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15 februari 1973.- 1e kamer.- Voor
zitter, de H. Valentin, raadsheer waar
nemend voorzitter.- Verslaggever, Rid
der de Schaetzen. - Gelijkluidende con
clusie, de H. Delange, advocaat-generaal. 
- Pleiter, de H. Dassesse. 

F KAMER. - 15 februari 1973. 

10 HUUR VAN WERK. - ARBEIDS
OVEREENKOMST VOOR BEDIENDEN. -
BEDINGEN VAN EEN PROEl!'TIJD TIJDENS 
WELKE AAN DE OVEREENKOMST EEN 
EINDE KAN GEMAAKT WORDEN MET 
INACHTNEMING VAN DE OPZEGGINGS
TERMIJN VAN EEN MAAND. - VAST: 

STELLING DAT ER BIJ ONTSTENTENIS 
VAN EEN ANDERSLUIDENDE KENNIS
GEVING VIJFTIEN DAGEN VOOR HET 
VERSTRIJKEN VAN DE PROEFTIJD EEN 
OVEREENKOMST VOOR ONBEPAALDE 
TIJD TOT STAND KOMT, DIE NIET KAN 
WORDEN BEEINDIGD DAN MET INAOHT

NEMING VAN EEN OPZEGGINGSTERMIJN 
VAN EEN JAAR. - BEDIENDE ZONDER 
GEGRONDE REDEN EN ZONDER OPZEG
GINGSTERMIJN ONTSLAGEN TEN MINSTE 
VIJFTIEN DAGEN VOOR HET VER

STRIJKEN VAN DE PROEFTIJD. -BE
REKENING VAN DE OPZEGGINGSVERGOE

DING. 

2° HUUR vAN WERK. - ARBEIDS
OVEREENKOMST. - ARBEIDSOVEREEN
KOMST VOOR BEDIENDEN. - WETTEN 

BETREFFENDE HET BEDIENDENCON
TRACT, GECOORDINEERD OP 20 JULI 
1955 EN GE,WIJZIGD BIJ DE WET VAN 

21 NOVEMBER 1969. - NIET ,DWIN
GENDE BEPALINGEN TEN VOORDELE 

VAN DE WERKGEVER. 

30 HUUR vAN WERK. - ARBEIDS
OVEREENKOMST. - ARBEIDSOVEREEN

KOMST VOOR BEDIENDEN. - JAAR
LIJKSE WEDDE VAN MEER DAN 150.000 
FRANK. - 0VEREENKOMST BETREFFEN
DE DE OPZEGGINGSTERMIJN . DIE DE 
WERKGEVER MOET IN ACHT NEMEN.-
0VEREENKOMST VAN VOOR HET ONT
SLAG. - LANGERE OPZEGGINGSTERMIJN 

(1) Vgl. cass., 3 september 1959 (Bull. en 
PASIC., 1960, I, 5) en 18 apri11963 (ibid., 1963, 
I, 876); Rep. pmt. dr. belge, Bijv., d. III, 
vo Contrat de travail et contrat d' emploi 
(Mevr. PAPIER-JAMOULLE), nr. 626. 

, DAN DEGENE DIE DE RECHTER PASSEND 
ACHT. - GELDIGHEID. 

l 0 W anneer een arbeidsovereenlcomst voor 
bedienden een proejtijd vaststelt tijdens 
welke aan deze overeenkomst een einde 
lean gemaalct worden met inachtneming 
van een opzeggingstermijn van een 
maand en bepaalt dat bij ontstentenis 
van andersluidende kennisgeving ten 
minste vijjtien dagen v661· het ve1·strijlcen 
van de proejtijd er een overeenlcomst voor 
on,bepaalde tijd tot stand lcomt, die niet 
lean worden beeindigd dan met inacht
neming van een opzeggingstermijn van
een jaar, moet de vergoeding die is ver
sch~tldigd aan de bediende wellce zonder 
gegronde reden en zonder opzeggings
termijn van ten minste vijftien dagen 
v66r het ve1·strijken van de proejtijcl 
wercl ontslagen, berelcencl worden, niet 
op grand van de voor de pmejtijcl over
eengelcomen opzeggingstennijn, cloch op 
grand van de overeenlcomst voo1· onbe
paalde tijcl (1). (Wetten betreffende 
het bediendencontract, gecoordineerd 

op 20 juli 1955, art. 3 en 20, gewijzigd 
bij de artikelen 32 en 40 van de wet van 
21 november 1949.) 

2° De bepalingen van de wetten betreffen
cle het beclienclencontract, gecoorclineercl 
op ~0 .fuli 1955 en gew~jzigcl bij de wet 
van 21 november 1969, zijn geen 
clwingencle bepalingen ten voo1·dele van 
de wm·kgever (2). 

3° W anneer de jaarlijlcse wedcle van een 
bediende meer clan -150.000 frank be
clraagt, is een ove1·eenlcomst die aan de 
werlcgever de verplichting oplegt een 
langere opzeggingstermijn in acht te 
nemen clan die wellce de rechter passend 
acht is geldig, zeljs indien zij van v66r 
het ontslag clateert (3). (Wetten betref

fende het bediendencontract, gecoor
dineerd op 20 juli 1955, art. 15, § 2, 
vervangen bij artikel 44 van de wet 
van 21 november 1969.) 

(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 
«LAUFFER FRERES », T. STINGHLAll'I:BER.) 

ARREST (vertaling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 

(2) Cass., 26 februari 1970 (Arr. cass. 
1970, I, 599). 

(3) Men ·raadplege TAQUET en WANTIEZ, 

« Les conventions relatives aux delais de 
preavis ,, J ourn. trib. du tmvail, 1971, blz. 50 
en 94. 



- 602----

arrest, op 28 februari '1972 door het 
Arbeidshof te Luik gewezen; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 3, 20 van de 
wetten betreffende bet bediendencon
tract, gecoordineerd bij het koninklijk 
besluit van 20 juli 1955, zoals ze respec
tievelijk gewijzigd zijn bij de artikelen 32 
en 49 van de wet van 21 november 1969 
en 97 van de Grondwet, 

cloorclat, nu eiseres op 15 mei 1970 een
zijdig de overeenkomst van verweerder· 
had beeindigd die in haar dienst was ge
treden krachtens een arbeidsovereen
komst voor bedit:mden die op 20 novem
ber 1969 werd gesloten en waarin wordt 
bepaald, enerzijds, een proeftijd van zes 
maanden gedurende welke de overeen
komst op elk moment door de partijen 
kon worden opgezegd met inachtneming 
van een opzeggingstE.rmijn van een 
maand en, anderzijds, dat bij het ver
strijken van deze proeftijd een overeen
komst voor onbepaalde t.ijd zