwetboelc, doch een 
bijzonde·r misd?·ijf bepaalcl en gestmft 
bij artikel 206 van het W etboel.:: van 
?'egist?·atierechten, wannee?' de valsheid 
slechts gepleegcl is of hic1·van slechts 
gebruik is gemaalct met de bedoeling 
alleen het ngistmtierecht te ontdttiken of 
die ontduilcing mogelijk te malcen (1). 

(BUISSON.) 

ARREST (vertaling). 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 25 mei 1972 gewezen door 'het 
Hof van beroep te Brnssel ; 

L In zoverre de voorziening gericht is 
tegen de beslissing op de strafvordering : 

Over het middel ambtshalve afgeleid 
nit de schending van de artikelen 65, 193, 
196, 197, 213 en 214 van het Strafwet
boek, 203 en 206 van het Wetboek van 
registratie, hypotheek- en griffierechten : 

Overwegende dat aan eiser ten laste 
werden gelegd A) valsheid en gebrnik 
van valse stnldmn, om met bedrieglijk 
opzet of met het oogmerk om te schaden, 
met name met de bedoeling doorgaans 
nit de hand gelncasseerde bedragen voor 
de belastingsadministratie te verbergen 
en te vermijden dat de inkomsten nit die 
bedragen worden belast, in de verkoop
beloften of in de anthentieke verkoop
akten van gronden valselijk een fictieve 
prijs te hebben vermeld of laten vermel
den, die lager was dan de werkelijke 
prijs, betaald door de in de telastlegging 
B genoemde kopers, en aldns zijn werke
lijke inkomsten tot een onbepaald bedrag 
te hebben verborgen, en B) verberging 
van de prijs in akten, om, bedrieglijk en 
met het opzet belasting gecleeltelijk te 
ontdniken of znlks mogelijk te maken, 
in de verkoopbeloften en in de anthen
tieke alden van verkoop van gronden 
valselijk onjniste vermeldingen van de 
prijs en de lasten of van de overeenge
komen waarde van de percelen te hebben 

(1) Vgl. cass., 14 februari 1949 (Bttll. en 
PAine., HJ49, I, 133) en de conclusie van 
Procurcur-generaal Hayoit de Termicourt, 
toen eerste advocaat-generaal; men raad
plege cass., 16 april 1951 (ibid., 1951, I, 566). 

gegeven, met name betreffende de kppers. 
vermeld in de verwijzingsbeschikki.ng; 

Overwegende dat nit de redenen vari 
het arrest blijkt dat beide telastleggingen 
betrekking hadden op dezelfde feiten ; 

Overwegende dat het arrest erop wijst 
" dat de valsheid vermengd is met het 
gebrnik van de valse stnkken" en dat de 
misdrijven (( door eenheid van opzet een 
samengesteld misdrijf opleveren en dien
tengevolge slechos met de zwaarste van 
de toepasselijke straffen moeten worden 
gestraft "; 

Dat het eiser tot zes maanden gevan
genisstraf en tot 26 frank geldboete 
veroordeelt en, bij bevestiging van het 
beroepen vonnis, " bovendien tot een 
gelclboete van 20.000 frank"; 

Overwegende dat het arrest ook vast
stelt dat het ni.et bewezen is dat eiser 
heeft gehandeld met het oogmerk aan de 
belasting van zijn inkomston te ontko
men en beslist dat het enige bedrieglijk 
opzet dat tegen hem is bewezen, erin 
bestaat de registratierechten op de 
werkelijke prijs van de verkochte gran
den gedeeltelijk te ontclniken of znlks 
mogelijk te maken ; 

Overwegende clat, wmmeer valsheid er 
alleen in bestaat de voor een overdraoht 
bedrongen prijs of de waarde van een 
goecl in een akte te verbergen, en indien 
die valsheid wercl gepleegd of van het 
valse stnk gebrnik werd gemaakt alleen 
met de bedoeling het registratierecht te 
ontdniken of die ontdniking mogelijk te 
maken, dit feit enkel en alleen gestraft 
wordt met de straffen gesteld bij arti
kel 206 van het W etboek der registra
tierechten ; 

Dat het arrest aldns tegen eiser buiten 
een geldboete van 20.000 frank, overeen
komstig voornoemd artikel 206, onwette
lijk de straf heeft nitgesproken die wordt 
gesteld bij de artikelen 80, 193, 197, 213 
en 2;14 van het Strafwetboek; 

II. In zoverre de voorziening gericht is 
tegen de beslissing op de bnrgerlijke 
rechtsvordering : 

Overwegende dat de vernietiging van 
de beslissing op de strafvordering de 
vernietiging meebrengt van de beslissing 
op de civielrechtelijke vordering, die er 
het gevolg van is en waartegen eiser zich 
regelmatig in cassatie heeft voorzien ; 

Om die redenen, en zonder dat er grond 
bestaat tot onderzoek van eisers midde
len, die geen vernietiging zonder verwij-. 
zing zonden kunnen meebrengen, ver-
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nietigt het bestreden arrest ; beveelt dat 
van dit arrest melding zal worden ge
maakt op de kant van de vernietigde 
beslissing ; laat de kosten ten Taste van de 
Staat; verwijst de zaak naar het Hof van 
beroep te Luik. 

5 februari 1973. - 2e kamer. -
Voorzitter, de H. Perrichon, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Verslaggeve1·, 
de H. Trousse. - Gelijklt~iaende con
dusie, de H. Depelchin, advocaat-gene
raal.- Pleitm·, de H. Faures. 

2e KAMER. - 5 februari 1973. 

OVERSPEL EN ONDER.HOUD VAN 
BIJZIT. - OvERSPEL. - OvERLIJDEN 
VAN DE MAN. - VERVAL VAN DE 
STRAFVORDEFING. 

I nzake ove1·spel doet het ove1'lijden van . de 
klagende echtgenoot de strajv01·dering 
vervallen, zowel ten aanzien van de 
medeplichtige als van de vrot~w ( 1). 
(S.W., art. 390.) 

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET 
IIOF VAN CASSATIE, IN ZA,KE G ... EN CH ... ) 

ARRES'f (vertaling). 

HET HOF ; - Gelet. op het bestreden 
vonnis, op 21 april 1971 gewezen door de 
Correctionele Rechtbank te Charleroi ; 

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 14 december 1972, Bestuur 
der Wetgeving, nr. 130.836/227/AP/Div., 
bevel heeft gegeven bij het Hof, over-

(1) Cass., 15 februari 1869 (Bull. en PAsrc., 
1869, I, 374); vgl. cass., 28 juni 1943 (ibid., 
1943, I, 269), alsmede het volgende arrest. 

eenkomstig artikel 441 van het Wetboek 
van strafvordering, aangifte te doen van 
het in kracht van gewijsde gegane vonnis 
van 21 april 1971 van de Correctionele 
Rechtbank te Charleroi, waarbij Colette 
G ... , genoemd echtgenote van Henri B ... , 
huishoudster, geboren te ... op 26 juli 
1937, woonachtig te'R ... , en Jean-Fran
<;ois Ch ... , carrosseriewerker, geboren te 
Etterbeek op 15 augustus 1934, wonende 
te R ... , rue ... veroordeeld werden de 
eerste wegens overspel, de tweede wegens 
medeplichtigheid aan overspel, welke 
feiten gepleegd worden tussen 1 juli en 
24 november 1970. 

" Die veroordelingen werden· uitge
sproken, hoewel de echtgenoot van 
Colette G ... , Henri B ... , op 7 januari 1971 
overleden was, waardoor de strafvorde
ring vervallen was. 

" Door de beklaagden niettemin te 
veroordelen heeft het aangegeven vonnis 
artikel 390 van het Strafwetboek ge
schonden. 

" Om die redenen vordert de onderge
tekende procureur-generaal dat het het 
Hof gelieve voormeld vonnis van de 
Correctionele Rechtbank te Charleroi te 
vernietigen, te bevelen dat van zijn 
arrest melding zal worden gemaakt op 
de kant van de vernietigde beslissing en 
te beschikken dat er geen grond is tot 
verwijzing. 

"Brussel, 18 december 1972. 
"Voor de Procureur-generaal, 

" De Advocaat-generaal, 
(get.) Depelchin "; 

Gelet op artikel 441 van het Wetboek 
van strafvordering, met aanneming van 
de gronden van deze vordering, vernie
tigt het voormelde vonnis van 21 april 
1971 van de Correctionele Rechtbank te 
Charleroi; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de kant 
van de vernietigde beslissing; beschikt 
dat er geen grond bestaat tot verwijzing. 

5 februari 1973. - 2e kamer. -
Voorzitte1·, de H. Perrichon, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Verslaggeve1·, 
de H. Closon.- Gelijklt~idende conclusie, 
de H. Depelchin, advocaat-generaal. 
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2e KAMER. - 5 februari 1973. 

OVERSPEL EN ONDERHOUD VAN 
BIJZIT. - OVERSPEL. - AFSTAND 
VAN DE MAN. - VERVAI, VAN DE
STRAFVORDERING. 

Inzake overspel doet de ajstancl van de 
klacht van _ de beledigde echtgenoot de 
stTajvoTder·ing veTvallen zowel ten aan
zien van de medeplichtige als van de 
vr·ouw (1). (S.W., art. 390.) 

(PROOUREUR-GENERAAL BIJ HET 
HOF VAN CASSATIE, IN ZAKE C ... EN B ... ) 

ARREST (ver·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 niteen te zetten 
dat de Minister van Jc1stitie hem bij 
schrijven van 18 december 1972, Bestuur 
der Wetgeving, nr. 130.836/AP, bevel 
heeft gegeven bij het Hof, overeen
komstig artikel 441 van het Wetboek 
van strafvordering, aangifte te doen van 
het in kracht van gewijsde gegane vonnis 
van 14 april 1972 van de Correctionele 
Recht bank te Charleroi, waarbij C ... 
Georgette Augusta Jeanne, echtgenote 
van A ... C., huishoudster, geboren te J .. . 
op 4 februari 1911, woonachtig te M ... , 
en B... Jules, gepensioneerde, geboren 
te S ... op 26 april 1912, woonachtig te 
M ... , werden veroordeeld, de eerste 
wegens overspel, de tweede wegens mede
plichtigheid aan overspel, we1ke feiten 
gepleegd werden tussen 4 juli 1945 en 
2 februari 1972. 

" Die veroordelingen werden uitge
sproken, hoewel A ... C., echtgenoot van 
Georgette C ... , op 8 april 1972 afstand 
had gedaan van zijn klacht die aanleiding 
tot de vervolging had gegeven, zodat de 
strafvordering vervallen was. ' 

" Door de beklaagden niettemin te 

(1) Cass., 21 november 1892 (Bull. en 
PAsiC., 1893, I, 27); vgl. cass., 10 juli 1950 
(ibid., Hl50, I, 825), alsmede het voorgaande 
arrest. ) 

veroordelen, heeft het aangegeven vonnis 
artikel390 van het Strafwetboek geschon
den; 

" Om die redenen vordert de onderge: 
tekende procureur-generaal dat het het 
Hof geliev£ voorme1d vonnis van de 
Correctionele Rechtbank te Charleroi te 
vernietigen, te bevelen dat van zijn 
arrest vermelding zal worden gemaakt op 
de kant van de vernietigde beslissing en te 
beschikken dat er geen grond is tot 
verwijzing. 

"Brussel, 22 december 1972. 
" Voor de Procureur-generaal, 

" De Advocaat-generaal, 
" (get.) Depe1chin "; 

Gelet op artikel 441 van het W etboek 
van strafvordering, met aanneming van 
de gronden van deze vordering, vernietigt 
voormeld vonnis van 14 april 1972; 
beveelt <;lat van dit arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van. de 
vernietigde beslissing; zegt dat er geen 
grond is tot verwijzing. 

5 februari 1973. - 2e kamer. -
Voorzitter, de H. Perrichon, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Verslaggever, 
de H. Legros. - Gelijlcluidende con
clusie, de H. Depelchin, advocaat-gene
raal. 

2e KAMER. - 5 februari 1973. 

VOORZIENING IN CASSATIE. 
VoRM. - STRAFZAKEN. - VooR
ZIENING VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ. 
- MEMORIE TER GRIFFIE VAN HET 
HoF VAN OASSATIE NEERGELEGD. ---'-
AMBTELIJKE TUSSENKOMST VAN EEN 
ADVOOAAT BIJ HET HoF VAN OASSATIE 
VEREIST. 

Niet ontvankelijk is de memor·ie van de 
bttrgerlijke par·tij, eiser·es tot cassatie, aie 
ter griffie van het Hof van caBsatie is 
n-eergelegd zonder· de ambtelijlce tussen
komst van een advocaat bij d~t hof (2). 
(Sv., art. 425; wet van 20 juni 1953, 
art. 6, § 2.) 

(2) Cass., 17 maart 1972 (Arr. cass., 1972, 
biz. 713). 
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(STAQUET, T. MATHIEU.) 

Met de notie overeenstermnend 
arrest. 

5 februari 1973. - 2e kamer. 
Voorzitter, de H. Perrichon, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Verslaggever, 
de H. Clason. - Gelijlcluidende con
clusie, de H. Et. Roland (van de balie 
te Bergen). 

2e KAMER. - 6 februari 1973. 

OPENBARE SCHENNIS VAN DE 
GOEDE ZEDEN. - VERKOPEN OF 
VERSPREIDEN VAN PREN'rEN DIE STRLJ
DIG ZIJN MET DE GOEDE ZEDEN. 
- STRAFWETBOEK, ARTIKEL 383, LID 1. 
- DEELNEMING VAN DE AANGESTELDE 
VAN DE EXPLOI'l'ANT VAN DE INRICH
TIN G WAAR IN STRIJD MET VOORMELD 
ARTIKEL ·woRDT GEHANDEJ,D.- VER
VOLGINGEN WEGENS DEZE DEELNE
MING. - WETTELIJKiJ:Eip. 

A1·tilcel 383, lid 1, van het Strajwetboelc is 
van toepassing op de aangestelde, die 
ondei' de voorwaarden van artilcel 66 
van het Stmfwetboelc, heejt deelgenomen 
aan het wanbedrijj gepleegd door degene 
die hem heejt aangesteld, nl. de exploi
tant van de in1·ichting waar in strijd met 
voormeld artilcel wo1·dt gehandeld. (S. W., 
art. 66 en 383.) 

(VANHUNSEL.) 

ARREST. 

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

Over het middel hieruit afgeleid dat 
eiser die de aangestelde was van de mede
veroordeelde, als dusdanig onder morele 
dwang heeft gehandeld en dat arr.ikel 383 
van het Strafwetboek geen toepassing 
vindt op de aangestelde maar op de nit
bater van de inrichting waar in strijd met 
voormeld artikel wordt gehandeld : 

Overwegende dat de bepalingen van 
artikel 383 van het Strafwetboek van toe
passing zijn op een aangestelde die, zoals 
de rechter het ten deze in de termen van 
de wet vaststelt, als dader en mede
dader deelgenomen heeft aan het wan-

bedrijf gepleegd door de persoon die hem 
heeft aangesteld ; 

Overwegende da-£ het middel in zoverre 
het voorhoudt dat eiser onder morels 
dwang gehandeld heeft, steunt op een 
bewering waarvan het onderzoek het Hof 
zou nopen de feitelijke gevens van de 
zaak na te gaan en aldus het recht met 
de feiten vermengt ; dat het dienvolgens 
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 voor
ziening ; veroordeelt eiser in de kosten .. 

6 februari 1973.- 2e kamer. - Voor
zitter, de H. Delahaye, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Verslaggeve1·, de 
H. Chatel. - Gelijlcluidende conclusie, 
de H. Krings, advocaat-generaal. -
Pleiter, de H. Lens (van de balie te Ant
werpen). 

~e KA,MER. - 6 februari 1973. 

DEELNEMING AAN MISDRIJVEN.-
0PLICHTING. - VEROORDELING WE
GENS DEELNEMING AAN DIT MISDRIJF. 
- WETTELIJKHEID. - VooRWAARDE. 

Om een belclaagde wettelijlc te lcunnen 
vei'OOi'delen als mededader van het mis
drijj oplichting, wordt niet vereist dat 
de 1·echter vaststelt dat de deelnemings
handelingen alle bestanddelen van het 
misdr~jj omvatten; het volstaat dat 
bewezen is dat een dader het misdrijj 
oplichting. heejt gepleegd en dat de mede
dader wetens aan de uitvoering van het 
misd1·ijf heejt deelgenomen op een van de 
in lid 2 en 3 van artilcel 66 van het 
Strqfwetboelc bepaalde wijzen (1). (S.W.,. 
art. 66 en 496.) 

(PALLEMANS, T. ALLEMEERSCH EN VIJF-· 
TIEN ANDERE, BURGERLIJKE PARTIJEN). 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden. 

(1) Men raadplege cass., 12 december 1972: 
en 15 januari 1973, supra, blz. 363 en 494 .. 
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arrest, op 22 december 1971 door het 
Hof van beroep te Brnssel gewezen ; 

In zoverre de voorziening gericht is 
tegen de beslissing op de strafvordering : 

Over heG middel hiernit afgeleid dat 
het arrest dat eiseres wegens mededader
schap aan oplichtingen veroordeelt, nit 
de feitelijke vaststellingen dat het aan
haalt niet het bestaan van bedrieglijke 
handelingen, zoals bepaald in artikel 496 
van het Strafwetboek, kon af!eiden en 
bovendien de daden die zij in hoedanig
heid van echtgenote van een van de 
medebeklaagden stelde, verwart met 
daden van deelneming : 

Overwegende dat, om als mededader 
aan oplichting veroordeeld te knnnen 
worden, niet vereist wordt dat de gestelde 
daden al de bestanddelen van het misdrijf 
zonden bevatten ; dat het volstaat dat 
de mededader door een van de bij arti
kel 66 van het Strafwetboek bepaalde 
wijzen van deelneming WE)tens aan de nit
veering van het misdrijf heeft medege
werkt; 

Overwegende dat het arrest bij ontsten
tenis van conclnsie, in de termen van de 
wet vaststelt dat eiseres schnldig is aan 
mededaderschap aan oplichting<m en een 
reeks feiten aanhaalt welke op haar per
soonlijke tnssenkomst wijzen ; 

Dat het arrest aldns regelmatig met 
redenen is omkleed en wettelijk gerecht
vaardigd is ; 

En overwegende dat de snbstantiele 
of op straffe van nietigheid voorgeschre
ven rechtsvormen worden nageleefd en 
dat de beslissing overeenkomstig de 
wet IS; 

In zoverre de voorziening gericht is 
tegen de beslissingen op de civielrechtelij
ke vorderingen door de verweerders tegen 
eiseres ingesteld : 

Overwegende dat eiseres geen bijzon-
der middol aanvoert ; · 

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

6 februari 1973.- 2e kamer.- Voo1'
zitter, de H. Delahaye, 'raadsheer waar
nemend voorzitter. -· Ve1·slaggeve1·, de 
H. ChiHel. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Krings, advocaat-generaal. 
Pleite1·, de H. J. Vanderveeren (van de 
balie te Brnssel). 

2• KAMER. - 6 februari 1973. 

1° WEGVERKEER. - INHALEN .. 
RECHTS INRALEN. - VOORWAARDE. 

2o VOORZIENING IN CASSATIE. -
PERSONEN BEVOEGD OJVI ZICH IN CAS
BATIE TE VOORZIEN.- STRAFZAKEl'f.
VoORZIENING VAN HET OPENBAAR MI
NISTERIE TEGEN EEN BESLISSING OP 
DE BURGERLIJKE RECHTSVORDERING. 
- NIET-ONTVANKELIJKHEID. 

1° Ongeacht het geval waarin het verlceer .in 
evenwijdige files geschiedt, moet en mag 
het inhalen van een voertuig op de open
ba1'e weg slechts 1·echts geschieden wan
neer de bestuunler hie1·van zijn voor
nemen links af te slaan kenbaa1· heeft 
gemaakt en naar links is ~titgeweken om 
dit maneuver ttit te voeren. (Wegver
keersreglement, art. 12, 19 en 21.) 

2° Het openbaar ministe1·ie is in de 1·egel 
niet bevoegd om zich in cassatie te voor
zien tegen een beslissing op de bu1·ger
lijke 1'echtsvorcle1·ing (1). (Sv., art. 177 
en 216.) 

(PROCUREUR DES KONINGS TE BRUGGE, 
T. RUYSSCHAERT EN NAAJI!ILOZE VEN
NOOTSCHAP " OUTBOAR:p MARINE BEL
GIUM».) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 13 jannari 1972 gewezen door 
de Correctionele Rechtbank te Brngge, 
zitting hondende in hoger beroep ; 

I. In zoverre de voorziening gericht is 
tegen de beslissing op de civielrechtelijke 
vorderingen tegen verweerders inge
steld : 

Overwegende dat het openbaar minis
terie geen hoedanigheid-heeft om tegen 
deze beslissingen cassatieberoep in te 
stellen; 

II. In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de beslissing op de strafvorde
ring tegen de verweerders ingesteld : 

(1) Cass., 7 november 1972, supra, biz. 227. 
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Over het middel afgeleid ui"L de schen
ding van artikel 21, 1 van het koninklijk 
besluit van 14 maart 1968 houdende 
het algemeen reglement op de politie van 
het wegverkeer, 

dom·dat, na in feite vastgesoeld te heb
ben dat een bestuurder die minstens op 
2,90 meter van de rechterrand van de 
rijbaan reed en blijkbaar vertraagd had 
vooraleer rechts af te slaan, door ver
weerder aan de rechterkant voorbijge
reden werd, de rechter deze laatste, die 
vervolgd werd om niet links te hebben 
ingehaald, vrijspreekt en verweerster 
die vervolgd werd als zijnde civielrechte
lijk aansprakelijk voor verweErder buiten 
zaak stelt, om de reden dat : " een con
stante rechtspraak van deze zetel oor
deelt dat, ten aanzien van een weg
gebruiker ... die vooraleer rechts af te 
slaan, in het midden van de baan gaat 
rijden en vertraagt, een weggebruiker 
zoals de beklaagde Ruysschaert geen 
inhaalbeweging langs rechts in de zin van 
artikel 21, l van het -koninklijk besluit 
van 14 maart 1968 uitvoert, maar een
voudig zijn weg aan dezelfde snelhe.id, aan 
de rechterkant en rechtdoor vervolgt, 
zoveel te meer daar in casu gebleken is 
dat deze rechterkant voor de beldaagde 
Ruysschaert op voldoende breedte vol
ledig vrij was», 

tencijl de rechter aldus geen acht 
slaat op de principiele verplichting links 
in te halen en evenmin vaststelt' clat de 
u.itzonderlijke voorwaarden om rechts 
in te halen, met name dat de in te halen 
bestuurder te kenn(3n heeft gegeven dat 
hij voornemens is links af te slaan en 
zich naar links gewend heeft om deze 
beweging uit te voeren, terzake vervulcl 
zijn : · 

Overwegende dat de rechter, ~1it de 
door hem vastgestelde en beschreven 
feitelijke omstandigheden, niet wettelijk 
afleiden kon dat verweerder geen inhaal
beweging uitvoerde ; dat hij immers niet 
vaststelt dat het verkeer in evenwijdige 
files geschiedde ; 

Overwegende dat krachtens artikel 21-, 
1, van het wegverkeersreglement het 
inhalen van een voertuig op de openbare 
weg slechts rechts moet en mag geschie
den, wanneer de bestuurder ervan zijn 
voornemen om links af te slaan kenbaar 
heeft gemaakt en naar links is uitgeweken 
om zijn beweging uit te voeren ; dat de 
rechter dan ook niet wettelijk kon be
slissen dat verweerder voormeld artikel 

niet had overtreden om hem vervolgens 
vrij te spreken en verweerster buiten 
zaak te stellen ; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt de bestre
den beslissing, doch slechts in zoverre 
ze over de strafvordering uitspraak doet ; 
verwerpt de voorziening voor het overige ; 
beveelt clat van dit arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van het 
gecleeltelijk vernietigde vonnis; veroor
deel t verweerder in de helft van de kosten 
en laat de andere helft ten laste van de 
Staat ; verwijst de aldus beperkte zaak 
naar de Correctionele Rechtbank te Kor
trijk, zitting houdende in hoger beroep. 

6 februari 1973. - 2e kamer. - Voor
zitte9', de H. Delahaye, raadsheer waar
nemend voorzitter, - Ve1·slaggever, de 
H. Chatel. - Geliikluidende conclusie, 
de H. Krings, advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 6 februari 1973. 

1° BESCHERMING VAN DE MAAT
SCHAPPIJ (WET TOT). - INTER
NERING VAN EEN KRANKZINNIGE OF AB
NORMALE BEKLAAGDE.- GEEN VOOR
AFGAAND MEDISCH VERSLAG VEREIST
- WETTELIJKFEID. 

2° CASSATIEMIDDELEN. - STRAF
ZAKFN.- MIDDEL VREEMD AAN DE BE
STREDEN BESLISSING. - NIET ONT
V ANKEI,IJK MID DEL. 

1° De internering van een b·anlczinnige 
of abno1·male belclaagde, gelast o·vereen
komstig artikel 7 van de wet van 9 april 
1930, zoals vervangen bij de wet van 
1 juli 1964., moet niet noodzakelijk 
voomjgegactn zijn van een tijdens de 
debatten opgemaakt medisch vm·slag (1). 

2° Niet ontvanlcelijlc is het middel dat 
vreemd is aan de bestreden beslissing (2). 

(1) Cass., 6 maart 1967 (Arr. rass., 1967, 
blz. 852); men raadplege cass., 13 januari 
1969 (ibid., 1969, blz. 464). 

(2) Cass., 3 mei 1971 (A1·r. cass., 1971,. 
blz. 859). 
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(MIERAS). 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op hot bestreden 
arrest, op 14 novemqor 1972 door hot Hof 
van beroop to BrusRol ; 

Over hot dordo middel, hieruit afge
loid dat do internering gelast word op 
eon verslag dat eertijds opgesteld werd : 

Overwegende dat, om do internering 
van eon verdachte bij toopassing van 
artikol 7 van de wet van 1 juli 1964 
te gelaston, niot vereist is dat de geestos
toestand van do verd!J.chte het voorwerp 
heeft uitgemaakt van eon genoeslnmdig 
verslag dat in de loop zelf van de proce
ceduro word opgesteld ; 

Dat doze goestestoestand soovoroin 
door de feitenrechter booordeold wordt 
aan do hand van elementen die tijdens 
do debatten regolmatig worden voorge
legd; -

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Over het vierde middel, hieruit afge
leid dat de commissie tot bescherming 
van de maatschappij eiser niet heeft 
<>pgeroepen spijts de wetsbepaling naar 
luid waarvan hij na zes maanden moot 
worden opgeroepen : 

Overwegende dat dit middel vreemd is 
aan de bestreden beslissing en derhalve 
niet-ontvankelijk ; 

Om die red en en, verwerpt de voorzie
ning. 

6 februari 1973.- 2° kamer.- Voor
zitter, de H. Delahaye, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Ve1·slaggever, de 
H. Van Leckwijck. - Gelijkluidende 
conclusie, de H. Krings, advocaat-geno
raal. 

3° KA.MER. - 7 februari 1973. 

BEWIJS.- BEWIJS DOOR GESCHRIFT.
BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN. -
BURGERLIJKE ZAKEN.- CONCLUSIE.

BEWIJS HIEROP GEGROND pAT EEN 

FElT DOOR DE PARTIJEN NIET WORDT 
BETWIST. CONCLUSIE VAN EEN 
PA,RTIJ WAARIN RET BESTAAN VAN DIT 
FElT WORDT BE TWIST. - MISKENNING 
VAN DE BEWIJSKRACHT VAN DEZE 
CONCLUSIE. 

De bewijslc1·acht van een conclusie van een 
pa1 tij waa1·in een feit wordt betwist, 
wordt miskend door de rechter die beslist 
dat dit jeit door de partijen niet wordt 
betwist (1). (B.W., art. 1319, 1320 en 
1322.) 

(RIJKSDIENST 
VOOR WERKNEMERSPENSIOENEN, 

T. GHYOOT.) 

ARREST (vertaling). 

HET HOF; - Gelet op hot bestreden 
arrest, op 29 juni 1971 gewezen door hot 
Arbeidshof te Brussel ; 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 1 van hot besluit 
van hot Voorlopig Bewind van 16 oktober 
1830 betreffende de vrijheid van druk
pers, van 1neningsuiting en van onder
wijs, 8, 488, ll01, ll02, 1106, 1107, 1108, 
ll34, ll35, ll65, 1315, 1319, 1320, 1322, 
1779, 1780 van het Burgerlijk Wetboek, 1, 
5 van de gecoordineerde wetten betreffen
de het bediendencontract (koninklijk be
sluit van 20 juli 1955, artikel 5 gewijzigd 
bij artikel 62 van de wet van 5 december 
1968), 1 van de wet van 12 juli 1957 
betreffende het rust- en overlevings
pensioen voor bedienden (gewijzigd bij 
artikel 1 van de wet van 22 februari · 
1960), 7 van de wet van 3 april 1962 
betreffende het rust- en overlevingspen
sioen voor bedienden (gewijzigd bij 
artikel 10 van de wet van 13 juni 1966), 
1 en 75, § 3, 4°, van hot koninklijk 
besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 
betreffende hot rust- en overlevingspen
sioen voor werknemers, 20 en 97 van de 
Grondwet, 

doordat hot bestreden arrest, bij wijze 
van bevestiging, hoewel hot vaststelt dat 
verweerster vanaf 1927 tot 1945 klooster
zuster was, voor de toepassing van de 
pensioenwetten, de genoemde jaren heeft 
laton golden als dienstjaren van bediende 

(1) Cass., 13 september 1972, supra, biz. 55. 
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wegens de taak van lerares die de betrok
kene in het vrije onderwijs heeft waarge
nomen .in het Sint-Niklaas lnstituut te 
Kortrijk, op grond dat " de arbeidsover
eenkomst voor bedienden een overeen
komst is, waarbij iemand zich verbindt 
om inteilectueel of hoofdzakelijk intel
lectuele arbeid te verrichten onder 
andermans gezag, leiding en toezicht 
tegen bezoldiging ; dat het ten deze vast
staat en niet betwist wordt dat gedaagde 
in hoger beroep (thans verweerster) 
tijdens de voormelde jaren inteilectuele 
arbeid heeft verricht tegen een bezoldi
ging die voornamelijk in natura werd 
voldaan, met name door voiledig in haar 
onderhoud te voorzien; dat, in strijd met 
wm; eiser in hoger beroep (thans eiser) 
verklaart, de uitvoering van deze taak 
een persoonlijke verbintenis vanwege de 
gedaagde vereiste ; dat, zelfs indian · zij 
deze tewerksteiling heeft aanvaard inge
volge de gelofte van gehoorzaamheid die 
zij had afgelegd, zodanige gelofte, die 
uitsluitend tot het gebied van de moraal 
behoort, geen enkel burgerrechtelijk 
gevolg kon hebben en de gedaagde niet 
het, recht ontnam de voorgestelde taak 
in voile vrijheid te weigeren of te aan
vaarden ; dat deze taak dus een eigen 
verbintenis omvat, die door gedaagde 
vrij werd aangegaan ; dat anderzijds 
gedaagde als lerares onderworpen was 
aan het gezag, de leiding en het toezicht 
van het bestuur van de inrichting waar 
zij in dienst was ; dat aldus de verbin
tenis van gedaagde aile specifieke ken
merken van de arbeidsovereenkomst voor 
bedieuden bevatte » ; 

terwijl, . eerste onderdeel, de klooster
staat een leefwijze is, waarin de gelovigen 
zich door de gelofte van gehoorzaamheid, 
zuiverheid en armoede verplichten de 
evangelische raden gemeenschappelijk te 
onderhouden ; de gelofte van gehoor
zaamheid tot gevolg heeft het overhear
send gezag, analoog aan dat van de 
ouders over jonge kinderen, dat de 
bisschop van het diocees of de overste 
der congregatie uitoefent met het oog op 
het welzijn van de comm1.miteit en de 
laden ; de gelofte van armoede gewoonlijk 
afhankelijld10id ten aanzien van de tijde
lijke goederen meebrengt, waaruit volgt 
dat ailes wat een kloosterling door eigen 
werkzaamheid verkrijgt, eigendom wordt 
van zijn congregatie en in de gemeen
schappelijke kas wordt gestort ; hij die, 
in de voile uitpefening van zijn burger
lijke rechten (artikel 8 van het Burgerlijk 
Wetboek) en van zijn burgerlijke be
kwaamheid (artikel 488 van het Burger-

lijk Wetboek), gebruik makende van de 
vrijheid om zich voor een godsdienstig 
doel te verenigen (artikelen 1 van het 
besluit van het Voorlopig Bewind van 
16 oktober 1830 en 20 van de Grondwet), 
de kloosterstaat kiest, door de gelofte 
van gehoorzaamheid de bekwaamheid 
verliest om een persoonlijke instemming 
te betuigen met een intellectuele arbeids
prestatie zoals onderwijs te leveren in de 
verhouding van huur van werk, zoals hij. 
door de gelofte van armoede onbekwaam 
wordt om een bezoldiging in natura of in 
geld als tegenprestatie te bedingen ; per
soonlijke instemming van de partij die 
zich verbindt, en betaling van een loon, 
samen met de verhouding van onderge
schiktheid tegenover de werkgever, de 
grondbestanddelen zijn van een arbeids
overeenkomst voor bedienden (artike
len llOl, ll02, ll06, ll07, ll08, 1779 
en 17 80 van het Burgerlijk W etboek, 1 
en 5 van de geco6rdineerde wetten op het 
bediendencontract); door deze gegevens 
aanwezig te verklaren, om ten behoeve 
van verweerster het recht op een rust
pensioen als bediende te doen ingaan 
voor de jaren die zij in de school van haar 
congregatie als zuster heeft onderwezen, 
het arrest aile in het middel vermelde 
wetsbepalingen heeft geschonden (met 
uitzondering van de artikelen 1315, 1319, 
1320 en 1322 van het, Burgerlijk Wet
hoek); 

tweede onderdeel, door te verklaren dat 
niet " betwist wordt » dat verweerster 
tijdens de genoemde jaren intellectuele 
arbeid heeft verricht tegen een bezoldi
ging die voornamelijk in natura werd 
voldaan, met name door in haar voiledig 
onderhoud te voorzien, het arrest de 
bewijskr;wht van de conclusie heeft 
miskend, die eiser heeft geno:fnen in de 
akte van hoger beroep, ingesteld bij de 
brief van 6 maart 1970 aan de griffier van 
van de Hogere Commissie voor Pen
sioenen, volgens welke conclusie het vol
ledige onderhoud de tegenprestatie was 
voor het contract van vereniging in de 
vorm van congregatie, die verweerster 
ingevolge haar kloosterstaat had aange
gaan, en niet de tegenprestatie voor haar 
arbeidsprestatie als lerares (schending 
van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van 
het Burgerlijk Wetboek); door te verkla
ren dat dit feit " vaststaat », hoewel zulks 
niet bleek uit enig gegeven dat op tegen
spraak tijdens het debat werd aange
voerd, het arrest artikel 1315 van het 
Burgerlijk Wetboek heeft geschonden; 

clerde onderdeel, verweerster in haar 
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<Jonclusie haar leraarstaak heeft beschre
ven « als onderwijs in de vakken, door de 
congregatie aangeduid binnen een be
paald programma, aan leerlingen die 
haar worden toevertrouwd in een school 
van de congregatie, voor welk onderwijs 
zij verantwoordelijk was tegenover de 
congregatie en zich moest schikken naar 
de onderrichtingen van laatstgenoem
de » ; de reden dat « gedaagde (thans 
;verweerster) als lerares, onderworpen was 
aan het gezag, de leiding en het toezicht 
van het bestuur van de inrichting waar 
zij in dienst was » in het onzekere laat 
of, volgens de rechter, het bestuur van de 
inrichting al dan niet moest worden 
gei:dentificeerd met de congregatie (schen
ding van artik9l 97 van de Grondwet); 
zo ja, dan konden het gezag, de leiding en 
het toezicht die rechtstreeks of bij 
opdracht van bevoegdheid op verweerster 
werden uitgeoefend, niet als kenmerk van 
een bediendencontract van lerares gelden 
dan met schending van de bepalingen 
van het Burgerlijk Wetboek (met uitzon
dering van de artikelen 1315, 1319, 1320 
en 1322) en van de artikelen 1 van het 
besluit van 16 oktober 1830 en 20 van de 
Grondwet die in het middel zijn opge
gegeven; zo neen, dan schendt de reden 
de bewijskracht van de conclusie van 
verweersber (schending van de artike
len 1319, 13.20 en 1322 van het Burgerlijk 
Wetboek): 

W at het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat, om te beslissen dat 
verweerster heeft onderwezen onder het 
statuut van een arbeidsovereenkomst 
voor bedienden, het arrest zich hierop 
steunt « dat het ten deze vaststaat en 
niet betwist wordt dat gedaagde (thans 
verweerster) tijdens de vermelde jaren 
intellectuele arbeid heeft verricht tegen 
een bezoldiging die voornamelijk in 
natura werd voldaan, met name door in 
haar volledig onderhoud te voorzien » ; 

Overwegende echter dat eiser, die 
uitdrukkelijk betwistte dat verweerster 
in dienst werd genomen op grond van een 
arbeidsovereenkomst voor bedienden, 
zijn verweer hierop steunde dat het 
volledige onderhoud van verweerster 
tijdens haar hele leven door haar congre
gatie de tegenprestatie was van de 
gelofte die zij had afgelegd om hare volle
dige activiteit te wijden aan de verwe
zenlijking van het doel van de orde 
in gehoorzaamheid aan haar wettige 
overste; 

Dat aldus, door te verklaren dat de 
feiten die eiser ontkende en die uit geen 

enkel van de op tegenspraak aangevoerde 
gegevens tijdens het debat bleken, vast
stonden en niet betwist werden, het 
arrest de in dat onderdeel van het middel 
aangeduide wetsbepalingen heeft ge
schonden; 

Dat dit onderdeel van het middel 
gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de kant 
van de vernietigde beslissing ; houdt de 
kosten aan en zegt dat de feitenrechter 
hierover uitspraak zal doen ; verwijst de 
zaak naar het Arbeidshof te Luik. 

7 februari 1973. - 3e kamer. 
Voomitte1· en Verslaggever, de H; Busin, 
raadsheer waarnemend voorzitter. 
Gelijklu~dende conclusie, de H. Duchate
let, advocaat-generaal. - Pleiters, de 
HH. Dassesse en van Heeke. 

3e KAM;ER. _i_ 7 februari 1973. 

INKOMSTENBELASTINGEN.- WET
BOEK VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN. 
- VooRHEFFINGEN. -BEDRIJFsvooR
HEFFING. - WERKGEVER DIE, BEHOU
DENS ANDERSLUIDENDE OVEREEN
KOMST, HET RECHT HEEFT DE VOOR· 
HEFFING IN TE HOUDEN OP DE 
BELASTBARE BEZOLDIGINGEN, DIE HIJ 
AAN DE WERKNEMERS BETAALT. 

Behoudens anderslttidende overeenlcomst, 
heejt de werlcgever het recht op de belast
ba1'e bezoldigingen die hij aan de werlc
nemers betaalt, de door hem verschul
digde bed1·ijjsvom·hejjing in te houden. 
(Wetb. van de inkomstenbel., art. 180 
en 182.) 

{NAAJ\iLOZE VENNOOTSCHAP 
«METROPOLITAN FILMS», T. VAES.) 

ARREST (vertaling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 10 februari 1972 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 97 van de Grand
wet, 
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doordat het bestreden arrest beslist dat, 
vermits geen opzeggingstermijn in de 
overeenkomst tussen de partijen is vast
gesteld, hij door de rechter moet worden 
bepaald en dat er grond bestaat om de 
gehele opzeggingstermijn op IS maanden 
vast te stellen en eiseres veroordeelt tot 
betaling van een sal do van 454.0I7 frank 
als schadevergoeding voor een onvol
doende opzeggingstermijn, 

terwijl het geen antwoord geeft op de 
regelmatige conclusie van eiseres waarin 
deze aanvoerde dat, volgens de draag
wijdte van de overeenkomst tussen de 
partijen, de opzeggingstermijn moest 
worden berekend niet op grond van de 
werkelijke bezoldiging, maar met inacht
neming van een jaarlijkse bezoldiging 
die ISO.OOO frank niet te boven gaat, er 
derhalve aanleiding was deze termijn te 
beperken tot de duur die gedaagde in 
hoger beroep (thans verweerder) nodig 
zou hebben gehad niet om een plaats, 
identiek met de verlorene te vinden, maar 
wei een betrekking die hem jaarlijks 
I20.000 tot ISO.OOO frank zou opbrengen, 

' en de hem toegekende termijn van zes 
maanden daartoe ruim voldoende blijkt : 

Overwegende dat als antwoord op de 
in het middel bedoelde conclusie het 
arrest niet aileen overweegt dat geen 
opzeggingstermijn in de overeenkomst is 
vastgesteld, zodat hij door de rechter 
moet worden bepaald, maar ook dat bij 
de vaststelling van deze termijn rekening 
moet worden gehouden met het bedrag 
der bezoldiging, de diensttijd, de leeftijd 
van de bediende en de moeilijkheid om 
een gelijkwaardige betrekking te vinden ; 

Door aldus de redenen op te geven 
waarom het de opzeggingstermijn vast
stelt op IS maanden, en niet op 6 maan
den, zoals eiseres voorstelde, het arrest 
zijn beslissing regelmatig met redenen 
omkleEdt; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 20-2°, 26-I 0 , 93-3°, ISO en IS2 
van het Wetboek van de inkomsten
belastingen, 

doordat het bestreden arrest afwijzend 
beschikt op de rechtsvordering van 
eiseres om voor recht te zeggen dat de 
aan gedaagde in hoger beroep (thans 
verweerder) toegekende bedragen niet 
openbaar zijn, voor zover de verplichting 
bestaat de bedrijfsvoorheffing aan de 
bron af te houden, op grond dat het aan 

gedaagde staat zijn verplichtingen jegens 
het belastingsbestuur na te komen, 

terwijl, luidens de in het middel 
vermelde wetsbepalingen, eiseres de be
drijfsvoorheffing verschuldigd is en het 
recht heeft die voorheffing van de belast
bare inkomsten in te houden : 

, Overwegende dat, krachtens de arti
kelen ISO en 1S2 van het Wetboek van de 
inkomstenbelastingen, de werkgever de 
bedrijfsvoorheffing verschuldigd is en het 
recht heeft, behoudens hiermee strijdige 
overeenkomst, deze in te houden van de 
belastbare inkomsten van de door hem 
bezoldigde personen ; 

Overwegende dat, zonder op de voor
noamde wettelijke bepalingen acht te 
slaan en op grond alleen dat het aan 
verweerder, die de inkomsten geniet, 
staat zijn verplichtingen jegens het belas
tingsbestuur na te komen, het bestreden 
arrest beslist dat er geen grond is om voor 
recht te zeggen dat de aan verweerder 
toegekende bedragen niet opeisbaar zijn 
ten bel ope van het bedrag van de bedrijfs
voorheffing ; 

Dat het arresu aldus zijn beslissing niet 
wettelijk heeft gerechtvaardigd, en niet 
regelmatig met redenen heeft ornkleed; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest in zover het beslist dat er geen 
grond is om voor recht ta zeggen dat de 
aan verweerder toegekende bedragen niet 
opeisbaar zijn ten belope van het bedrag 
van de bedrijfsvoorheffing ; verwerpt de 
voorziening voor het overige ; beveelt dat 
van dit arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van de gedeeltelijk 
vernietigde beslissing ; houdt de kosten 
aan en zegt dat de feitenrechter erover 
uitspraaJc zal doen ; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar het Hof van beroep 
te Luik. 

7 februari I973. - 3e kamer. -
Voorzitter, de H. Busin, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Verslaggever, Rid
der de Schaetzen. - Gelijkluidende con
clusie, de H. Duchatelet, advocaat-gene
raal.- Pleite1·, de H. Ansiaux. 

l' 
I 
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1 e KAMER. - 8 februari 1973. 

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. - BURGERLIJKE 
ZA.KEN. - ARREST DAT IN HET ONZE
KERE LA.AT OM WELKE REDEN HET EEN 
BIJ CONCLUSIE VOORGEDRA.GEN MIDDEL 

VERWERPT. - NIET REGELMATIG MET 
REDENEN OMKLEDE BESLISSING. 

2° TUSSENKOMST. - BURGERLIJKE 
ZAKEN. - CASSA'liEGEDING. - Ers 
TOT BINDENDVERKLARING VAN HET 
ARREST INGESTELD DOOR DE ElSER IN 
CASSATIE. - 0NTVANKELIJKHEID. 
VooRWAARDEN. 

1° N iet regelmatig met 1·edenen omkleeri is 
het ar1·est dat in het onzeke1·e laat om 
welke 1·eden het een door een pa1·tij 
bij conch!sie voo1·gedragen middel ver
we1·pt (1). (Grondwet, art. 97.) 

2° De eis tot bindendverklaring van het 
arrest door de eiser in cassatie ingesteld 
is niet ontvankelijk, wannee1· deze niet 
doet blijken van een belang om het arrest 
bindend te verklaren voo1· de in tussen
lcomst opgemepen pa1·tijen (2). 

(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « VERZEKE

RINGSMAA.TSCHAPPIJ VAN DE SCHELDE », 
T. HABIG, IN AANWEZIGHEID V A.N 
TOUSSAINT, «GROUPE DES ASSURANCES 
NATIONA.L;ES » EN « MAATSCHAPPIJ DER 

VERENIGDE EIGENAA.RS ».) 

ARREST (vertaling). 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 21 mei 1971 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen ; 

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

doorriat het bestreden a!Test, met beves
tiging van het vonnis van 11 februari 
1970, eiseres veroordeelt om verweerder 
ten belope van 500.000 frank te vrij
waren voor de te zijnen laste uitgesproken 
veroordelingen inzake de schade aan de 
door Toussaint gehuurde schuur en 
aanhorigheden, en zijn beslissing tot ver
werping van het verweer dat eiseres had 
afgeleid uit de clausule van <;I.e polis 

(1) Cass., 6 en 13 september 1962 (Bull. en 
PAsro., 1963, I, 23 en 54). 

(2) Cass., 26 oktober 1972, supra, biz. 203. 

waarin de dekking voor de door een 
andere verzekering gedekte risico's wordt 
uitgesloten motiveert door de overweging 
« dat de aansprakelijld1eid van de heer 
Toussaint als huurder niet toelaat aan 
de heer Habig aan zijn eigen aanspra
kelijldleid te ontsnappen », 

tm·wi}l eiseres bij conclusie had betoogd 
« dat de heer Habig · ambtshalve de 
dekking moest genieten betreffende het 
huurrisico dat de heer Toussaint bij zijn 
eigen brandverzekeraar had laten verze
keren ... dat de polis B.A. gezin die Habig 
derhalve bij concluante had afgesloten 
niet van: toepassing is en niet kan worden 
aangevoerd », 

terwijl een overweging betreffende het 
bestaan van een aansprakelijkheid van 
Habig geen antwoord kan vormen op een 
middel waarin wordt betoogd dat deze 
aansprakelijkheid door een andere ver
zekering was gedekt; het stilzwijgen van 
het arrest dienaangaande het in elk geval 
niet mogelijk maakt na te gaan of de 
feitenrechters de dekking door deze 
andere verzekering hebben willen ont
kennen dan wel hebben overwogen dat 
deze dekking, zo ze bestond, niet ter zake 
dienend zou zijn, zodat het arrest niet 
wettelijk met redenen is omkleed : 

Overwegende dat het arrest op de in 
het middel overgenomen conclusie alleen 
antwoordt dat de aansprakelijkheid van 
de heer Toussaint als huurder de heer 
Habig niet in staat stelt om aan zijn 
eigen aansprakelijkheid te ontsnappen, 
ongeacht of ze op de artikelen 1382 en 
1383 dan wel op artikel 1384 van het 
Burgerlijk W etboek is gegrond ; 

Overwegende dat dit antwoord in het 
onzekere laat om welke reden verweerder 
niet aan zijn eigen aansprakelijkheid kan 
ontsnappen of zich niet kan beroepen o:p 
de dekking van de door Toussaint ge
sloten verzekeringsovereenkomst tegen 
huurrisico's; 

Dat het middel gegrond is; , 
Overwegende dat eiseres niet doet 

blijken van een belang om het arrest 
bindend te verklaren voor de partijen die 
zij in tussenkomst heeft geroepen ; 

Om die redenen1 vernietigt het bestre
den arrest in zover heG uitspraak doeo op 
de door verweerder tegen eiseres inge
stelde rechtsvordering ; verwerpt de vor
dering tot bindendverklaring van het 
arrest voor al de partijen ; beveelt dat 
van dit arrest melding zal worden ge
maakt op de kant van de gedeeltelijk 
vernietigde beslissing ; veroordeelt eiseres 
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in de kosten van de oproepingen m 
tussenkomst ; houdt het overige van de 
kosten aan opdat hierover door de 
feitenrechter wordt beslist ; verwijst de 
aldus beperkte zaak naar het Hof van 
beroep te Luik. 

8 februari 1973. - 18 kamer. -
Voor-zittm·, de H. Valentin, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Verslaggever, 
de H. Busin. - Gelijkhtidende con
clusie, de H. Paul Mahaux, eerste advo
caat-generaal. - Pleiter·s, de HH. van 
Heeke en Faily. 

l e KAMER. - 8 februari 1973. 

CASSATIE.- BEVOEGDHEID.- BuR
GERLIJKE ZAKEN. - LoGIOA VAN DE 
REDENEN VAN DE BESTREDEN BESLIS
SING.- TOEZIOHT VAN HET HOF. 

H oewel het aan het H of van cassatie niet 
staat te oordelen of de redenen van de 
bestt·eden beslissing logisch aanvecht
baar zijn, dient het aaarentegen na te 
gaan of deze r·edenen met de logica stro
ken (1). (Grondwet, an. 95 en 97.) 
(JTUpliciete oplossing.) 

(DRISOART, T. GEJ\'!EENTE VIANE 
EN BELGISOHE STAAT.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 21 maart 1972 door het Hof 
van beroep te Gent gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet en 1382· van het Burgerlijk Wetboek, 

doordat het bestreden arrest de vorde
ring tot schadevergoeding van de eisers 
afwijst en deze beslissing staaft op de 
overweging dat, ondanks de slechte toe
stand van de baan waarop het verkeers
ongeval zich voordeed, de verweerders 

(1) Cass., 7 januari 1969 (Arr. cass., 1969, 
biz. 444) en de noot; 14 september en 2 decem
ber 1971 (ibid., 1972, 51 en 322) en de noten 
4 en 1 onder deze arresten; 9 november 1072, 
S1!p>·a, biz. 238. 

niet aansprakelijk zijn voor de schade
lijke gevolgen van dit ongeval, om de 
reden dat het niet bewezen is dat deze 
slechte toestand van de baan een rol 
gespeeld heeft in het ontstaan van het 
ongeval, 

terwijl de eisers in hun conclnsies, meer 
bepaald in hun tweede aanvuilende 
conclusie, staande gehouden hadden dat 
de aansprakelijkheid van de verweerders 
bewezen was niet aileen door de fout die 
zij' of minstens een onder hen, begaan 
hadden door de baan in slechte toestand 
gelaten te hebben doch ook door de font 
die de verweerders, of een onder hen, 
begaan hadden door het gevaar dat de 
slechte toestand van de baan vertoonde 
niet gesignaleerd te hebben door aange
paste gevaarstekens en door aldns de 
bestnurder van de wagen te verrassen en 
hem voor een niet te voorziene hindernis 
te steilen, en het arrest deze conclnsies 
beantwoordt wat betreft de eerste inge
roepen font van de verweerders doch 
geenszins wat betreft de tweede font ; 

terwijl de rechter ten onrechte beslist 
dat het zonder belang is " verder na te 
gaan of de toestand van de weg al of niet 
een abnormaal gevaar voor het verkeet 
vormde, en of de aansprakelijkheid van 
de gemeente en van de Staat in het 
gedrang komt, rekening gehonden met 
de aanwezige signalisatie en met de 
kennis die de bestnurder had van de 
plaatsgesteldheid », en bijgevolg weigert 
zich nit te spreken over de tweede fout, 
znlks enkel en aileen om de reden dat de 
eerste font geen oorzakelijk verband 
vertoont met het ongeval ; 

tenoijl minstens het onlogisch en tegen
strijdig is staande te honden dat eens 
aangenomen dat de slechte toestand van 
de baan geen rol gespeeld heeft in het 
ongeval en bijgevolg dit ongeval niet 
veroorzaakt heeft, het daardoor ipso facto 
bewezen is dat de onvoldoende en fou
tieve signalisatie van de gevaarlijke baan 
ook geen rol gespeeld heeft in het ont
staan of minstens in de omvang van de 
schadelijke gevolgen van het ongeval, en 
het inderdaad evident is dat de bestuur
der van de wagen die duidelijk verwit
tigd zon zijn geweest van het gevaar van 
de baan en bijgevolg niet verrast zou 
geweest zijn door de slechte toestand van 
deze baan, het ongeval had kcmnen ver
mijden of minstens de omvang van de 
schadelijke gevolgen ervan had knnnen 
verminderen, bij voorbeeld door te stop
pen of te remmen, zodat het arrest dus 
niet regelmatig gemotiveerd is : · 



-574 

Overwegende dat de eisers in conclusie 
aanvoerden dat de verweerders een fout 
hadden begaan door de slechte toestand 
van de baan niet bij adequate gevaars
tekens gesignaliseerd te hebben; 

Overwegende dat, in verband met 
gezegde conclusie, het arrest beschouwt 
dat « vermits er niet is uitgemaakt dat 
het ongeval aan de toestand van de weg 
toe te schrijven is, heb zonder belan.g is 
verder na te gaan of de toestand van de 
weg al of niet een abnormaal gevaar voor 
het verkeer vormde en of de aansprake
lijkheid van de gemeente en van de 
Staat in het gedrang komt, rekening 
gehouden met de aanwezige signalisatie 
(gevaarsteken nr. 14 met opschrift 
« vervormde weg " en gevaarsteken nr. 7, 
gevaarlijke bocht) en met de kennis die 
de bestuurder, woonachtig in de gemeen
te, van de plaatsgesteldheid had " ; 

Overwegende dat het arrest aldus te 
kennen geeft dat, nu het niet bewezen is 
dat er een oorzakelijk verband tussen de 
slechte toestand van de baan en het 
ongeval bestaat, het evenmin kan bewe
zen worden dat het ongeval zijn oorzaak 
vindt in een onvoldoende signalisatie van 
deze toestand van de baan, te meer als 
men rekening houdt met de aanwezige 
signalisatie en met de kennis die de 
bestu1.rrder van de p1aatsgesteldheid had ; 

Dat het arrest aldus bedoelde conclusie 
passend beantwoordt ; 

Overwegende dat het noch onverenig
baar met de logica, noch tegenstrijdig is 
te beschouwen dat, eens aangenomen dat 
de slechte toestand van de baan geen rol 
in het ongeval heeft gespeeld en bijge
volg dit ongeval niet heeft veroorzaakt, 
het daardoor bewezen is dat de bedoelde 
onvoldoende en foutieve signalisatie van 
deze toestand van de baan geen rol heeft 
gespeeld in het ontstaan van het ongeval, 
noch in de omvang van de gevolgen 
ervan; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

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

8 februari 1973. - 1e kamer. -
Vom·zitter, de H. Belpaire, eerste voor
zitter. - Ve1·slaggeve1·, de H. Meeus. -
Gelijkluidende conclusie, de H. Paul 
Mahaux, eerste advocaat-generaal. 
Pleite1·s, de HH. Struye, Bayart en 
DeBruyn. 

1 e KAMER. - 8 februari 1973. 

1D HOGER BEROEP.- BuRGERLIJKE 
ZAKEN. - AKTE VAN HOGER BEROEP. -
VERMELDING VAN DE TERMIJN VOOR DE 
VERSOHIJNING OF VAN DE PLAATS, 
DE DAGEN HET UUR ERVAN.- SANO
TIE. 

2D HOGER BEROEP. - BuRGERLIJKE: 
ZAKEN. - AKTE VAN HOGER BEROEP. 
- VERMELDING VAN DE PLAA'IS, DE 
DAG EN HET UUR VAN DE VERSOHIJ
NING. - GEV~LLEN WAARIN DEZE VER
MELDING VERPLIOHT IS. 

3D HOGER BEROEP.- BURGERLIJKE 
ZAKEN.- AK:•rE VAN HOGER BEROEP.
AKTE WAARIN DE PLAATS, DE DAGEN 
HET UUR VAN DE VERSCHIJNING NIET 
ZIJN VERMELD. - NIETIGHEID. -
VooRWAARDEN. 

4D HOGER BEROEP.- BURGERLIJKE 
ZAKEN. - AKTE VAN HOGER BEROEP. -
AK:TE DIE GEEN OPGA VE VAN DE 
GRIEVEN BEVAT. - NIETIGHEID. -
VooRwAARDEN. 

1 D Met uitzondering van het geval waarin 
het hager beroep bij conclusie wordt 
ingesteld, moet de akte van hager be1·oep 
in burgerlijke zaken, op straffe van 
nietigheid, naar gelang van het geval he.t
zij de termijn voo1· de verschijning, hetzij 
de plaats, de dag en het u~tr ervan vermel
den ; in dit laatste geval, moet zij - bo
vendien - de gTieven opgeven. (G. W., 
art. 1057, 7D.) 

2D De alcte van hager beToep moet, in 
buTge1·lijke zalcen, bij gebTelc aan alclcoorrl 
van de pa1·tijen om de gewone rechtsple
ging toe te passen, de plaats, de dag en , 
het u~tr van verschijning vermelden in de ,; 
gevallen van a1·tilcel 1063 van het , 
Gerechtelijk Wetboek, zoals dit is gewij
zigd bij aTtilcel 18 van de wet van 24· juni ,1 

1970, met name wannee1· de best1·eden 
beslissing een beslissing alvor·ens recht 
te doen of een voorlopige maatregel 
inhoudt ( 1). 

3D De alcte van hager be1·oep in burgerlijlce 
zaken die, bij gebrek aan aklcoord van de 
paTtijen om de gewone rechtspleging toe 

{1) Men raadplege het verslag van de Ko
ninklijk Commissaris voor de rechterlijke
hervorming, Gedr. St., Senaat 1963-1964, 
nr. 60, blz. 250 ; Pasinomie, 1967, blz. 467, 
kol. 1. 
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te passen, de plaats, ae dag en het uur 
van verschijning niet vermeldt, hoewel 
deze vermelding bij artikel 1063 van het 
Gerechtelijk W etboek is voorgeschreven, 
is in beginsel (1) doo1· nietigheid aange
tast, overeenkomstig a1tikel 1057 van ait 
wetboek (.2). 

4° De akte van hager be1·oep in burgerlijke 
zaken die, bij geb1·ek aan akkoo1·d van de 
partijen om de gewone rechtspleging toe 
te passen, gee?~ opgave van de grieven 
bevat, terwijl zij, overeenkomstig arti
kel 1063 van het Gerechtelijlc W etboelc, 
ile plaats, de dag en het uur van ver-
8chijning ve1·meldt of moest vermelden, is 
in beginsel (3) door nietigheid aangetast, 
ingevolge artikel 1057 van dit wet
boelc (4). 

{NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 

«URANUS », T. l\,WORTGAT.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 28 maart 1972 door het Hof 
van beroep te Gent gewezen ; 

Over het middel afgeleid nit de schen
ding van de artikelen 860, lid 1, 1057, 
inzonderheid § I, 7°, 1063, inzonder
heid 2°, van het Gerechtelijk Wetboek, 
evengenoemd artikel 1063 gewijzigd bij 
a.rtikel 18 van de wet van 24 jnni 1970, 
en 97 van de (}rondwet, 

doordat het bestredEm arrest, nitspraak 
doende over een beslissing die een 
beschikking alvorens recht te doen 
inhondt, weigert de nietigheid van de 
<~.kte van hager beroep aan te nemen 
welke voortvloeit hieruit dat die akte 
110Ch de dag en het nnr van de verschij
ning voor het gerecht in hager beroep 
vermeldde noch de grieven opgaf, om de 
redenen dat, nn artikel 1057 van het 
Gerechte1ijk Wetboek, onder de vermel
dingen die de alde van hager beroep op 
straffe van nietigheid moet inhonden, 
onder 7° vernoemt : " naar gelang van 
het geval, hetzij de termijn voor de ver-

(1) en (3) De bepalingen van artikel 1057 
van het Gerechtelijk Wetboek moeten worden 
vergeleken met die van de artikelen 861 tot 864 
van dit wetboek. 

(2) en (4) Zie de noot op voorgaande blad
zijde. 

schijning, hetzij de plaats, de dag en het 
uur ervan 3n in dat geval onder opgave 
van de grieven », dit aileen betekent dat, 
op straffe van nietigheid, in de akte van 
hager beroep de zaak volgens een van de 
twee aangeduide stelsels moet worden 
ingeleid, en dat in geval het tweede 
stelsel wordt aangewend de akte ook de 
opgave van de grieven moet inhouden, 
dat de toepassing van artikel 1063 op 
straffe van nietigheid niet is voorge
schreven, dat er in de tekst van dit 
artikel geen sancGie is gesteld en de regel 
ervan dus eigenlijk niet als een dwingende 
verplichting voorkomt, dat de opgave 
van de grieven in de akte van hager 
beroep, zoals uit de tekst var artikel1057 
blijkt, slechts voorgeschreven is voor het 
geval de inleiding tegen een bepaalde dag 
geschiedt, dat in dit geval, bij toepassing 
van artikel 1066 van het Gerechtelijk 
W etboek, de zaak bij de inleiding kan 
worden aangehonden, dat ten deze de 
appellant het gewone stelsel om de zaak 
in te leiden heeft verkozen, zodat de 
grieven naderhand in de vorm van con
clusie konden worden meegedeeld, wat 
ook is gebeurd, en dat het hager beroep 
dienvolgens ontvankelijk blijkt, 

terwijl de genoemde bepalingen van het 
Gerechtelijk Wetboek aan de appellant 
niet toestaan de alde van hager beroep 
regelmatig te stellen met daarin, naar zijn 
goeddunken, op te nemen, hetzij de ver
melding van de termijn voor de verschij
ning, hetzij de vermelding van de plaats, 
de dag en het nur van verschijning en in 
dat geval onder opgave van de grieven, 
artikel 1063 integendeel imperatief be
paalt dat, in de gevallen die het opsomt, 
de akte van hager beroep de plaats, de 
dag en het uur van verschijning moet 
vermelden, en nit deze tekst, in verband 
gebraeht met die van voormeld arti
kel 1057, 7°, noodzakelijk blijkt dat in de 
gevallen bedoeld door voormeld arti
kel 1063, waaronder met name is begre
pen het geval van de bestreden besl issing 
die een beschikking alvorens recht te 
doen of een voorlopige maatregel inhondt, 
de akte van boger beroep op straffe van 
nietigheid zowel de vermelding van de 
plaats, de dag en het nur van verschij
ning als de opgave van de grieven moet 
inhouden: 

Overwegende dat artikel 1057, 7°, van 
heu Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat, 
met nitzondering van het geval waarin 
het hager beroep bij conclusie wordt 
ingesteld, de akte van hoger beroep, op 
straffe van nietigheid, naar gelang van 
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bet geval, hetzij de termijn voor de 
verschijning vermeldt, hetzij de plaats, 
de dag en het uur ervan en in dat geval 
onder opgave van de grieven; 

Overwegende dat, luidens artikel 1063, 
2°, van voormeld Wetboek, gewijzigd bij 
artikel 18 van de wet van 24 j1.mi 1970, 
de aide van hoger beroep de plaats, de 
dag en het uur van verschijning moet 
vennelden, wanneer de bestreden beslis
sing een beslissing alvorens recht te doen 
of een voorlopige maatregel inhoudt ; 

Overwegende dat de door voormeld 
artikel 1057 gestelde nietigheid, in prin
cipe, ellm aide van hoger beroep treft die, 
bij gebrek aan gemeen overleg van de 
partijen om over te gaan tot ,de gewone 
rechtspleging, dit is de inleiding van de 
zaak voor een bepaalde termijn, geen 
melding maakt van de dag, de plaats en 
het uur van verschijning hoewel deze 
vermelding door artikel 1063 voorge
schreven is, of die de opgave van de 
grieven niet inhoudt hoewel die aide, bij 
toepassing van ditzelfde artikel, de 
plaats, de dag en het uur van verschij
ning vermeldt of moest vermelden ; 

Overwegende dat het arrest, door de 
exceptie van nietigheid van de alde van 
hoger beroep af te wijzen op grond van 
de in het mid del overgenomen red en en, 
zijn beslissing niet wettelijk rechtvaar
digt; 

Overwegende dat, nu het hoger beroep 
op 19 maart 1971 werd ingesteld tegen 
een vonnis dat op 31 december 1970 werd 
uitgesproken, verweerder ten onrechte de 
vroegere tekst van artikel 1063, 2°, van 
het Gerechtelijk Wetboek inroepr., v66r 
de wijziging van deze tekst bij artikel 18 
van de wet vail 24 juni 1970, die op 
31 augustus 1970 in werking is getreden; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest; beveelt dat van dit arrest 
melding zal wordev gemaako op de kant 
van de vernietigde beslissing ; houdt de 

(1) Men raadplege cass., 22 februari 1968 
(Ar·r. cass., 1968, blz. 831}. 

(2) Men raadplege cass., 17 november 1955 
(Bull. en PAsrc., 1956, I, 256) en 15 februari 
1957 (ibicl., 1957, I, 716). 

Men raadplege ook cass., 20 mei 1966 
(Bull. en PAsrc., 1966, I, 1189}. 

Men raadplege DE PAGE, Tr·aite, d. II, 
3de uitg., nr. 704, Bijv., blz. 886. « Lc bailleur 
n'est pas tenu de l'indemnite ou du comple
ment d'indemnite s'il justifie non seulement 

kosten aan opdat hierover door de feiten
rechter zou worden beslist ; verwijst de 
zaak naar het Hof van beroep te Bruss8l. 

8 februa.ri 1973. - 1e·.J~arner. -
Voorzitter, de H. Belpaire, eerste voor
zitter. - Verslaggever·, de H. Meeus. -
Gelijlcluidende conclusie, de H. Paul 
Mahaux, eerste advocaat-generaal. -
Pleiter·s, de HH. DeBruyn en Houtekier. 

1 e KAMER. - 9 februari 1973. 

HUUR vAN GOEDEREN.- HANDELS
HUUR.- HERNIEUWING VAN DE HUUR 
GEWEIGERD OP GROND VAN DE WIL VAN 

DE VERHUURDER OM HET ONROEREND 
GOED WEDER OP TE BOUWEN OF HET 
GEEN HANDELSBESTEMMING MEER TE 
GEVEN. VOORNEMEN DOOR DE 
VERHUURDER NIET TEN UITVOER 
GEBRACHT. - BIJKOMENDE VERGOE
DING WEGENS UITZETTING VERSCHUL
DIGD INDIEN DE VERHUURDER VAN 
GEEN GEWICHTIGE REDEN DOET BLIJ-
KEN. GEWICHTIGE RED EN. 
BE GRIP. 

De gewichtige r·eden waar·door de verhuur
der wor·dt vrijgesteld van de verplichting 
een bijkomende ver·goeding wegens uit
zetting te betalen, wanneer· hij bir~nen de 
bij de wet voorgesclweven termijn zijn 
voonwmen het onroer·1:.nd goed weder op 
te bo~~wen of het geen handelsbestem
ming meer· te geven niet heeft ten uitvoer 
gebmcht (1), op gr·ond van welk voor
nemen hij de her·nieuwing van de 
handelsh~~ur had geweigerd, is niet enkel 
een toeval of een geval van overmacht, 
doch oolc ellce ander·e wer·kelijlce, ernstige 
en wettige r·eden, waar-van de ver·huur·der 
moet cloen blijlcen (2). (Art. 16, I, 2° en 

d'une cause etrangere (force majeure) qui 
l'aurait empeche de realiser son intention 
(a,pplication du droit commun}, mais encore 
d'un motif grave de ne pas l'avoir fait. Cc motif 
(( grave "• c'est-a-dire serieux, reel et h\gitime, 
quelle que soit sa nature ... "; W. PATERNOS
TER, Raux commerciaux et protection du fonds 
cle comrnerce, nr. 287, blz. 308 en 304 ; Re7J. 
pr·aUque du dr·oit belge, Bijv., I, V 0 Raux 
comnwr·ciaux, nrs. 504 tot 510. 
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3°, en 25, 3°, vervat in de wet van 
30 april 1951, gewijzigd bij de wet van 
29 juni 1955.) 

(NAAMLOZE VENNOOTSOHAP << DE VERE
NIGDE BROUWERIJEN WINTAM-WILLE
BROEK n, T. DE FRAINE, VAN MELKE· 
BEKE EN HUTSE.) 

ARREST. 

HET HOF ; ~ Gelet op het bestreden 
vonnis, op 10 september 1971 in hoger 
beroep gewezen door de Rechtbank van 
eerste aanleg te Oudenaarde ; 

Over het. middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 16, I, 2o en 3o, 
25, 3°, vervat in de wet van 30 aprill951' 
op de handelshuurovereenkomsten met 
het oog op de bescherming van het 
handelsfonds, zoals gm.vijzigd door de wet 
van 29 jcmi 1955, vormend afdeling IIbis 
van hoofdstuk II van titel VIII van 
boek III van het Burgerlijk Wetboek, 
577bis, § 6, van het Burgerlijk Wetboek, 
ingevoegd bij de wet van 8 juli 1924, ll08, 
ll34, ll42 van het Burgerlijk Wetboek 
en 97 van de Grondwet, 

doorrlat, vaststellende dat sinds 
1 januari 1951 eiseres een handelshuis 
huurde en het als herberg exploiteerde, 
de oorspronkelijke verweerders dat huis 
in 1965 verwierven in medeeigendom, elk 
voor een derde, bij akte verkoop van 
29 januari (notaris Goedertier), een 
vraag tot huurvernieuwing door de 
nieuwe . eigenaars afgewezen werd op 
grond van hun voornemen om het huis 
geen handelsbestemming meer te' geven 
en het bovendien te zullen afbreken, 
eiseres het huis verliet op 31 december 
1968, uit de stukken niet blijkt of toen 
een uitwinningsvergoeding uitgekeerd 
werd, de eigenaars het huis nochtans op 
12 mei 1969 aan een derde verkochten 
zonder het afgebroken te hebben, het 
vonnis de door eiseres tegen de verweer
ders ingestelde vordering tot betaling van 
een vergoeding wegens uitzetting, zijnde 
een vergoeding van 57.600 frank gelijk 
aan drie jaar huur vermeerderd met 
423.150 frank om de schade geheel te 
vergoeden, ongegrond verklaart om de 
reden dat de verweerders uitleggen dat 
twee onder hen, namelijk De Fraine en 
Van Melkebeke samen met hun echtge
noten, de vennoten waren van een perso
nenvemiootschap met beperkte aanspra
kelijkheid « Seko n, immobilienvennoot
schap welke te Zottegem reeds twee 

0ASSATIE, 1973. - 19 

appartementsgebouwen had opgericht, 
een onenigheid in deze vennootschap zou 
gerezen zijn, met het gevolg da~ De Fraine 
en zijn echtgenote zich uit deze vennoot
schap terugtrokken, zij de publicaties in 
het Belgisch Stctatsblad overleggen, 
waaruit blijkt dat op 20 december 1967 
De Fraine en zijn echtgenote hun aan
delen afgestaan hebben en de echtgenote 
De Fraine als zaakvoerder ontslag in
diende, daarenboven De Fraine de door
slag van een aangetekende brief van 
27 augustus 1968 overlegt, waarin hij aan 
de brouwerij, die het huis toen nog in 
huur had, laat weten dat Van Melkebeke 
niet meer gemachtigd is om zijn aandeel 
in de huurprijs te ontvangen, deze brief 
vetder vervolgt : « indien de brouwerij; 
of uw verdeler, interesse voelen om mijn 
onverdeeld derde deel te kopen, wil 
noteren dat ik verkoper ben tegen · een 
redelijk bod "• de brouwerij niet ontkent 
deze brief ontvangen te hebben; de 
verweerders betogen dat door de onenig
heid van de vem1oten van de voormelde 
vennootschap « Seko "• waaronder twee 
van de mede-eigenaars van het handels
huis, elke verdere samenwerking tussen 
deze laatsten onmogelijk was geworden 
om plannen te verwezenlijken betreffende 
hem eigendom, namelijk het afbreken en 
het bouwen van een appartements
woning, de verweerders zeer terecht 
stellen dat de eerste rechter dit argument 
verkeerd begrepen heeft, wanneer hij 
zegt dat voormelde vennootschap « Seko n 
een rEchtspersoon is waa:rvan de interne 
aangelegenheden ten deze zonde:r invloed 
zijn, aangezien de bedoeling om het huis 
om te bouwen enkel van de mede-eige
naars uitging en niet. van '« Seko " die 
geen partij was in deze zaak, de verweer
ders inderdaad de moeilijkheden bij 
« Seko " slechts hebben aangehaald om 
hun onderlinge onenigheid toe te lichten; 
het de rechtbank nochtans duidelijk 
bewezen lijkt dat, aangezien twee van de 
drie mede-eigenaars vennoten van 
<< Seko" waren, en gezien de aard van de 
bedrijvigheid van deze vennootschap, 
« Seko" aan de uitvoering van de bouw
plannen van de onverdeelde mede-eige
naars derwijze zou meegewerkt hebben 
dat inderdaad de onenigheid die in die 
vennootschap ontstond, en die bijgevolg 
tussen de onverdeelde mede-eigenaars 
ontstond, de samenwerking tussen die 
mede-eigenaars onmogelijk maakte, daar
mee ook de plannen van de mede-eige
naars betreffende het handelshuis vol
doende in het gedrang waren gebracht 
om de gewichtige reden van niet-uitvoe-
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ring van de bedoelingen van de verhuur
ders uit te maken, die bij artikel 25-3 
vervat in de wet van 30 april 1951 wordt 
gesteld, ten andere uit de aangehaalde 
brief van 27 augustus 1968 voldoende 
blijkt dat eiseres nog voor haar uittreden 
uit het handelshuis van de gerezen moei
lijkheden in kennis was gekomen en 
blijkbaar niets meer ondernam om de 
huur te kunnen behouden "' 

te1·wijl 1 D eiseres ingevolge de weigering 
van de huurhernieuwing het onroerend 
goed verlaten had op 31 december 1968 
en de verweerders, die de· gevraagde 
:huurhernieuwing geweigerd hadden op 
gTond van hun voornemen het huis geen 
handelsbestemming meer te geven en het 
bovendien te zullen afbreken, het geza
menlijk verkochten op 12 mei 1969, zodat 
zij hun voornemen op grond waarvan zij 
eiseres uit h<7t goed hadden kunnen zetten 
niet binnen 6 maanden en gedurende 
2 jaar ten uitvoer brachten en eiseres 
derhalve recht had op een vergoeding 
gelijk aan drie jaar huur vermeerderd 
met het bedrag toerPikend om de veroor
zaakte schade geheel te vergoeden (schen
ding van de art.ikelen 16, 1, 2D en 3D, en 
25, 3D, van de wet van 30 april 1951); 

2D de onenigheid die tussen de verweer
ders, onverdeelde eigenaars elk voor een 
derde van het onroerend goed, ontstaan 
was en tengevolge waarvan ze het voor
nemen niet uitvoerden op grond waarvan 
ze eiseres hadden uitgewonnen, de weige
ring zelf is van een of meer van de meds
eigenaars dit voornemen uit te voeren en 
dergelijke weigering, onenigheid genoemd 
wanneer er meerdere onverdeelde eige
naars zijn, hoegenaamd geen gewichtige 
reden is om het voornemen niet uit te 
voeren (schending van de artikelen 25, 3D, 
vervat in de wet. van 30 april1951, 557bis, 
§ 6, 1108 en 1142 van het Burgerlijk 
Wetboek); 

3D het feit dat twee van de verweerders 
het, in hun hoedanigheid van vennoten 
van de vennootschap '' Seko "' eveneens 
onenig waren, waardoor elke samen
werking tussen de drie verweerders voor 
het afbreken van het huis onrnogelijk 
werd, eveneens de lout.ere weigering is, 
van sommige mede-eigenaars, het· voor
nemen waarop de uitwinning steunde uit 
te voeren en op zichzelf voor de drie 
verweerders geen gewichtige reden uit
maakt om hun voornemen niet uit te 
voeren en dergelijke motieven tegen
strijdig, dubbelzinnig en duister zijn 
(schending van de artikelen 25, 3D, vervat 
in de wet van 30 april 1951, 557bis, 1108, 

1134, 1142 van het Burgerlijk Wetboek 
en 97 van de Grondwet); 

4D het feit dat verweerder De Fraine 
bij brief van 27 augustus 1968 eiseres in 
kennis had gesteld van de gerezen moei
lijkheden en deze laatste niets meer 
ondernam om de huur te kunnen behou
den geen afbreuk doet aan de gevolgen 
van de weigering van de door eiseres 
gevraagde huurhernieuwing en van de 
niet-uitvoering door de verweerders van 
de voor die weigering ingeroepen rede
nen, en deze motieven de bestreden 
beslissing niet kunnen rechtvaardigen 
(schending van alle ingeroepen bepa-

.lingen) : 

W at de eerste drie onderdelen betreft 

Overwegende dat, luidens artikel25, 3D, 
vervat in de w

1

et van 30 april 1951 op de 
handelshuurov;ereenkomsten, gewij zigd 
door de wet van 29 juni 1955, vormend 
afdeling Ilbis van hoofdstclk. II van 
titel VIII van Boek III van het Burger
lijk W etboek, de verhuurder die het 
voornemen, op grond waarvan hij de 
huurder uit het goed heeft kunnen zetten, 
niet ten uitvoer brengt binnen zes maan
den en gedurende ten minste twee jaren, 
de door dit artikel bepaalde vergoeding 
slechts verschuldigd is indien hij van 
geen gewichtige reden doet blijken ; 

Overwegende dat het vonris vaststelt 
dat de huurhernieuwing door de verweer
ders geweigerd werd op grond van hun 
voornemen om het huis geen handels
bestemming meer te geven, het af te 
breken en een appartementswoning te 
bouwen en dat, ten gevolge van onenig
heden ontstaan in de personenvennoot
schap met beperkte aansprakelijkheid 
"Seko "' waarvan twee van hen vennoten 
·waren en naar aanleiding waarvan een 
van hen, De Fraine, zich uit deze ven
nootschap terugtrok, zij het hens niet 
afbraken noch bouwden doch het aan een 
derde verkochten ; 

Overwegende dat eiseres het vonnis 
verwijt de aldus ontstane onenigheid te 
hebben beschouwd als de door boven
vermeld artikel 25 bedoelde gewichtige 
reden, wanneer zulks in werkelijkheid 
slechts de weigering zou uitmaken van 
een of meer mede-eigenaars het voor
nemen nit te voeren waarop zij het 
niet-inwilligen van de huurhernieuwing 
gestecmd hadden ; 

Overwegende dat de weigering door 
een of verscheidene onverdeelde eigenaars 
het onroerend goed af te breken, indien 
zij de oorzaak van onenigheid tussen al 
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deze eigenaars was geweest, weliswaar de 
loutere weigering zou uitmaken de reden 
van de uitwinning uit te voeren en de 
eruit voortvloeiende onenigheid niet als 
een « gewichtige reden " in de zin van 
gezegd artikel 25 zou kunnen aangezien 
worden; 

Dat het vonnis echter op een andere 
oorzaak van onenigheid steunt. ; 

Overwegende dat de rechtbank vast
stelt dat ten gevolge van onenigheid 
tussen de vennoten van de vennootschap 
" Seko "• elke samenwerking tussen de 
mede-eigenaars onmogelijk was geworden 
om hem plannen betreffende het afbreken 
van hun eigendom en het bouwen van 
een appartementsgebouw te verwezen
lijken ; dat de rechtbank duidelijk bewe
zen acht dat de vennootschap " Seko "• 
gezien haar aard en bedrijvigheid, der
wijze aan de uitvoering van de bouw
plannen van de onverdeelde mede-eige
naars zou meegewerkt ht1bben, dat 
inderdaad de in de vennootschap ont
stane onsnigheid de samenwerking tussen 
de mede-eigenaars onmogelijk maakte ; 

Overwegende dat de door voormeld 
artikel 25 bedoelde gewichtige reden niet 
noodzakelijk een geval van overmacht 
onderstelt, doch niet.temin een werkelijke, 
ernstige en wettige reden moet uitmaken ; 

Overwegende dat de rechtbank zonder 
tegenstrijdigheid of dubbelzinnigheid de 
omstandigheden die ze opgeeft heeft 
kunnen aanzien als een nieuwe toestand 
die de uitvoering van het oorspronkelijk 
voornemen van de mede-eigenaars betref
fende de bestemming van het handels
huis onmogelijk maakte en de gewichoige 
reden uitmaakte, bepaald door arti
kel25; 3°, vervat in de wet op de handels
huurovereenkomsten, die hen vrijstelde 
van de betaling van de door dit artikel 
bepaalde vergoeding ; 

Dat de eerste drie onderdelen dienvol
gens.niet kunnen aangenomen worden; 

Wat het vierde onderdeel betreft : 

Overwegende dat, zoals blijkt uit het 
avtwoord op de eerste drie onderdelen 
van het middel, het vonnis door de in 
deze onderdelen aangehaalde redenen 
wettelijk gerechtvaardigd is ; 

Dat het vierde onderdeel dat tegen een 
overtollige reden gericht is bij gebrek aan 
belang niet ontvankelijk is ; 

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

9 februari 1973. - 1e kamer. -
Voorzitter en Ve1·slaggever, Ridder Rut
saert, raadsheer waarnemend voorzitter. 

- Gelijkluidende conclusie, de H. Dumon, 
advocaat-generaal. Pleiters, de 
HH. Houtekier en Bayart. 

1 e KAMER. - 9 februari 1973. 

1° BEWIJS. - BEWIJS DOOR VERMOE
DENS.- ZAKEN VAN KOOPHANDEL.
HERHAALDE AANVOERINGEN VAN EEN 
PARTIJ DIE DE ANDERE PA,RTIJ NIET 
HEEFT BETWIST.- RECHTER DIE RET 
BESTAAN VAN EEN LASTGEVING ER
UIT AFLEIDT.- RECHTER DIE ZODOEN
DE OP FEITELIJKE VERMOEDENS STEUNT 
EN NIET OP EEN BEKENTENIS. AFGELEID 
UI~ RET STILZWIJGEN VAN EEN PARTIJ, 

2° COMMISSIELOON. - COMMISSIO
NAIR IJ"[ DE PLAATS GESTELD VAN DE 
COMMISSIONAIR MET WIE DE OPDRACHT
GEVER OORSPRONKELIJK HAD GECON
TRACTEERD.- IN DE PLAATS GESTELDE 
COMMISSIONAIR KAN DOOR DE 
OPDRACHTGEVER RECHTSTREEKS WOR
DEN AANGESPROKEN.- BEGRIP. 

1° De 1·echter die inzake koophandel wegens 
aan de zaak eigen omstandigheden het 
bestaan van een lastgeving a fleidt uit 
jeiten die een partij herhaaldelijk aan
gevoerd en de andere partij niet betwist 
heejt (1), steunt zodoende op jeitelijke 
vermoedens en niet op een bekentenis die 
zou voortvloeien uit het stilzwijgen van 
de laatstgenoemde partij (2). (W.K., 
art. 25.) 

2° Een commissionair die door een eerste 
commissionair, met wie de opdracht
gever oorspronkelijlc gecontmcteerd had, 
in zijn plaats werd gesteld ingevolge een 
lastgeving die hem daartoe door de 
laatstgenoemde was verleend, lean recht-

(1) In verband met het bewijs van de Iast
geving, raadpiege men cass., 2 en 30 december 
1~86 (Bull. en PAsiC., 1887, I, 7 en 39) en 
DE PAGE, Traite, d. V, nrs. 397 tot 401, 
biz. 394 tot 400. 

(2) Men raadpiege cass., 17 december 1953 
(Bull. en PAsiC., 1954, I, 315), 12 oktober 1962 
(ibid., 1963, I, 192), 18 september 1964 en 
25 maart 1965 (ibid., 1965, I, 62 en 791). Men 
raadpiege ook cass., 5 februari 1971 (Ar1·. cass., 
1971, biz. 545). 
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st1·eeks worden aangesprolcen, o.a. wegens 
fouten door hem bij de uitvom·ing van 
zijn opdracht begaan. (1) (2). (B.W., 
art. 1384 en 1994, en wet van 5 mei 
1872, art. 12 en 13) (Impliciete oplos
sing.) 

(PERSONENVENNOOTSCHAP ZONDER WINST
OOGMERK «E. SCHAERER EN C 0 )), 

T. VERZEKERINGSMAATSCHAPPI.J NA,AR 
DUITS RECHT « MANNHEIMER VERSI· 

, CHERUNGSGESELI,SCHAFT )). ) 

ARREST. 

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

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1134, 1135, 

' 1315, 1319, lid 1, 1320, 1322, 1338, 
inzonderheid lid 3, 1349, 1353, 1984 en 
1994 van het Burgerlijk Wetboek, 742, 
747, 1042, 1068 en 1071 van het Gerech
telijk Wetboek, 12 en 13 van de wet van 
5 mei 1872, houdende herziening van de 
bepalingen van het W etboek van koop
handel betreffende het panel en de com
missie, en 97 van de Grondwet, 

doo1·dat, tot afwijzing van het verweer, 
afgeieicl hieruit. dat, nu eiseres enkel 
gehandeld had met de commissionair
expediteur «Seeger Spedition ,, tussen 
haar en de firma Dirlam, de verzekerde 
van verweerster, generlei recl~tsband 

(1) Kracbtens artikel 1994, lid 2, van bet 
Burgerlijk W etboek, kan de indeplaatsgestelde 
in aile gevallen door de lastgever recbtstreeks 
worden aangesproken. 

ic 'Cette action directe ne resulte pas de 
principes generaux ... Elle se rattacbe aux 
differents cas ou la loi cree, par derogation a 
l'article 1166, une action directe entre person
neB juridiquement etrangeres l'une a !'au
tre ... " (DE PAGE, Traite, d. V, nr. 417, 
biz. 411-412). 

Artikel 13 van de wet van 5 mei 1872 
boudende berziening van het W etboek van 
koopbandel betrekkelijk bet pand en de 
commissielonen bepaalt : « De plichten en 
recbten van de persoon die in naam van een 
commissiegever bandelt, zijn bepaald door bet 
Burgerlijk Wetboek, b0ek III, titel XIII "· 

VAN RYN en HEENEN, Principes de d1·oi.t 
cornrnercial, d. III, nr. 1808, blz. 125-126, 
scbrijven bet volgende : « Lorsque le commis
sionnaire a re<;u le pouvoir de se substituer un 

bestond, het arrest beschouwt « dat in 
zover appellante (thans eiseres) het 
inzicht heeft de ontvankelijkheid te 
betwisten van de odrspronkelijke eis die 
ze niettemin ten slotte, in het beschik
kend gedeelte van haar conclusie, vraagt 
ontvankelijk doch ongegrond te verkla
ren, de opgeworpen exceptie in ieder 
geval onaanvaardbaar voorkomt ; dat 
inderdaad,. zelfs afgezien van haar laat
tijdigheid vermits ze voor het eerst in 
hoger beroep ingeroepen wordt, die 
exceptie in rechte van alle grond ontbloot 
is ; dat immers niet betwist wordt dat 
« Seeger Spedition )) in naam van haar 
eigen lastgever, de firma Dirlam, met 
appellante gehandeld heeft, zodat bewus
te firma op groncl van artikel 1994 van 
het Burgerlijk Wetboek gerechtigd is 
appellante rechtstreeks aan te spreken )), 

teTwijl, ee1·ste ondeTdeel, ongeacht de 
benaming ervan in de conclusie van 
eiseres, het ingeroepen verweer strekte 
tot afwijzing van de vordering, zodanig 
dat de rechter daarop acht diende te 
slaan, op straffe van miskenning van de 
bewijskracht van bedoelde conclusie 
(schending van de artikelen 1319, lid 1, 
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wet
hoek) en tevens van de daaraan verbon
den gevolgen (schending van de arti
len 742, 747, 1042 en 1071 van het 
Gerechtelijk Wetboek); -

tweede onde1·deel, de verzaking door een 
partij van een recht strikt moet worden 
uitgelegd en aileen kan worden afgeleid 
uit feiten die ze noodzakelijkerwijze 
impliceren, de pleiter die voor de eerste 

tiers ... l'on applique !'article 1994 du Code 
civil ... encore faut-il ... que le commission-
naire ait contracte avec le substitue au nom 
du commettant ... En effet, c'est seulement 
lorsque le commissionnaire a contracte avec 
le substitue au nom du commettant que ce 
dernier possede 1' action directe prevue a 
!'article 1994, alinea 2, du Code civil "· Men 
raadplege ook Repertoire pratiqtte du d1·oit 
belge, Bijv., III, V° Cornmission, nr. 76. 

IV anneer de eerste commissionair de tweede 
in zijn plaats heeft gesteld ingevolge een 
lastgeving hem daartoe door de opdraebtgever 
verleend, is deze tweede commi~sionair in 
werkelijkbeid de medecontractant van de 
opdrachtgever, die derbalve te zijnen opzicbte 
de recbten en verplicbtingen beeft waarvan 
sprake in de artikelen 12 en 13 van de wet van 
5 mei 1872. 

(2) Men raadplege cass., 4 november 1966 
(A1·r. cass., 1967, blz. 312). 
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rechter een verweer niet heeft opgewor
pen niet geacht wordt van dat verweer te 
hebben afgezien, en de zaak door het 
hoofdberoep in haar geheel voor het 
gerecht .in hoger beroep komt, zodat de 
appellerende partij daar een nieuw ver
weer kan voorstellen (schending van de 
artikelen I338, inzonderheid lid 3, I349, 
I350 en I353 van het Burgerlijk Wet
hoek, 742, 747, I042, I068 en I07l van 
het Gerechtelijk Wetboek); 

derde onde1·deel, I o noch in het inleidend 
exploot, noch in de conclusie die zij voor 
de eerste rechter en in hoger beroep heeft 
genmnen, verweerster aanvoerde dat de 
firma " Seeger Spedition " gehandeld 
heeft « in naam van haar eigen lastge
ver "• waaruit volgt dat het arrest, 
hetwelk een geschil opwerpt dat verweer
ster aan de rechter niet had voorgelegd, 
de bewijskracht van het in1eidend exploot 
en van bedoelde conclusie miskent 
(schending van de artikelen I3I9, lid I, 
I320 en I322 van het Burgerlijk Wet
hoek) en 2° eiseres in haar conclusie en 
haar aanvullende conclusie betoogde dat 
tussen haar en de firma Dirlmn geen 
enkele rechtsband bestond, en zij zo
doende noodzs.kelijk betwistte dat de 
connnissionair-expediteur « Seeger-Spe
d.ition" zou hebben gehandeld als last
hebber in naam van voormelde fir1na, 
waaruit volgt dat het arrest de bewijs
kracht van voormelde conclusie miskent 
(schending van de artikelen I3I7, I3I9, 
lid I, I320 en I322 van het Burgerlijk 
Wetboek); 3o in burgerlijke zaken het 
stilzwijgen van een partij nopens een feit 
de rechter niet machtigt, behalve in geval 
van bijzondere omstandigheden waarop 
het arrest ten deze niet wijst, een feit als 
bewezen te beschouwen (schending van 
de artikelen I3I5, I349, I350 en I353 van 
het Burgerlijk W etboek en 97 van de 
Grondwet);. 

en vie1·de onde1·deel, het arrest onwette
lijk beslist dat verweerster ertoe gerecli
tigd is eiseres rechtstreeks aan te spreken, 
nu het niet naar behoren vaststelt dat de 
firma « Seeger Spedition "• bij het in haar 
plaats stellen van eiseres, met deze gecon
tracteerd heeft in naam van haar op
drachtgever en niet in haar eigen naam 
(schending van de artikelen ll34, II35, 
I984 en I994 van het Burgerlijk '\Vet
hoek, I2 en I3 van de wet van 5 mei I872, 
en 97 van de Grondwet) : 

W at het eerste en tweede onderdeel 
betreft: 

Overwegende dat uit de in het middel 

aangehaalde termen van het arrest blijkt 
dat het hof van beroep zonder de bewijs
kracht van de conclusie te miskennen de 
kwcstieuze exceptie van niet-ontvanke
lijkheid niet verwerpt omdat ze pas in 
hoger beroep werd ingeroepen, 1naar 
omdat ze « van alle grond ontbloot is " ; 
dat de termen « zelfs afgezien van de 
laattijcligheid " aantoren dat die " laat
tijdigheid " slechts een overtollig motief 
is; 

Dat beide onderclelen dienvolgens niet 
kunnen worden aangenomen ; 

W at he1> derde en het vierde onderdeel 
betreft: 

Overwegende dat verweerster, gesub
rogeerd in de rechten van de firma 
Dirlam, haar eis hierop steunde dat 
eiseres haar opdrach't ontving in hoeda
nigheid van commissionair-expediteur 
« voor rekening van Dirlam, door bemid
deling van « Seeger Spedition Solingen >> ; 

Overwegende clat, in antwoord op de 
conclusie van eiseres, luidens welke in het 
huidig geschil aileen de rechtsbetrek
kingen tussen haar en haar opdracht
gever, de Duitse expediteur "Seeger 
Spedition "• van belang zijn, de firma 
Dirlam geen rechtstreekse opclracht heeft 
gegeven aan eiseres maar wei aan 
" Seeger Spedition "• en het deze laatste 
was welke aan eiseres opdracht gaf; ver
weerster aanvoerde dat dit middel van 
niet-ontvankelijkheicl van de hand diende 
gewezen te worden op grond van arti
kel I994 van het ·Burgerlijk Wetboek, 
luidens hetwelk, in alle gevallen, de 
persoon die door de lasthebber in zijn 
plaats is gesteld rechtstreeks door de 
lastgever kan worden aangesproken, 
zodat het verhaal van verweerster tegen
over eiseres als mandataris of onderman
d!ltaris ten voile ontvank~lijk is ; 

Overwegende dat eiseres in haar aan
vullende conclusie niet betwistte dat zij, 
in hoedanigheid van commissionair
vervoerder, door « Seeger Spedition " 
gesubstitueerd werd op lastgeving van de 
firma « H. Dirlam " of in naam van deze 
laatste, en niet stelde dat ten gevolge 
daarvan de door lid 2 van artikel 1994 
van het Burgerlijk Wetboek bedoelde 
rechtstreekse vordering geen toepassing 
kon vinden, maar louter inriep dat 
bedoeld artikel « uitsluitend betrekking 
heeft op het mandaat, en de commissie
overeenkomst geregeld wordt door de 
wet van 5 mei 1872 "; 

OverwegEmde dat het arrest, zonder de 
bewijskracht van de in het middel inge
roepen akten te miskennen, heeft kunnen 
oordelen, enerzijds, dat, zowel in de 
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oorspron:kelijke dagvaarding als in haar 
conclusie voor het hof van beroep, ver
weerster haar vordering steunde op de 
omstandigheid dat eiseres vanwege ;, See
ger Spedition " namens de firma Dirlam, 
de eerste optredend als lasthebber van 
de laatste, de opdr:acht van commis
sionair-vervoerder had ontvangen, en, 
anderzijds dat, vermits eiseres zich dien
aangaande ertoe beperkt had te over
wegen dat zij geen rechtstreekse opdracht 
van de firma Dirlam ontvangen had en 
dat de door lid 2 van artikel 1994 van het 
Burgerlijk Wetboek bedoelde rechtstreek
se vordering « uitsluitend betrekking 
heeft op het mandaat en niet op de 
commissieovereenkomst die door de wet 
van 5 mei 1872 geregeld wordt "• eiseres 
niet betwistte dat zij bedoelde opdracht 
namens de firma Dirlam had ontvangen ; 

Dat zodoende het arrest de aanstelling 
van eiseres in hoedanigheid van commis
sionair voor rekening van de firma 
Dirlam, en namens deze laatste, niet 
louter afleidt uit een stilzwijgen van 
eiseres, maar die aanstelling steunt op de 
herhaalde feitelijke aanvoeringen waarop 
verweerster haar eis stem1de en op de 
omstandigheid dat uit de conclusie van 
eiseres blijkt dat zij die aanvoeringen niet 
betwistte; 

Dat het derde en het vierde onderdeel 
niet kunnen worden aangenomen ; 

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

doordat het bestreden arrest geen 
passend antwoord geeft op de aanvullen
de conclusie waardoor eiseres liet gelden; 
betreffende de toepasselijkheid van de 
algemene voorwaarden van de expe
diteurs van Belgie, dat zij « haar op
dracht gekregen had van de Duitse 
expediteur welke uiteraard, beroepshalve, 
op de hoogte was van het bestaan van 
bewuste vocirwaarden " en dat « ten 
overvloede van bewijs kon verwezen 
worden naar de bevestiging door de 
Duitse opdrachtgever van de kennis van 
deze toepasselijke voorwaarden "• waar
uit volgt dat de rechter zijn beslissing 
niet regelmatig met redenen omkleedt : 

Overwegende · dat het arrest, door te 
beschouwen dat de kwestieuze algemene 
voorwaarden, om ten aanzien van een 
bepaald contract bindend te zijn, duide
lijk door de partijen moeten bedongen en 
aanvaard worden « wat in het onderhavig 
geval niet bewezen wordt "• duidelijk te 
kennen geeft dat het louter feit dat de 

partijen beroepshalve op de hoogte zijn 
van het bestaan van die voorwaarden of 
er kennis van hebben, niet volstaat opdat 
die voorwaarden op de overeenkomst van 
partijen zouden toepasselijk zijn; dat het 
aldus de conclusie van eiseres passend 
beantwoordt ; 

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

9 februari 1973. - 1e kamer. -
VoorzittM, Ridder Rutsaert, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Verslaggever, 
de H. de Vreese. - Gelijlcluidende con
clusie,. de H. Duman, advocaat-generaal. 
- Pleiters, de HH. Fally en VanRyn. 

Op dezelfde dag is een arrest in dezelfde 
zin gewezen op een voorziening tegen 
e(:)narrest, dat eveneens de llde jtmi 1971 
door het Hof van beroep te Brussel, 
inzake dezelfde partijen is gewezen. 

2e KAMER. - 12 februari 1973. 

1° WEGVERKEER.- VooRRANG VAN 
DE SPOORVOERTUIGEN. - VERPLIOH
TING VOOR DE BESTUURDER VAN EEN 
DERGEI,IJK VOERTUIG NIETTEMIN AR
TIKEL 6 VAN RET KONINKLIJK BE
SLUIT VAN 27 JANUARI 1931 IN AOHT 

TE NEMEN. 

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.
BURGERLIJKE REOHTSVORDERING. -
BEKLAAGDE ALLEEN AANSPRAKELIJK 
VERKLA,ARD VOOR DE SOHADELIJKE GE
VOLGEN VAN EEN ONGEVAL. - CON
OLUSIE VAN DE BEKLAAGDE EN VAN DE 
BURGERREOHTELIJK AANSPRAKELIJKE 
PARTIJ TEN BETOGE DAT DE SCHADE 
OOK EEN FOUT VAN DE BURGERLIJKE 
PARTIJ A,r,s OORZAAK HEEFT. - GEEN 
ANTWOORD. - ,NIET MET REDENEN 
OMKLEDE BESLISSING. 

1° De voorrang op de sporen, die aan de 
spom·vom·tuigen erlcend wordt bij arti
lcel 15-2 en 18 van het wegve1·lceersregle
rnent, stelt de bestuurde1· van een derge
lijlc voertuig niet vr·ij van de verplich
ting, opgelegd doo1· artilcel 6 van het 
lconinlclijlc bdlttit van 27 januari 19.'31, 
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te vertragen en zelfs te stoppen in geval 
van gevaar (I). 

2° Niet regelmatig met redenen omkleed 
is de beslissing die alleen de beklaagde 
aansprakelijk verklam·t voor de schade
lijke gevolgen van een ongeval, zonder te 
antwoo1·den op de conclusie van deze 
beklaagde en van de burgerrechtelijk 
aansprakelijlce partij ten betoge dat 
de schade ook de jout van het slachto[fer 
als oorzaak !weft (2) (Grondwet, 
art. 97.) 

(SENHAJI EN MAA.TSCHAPPIJ VOOR RET 

INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUS

SEL, T. ALLIANCE.) 

ARREST (Ve1"taling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 18 september I972 in hager 
beroep gewezen door de Correctionele 
R_echtbank te Brussel; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 6; inzonderheid 
lid 5, van het koninklijk besluit van 
27 januari I931, houdende politieregle
ment voor de exploitatie van de door 
de regering vergunde of te vergunnen 
tramwegen, gewijzigd bij artikel 1 van 
het koninklijk besluit van 26 augustus 
1938, I5-2 van het koninklijk besluit 
van 14 maart 1968 houdende algemeen 
reglement op de politie van het wegver
keer, 1382, I383, 1384, inzonderheid 
lid 3, van het Burgerlijk Wetboek 
en 97 van de Grondwet, 

doordat, om verweer'der vrij te spreken 
ten laste van wie overtreding van arti
-kel 15-2 van het koninklijk besluit 
van 14 maart 1968 werd gelegd, tegen 
eiser bewezen te verldaren de ten laste 
gelegde overtreding van artikel 6, inzon
derheid lid 5, van het koninklijk besluit 
van 27 januari 1931 gewijzigd bij ar
tikel I van_ het koninklijk besluit 
van 26 augustus I938, en hem met eiseres 
te veroordelen tot betaling van schade
vergoeding a an verweerder, het vonnis 
verklaart « dat eiser in hager beroep die 
uit de J osaphatstraat kwam gereden, 
verplicht werd midden op het kruispunt 
te blijven stilstaan om een rechts van hem 
komende weggebruiker te lateh door
gaan; .. . dat blijkens de met elkaar 
overeenstemmende verklaringen van de 
getuigen Vrolix, Stroobant en Van 

(1) en (2) Cass., 21 april 1969 (Arr. cass., 
1969, biz. 785). 

Schoor, toen de wagen van eiser in hager 
beroep stopte, de tram zich nog op grate 
afstand bevond (van 40 tot 60 meter) 
en tijdig had kunnen remmen en stoppen 
voor die zichtbare hindernis ; . . . dat uit 
die gegevens blijkt dat de trambestuurder 
algeheel aansprakelijk is voor het onge
val . . . en dat geen enkele rijfout tegen 
de beklaagde Alliance kan worden be
wezen verklaard », 

terwijl in geen enkele van die redenen 
· de rechter behoorlijk een rechtvaardi
gingsgrond opgeeft ten gunste van ver
weerder, die ingevolge zijn verplichting 
om voorrang te verlenen aan het spoor
rijtuig, v66r de spoorweg moest stoppen ; 
de omstandigheid dat verweerder ver
plicht werd « midden op het kruispunt >> 

te blijven stilstaan om een andere weg
gebruiker t,e laten doorgaan, niet insluit 
dat hij op de tramweg mocht stoppen ; 
terwijl uit het feit dat de trambestuurder 
had kunnen remmen en stoppen voor een 
zichtbare hindernis niet kan worden af
geleid dat verweerder geen rijfout heeft 
begaan waardoor :P.ij aansprakelijk en 
eiser niet of minder aansprakelijk wordt 
en terwijl in ieder geval het vonnis geen 
regelmatig antwoord geeft op de con
clusie waarin de eisers hebben aange
voerd dat « de heer Alliance er niet op 
gelet heeft dat het voor hem nochtans 
zichtbare spoorrijtuig naderde en zich 
aileen heeft bekommerd om de yoor
ranghebbende voertuigen die rechts van 
hem aangereden kwamen ; hij aldus op 
een ongepast ogenblik het verkeer op de 
spoorweg is komen hinderen, hoewel hij 
de wettelijke verplichting had om hem 
te ontruimen ; . . . eiser in hager beroep 
niet bewezen heeft dat hij door over
macht gedwongen werd op de spoorweg 
te stoppen ; hij reglementair verplicht 
was deze te ontruimen, wat hij niet heeft 
gedaan": 

I. Betreffende de beslissing op de 
rechtsvorderingen die door het openbaar 
ministerie tegen de eisers zijn ingesteld : 

Overwegende dat een bestuurder van 
een spoorrijtuig, · al heeft hij voorrang, 
niet ontslagen wordt van de bij arti
kel 6 van het koninklijk besluit van 
27 januari I931 opgelegde verplichting 
om te vertragen en zelfs te stoppen op 
plaatsen waar, voor het openbaar ver
keer, voorzorgsmaatregel en nodig zijn of 
waar, tengevolge van stremming in het 
verkeer, het gevaarlijk kan zijn de snel
heid te behouden of zelfs verder te rijden; 

Overwegende dat het vonnis vaststelt 
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« dat blijkens de met elkaar overeenstem
mende verklaringen van vier getuigen, 
toen de wagen van.eiser in hoger beroep, 
thans verweerder, op de spoorweg stopte, 
de tram zich nog op grote afstand bevond 
en tijdig kad kunnen remmen en stonpen 
voor die zichtbare hindernis " ; 

Overwegende dat die feitelijke en 
derhalve onaantasthare vaststellingen 
volstaan om de veroordeling van de 
eisers, in hun respectieve hoedanigheid, 
te rechtvaardigen, en dat de feitenrech
ter, die nader bepaalt op welke gegevens 
hij zijn beslissing grondt, passend ge
antwoord heeft op de conclusie van de 
eisers, die in het middel is opgegeven en 
waarin verschillende of hiermee strijdige 
gegevens Werden aangevoerd ; 

Dat het middel derhalve niet kan wor
den aangenom.en ; 

En overwegende dat, met betrekking 
tot de- strafvordering die tegen de eiser 
Senhaji is ingesteld, de substantiele of 
op straffe van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen warden nageleefd en dat 
de beslissing overeenkomstig de wet is ; 

II. Betreffende de beslissing op de 
burgerlijke rechtsvordering die door ver
weerder tegen de eisers is ingesteld : 

Overwegende dat uit de omstandig-
heid alleen dat verweerder « verplicht 
werd midden op lnt kruispunt te blijven 
stilstaan o1n een andere, rechts van hem 
komende weggebruiker te laten door
gaan ,, niet volgt dat de tram voor ver
weerder niet zichtbaar was en dat deze 
bij het naderen van het spoorrijtuig, 
zelfs met inachtneming van de voorrang 
van de andere weggehruiker, niet kon 
stoppen v66r de spoorweg of deze ont
ruimen; 

Dat het vonnis derhalve niet passend 
antwoordt op eisers conclusie waarin 
werd aangevoerd dat verweerder, om de 
voormelde redenen, die niet door het 
vonnis worden tegengesproken, een rij
font heeft begaan ; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den vonnis ·in zoverre het uitspraak doet 
op de burgerlijke rechtsvordering die 
door verweerder tegen de eisers is inge
steld, behalve in zoverre het beslist dat 
eiser een fout heeft begaan die verband 
houdt met de door verweerder geleden 
schade en dat eisers in dat opzicht civiel
rechtelijk aansprakelijk is ; verwerpt 
de voorziening voor het overige ; beveelt 
dat van dit arrest melding zal worden 

gemaakt op de kant van de' gedeeltelijk 
vernietigde beslissing; veroordeelt de 
eisers en verweerder ieder in een derde 
van de kosten; verwijst de aldus be
perkte zaak naar de Correctionele Recht
bank te Nijvel, zitting houdende in hoger 
beroep. 

12 februari 1973.- 2e kamer.- Voo?·
zitter, de H. Louveaux, voorzitter. -
Verslaggever, de H. Capelle. - Gelijk
luidende conclusie, de H. Delange, advo
caat-generaal. - Pleite1·, de H. Fally. 

2e KAMER. - 12 februari 1973. 

1 o OVERSPEL EN ONDERHOUD VAN 
BIJZIT. - ONDERHOUD VAN BIJZIT. 
- BEGRIP. 

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.
CONCLUSIE. - BESLISSING DIE DE FEI
TELIJJ}:E GEGEVENS PRECISEERT WAA.R
OP ZIJ IS GEGROND. - BESLISSING DIE 
AI.DUS ANTWOORDT OP DE CONCLUSIE 
WA.ARIN ANDERSLUIDENDE OF HIERMEE 
STRIJDIGE GEGEVENS WERDEN UITEEN
GEZET.- REGELl\fATIG MET REDENEN 
OMKLEDE BESLISSING. 

l 0 De feitem·echte?' kan uit de omstandighe
den van de zaak wettelijk ajleiden dat 
zich schuldig gemaakt heeft aan heL mis
drijj van onderhowl van een bijzit 
in de echtelijke waning de echtgenoot, die 
zich 1·egelmatig bij zijn bijzit begaf, er 
nachten doo1·bmcht en er met deze pe?·
soon ges~nchtsgemeenschap had (1). 
(S. W., art. 389.) 

2° De rechte1· die de gegevens p1·ecisee1·t 
wanrop zijn beslissing is gegmnd, be
antwoo?·dt aldus, doo1' ze te venve1·pen, 
de conclusie waa1·in cmcle?·sluidende of 
hi,e1·mee st1·ijclige feitelijke gegevens we?·
den ~titeengezet (2). (Grondwet, art. 97.) 

(Q ... , T.v ... ) 

ARREST (vertaling). 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 

(1) ·cass., 7 mei 1962 (Bttll. en PAsiC., 1962, 
I, 998). 

(2) Cass., 14 november 1972, sttpm, blz. 256. 
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arrest, op 4 oktober 1972 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

I. In zover de voorziening gericht is 
tegen de strafvorclering : 

Over het miclclel afgeleicl "Lut de scherr
cling van de artikelen 389 van het Straf
wetboek en 97 van de Grondwet, 

doordat het bestreclen arrest beslist clat 
het aan eiser ten laste gelegde onderhoucl 
van een bijzit wel in de echtelijke woning 
heeft plaatsgehacl, op groncl clau eiser 
sincls ongeveer een jaar gewoonlijk 
het weekeinde doorbracht in het appar
tement van juffrouw T. waar hij logeercle 
en geslachtsgemeenschap had, en dat 
de overspelige betrekkingen tijclens een 
zo frekwent en zo geregelcl verblijf in 
die woning bewijzen clat beklaagcle er 
zich als thuis beschouwcle of althans kon 
beschouwen, 

terwijl, eerste onderdeel, nit die reclenen 
aileen niet kan worden opgemaakt of 
de feitenrechter het middel heeft in aan
merking genomen, clat eiser heeft afge
leid uit de clubbele omstanrligheicl clat 
hij niet in bezit was van de sleutel van 
genoemd appartement en niet de lasten 
ervan betaalde en clat de verbalisanten 
er geen spoor van samenleven hadden 
gevonden; die reclenen althans geen pas
send antwoorcl geven op het middel ; 
en de feitenrechter clerhalve niet volclaan 
heeft aan de verplichting zijn beslissing 
met reclenen te omkleclen, zoals vereist 
bij de wet (schencling van artikel 97 
van de Grondwet); 

tweede onde1·deel, a! de omstandigheden, 
aldus in het arrest aangehaald of door 
eiser uiteengezet, zonder door het arrest 
te worden tegengesproken, welke laatste 
insluiten dat eiser geen toegang had tot 
het appartement zonder telkens de toe
stemming van de bewoonster te krijgen, 
en er over geen persoonlijke zaken 
beschikte, niet voldoende zijn om het 
bestaan van een echtelijke woning te 
bewijzen en de bestreden b13slissing der
halve wettelijke grondslag mist (scherr
ding van de artikelen 389 van het Straf
wetboek en 97 van de Grondwet) : 

Overwegende dat alleen uit de gege
vens waarop in het arrest wordt gewezen 
en die in het middel worden overgenomen, 
het hof van beroep heeft kunnen afleiden 
dat de ten laste gelegde feiten gepleegd 
werden in de echtelijke woning in de 
zin van artikel 389 van het Strafwetbt>ek 
en derhalve zijn beslissing wettelijk heeft 
gerechtvaardigd ; 

Overwegende dat het ho£ vari beroep, 
dat zegt op welke feitelijke gegevens het 
steunt, passend geantwoord heeft op 
eisers conclusie waarin verschillende of 
hiermee strijdige feitelijke gegevens wer
den uiteengezet ; 

Dat geen enkel onderdeel van het mid
del kan worden aangenomen; 

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

II. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing op de burgerlijke 
rechtsvordering die door de verweerster 
is ingesteld : 

Overwegende dat eiser geen bepaald 
middel doet gelden ; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening ; 'Veroordeelt eiser in de kosten. 

12 februari 1973.- 2e kamer.- Voor
zitte1', de H. Louveaux, voorzitter. -
Verslaggever, de H. Capelle. - Gelijk
luidende conclusie, ·de H. Delange, advo
caat-generaal. - Pleiter, de H. Philips. 

2e KAMER. - 13 februari 1973. 

1° PENSIOENEN.- VERGOEDINGSPEN
SIOENEN EN MILITAIRE PENSIOENEN. -
WETTEN GECOORDINEERD BIJ RET 
BESLUIT VAN DE REGENT VAN 5 OKTO
BER 1948 EN DE WET VAN 9 MAART 1953. 
- VERLENEN VAN EEN PENSIOEN OF 
VAN EEN TOELAGE.- VERGOEDING DIE 
DE TOEKENNING UITSLUIT TEN LASTE 
VAN DE STAAT OF VAN EEN STAATS
ORGAAN, VAN OM 'T EVEN WELKE ANDE
RE VERGOEDING WEGENS RETZELFDE 
SCRADELIJK FElT, ZELFS AAN EEN AN
DERE PERSOON DAN DEGENE DIE RET 
PENSIOEN OF DE TOELAGE GENIET. 

2° PENSIOENEN. - VERGOEDINGS
PENSIOENEN EN MILITAIRE PENSIOE
NEN.- WETTEN GECOORDINEERD BIJ 
RET BESLUIT VAN DE REGENT VAN 
5 OKTOBER 1948 EN DE- WET VAN 
9 MAART 1953. - VERLENEN VAN EEN 
PENSIOEN OF VAN EEN TOELAGE. -
VERGOEDING DIE DE TOEKENNING UIT
SLUIT TEN LASTE VAN DE STAAT OF'VAN 
EEN STAATSORGAAN, VAN OM 'T EVEN 
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WELKE ANDERE VERGOEDING WEGENS 
HETZELFDE SCHADELIJK FElT, ZELFS 
INDIEN HET PENSIOEN OF DE TOELAGE 
VERLEEND IS NADAT EEN AANVRAAG OP 
GROND VAN I;IET GEMENE RECHT IS 
INGEDIEND. 

1° Het verlenen van een pensioen of van 
een toelage ter ttitvoering van de wetten 
op de vergoedingspensioenen, gecoordi
neerd bij het beslttit van de Regent van 
5 oktober 1948, of van de artikelen 1 en 4 
van de wet van 9 maa;rt 1958, sluit de 
toekenning uit van om 't even welke 
ande1·e ve1·goeding wegens hetzelfde scha
delijk feit, ten laste van de Staat of van 
een Staatsorgaan, zelfs aan een andere 
persoon dan degene die het pen.~ioen 
of de toelage geniet (1). 

2o De toekenning van een pensioen of van 
een toelage ter uitvoering van de wetten 
op de ve1·goedingspensioenen, gecoor
dineerd bij het besluit van de Regent 
van 5 oktober 1958, of van de artikelen 
1 en 4 van de wet van 9 maart 1958, 
sluit de toekenning uit van om 't even 
welke andere vergoeding wegens hetzelfde 
schadelijk feit, ten laste van de Staat of 
van een Staatsorgaan, zelfs indien het 
pensioen of de toelage werd toegekend 
nadat een aanvraag om schadeloosstel
ling op grand van het gemene recht is in
gediend (2), en ook al werd ileze reeds 
bij een vroeger vonnis of arrest ontvan
kelijk verklaard (3). 

(AVET, T. VAN HAELE 
EN DE WILDE ANDRE EN A.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 22 juni 1972 door het Militair 
Gerechtshof gewezen ; 

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

Over het middel afgeleid nit de scherr
ding van de artikelen 1, leden 1 en 2, 
van het besluit van de Regent van 5 ok-

(1) Cass, 27 juni 1969 (_Arr. cass., 1969, 
biz. 1075) ; men raadplege cass., 11 februari 
1972 (ibid., 1972, biz. 542). 

(2) Cass., 18 juni 1956 (Arr. cass., 1956, 
biz. 876). 

(3) Men raadpiege cass., 18 juni 1956, 
redenen (Arr. cass., 1956, biz. 876). 

tober 1948 houdende de gecoordineerde 
wetten op de vergoedingspensioenen, 1 
en 3, § 1, van de wet van 9 maart 1953 
houdende sommige aanpassingen in zake 
militaire pensioenen, 20 van de wet 
van 17 april 1878 houdende de vooraf
gaande titd van het Wetboek van straf
vordering, 23, 24, 27 van het Gerechto
lijk Wetboek en van het algemeen rechts
beginsel van het gezag van het rechter
lijk gewijsde, 

doordat het arrest beslist dat nopens 
de ontvankelijkheid van de vordering 
van de verweerders definitief beslist werd 
door het vonnis van de krijgsraad van 
28 november 1967, bevestigd door het 
arrest van het Militair Gerechtshof 
van 28 mei 1968, en eiser veroordeelt 
om te betalen aan Van Haele Leonia 
501.680 frank, aan D<;J Wilde Andre en 
Aime ieder 22.000 frank, om de reden 
dat " de ontvankelijkheid van de eis 
van· de burgerlijke partijen erkend werd 
door het vonnis van de krijgsraad van 
28 november 1967, dienaangaande be
vestigd door het arrest van het Militair 
Gerechtshof van 2B mei 1968; dat latere 
gebeurtenissen de definitief erkende ont
vankelijkheid niet vermogen te wij
zigen », 

terwijl 1° eiser in zijn conclusie inriep 
dat bij ministerieel besluit nr. 71092 
van 3 december 1968 aan verweerster 
vanaf 1 augustus 1968 een vergoedings
pensioen werd toegekend wegens het 
overlijden van haar zoon De Wilde 
Gerard en dientengevolge deze forfai
taire vergoeding de schade volledig dekte 
en aile andere vergoedingen ten laste van 
de dienstplichtige Avet daardoor uitge
sloten waren (schending van de arti
kelen 1 van het besluit van de Regent 
van 5 oktober 1948, 1 en 4, § 1, van de 
wet van 9 maart 1953); 2° de beslissin
gen van 28 november 1967 van de krijgs
raad en van 28 mei 1968 van het Militair 
Gerechtshof, die de burgerlijke partij
stelling van de verweerders ontvankelijk 
verklaren en eiser veroordelEn om hun 
bepaalde bedragen te betalen, zich niet 
uitspreken over de gevolgen van het op 
3 december 1968 aan verweerster toege
kende vergoedingspensioen en deze vroe
gere beslissingen derhalve geenszins tot 
gevolg kunnen hebben dat eiser niet meer 
zou gerechtigd zijn het op 3 december 
1968 toegekende vergoedingspensioen in 
te roepen, waardoor aan verweerster 
wegens hetzelfde schadeverwekkend feit 
een vergoedingspensioen toegekend werd 
(schemling van de artikelen 20 van de 
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wet van 17 april 1878, 23, 24, 27 van 
het Gerechtelijk Wetboek en van het 
algemeen rechtsbeginsel) : 

Overwegende dat eiser in conclusie 
had Iaten golden dat, aangezien verweer
ster nit hoofde van het overlijden van 
haar zoon ten gevolge van het in geschil 
zijnde ongeval een vergoedingspensioen 
bekomen had bij toepassing van de 
wetten betreffende de vergoedingspen
sioenen, gecoordineerd op 5 oktober 1948, 
en van de wet van 9 maart 1953, de vor
deringen gestmmd op artikel 1382 van 
hot Burgerlijk Wetboek niet ontvanke
lijk waren; 

Dat het arrest enkel overweegt « dat 
de ontvankelijkheid van de vordering van 
de burgerlijke partijen erkend werd door 
het vonnis van de krijgsraad van 28 no
vember 1967 dienaangaande bevestigd 
door het arrest van het Militair Gerechts
hof van 28 mei 1968; dat latere gebeur
tenissen de definitief erkende ontvanke
lijkheid niet vermogen te wijzigen » ; 

Overwegende dat bedoeld vonnis de 
« eisen van de burgerlijke partijen » 
ontvankelijk verklaart om de enkele 
reden " dat het verband tussen de on
rechtmatige daad van de beklaagde en 
de beweerde schade duidelijk is », en 
geenszins uitspraak doet over de toe
passing op het geschil van de bepalingen 
van artikel I, § 3, van voormelde ge
coiirdineerde wetten, krachtens welke 
ieder pensioen en vergoeding toegekend 
ingevolge deze wetten eon forfaitaire 
schadeloosstelling uitmaakt en de toe
kenning van iedere andere vergoeding 
voor hetzelfde schadelijk feit uitsluit, 
zodat de aansprakelijkheid van hot 
orgaan van de Staat, 'materieel agent 
van het ongeval dat aanleiding heeft 
gegeven tot de toekenning van hot in
validiteitspensioen, hierdoor gedekt 
wordt; 

Dat het. tussenarrest van 28 mei 1968 
evenmin over voormeld rechtspunt uit
spraak doet ; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
uit voormelde beslissingen niet vermocht 
af to leiden dat hot door eiser opgewor
pen middel wegens hot gezag van het 
rechterlijk gewijsde niet toelaatbaar was; 

Dat de beslissing derhalve niet wette
lijk gerechtvaardigd is ; 

Dat hot middel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest ; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de kant 
van de vernietigde beslissing ; veroor
deelt de verweerders in de kosten; ver-

wijst de zaak naar hot Militair Gerechts
hof, anders samengesteld. 

13 februari 1973.- 2e kamer.- Voor
zitter, de H. Naulaerts, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Verslaggever, de 
H. Van Leckwijck. - Gelijkluidende 
conclusie, de H. Dumon, advocaat-gene
raal. - Pleiter, de H. Houtekier. 

2e KAMER. - 13 februari 1973. 

BEWIJS. - STRAFZAKEN. - BEKLAAG
DE DIE EEN FElT AANVOERT DAT HET 
BESTAAN VAN HET MISDRIJF UITSLUIT. 
- VEROORDELEND VONNIS HIEROP 
GEGROND D.A,T DE,BEKL.A,AGDE HET AAN
GEVOERDE FElT NIET BEWIJST. 
SCHENDING VAN DE WETTELIJKE RE
GELS INZAKE DE BEWIJSVOERING. 

W anneer de beklaagde een jeit aanvoert dat 
het bestaan van het misdrijj uitsluit; 
worden de wettelijke regels inzake de 
beuij.~voering miskend door het vonnis , 
dat de beklaagde veroordeelt op grand 
alleen dat hij het aangevoerde jeit niet · 
bewijst (1). (Algemeen beginsel van 
de bewijsvoering in strafzaken.) 

(MAES). 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestre-den 
vonnis, op 27 juni 1972 in hog<:'r beroep 
gewezen door de Oorrectionele Recht
bank te. Gent ; 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
eiser tot geldboete en tot stuurverbod 
veroordeel t we gens 1° de samengevoegde _ 
telastleggingen A, niet in staat te zijn 
al de nodige maneuvers uit to voeren, 0, 
gestuurd to hebben in staat van alcohol
intoxicat.ie, en E, zijn snelheid niet to 
hebben geregeld, en 2° d<:' telastlegging F, 
vluchtdelict te hebben gepleegd; 

Over het eerste middel, ten aanzien 
van de telastlegging 0, afgeleid uit de 

(1) Cass., 23 januari 1973, supra, biz. 527. 
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schending van de regelen van de bewijs
voering in strafzaken, 

doordat het bestreden vonnis beslist 
dat de bloeclanalyse uitwijst dat eiser zich 
op heG ogenblik van het ongeval ontegEn
sprekelijk in een toestand van strafbare 
alcoholintoxicatiP bevoncl, " nu hij be
weert maar niet bewijst nog alcoholische 
drank te hebben gedronken tussen het 
ongeval en de bloedafname », 

terwijl eiser in conclusie had voorge
houclen clat hij nog gedronken had na 
het ongeval, met name v66r hij naar bed 
was gegaan, wat niemand betwist, laat 
staan onderzocht had ; clat het uur waar
op hij ch·ank verbruikt had van groat 
belang was voor de berekeningswijze 
van de verbrancling, die verkeercl is en 
tot geen besluit kan leiden inclien men 
uitgaat van het uur van het ongeval; 
zoclat het vonnis, door te beslissen dat 
eiser niet bewijst te hebben gedronken 
na het ongeval, de rollen omkeert, claar 
niet eiser het bewijs diende te leveren 
van bedoeld feit, m<Lar het aan het open
baar ministerie toekwam te bewijzen dat 
eiser ni€t meer geclronken had na het 
ongeval : 

Overwegencle clat eiser in conclusie 
had voorgehouden : clat hij op het ogen
bhk van het ongeval, clit wil zeggen 
omstreeks 17.40 a 17.50 u, volgens de 
verklaringen van de getuigen niet· clron
ken w~s ; dat hij, volgens de verklaring 
van ZIJn echtgenote, was thuis gekomen 
roncl 19 u. 30; dat hij na zijn thuiskomst 
geneesmicldelen had genomen evenals 
waterglazen whisky, zoclat zijn toestancl 
toen hij wercl uit bed gehaald, daaraan 
te wijten was ; dat cleze toestancl, om 
22 u. 30, geen enkele rol meer speelcle in 
verband met de telastlegging; clat zijn 
echtgenote, cl1e wel geoorcleeld had dat ei
ser naar drank rook toen hij thuis kwam, 
nochtans spontaan verklaarcle de inclruk 
te hebben dat die toestand toen niet zo 
erg was clan toen eiser later nit zijn bed 
gehaald wercl en waggelcle op zijn benen ; 

Overwegende clat het vonnis, nu eiser 
feiten had ingeroepen van die aard dat 
zij een best~nclcleel van de telastlegging 
van sturen m s~aat van alcoholintoxica
tie konclen uitsluiten, door de enkele over
weging dat de telastlegging door de 
bloedanalyse bewezen was claar eiser wel 
beweert, maar niet bewijst, nog alcoho
lische clranken te hebben gedronken 
tussen het ongeval en de bloedafname, 
op onwettelijke wijze beslist clat eiser 
zelf het bewijs moest leveren van cle door 
hem ingeroepen feiten ; 

Dat het miclclel gegroncl is ; 
Overwegende clat de straf van stuur

verbod, die wegens de samengevoegcle 
feiten A, a en E wercl uitgesproken, enkel 
steunt op de telastlegging a, zoclao de 
onwettelijkheicl van het stuurverbod 
mecle de onwettelijkheicl tot gevolg 
heeft van de veroorcleling tot een enkele 
geldboete in verbancl met de telastleg
gingen A, a en E; 

Over het tweede middel, ten aanzien 
van de telastlegging F, afgeleid uit de 
schending van artikel 97 van de Grand
wet, 

doordat het bestreden vonnis beslist 
dat cleze telastlegging bewezen is nu 
eiser « wetende dat hij een ongeval had 
veroorzaakt, zich gedurende geruime 
tijd, zijnde minstens van ongeveer 18 uur 
tot 19 u. 45, aan de dienstige vaststel
lingen heeft onttrokken », 

te1wijl het alclus de conclusie van eiser 
niet beantwoordt waarin deze had voor
gehouden dat hij geen vluchtdelict had 
kunnen plegen daar hij rond 18 uur con
tact had gehad met de benadeelde en 
de zaak was opgelost, en niets hem kon 
cloen vermoeden clat er achteraf nog een 
klacht zou komen, nu de aansprakelijk
heid vaststond, er geen gE kwetsten waren 
en er een · overeenkomst was met de 
schadelij cler : 

OvErwegende dat eiser in conclusie 
voorhield : dat hij niet de vlucht had ge
nomen om zich aan de dienstige vast
stellingen te onttrekken; dat, inclien hij 
vluchtdelict had willen plegen, hij de 
wagen verdoken op zijn achterhof had 
kcmnen plaatsen of er mede naar een 
garage had kunnen rijdEn ; clat integen
cleel, terwijl het ongeval, waarvan de aan
spl;akelijkheid vaststond en de schade 
gering was, op een 80-tal meter van het 
gemeentehuis gebeurcl was, eiser de be
schadigcle wagen duidelijk zichtbaar op 
de gewone stationeerplaats aan het ge
meentehuis had geplaatst ; dat hij boven
clien de eigenaar van de aange.reden 
wagen had ontmoet En h6m verklaard 
had dat alles in orde was ; dat· de schacle
lijder nochtans achteraf in paniek ge
raakt was, met het gekende gevolg; 

Overwegende dat door de enkele be
schouwing· in het middel aangehaald, 
het vonnis cle conclusie van eiser niet 
beantwoordt ; 

Dat het midclel gegrond is ; 

Om ' die redenen, vernietigt het be-
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streden vonnis; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de kant 
van de vernieuigde beslissing ; laat de 
kosten ten laste van de Staat; verwijst 
de zaak naar de Correct.ionele Recht bank 
te Dendermonde, zitting houdende in 
hoger beroep. 

13 februari 1973.- 2" kamer.- Voo1·
zitter, de H. Naulaerts, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Ver·slaggever·, de 
H. Versee.- Gel-ijkluidende conclusie, de 
H. Dumon, advocaat-generaal. Plei-. 
ter, de H. A. De Roeck (van de balie 
te Gent.) 

;ze KAMER. - 13 februari 1973. 

VOORZIENING IN CASSATIE. 
BESLISSINGEN WAARTEGEN EEN CAS
SATIEBEROEP KAN WORDEN INGESTELD. 

STRAFZAKEN. - BESLISSING VAN 
DE COMMISSIE TOT BESCHERMING VAN 
DE MA.ATSCHAPPIJ DIE DE INRICHTING 
AANWIJST WAARIN DE INTERNERING 
ZAL PLAATSHEBBEN. - VOORZIENING 
NIET ONTVANKELIJK. 

De beslissing van de commissie tot bescher
ming van de maatschappij, die te1· 
uitvoer·ing van een 1'echte1·lijke beslis
sing tot inteTnering, de inTichting aan
wijst waa1·in deze intenle1·ing zal plaats
hebben, is niet vatbaa1' voo1· cassatie
be1·oep (1). (G. W., art. 608; wet van 
9 april 1930, vervangen bij die van 
1 juli 1964, art. 14.) 

(COREMANS.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op de bestreden 
b9slissing, op 14 december 1972 gewezen 
door de Commissie tot bescherming van 
de maatschappij ingesteld bij de psy
chiatrische afdCJling van de gevangenis 
te Antwerpen ; 

Overwegende dat de voorziening ge
richt is tegen de beslissing welke de in
richting aanwijst waarin eiser zal wor
den ge!nterneerd ; 

(1) Cass., 9 oktober 1972, supra, blz. 144. 

Overwegende dat deze beslissing, ge
nomen bij toepassing van artikel 14 van 
de wet van 9 april 1930, vervangen door 
de wet van 1 juli 1964, enkel e3n uit
voeringsmaatregel uitmaakt van de be
slissing tot internering van eiser ; 

Overwegende dat zodanige beslissing 
geen beslissing is waartegen artikel 609 
van het Gerechtelijk W etboek een cas
satieberoep openstelt; 

Dat de voorziening derhalve niet ont
vankelijk is; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening. 

13 februari 1973.- 2" karner.- Voor
zitter en VeTslaggeveT, de H. Naulaerts, 
raadsheer waarnemend voorzitter. 
Gelijkluidende conclusie, de H. Dumon, 
advocaat-generaal. 

2" KAMER. - 13 februari 1973. 

HOGER BEROEP.- STRAFZAKEN.·~ 
- EERSTE RECHTER DIE WEGENS VER
SCHEIDENE MISDRIJVEN EEN ENKELE 
STRAF HEEFT UITGESPROKEN. - GE
RECHT IN HOGER BEROEP DAT SLECHTS 
BEPAALDE VAN DEZE MISDRIJVEN IN 
A,ANMERKING NEEMT.- HANDHAVING 
VAN DE DOOR DE EERSTE RECHTER UIT
GESPROKEN STRAF. EENSTEMMIG
HEID NIET VEREIST. 

W anneer het ge1·echt, na lcennisneming 
van het hoge1· beToep van een vonnis dat 
wegens ve1·scheidene misdTijven een en
lcele stmf heejt uitgesp1'0ken, slechts be
paalde van deze misd1·ijven in aanmer
king neemt, moet het niet beslis.~en met 
eenparige stemmen van haar leden (2). 
(Sv., art. 2llbis.) 

(DAVID.) 

ARREST. 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
vonnis, op 26 september 1972 in hoger 
beroep gewezen door de Correctionele 
Rechtbank te Gent ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van artikel 2llbis van het Wetboek 
van strafvordering, 

(2) Cass., 4 januari 1972 (Arr. cass., 1972, 
biz. 432). 
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doordat het bestreden vonnis eiser . 
vrijspreekt wegens de telastlegging D, 
en niettemin dezelfde straffen behoudt 
voor de telastleggingen A, B, en 0, zodat 
het een strengere straf uitspreekt dan die 
van de eerste rechter, 

terwijl het, zomin als het zittingsblad, 
vermeldt dat de beslissing met eenparig
heid van stemmen werd genomen : 

Overwegende dat wanneer, zoals ten 
deze, het gerecht uitspraak doet over het 
hoger beroep, ingesteld tegen een vonnis 
door hetwelk, wegens de eenheid van 
opzet, slechts een enkele straf uitgespro
ken werd hoof dens twee of meer misdrij
ven, de beslissing niet moet genomen 
worden met' eenparigheid van stemmen 
wanneer de door de eerste rechter uit
gesproken straf behouden blijft, zelfs 
indien slechts zekere misdrijven "'orden 
bewezen verklaard ; 

Dat het middel naar recht faalt; 
En overwegende dat de substantiele 

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

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

13 februari 1973.- 2e kamer_- Voor
zitter, de H. Naulaerts, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Verslaggeve1·, de 
H. Versee. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Dumon, advocaat-generaal. -
Pleiter, de H. Schepens (van de balie te 
Gent). 

2e KAMER. - 13 februari 1973. 

1 o BURGERLIJKE RECHTSVORDE
RING. - . RECRTSVORDERING VOOR 
RET STRAFGERECRT GEBRACRT.- BUR
GERLIJKE P ARTIJ VERSCRIJNT IN PER
SOON OF WORDT VERTEGENWOORDIGD 
DOOR EEN ADVOCAAT, ROUDER VAN DE 
·STUKKEN. 

2° RECHTBANKEN. - STRAFZAKEN. 
- BURGERLIJKE RECRTSVORDERING. 
- RECRTSVORDERING VOOR RET STRAF-
GERECRT GEBRACRT. - BURGERLI.TKE 
PARTIJ VERSCRIJNT IN PERSOON OF 
WORDT VERTEGENWOORDIGD DOOR EEN 
ADVOCAAT, ROUDER VAN DE STUKKEN. 

3o BURGERLIJKE RECHTSVORDE
RING. - RECRTSVORDERING VOOR 

RET STRAFGERECRT GEBRACRT. -BUR
GERLIJKE PARTIJ, RECRTSPERSOON. -
PERSOONI,IJKE VERSCRIJNING DOOR 
EEN VAN DE ORGANEN VAN DEZE PAR
TIJ OF WORDT VERTEGENWOORDIGD 
DOOR EEN ADVOCAAT, ROUDER VAN DE 
STUKKEN. 

4° RECHTBANKEN. - STRAFZAKEN. 
- BURGERLIJKE RECRTSVORDERING 
VOOR RET STRAFGERECRT GEBRA,CRT. 
- BURGERLIJKE PARTIJ, RECRTSPER
SOON.- PERSOONLIJKE VERSCRIJNING 
DOOREEN VAN DE ORGANEN VAN DEZE 
PARTIJ OF WORDT VERTEGENWOORDIGD 
DOOR EEN ADVOCAAT, ROUDER VAN DE 
STUKKEN. 

5° REDENEN VAN DE VONN1SSEN 
EN ARRESTEN. - STRAFZAKEN. -
GEEN CONCLUSIE. - BURGERLIJKE 
PARTIJ, RECRTSPERSOON, VERTEGEN
WOORDIGD DOOR EEN ADVOCAAT, ROU
DER VAN DE STUKKEN.- GEEN VER
PLICRTING VOOR DE RECRTER VAST TE 
STELLEN OF DE ADVOCAAT VAN RET 
BEVOEGD ORGAAN VAN DEZE RECRTS
PERSOON EEN I-ASTGEVING REEFT ONT
VANGEN. 

6° VONNISSEN EN ARRESTEN. -
STRAFZAKEN. - GEEN CONCLUSIE. -
BURGERLIJKE PARTIJ, RECRTSPERSOON, 
VERTEGENWOORDIGD DOOR EEN ADVO
CAAT, ROUDER VAN DE STUKKEN. -
GEEN VERPLICRTING VOOR DE RECRTER 
VAST TE STELLEN' OF DE ADVOCAAT VAN 
RET BEVOEGD ORGAAN VAN DEZE 
RECRTSPERSOON EEN LASTGEVING 
REEFT ONTV ANGEN. 

7o BEROEPSVERENIGING. - STA
TUTEN BEKRACRTIGD EN BEKENDGE
MAAKT. - NIETIGREID AANGEVOERD 
DOOR DE PARTIJ TEGEN WIE DEZE VER
ENIGING OPTREEDT. - BEWIJSLAST. 

1 o en 2o Voor de strajgerechten verschijnt 
de burgerlijke partij persoonlijk of in 
de persoon van een advocaat, houder 
van de stukken (1). (Sv., art. 152, 185 
en 223; wet van 25 oktober 1919, XV; 
wet van 16 februari 1961, art. 1, 2 en 3.) 

3o en 4o Voor de stmjgerechten verschijnt 
een rechtspersoon in de hoedanigheid van 

(1) Over de verschijning en inzonderheid 
over het optreden als burgerlijke partij voor 
de onderzoeksrechter, raadplege men de plech
tige openingsrede Ivan 1 september 1971 van 
bet hof van beroep te Brussel, uitgesproken 
door Procureur-generaal E. de le Court : 
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burgerlijke partij hetzij persoonlijk, door 
een van zijn organen (1), hetzij in de 
persoon van een advocaat, houder van de 
stukken. (Sv., art. 152, 185 en .223; wet 
van 16 februar.i 1961, art. 1, 2 en 3.) 

5o en 6o W anneer een rechtspersoon, 
o.a. een beroepsve1·eniging, in de hoe
danigheirf, van burget'lijke partij door 
een advocaat, houder van de stukken, 
vertegenwoordigd wo1·dt voor een straf
gerecht, is dit gerecht, bij gebnk aan 
een conclusie dienaangaande, niet ver
plicht vast te stellen of deze advocaat van 
de bevoegde organen van deze rechtsper
soon een lastgeving heeft ontvangen, 
o. a. of vermoed wordt dat hij een derge
lijlce machtiging ontvangen heeft (.2). 

7o Indien de be1·oepsvereniging, waarvan 
de statuten door de Raad van State zijn 
belcrachtigd (3) en vervolgens in het 
Be1giscb Staatsblad belcendgemaakt 
zijn, rechtspersoonlijlcheid heeft, hebben 
degenen tegen wie deze beroepsvereniging 
in 1·echte optreedt evenwel het recht om 
zich te beroepen op haar nietigheid, die 
zou voortvloeien uit de niet-inachtne
ming van de wettelijke voorwam·den 
voor haar oprichting, onde1· verplich
ting dat zij de gegrondheid van deze 
nietigheid bewijzen (4) (Wet 'van 
31 maart 1898.) 

(MICHIELS, T. SINT-HUBERTUSOLUB 

VAN BELGIE.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op bet bestre
den arrest, op .24 augustu~ 1972 door bet 
Hof van beroep te Brussel gewezen ; 

« La loi du 16 fevrier 1961 sur les represen
tations devant les juridictions penales », als
mede R. VAN RoYE, Manuel de la partie civile, 
blz. 299, nr. 277. 

(1) Men raadplege cass., 5 april 1971 
(Arr. cass., 1971, blz. 740). 

(2) Dat in de regel het gerecht niet behoeft 
te onderzoeken of de advocaat houder van de 
stukken is, zie men in cass., 1 oktober 1962 
(Bull. en PASIC., 1963, I, 140); men raadplege 
ook noot 1 onder cass., 13 oktober 1969 
(Arr. cass., 1970, blz. 160). 

Over het onderscheid eensdeels tussen de 
fundamentele regels inzake de vertegenwoor
diging in rechte van rechtspersonen en de pro
cedureregels en anderdeels het geval waarin 
vermoed wordt dat de advocaat bij het Hof 
van cassatie een regelmatige lastgeving heeft 
ontvangen van een handelsvennootschap ,om 

I. In zoverre de voorziening gsricbt 
is tegen de beslissing over de strafvorde
ring: 

Overwegende dat de substantiele of 
op straffe van nietigbeid voorgescbreven 
recbtsvormen werden nageleefd en dat 
de beslissing overeenkomstig de wet is ; 

II. In zoverre de voorziening gericbt 
is tegen de beslissing over de civielrecbte
lijke vordering : 

Over bet enste middel, afg9leid uit 
de scbending van de artikelen 10 van 
de wet van 31 maart 1898 op de beroeps
verenigingen en 18 van de statuten van 
verweerster, 

doordat bet bestreden arrest beslist 
dat verweerster, kracbtens artikel 440 
van bet Gerecbtelijk W etboek, recbts
geldig vertegenwoordigd werd door baar 
advocaat, 

terwijl bet niet erom ging te weten of de 
advocaat inderdaad verweerster geldig 
vertegenwoordigde, maar wei of verweer
ster zelf geldig optrad en baar stelling als 
burgerlijke partij ontvankelijk was, 

terwijl, kracbtens aruikel 18 van de 
statuten van verweerster, bet de voor
zitter is die, beboudens bijzondere af
vaardiging door de algemene vergadering 
aan een ander persoon opgedragBn, aile 
bandelingen bij bet gerecbt steunt hetzij 
om te eisen, betzij om te verdedigen, 
zodat de advocaat verweerster slecbts 
kon vertegBnwoordigen mits op te tred(ln 
voor de verweBrster op vervolging Bn 
bBnaarstiging van baar voorzitter 

Overwegende dat, in strijd met wat 
het middel voorboudt, eisBr voor bet bof 
van beroep niet staande bield dat door 

deze voor het Hof te vertegenwoordigen en 
het geval waarin hij van de regelmatigheid 
van zijn lastgeving moet doen blijken, raad
plege rrien cass., 22 oktober 1971 (An·. cass., 
1972, biz. 196) alsmede de conclusie van 
eerste advocaat-generaal Mahaux. Men raad~ 
plege ook cass., 22 december 1971 (ibid., 
1972, biz. 411). ' 

(3) V66r de inwerkingtreding van het be
sluit van de Regent van 23 augustus 1948, 
onderzocht de Mijnraad de bij de wet van 
31 maart 1898 gestelde voorwaarden voor de 
oprichting van een beroepsvereniging en 
bekrachtigde eventueel haar statuten. 

(4) Cass., 29 april 1912 (Bull. en PASIC., 
1912, I, 228). Men raadplege cass., 28 maart 
1956 (ibid., 1956, I, 806), 29 juni 1959 (ibid., 
1959, I, 1124) en 18 december 1967 (Arr. cass,., 
1968, blz. 558). 
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de bevoegde organen van verweerster 
geen beslissing werd genomen om zich 
tegen eiser burgerlijke partij te stellen 
en dat de raadsman van- verweerster 
niet optrad voor 'verweerster op vervol
ging en benaarstiging van haar voorzitter 
of een. andere door de algemene ver
gadering aangewezen persoon ; 

Dat hij beweerde dat verweerster voor 
de strafrechter slechts kon vertegenwoor
digd worden door haar voorzitter en niet 
door een advocaat ; 

·overwegende dat, krachtens de bepa
lingen van het Wetboek van strafvorde
ring, de burgerlijke partij voor de straf~ 
gerechten verschijnt persoonlijk of in 
de persoon van een advocaat, houder 
der stukken ; 

Overwegende dat het arrest vaststelt 
en eiser nie-v betwist dat de·raadsman van 
verweerster houder der stukken was ; 

Overwegende dat de beslissing van he-v 
arrest', volgens welke verweorster voor 
de strafgerechten regelmatig door haar 
raadsman vertegenwoordigd was, alzo 
wettelijk gerechtvaardigd is en de con
clusie van eiser passend beantwoordt ; 

Dat, bij gebrek aan conclusie dienaan
gaande, het arrest niet nader diende te 
onderzoeken of de raadsman van ver
wee~·ster van de bevoegde organen van 
v~rweerster een regelmatige lastgeving 
oritvangen had; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
w:orden; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schei:tding van de artikelen 3 van het 
W etboek van strafvordering, 2, 3 en 6 
van de wet van 31 maart 1898 op de 
Qeroepsverenigingen, artikel 2 gewijzigd 
door artikel 13 van het koninklijk be
sluit nr. 90 van 19 januari 1935, arti
kel 3 gewijzigd door artikel 7, § 16, 
van de wet van 30 april 1958, artikel 6 · 
gewijzigd door artikel 1 van het besluit 
van de Regent van 23 augustus 1948, 

doordat het arrest beslist dat verweer
ster regelmabg tot stand is gekom:m door 
de publicatie van ha'lr statuten ea het 
bestaan van haar rechtsperaoonlijkheid 
derhalve niet kan worden ag,ngevochten, 

terwijl verweerster niet bewezen h·•n Ft 
dat zij, op 't ogenblik van hag,r ag,nstel
ling, de rechtspersoonlijkheid bezat, on
der meer dat zij zeven leden telde, dat· 
haar statuten door de Raad van State 
werden bekrachtigd en dat zij over een 
regelmatig gevormde algemene verga
de'ring en over een raad van beheer be
schikte, en het arrest de bewijslast om
keert door eiser het bewijs van het niet 

vervuld ZIJn van al die voorwaarden op 
te leggen : 

Overwegende dat het arrest vaststelt 
dat verweerster conform de bepalingen 
van de wet van 31 maart 1898 op de be
roepsverenigingen tot stand is gekomen 
en dat haar statuten « regelmatig » in 
het Staatsblad van 16 april 1910 werden 
bekendgemaakt, aldus impliciet te ken
nan gevend dat de statuten door de Mijn
raad bekra'chtigd warden overeenkomstig 
het alsdan van kracht zijnde artikel 6 
van evenbedoelde wet ; 

Overwegende weliswaar dat deze be
krachtiging en bekendmaking degenen 
tegen wie verweerster in rechte optreedt 
niet beletten de nietigheid op te werpen 
welke zou voortvloeien uit het niet na
leven van de .door de wet gestelde voor
waarden voor het oprichten van een 
beroepsvereniging ; 

Maar dat, overeenkomstig de algemene 
rechtsbeginselen, het degene die zich op 
een nietigheid beroept bel-wort de ge
grondheid van zijn exceptie te bewijzen; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Over het derde middel, afgeleid uit 
de schending van artikel 2, tweede lid, 
van de wet van 31 maart 1898 op de 
beroepsverenigingen, zoals gewijzigd door 
artikell3 van het koninklijk besluit nr. 90 
van 29 januari 1935, 

d~ordat het- arrest beslist dat « de uit
oefening van een persoonlijk winstgevend 
beroep in hoofde van de leden van een 
beroepsvereniging geen b0letsel vormt 
tegen de collectieve winstg6vende be
drijvigheid welke zij in haar schoot en 
overeenkom3tig haar doelstelling uitoe
fenen », 

terwijl bedoeld artikel 2, tweede lid, 
de beroepsvereniging verbiedt enig be
roep of ambacht uit te oefenen en arti
kel 2, eerate lid, inhoudt dat de beroeps
vereniging geen winstgevende bedrijvig
heid m1.g uitoefenen : 

Overwegende dat het arrest niet be
slist dat de beroepsvereniging zelve een 
bE)roep, ambacht of winstgevende be
drijvigheid mg,g uitoefenen; dat, in ant
woord op de conclusie van eiser volgens 
welke de leden van verweerster geen 
enkel beroepsbelang bezitten daar zij 
alleen een verschillend winstgevend be
drijf uitoefenen en geen hunner vav de 
jacht e~n brood winning maakt, het ar
rest. zich ertoe beperkt op te merken dat 
zulks niet belet dat de leden in de schoot 
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van .verweerster en ove:reenkomstig haar 
doelstelling een « collectieve » winstge
vende bedrijvigheid uitoefenen ; 

Overwegende dat het daardoor te kEOn
nen geeft dat een persoonlijk winstgevend 
beroep of bedrijf van de leden van ver
weerster niet belet dau zij te zamen ook 
een beroepsbelang in de jacht hebben, 
belang dat van bijkomende aard kan 
zijn en dat, collectief, door de beroeps
vereniging beschermd wordt. ; 

Dat. het. middel, uitgaande van een 
verkeerde uitlegging van het arrest, fei
telijke grondslag mist ; 

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

13 februari 1973.- 2e kamer.- Voor
zitter en Verslaggever, de H. Naulaerts, 
raadsheer waarnemend voorzitter .. -
Gelijlcluidende conchtsie, de H. Duman, 
advocaat-generaal. - Pleiter, de H. Ne
lis (van de balie te Leuven). 

2e KAMER. - 13 februari 1973. 

VERJARING. STRAFZAKEN. 
STRAFVORDERING. - VEROORDELING. 
- GEEN ANDERE PRECISERING VAN HET 
PLEGEN VAN MISDRIJVEN DAN DAT ZIJ 
OP VERSCHILLENDE DATA BEDREVEN 
ZIJN, IN DE LOOP VAN EEN PERIODE 
VAN DRIE JAAR, DIE OP EEN NADER 
BEPAALDE DATUM IS GEEINDIGD. -
0NMOGELIJKHEID VOOR HET HOF NA 
TE GAAN OF DE STRAFVORDERING AL 
DAN NIET VERJAARD WAS.- 0ASSATIE 
MET VERWIJZING. 

I 

W anneer de bestreden beslissing een be
lclaagde wegens detzf,~fde st•·ajbrw.r op
zet tot een enlcele straf heeft veroordeeld, 
uit hoofde van ve1·scheidene misdrijven, 
die op « verschillende data·», zonder 
andere precisering, gepleegd zijn in de 
loop van een periode van drie jaar, eindi
gend op een datum die wel nader bepaald 
is, en het Hof zich aldus in de onmoge
lijlcheid bevindt na te gaan of, relcening 
houdende eneTzijds met de datum waa1'op 
het laatste misdrijf is gepleegd en ande1'
zijds met een stuitingshandeling van de 
verja1'ing van de St1'afvorde1'ing of met 
een schorsing van deze verjaring binnen 
de wettelijlce verjaringste1·mijn, de stmf
v01·dering al dan niet veTjaaTd was, veT-

nietigt het de veToordeling met 'veTwij
zing (1). (Grondwet, art. 97; wet van 
17 april 1878, art. 22 en 23.) 

(OPSOMER.) 

ARREST. 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest, op 13 inaart 1972 door het Hof 
van beroep te Gent gewezen ; 

I. W at de veroordelingen van eiser 
betreft uit hoofde van de telastleggingen 
B, 0 enD: 

Over het middel ambtshalve a,fgeleid 
uit de schending van de artikelen 240 
van het Strafwetboek, ll, 14, 16 van 
het koninklijk b.esluit van 16 december 
1950 houdende het tarief van de hono
raria der notarissen, 1 van de wet van 
6 maart 1818 gewijzigd door de wet van 
5 j1.mi 1934, 21, 22, 23 en 28 van de wet 
van 17 april 1878 houdende de vooraf
gaande titel van het Wetboek van straf
vordering, gewijzigd door de wet van 
30 mei 1961 : 

Overweg<mde dat het arrest eiser tot 
correctionele straffen veroordeelt wegens 
verduisteringen door hem als notaris ge
pleegd « op verscheidene data in de drie 
jaren eindigende op 20 februari 1968 » 
(feit B), wegens afstanden van erelonen 
aan- of verdelingen van erelonen met een 
persoon die geen notaris is « op verschei
dene data in de drie jaren eindigend op 
13 december 1967 » (feit 0) en wegens 
het niet verlenen van kwijtingen of we
gens het verlenen van onvolledige kwi
tanties « op talrijke data in de drie jaren 
eindigend op 20 februari 1968 » (feit D); 

Overwegende dat noch het arrest, noch 
de overige stukken waar<op het Hof ver
mag acht te slaan, de data preciseren 
waarop de feiten zouden gepleegd zijn ; 
dat het Hof aldus onmogelijk kan na
gaan of de verjaring van de strafvorde
ring uit hoofde van voormelde telast
leggingen gestuit werd door een daad 
van onderzoek of vervolging verricht 
binnen de drie jaren te rekenen van de 
dag waarop het misdrijf is gepleegd ; 

II. Wat de veroordeling van eiser be
treft uit hoofde van telastlegging A : 

Overwegende dat de substantiele of 
op straffe van nietigheid voorgeschreven 

(1) Men raadplege cass., 25 oktober 1971 
(.Arr. cass., 1972, biz. 203). 
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rechtsvormen werden nageleefd en dat 
de beslissing overeenkomstig de wet is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest in zoverre het eiser op de straf
vordering nit hoofde van de telastleg
gingen B, 0 enD veroordeelt; verwerpt 
de voorziening voor het overige ; beveelt 
dat van dit arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van de gedeeltelijk 
vernietigde beslissing ; veroordeelt eiser 
in een derde v;an de kosten en laat de 
overige twee derde ten laste van de Staat ; 
verwijst de aldns beperkte zaak naar 
het Hof van beroep te Brnssel. 

13 febrnari 1973.- 2e kamer. -Voor
zitter, de H. Naulaerts, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Ver~laggever, de 
H. Chatel. - Gelijlcluidende conclusie, 
de H. Dnmon, advocaat-generaal. 

3e KAMER. - 14 februari 1973, 

1° HUUR vAN WERK. - ARBEIDS
OVEREENKOMST. - ARBEIDSOVEREEN
KOMST VOOR BEDIENDEN. - 0VER
EENKOMST VOOR ONBEPAALDE TIJD.-
0PZEGGINGSVERGOEDING. - VERMIN
HERING VAN RET BEDRAG DOOR DE 
RECHTER. - ONWETTIGHEID. 

2° CASSATIEMIDDELEN. - Bu:R.GER
LIJKE ZAKEN. - MIDDEL DAT KRITIEK 
OEFENT OP EEN BESCHIKKING VAN 
DE BESTREDEN BESLISSING WAARDOOR 
DE ElSER NIET KON WORDEN BENA
DEELD. - NIET ONTVANKELIJK MID
DEL. 

1° W anneer de voor on bepaalde tijd geslo
ten arbeidsovereenlcomst voor bedienden 
zonder dringende 1·eden of zonder inacht
neming van de wettelijlc voorgesch1·even 
opzeggingstermijn wordt beeindigd, mag 
de rechter de opzeggingsvergoeding niet 
vaststellen op een lcleiner bedrag dan dat 
wat verschuldigd is lcrachtens artilcel 20 
van de wetten betrefjende het bedienden
contract, gecoordinee1·d op 20 juli 1955. 

2° Niet ontvanlcelijlc wegens het ontbrelcen 
van belang is het middel dat lc1·itielc 
oefent op een beschilclcing van de be.<tre
den beslissing, waardoor de eiser· niet 
leon worden benadeeld ( l). 

(1) Cass., 25 juni 1971 (Arr. cass., 1971, 
biz. 1094). 

(CARON, T. NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 
« GALERIES ANSPACH"».) 

ARREST. 

HET HOF ; .,- Gelet op het bestredeiL 
arrest, op 25 november 1971 gewezen 
door het Arbeidshof te Brussel, afdeling 
Antwerpen ; 

Over het tweede middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 15, 1°, 18, 
20, 22, 35 van de wetten betreffende 
het bediendencontract, gecoiirdineerd op 
20 jnli 1955, zoals gewijzigd bij de wet 
van 10 december 1962,- en 97 van de 
Grondwet, 

doordat het bestreden arrest de door 
eiseres ingestelde vordering tot betaling 
van een opzeggingsvergoeding van zes 
maanden loon slechts gedeeltelijk gegrond 
verklaart en verweerster veroordeelt oiiL 
aan eiseres een opzeggingsvergoeding van 
drie maanden, zijnde 23.055 frank, te 
betalen om de redenen « dat het arbeids
hof dient ita t.e gaan of de feiten voldoen
de ernstig waren om het ontslag zonder 
vooropzegging te rechtvaardigen ; dat er 
dient te worden opgemerkt dat het 
strafrechtelijk onderzoek dqor een be
schikking van de raadkamer zonder 
verder gevolg werd gelaten ; dat het 
interessant ware geweest van deze be
schikking kennis te nemen doch dat de 
partijen ze niet bij het dossier hebben 
gevoegd; dat er, volledigheidshalve, ook 
dient te worden aangestipt dat de klacht 
van eiseres tegen haar werkgeefster 
wegens eerroof insgelijks zonder gevolg 
bleef; dat men zich dus een beeld dient 
te voriiLen aan de hand van de zeer 
niteenlopende vetklaringen die ter zake 
werden afgelegd door personeelsleden ; 
dat hieruit blijkt dat gedaagde in hoger 
beroep (thans eiseres) werkelijk taarten 
heeft ontvangen van haar chef, mevrouw 
Eggers-Peeters; dat Caron Lisette op 
12 februari 1968 verklaai'de dat het 
taarten waren van de liquidatie, die 
geenszins ontvreemd werden; dat deze 
handelwijze nocht,ans niet strookte met 
de van kracht zijnde reglementering; dat 
uit de verklaringen van Huyghe Jenny 
en Schelkens Simone blijkt dat Caron 
Lisette op het ogen blik van haar ontslag 
erkende dat ze deze taartjes niet had 
mogen aanvaarden ; dat volgens Goo
vaerts Marietta de gause font gelegen 
was bij Peeters Alice, echtgenote Eggers, 
dat deze vrouw als eerste verkoopster 
haar invloed op Caron Lisette gebruikte ; 
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dat Caron Lisette een meisje zonder 
persoonlijkheid was, dat handelde zoals 
het haar door Peeters werd opgelegd ; 
dat zulks echter niet wegneemt dat er in 
hoofde van Caron Lisette een fout 
bestond ; dat de vraag rijst of deze 
zwaarwichtig genoeg was om haar 
onmiddellijk te ontslaan; dat deze fout 
onder een dubbel aspect dient te worden 
beschouwd, namelijk het feit op zichzelf 
en in verband met de verplichtingen ten 
overstaan van de werkgever ; dat indien 
deze fout op zichzelf van geen ernstige 
aard is, ze nochtans een ernstig karakter 
verkrijgt in het kader van het bedrijf; 
dat dergelijke fouten, indien ze moesten 
geduld worden, tot misbruiken zouden 
leiden die de ganse organisatie van een 
grootwarenhuis in de war zouden kunnen 
sturen ; dat men dient na te gaan, in 
onderhavig geval, of de fout ernstig 
genoeg was om een onmiddellijk ontslag 
te rechtvaardigen, en namelijk of de fout 
van dergelijke aard was dat ze iedere 
verdere samenwerking, bij voorbeeld 
gedurende de normale opzeggingsperiode, 
zou onmogelijk hebben gemaakt ; dat het 
arbeidshof van oordeel is dat de fout van 
gedaagde in hoger beroep, die dient te 
worden verklaard door de handelwijze 
van haar overste mevrouw Eggers
Peeters, die trouwens werd ontslagen, 
niet van dergelijke aard was dat iedere 
verdere samenwerking was uitgesloten, 
gezien ze reeds tien jaar dienst telde en 
op haar gedrag gedurende die jaren nooit 
kritiek werd uitgeoefend; dat het onmid
dellijk on:tslag dan ook als een overdreven 
sanctie voorkomt; dat' het nochtans aan 
het arbeidshof toegelaten is de opzeg
gingsvergoeding te herleiden, wanneer er 
fout is van wege beide partijen, hetgeen 
hier het geval is, namelijk een onmiddel
lijk ontslag dat niet volledig gerecht
vaardigd is en de fout van de bediende, 
die zich medeplichtig heeft gemaakt aan 
de overtreding van de reglementering ; 
dat het in die omstandigheden voorkomt 
dat de vergoeding dient te worden herleid 
in de mate van de wederzijdse tekort
kom~ngen van de partijen; dat de 
opzeggingsvergoeding dan ook billijk 
client te worden vastgesteld op drie 
maanden in plaats van zes ; dat dus aan 
gedaagde in hoger beroep toekomt een be
drag van 7.685 frank X 3 = 23.055 fr. », 

terwijl 1° de jaarlijkse bezoldiging van 
eiseres lager was dan 120.000 frank per 
jaar en zij gedurende 8 jaar onafgebroken 
als bediende in dienst van verweerster 
was en haar opzeggingsvergoeding der
halve dwingend over een periode van 

zes maanden liep (schending van de 
artikelen 15, I 0 , en 35 van de gecoordi
neerde wetten) ; 2° verweerster het con
tract ten laste van eiseres zonder drin
gende reden verbroken had en zij haar 
derhalve een vergoeding gelijk aan de 
opzeggingsvergoeding van zes maanden 
loon diende te betalen en het feit dat 
eiseres zelf een contractuele fout zou 
begaan hebben in de loop van de uitvoe
ring van. haar arbeidsovereenkomst niet 
toeliet deze schadevergoeding te vermin
deren (schending van de artikelen 18, 20, 
22 en 35 van de gecoordineerde wet
ten) : 3° de motieven van het arrest, 
volgens welke enerzijds de fout van 
eiseres niet van die aard was dat iedere 
verdere samenwerking met verweerster 
tijdens de opzeggingsperiode was uitge
sloten en anderzijds de door verweerster 
onmiddellijk besliste beiiindiging van het 
contract niet volledig gerechtvaardigd 
was, tegenstrijdig, dubbelzinnig en ondui
delijk zijn en niet toelaten te onderkennen 
of verdere samenwerking gedurende de 
opzeggingstermijn al dan niet mogelijk 
was (schending van artikel 97 van de 
Grondwet): 

Overwegende dat het arrest, door te 
aanvaarden dat de aan eiseres verweten 
fout niet van die aard was dat zij iedere 
verdere samenwerking tussen de par
tijen, bij voorbeeld gedurende de nor
male opzeggingsperiode, zou onmogelijk 
gemaakt hebben, meteen vaststelt dat 
deze fout geen ontslag wegens dringende 
reden rechtvaardigde ; dat, nu het tevens 
vaststelt dat eiseres normaal kon aan
spraak maken op een opzeggingstermijn 
van zes maanden, het niet, zonder de in 
het middel aangehaalde wetsbepalingen 
te schenden, de aan eiseres toekomende 
vergoeding wegens beiiindiging van het 
contract zonder dringende reden, op een 
kleiner bedrag kon bepalen dat dit van 
de wedde overeenstemmende met de 
duur van de wettelijke opzeggingster
mijn; 

Dat het middel gegrond is ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 18, lid 2, van de wetten 
betreffende het bediendencontract, geco
ordineerd op 20 juli 1955, zoals gewijzigd 
bij de wet van 10 december 1962, en 1033 
van het W etboek van burgerlijke rechts
vordering, 

doordat het bestreden arrest de door 
eiseres ingestelde vordering slechts ge
deeltelijk gegrond verklaart en verweer-
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ster veroordeelt tot betaling van een 
driemaandelijkse opzeggingsvergoeding 
van 23.055 frank om de reden dat, 
betreffende de al dan niet regelmatige 
betekening van de dringende reden van 
beeindiging van het contract, " volO'ens 
artikel 18 van de wet op het bedienden
contract, van kracht op het ogenblik van 
de feiten, de opzegging niet zonder 
voorafgaande kennisgeving mag geschie
den, tenzij om dringende redenen, waar
over de rechter uitspraak doet ; het 
ontslag wegens dringende reden niet meer 
zoncler opzegging of v66r het verstrijken 
van de termijn mag worden gegeven, 
w_anneer het fe1t dat bet zou gerechtvaar
digd bebben, sedert ten minste drie clagen 
aan de partij die ontslag geeft, bekencl 
is ; aileen de redenen waarvan kem1.is 
wordt gegeven bij aangetekende brief, 
gezonclen binnen drie dagen na bet ant
slag, kunnen worcl·:cm aangewend tot 
rechtvaardiging van het ontslag zonder 
opze~15ing of v66r het verstrijken van de 
termiJn ; dat ter zake de mening van de 
eers~e rechter client te worden gevolgd ; 
dat mderclaad de vraag of de clag waarop 
de ferten, namelijk 4 januari 1968, ter 
kennis van eiseres in hoger beroep werden 
gebrachu al dan niet in de clrie dagen 
begrepen zijn,. betwist is; clat nocbtans 
bij a:f:vezigheicl van precieze bepaling de 
trad1twnele rechtsregelen clienen te wor
den gevolgd en de dies a quo in de termijn 
niet client te worden medegerekencl, 
namelijk de clag wafl,rop de partij die 
ontslag geeft, kennis heeft van de feiten, 
zodat de laatste nuutige dag om de 
betekening van de dringende reclen te 
cloen, de 7de januari 1968 was; dat cleze 
dag een zonclag was, zodat, rekening 
houdende met de wet van 10 december 
1962, toepassing diende te worden geclaan 
van artikel 1033 van het Wetboek 
van burgerlijke rechtsvordering, waarbij 
wordt bepaald " clat wanneer de laatste 
dag om een procedureakte te steilen een 
zondag is, de termijn worclt verlengd tot 
de volgende werkdag " ; clat zulks ter 
zake is geschied door de betekening van 
8 januari 1968 "• 

terwijl 1° het arrest enerzijds vaststelt 
dat verweerster eiseres op 5 januari 1968 
wegens dringende reden ontslagen had 
en anderzijds beslist dat de mening van 
de eerste rechter ter zake moet gevolgd 
w~rden,. volgens welke eiseres op 
4 Januan 1968 wegens dringencle reden 
ontslagen was, en deze motieven tegen
strijdig, dubbelzinnig en duister zijn 
en de g;ron~wettelijke controle op de 
regelmat1gheicl van de beslissing niet 

toelaten (schending van art-ikel 97 van de 
Gronclwet); 

2° de dag waarop de feiten ter kennis 
van verweerster kwamen en de dag 
waarop ?ij de opzegging gegeven heeft, 
deel uitmaken van de termijn van drie 
dagen, bepaald om cleze ter kennis van 
eiseres te brengen, en de betekening van 
8 januari 1968 clerhalve te laat was en 
niet in aanmerking kon genomen worden 
,(schending van de art.ikelen 18, lid 2, van 
de gecoorclineerde wetten en 1033 van het 
Wetboek van burgerlijke rechtspleging) : 

Overwegende clat krachtens artikel 18, 
lid 3, van de wetten betreffende het 
bediendencontract, gecoorclineerd op 
20 juli 1955, aileen de reden waarvan 
kennis wordt gegeven bij aangeteke:p.de 
brief, gezonden binnen clrie dagen na het 
ontslag, lnmnen worden aangewend tot 
rechtva!1rcliging van het ontslag wegens 
clringende reden ; 

Dat, zoals uit het onclerzoek van het 
tweede middel blijkt, het arrest beslist, 
zonder op clit punt te zijn aangevocbten, 
dat het ontslag van eiseres niet door een 
~ingencle reden is gerechtvaardigcl ; dat 
e1seres derhalve er geen belang bij heeft 
aan te voeren clat verweerster de inge
roepen reden van het ontslag niet binner.t 
de door genoemcl artikel 8, lid 3, vfl>stge
stelcle · termijn te harer kennis heeft 
gebracht; 

Dat het midclel niet ontvankelijk is ; 

Om die i·edenen, vernietigt het bestre
clen arrest, cloch aileen in zoverre het be
drag van de door verweerster verschuldig~ 
de. opzeggingsvergoecling op 23.055 frank 
wordt vastgesteld en in zoverre het arrest 
uitspraak cloet over de kosten ; beveelt 
clat' van dit arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van de gecleeltelijk 
vernietigde beslissing ; houclt de kosten 
aan opdat erover door de feitenrechter 
zou worden beslist; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar het Arbeidshof te 
Gent. 

14 februari 1973. - 3e kamer. -
Voor·zitter, de H. Wauters, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Verslaggever, 
de H. Versee. - Gelijkluidende con
clusie, de H. Lenaerts, advocaat-gene
raal.- Pleiter, de H. Houtekier. 
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38 KAMER. - 14 februari 1973. 

SOCIALE ZEKERHEID. - ZIEKTE

EN INV ALIDITEITSVERZEKERING. 
ARBEIDSONGESOHIKTHEIDSUITKE RING. 

CUMULATIE MET INKOMEN UIT 

ARBEID. ~ TOELATING VAN DE ADVI
SEREND GENEESHEER TOT HET VER

RIOHTEN VAN ARBEID. - VoORWAAR

DE. 

De toelating van de adviserend geneesheer 
tot het ve1-richten van arbeid, die vereist is 
opdat het inkomen uit die arbeid met 
arbeidsongeschiktheidsuitke1·ingen mag 
worden gecumulee1·d, moet door de 
gerechtigde niet alleen aangem·aagd maa1· 
oak bekomen worden alvo1·ens het vM·
richten van arbeid een aanvang neemt. 
(Wet van 9 augustus 1963, art. 56, § 2; 
K. B. van 4 november 1963, art. 232, 
gewijzigd bij K.B. van 23 oktober 
1967.) 

(RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVA
LIDITEITSVERZEKERING, T. NATIONAAL 

VERBOND VAN SOOIALISTISOHE MUTUA

LITEITEN EN STROOMER.) 

ARREST. 

HET HOF ; - G.elet op het bestreden 
arrest, op 25 juni 1971 door het Arbeids
hof te Brussel gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 40, uo, 56, meer 
bepaald § 2, van de wet van 9 ·augustus 
1963 tot instelling en organisatie van een 
regeling voor verplichte ziekte- en inva
liditeitsverzekering, gewijzigd door de 
wet van 27 december 1967, 232 van het 
koninldijk besluit van 4 november 1963 
ter uitvoering van de voornoemde wet 
van 9 augustus 1963, gewijzigd door het 
koninklijk besluit van 23 oktober 1967, 
9 van het koninldijk beslnit van 
31 december 1963 houdende verordening 
op de uitkeringen inzake verplichte 
ziekte- en invaliditeitsverzekering en 97 
van de Grondwet, 

doo1·dat het bestreden arrest het beroep 
gegrond verklaart en de vaststelling van 
de dienst voor administratieve controle 
van eiser te niet doet in zovBrre dat zij 
ten laste van Stroomer de terugvordering 
oplegt. van een bedrag van 1.296 frank 
wegens onrechtmatig genoten uitkeringen 
gedurende de periode van 18 februari tot 

en met 16 maart 1969 om de redenen dat 
"luidens de vaststelling van de dienst 
voor administratieve controle, Stroomer 
gedurende de periode van 18 februari tot 
en met 16 maart 1969, ingevolge een on
juist aantal aangerekende dagen ten on
rechte een bedrag van 1.296 frank aan 
uitkeringen wegens arbeidsongeschikt
heid en ingevolge een verkeerde bereke
ning van de daguitkering ten onrechte 
886 frank in primaire ongeschiktheid en 
793 frank in invaliditeit ontving ; het be
roep strekt ertoe die vaststelling teniet te 
doen in de mate waarin ten laste van 
Stroomer een terugvordering wordt op
gelegd van het bedrag van 1.296 frank; 
eiser in beroep (thans verweerder) doet in 
hoofdzaak gelden : dat Stroomer v66r de 
werkhervatting aan de adviserend genees
heer een medisch attest van 31 januari 
1969 van haar arts heeft doen geworden 
ten einde de instemming te bekom~n voor 
een gedeeltelijke werkhervatting; dat de 
adviserend geneesheer telefonisch aan 
Stroomer zijn akkoord betuigde en 
dit achteraf schriftelijk bevestigde op 
19 maart 1969; dat geen enkele wets- of 
reglementsbepaling de verplichting op
legt dit akkoord v66r de gedeeltelijke 
werkhervatting aan de verzekerde te 
betekenen ; het Rijksinstituut doet gel
den dat uit de bewoordingen van arti
kel 232, § 2, van het koninklijk besluit 
van 4 november 1963 wei degelijk blijkt 
dat de toelating schriftelijk en vooraf 
moet ter kennis gebracht worden van de 
gerechtigde; bewust artikel 232, § 2, 
luidt als volgt : om de toelating te 
bekomen tot de uitoefening van een 
beroepsactiviteit tijdens de ongeschikt
heid, moet de gerechtigde v66r de her
vatting van elke activiteit, hiertoe een 
aanvraag richten tot de adviserend 
geneesheer van zijn verzekeringsinstel
ling die de toelating kan verlenen voor 
zover zij verenigbaar is met de betrokken 
aandoening; die toelating ... wordt in het 
geneesktmclig en administratief dossier 
van de betrokkene bij de verzekerings
instelhng geborgen ; aan de gerechtigde 
wordt kennis gegeven van de toelating ... ; 
uit deze tekst kan enkel afgeleid worden 
clat aileen de aanvraag om toelating aan 
de adviserencl geneesheer client gericht 
v66r de hervatting, hetgeen in ortclerhavig 
geval geschiedde door micldel van het 
meclisch attest van 31 januari 1969 n, 

terwijl1 ° het door verweerster Stroomer 
verworven beroepsinkomen tijdens haar· 
arbeiclsongeschiktheid slechts met de 
door haar ontvangen primaire vergoe
dingen wegens arbeidsongeschiktheicl. 
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mag gecumuleerd worden op voorwaarde 
onder meer dat deze arbeid, waaruit dit 
inkomen voortvloeit, vooraf toegelaten 
is door de adviserend geneesheer en de 
loutere aanvraag om toelating door 
verweerster gebeurlijk v66r de werkher
vatting aan de adviserend geneesheer 
gericht geen recht geeft op samenvoeging 
van het alzo verdiende beroepsinkomen 
met de vergoedingen wegens arbeidson
geschiktheid '(schending van de arti
kelen 40, ll 0 , 56, § 2, van de wet van 
9 augustus 1963, 232 van het koninklijk 
besluit van 4 november 1963 en 9 van het 
koninklijk besluit van 31 december 1963) ; 
2° eiser in conclusie staande hield dat 
hij wel erkende « dat het geneeskundig 
getuigschrift dateert van 31 januari 1969 
maar dat niets bewijst dat betrokkene dit 
attest v66r de werkhervatting aan de 
adviserend geneesheer heeft laten gewor
den, aangezien zelfs de datum van ont
vangst van dit geneeskundig getuig
schrift door de adviserende geneesheer 
niet werd aangegeven " en het arrest stelt 
dat verweerster Stroomer de toelating tot 
arbeid v66r de werkhervatting had ge
vraagd bij middel van dit attest, zonder 
op die conclusie te antwoorden (schen
ding van artikel 97 van de Grondwet) : 

Overwegende dat artikel 56, § 2, van 
de wet van 9 augustus 1963 tot instelling 
en organisatie van een regeling voor 
verplichte ziekte- en invaliditeitsver
zekering bepaalt : « Wordt als arbeids
ongeschikt erkend de werknemer die, 
.onder de voorwaarden bepaald in de in 
artikel40, ll 0 , bedoelde verordening, een 
vooraf toegelaten arbeid hervat, op voor
waarde dat hij, van een geneeskundig 
.oogpunt uit, een vermindering van zijn 
vermogen van ten minste 50 t.h. be
houdt "; 

· Dat artikel 232 van het koninklijk 
besluit van 4 november 1963 tot uitvoe
ring van voormelde wet, zo>tls gewijzigd 
bij artikel 36 van het koninklijk besluit 
van 23 oktober 1967, bepaalt: "De uit
kering wegens primaire arbeidsonge
.schiktheid, wegens voortdurende arbeids
ongeschiktheid of wegens invaliditeit 
.mag worden gecumuleerd met een be
roepsinkomen, op voorwaarde dat dit 
inkomen door de gerechtigde bij zijn 
verzekeringsinstelling is aangegeven en 
dat de arbeid waaruit dit inkomen voort
vloeit, vooraf is toegelaten door de 
~J,dviserend geneesheer, indien deze oor
deelt dat hij verenigbaar is met de 
betrokken aandoening. Die toelating, 
waarin de aard, het volume en de voor
waarden tot uitoefening van die werk-

zaamheid nader zijn opgegeven, wordt 
in het geneeskundig en administratief 
dossier van de betrokkene geborgen en 
daarvan wordt hem kennis gegeven ... ·, ; 

Overwegende dat uit voormelde bepa
lingen blijkt dat, opdat een arbeidsin
komen met uitkeringen wegens arbeids
ongeschiktheid zou mogen gecumuleerd 
worden, de betrokkene v66r de werkher
vatting toelating van de adviserend 
geneesheer moet hebben bekomen; dat 
aan deze bepalingen geen afbreuk wordt 
gedaan door artikel 9, lid 2, van het 
koninklijk besluit van 31 december 1963 
houdende verordening op de uitkeringen 
inzake verplichte ziekte- en invaliditeits
verzekering, luidens hetwelk de gerech
tigde de aanvraag om toestemming voor 
elke arbeidshervatting moet indienen; 

Overwegende dat het arrest, door te 
beslissen dat aileen de aanvraag om 
toelating aan de adviserend geneesheer 
dient gericht te worden v66r de werk
hervatting, de in het middel aangehaalde 
wetsbepaling schendt ; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de kant 
van de vernietigde beslissing ; houdt de 
kosten aan opdat erover door de feiten-, 
rechter zou worden beslist ; verwijst de 
zaak naar het Arbeidshof te Gent. 

14 februari 1973. - 3e kamer. 
Voorzitter, de H. Wauters, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Verslaggever, 
de H. Gerniers. - Gelijkluidende con
clusie, de H. Lenaerts, advocaat-gene
raal. - Pleiters, de HH. Houtekier en 
Philips. 

3e KAMER. - 14 februari 1973. 

VOORZIENING IN CASSATIE. 
VoRM. - DmNSTPLICHT. - NIET 
DOOR ElSER GETEKENDE VOORZIENING. 
- NIET-ONTVANKELIJKHEID. 

N iet ontvankelijk in dienstplichtzaken is de 
vom-ziening die de handtekening van 
eiser niet draagt (1). (Dienstplichtwet-

! 

(1) Cass., 24 augustus 1967 (Arr. cass., 1967, 
blz. 1332). 
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ten, gecoordineerd op 30 april 1962, 
art. 51, § 1.) 

(CASlER.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 25 oktober 1972 door de 
Hoge Militieraad gewezen ; 

Overwegende dat uit de stukken van 
de procedure blijkt dat de handtekening 
welke onderaan het verzoekschrift yoor
komt niet die is van de dienstplichtige, 
eiser in cassatie ; 

Dat de voorziening derhalve niet 
ontvankelijk is ; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening. 

14 februari 1973. 3e kamer. -
Voorzitter en Verslaggever, de H. Wauters, 
raadsheer waarnemend voorzitter. 
Gelijkluidende conclusie, de H. Lenaerts, 
advocaat-generaal. 

1e KAMER. - 15 februari 1973. 

1° HUUR VAN WERK. - ARBEIDS
OVEREENKOMST.- A!tBEIDSOVEREEN
KOMST VOOR BEDIENDEN. - 0LAUSULE 
VOLGENS WELKE DE OVEREENKOMST 
EINDIGT MET HET HUWELIJK VAN EEN 
VAN DE PARTIJEN. - STELSEL VAN 
VOOR DE WET VAN 21 NOVEMBER 1969. 
- 0LAUSULE NIET NOODZAKELIJK IN 
STRIJD MET DE OPENBARE ORDE. 

2° CASSATIE. - BEVOEGDHEID VAN 
HET HoF. - 0ASSATIE VAN EEN BESLIS
SING DIE IS TEN UITVOER GELEGD. -
ARREST DAT EEN TITEL VORMT OP 
GROND WAARVAN DE TERUGGAVE KAN 
WORDEN VERVOLGD VAN Hl)JTGEEN IS 
BETAALD TER UITVOERING VAN DE VER
NIETIGDE BESLISSING. - EVENTUEEL 
NADEEL TEN GEVOLGE VAN DEZE TEN
UITVOERLEGGING. - 0NBEVOEGDHEID 
VAN RET HOF OM HET NADE.EL TE BE
OORDELEN. 

3° MACHTIGING DOOR DE MAN. -
BURGERLIJKE ZAKEN. - RECHTSPLE
GING VOOR HET HOF VAN CASSATIE.
VOORZIENING IN CASSATIE VAN DE 
VROEGERE WERKGEVER VAN DE VROUW 

TEGEN HET ARREST DAT HEM VEROOR
DEELT OM HAAR EEN VERGOEDING WE
GENS OPZEGGING TE BETALEN.- MACH
TIGING VAN DE MAN NIET· VEREIST OP
DAT DE VROUW IN RECHTE ZOU MOGEN 
OPTREDEN. 

1° V66r de inwerkingtreding van artikel51 
van de wet van 21 november 1969, 
dat de clausule nietig verklaart waarbij 
wordt bepaald dat het huwelijk een einde 
maakt aan de arbeidsovereenlcomst voor 
bedienden, was een dergelijke clausule 
niet noodzakelijk in strijd met de open
bare orde (1). (B. W., art. 6 en 1134; ge
coordineerde wetten betreffende het be
diendencontract, art. 2lbis, 73 en 74.} 

2° Het arrest tot vernietiging van een be
slissing die is ten uitvoer gelegd, vormt 
een titel op grand waarvan de teruggave 
kan worden vervolgd van hetgeen is be
taald ter uitvoering van de vernietigde 
beslissing ; het H of van cassatie is niet 
bevoegd om te oordelen of de eiser hier
door een nadeel heeft geleden, en eventu
eel tegen welk percentage en vanaf wellce 
datum hem interesten verschuldigd 
zijn (2). 

3° Welk ook het huwelijksstelsel zij, is de 
machtiging van de man niet vereist 
opdat de vrouw in rechte zou mogen 
optreden tegen haar vroegere werkgever, 
die zich in cassatie heeft voorzien tegen 
het arrest dat hem veroordeelt om haar 
een vergoeding te betalen wegens ver
breking zonder wettige reden en zonder 
opzegging van de arbeidsovereenkomst 
voor bedienden. (B. W., art. 226.) 

(SERA, T. ROBERT 
EN ECHTGENOOT MIRISOLA.) 

ARREST (ve1·taling). 

RET HOF ; ~ Gelet op het bestreden 
arrest, op 10 januari 1972 door het Ar
beidshof te Luik gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit .de schen
ding van de artikelen 6, 1134 van het 
Burgerlijk Wetboek en 97 van de Grand
wet, 

(1) Men raadplege cass., 14 juni 1963 (Bull. 
en PASIC., 1963, I, 1083); 2 mei 1969 (A.rr. 
cass., 1969, biz. 834) en 16 september 1969· 
(ibid., 1970, biz. 50). 

(2) Cass., 30 juni 1960 (Bull. en PASIC., 

1960, I, 1242.). 
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doordat het bestreden arrest de veroor
deling tot de compensatoire opzeggings
vergoeding, die het met bevestiging van 
het beroepen vonnis ten laste brengt van 
eiser ten voordele van verweerster, ver
antwoordt door de grand van de eerste 
rechter dat " de huwelijksclausule op 
zichzelf i:rn:moreel is en strijdig :met de 
openbare orde "' en de eigen grand dat 
" deze clausule strijdig is met de open
bare orde daar ze een belemmering is voor 
de vrije uitoefening van een onver
vreemdbaar recht dat elke natuurlijke 
persoon geniet "' 

teTwijl de in het bediendencontract van 
partijen opgeno:rnen huwelijksclausule, 
volgens welke "de onderhavige overeen
ko:rnst zonder opzegging een einde nee:rnt 
op de dag van het huwelijk (van de 
vrouwelijke bediende), zonder dat het 
no dig is daarvan kennis te geven en zon
der vergoeding "' niet kan worden be
schouwd als een clausule die afbreuk 
doet aan de vrijheid van huwelijk en 
dus aan de openbare orde; de bestreden 
beslissing aldus het in het :rniddel be
doelde artikel 6 van het Burgerlijk Wet
boek heeft geschonden ; de bestreden 
beslissing bovendien, door geen acht 
te slaan op de vrij door partijen gesloten 
overeenko:rnst, ook artikel 1134 van het 
Burgerlijk W etboek heeft geschonden ; 
door niet te zeggen o:rn welke redenen 
de clausule de vrije uitoefening zou 
bele:rn1neren van een onvervree:rndbaar 
recht dat elke natuurlijke persoon ge
niet, het arrest niet voldoende naar recht 
:met redenen is o:rnkleed en artikel 97 
van de Grondwet heeft geschonden : 

Overwegende dat uit de vaststellingen 
van het arrest blijkt dat de arbeids
·overeenkomst voor bedienden in sep
te:rnber 1968 werd verbroken, dat wil 
zeggen v66r de inwerkingtreding van 
artikel 21bis, in de gecoordineerde wet
ten ingevoegd bij de wet van 21 nove:rn
ber 1969, dat de bedingen nietig verklaart 
waarbij wordt bepaald dat het huwelijk 
een eindy :rnaakt aan de overeenko:rnst ; 

Overwegende dat het arrest, door op 
algemene · en volstrekte wij ze te beslissen 
dat een dergelijke clausule, die partijen 
vrij in de door hen gesloten arbeidsover
eenkomst voor bedienden hadden opge
no:rnen, steeds 1net de openbare orde in 
.strijd was, de artikelen 6 en 1134 van het 
B1:crgerlijk W etbo~k heeft geschonden ; 

Dat het middel gegrond is ; 
Overwegende dat eiser in zijn verzoek

.schrift ertoe concludeert dathet Hof de 
-teruggave zou bevelen van de bedragen 

die hij, onder voorbehoud van zijn recht 
om zich in cassatie te voorzien, heeft ge
stort ter uitvoering van het vernietigde 
arrest, zulks met de wettelijke interesten 
sinds 12 april 1972; 

Overwegende dat het cassatiearrest 
tot gevolg heeft partijen opnieuw in 
dezelfde toestand te brengen waarin zij 
zich v66r de vernietigde beslissing be
vonden; 

Dat het onderhavige arrest, dienten
gevolge, een titel oplevert op grand waar
van eiser de teruggave van de ter uit
voering van de vernietigde beslissing. 
gestorte bedragen kan vervolgen ; dat 
het Hof deze teruggave niet dient te 
bevelen. 

Overwegende dat de vraag of eiser. na
deel heeft geleden en eventueel tegen 
welk percentage en vanaf welke datu:rn 
he:rn interesten verschuldigd zijn, ener
zijds, Ae beoordeling van feitelijke gege
vens onderstelt en, anderzijds, afhangt 
van de beslissing die over de grand van 
het geschil zal worden gewezen ; 

Dat het derhalve niet aan het Hof toe
ko:rnt dienaangaande uitspraak te doen ; 

Overwegende dat eiser de man van ver
weerster « voor zoveel als nodig " in de 
zaak heeft geroepen met het oog op :rna
ritale bijstand en voor hetgeen hem per
soonlijk zou kunnen toekomen, onder 
aanvoering dat, nu de betrokkene de 
kwitantie van de door eiser aan ver
weerster gestorte bedragen medeonder
tekend heeft, de teruggave van deze be
dragon te zijnen op~ichte op tegenspraak 
moet worden bevolen ; 

Doch overwegende dat, enerzijds, het 
Hof deze teruggave niet beveelt en dat, 
anderzijds, verweerster, die trouwens ai
leen in het geding was voor de feiten
rechter, zonder :rnachtiging van haar :man 
in rechte mocht optreden o:rn de ver
goeding te bekomen die zij van eiser vor
derde wegens verbreking zonder wettige 
reden en zonder opzegging van haar 
arbeidsovereenko:rnst voor bedienden ; 

Dat de oproeping in de zaak van Miri
sola dus niet gegrond is ; 

01n die redenen, verwerpt het tegen 
Mirisola gerichte verzoek en veroordeelt 
eiser in de desbetreffende ko.sten; ver
nietigt het bestreden arrest ; beveelt dat 
van dit arrest :melding zal worden ge
maakt op de kant van de vernietigde 
beslissing ; houdt de overige kosten aan 
opdat hierover door de feitenrechter 
wordt beslist ; verwijst de zaak naar het 
Arbeidshof te Brussel. 


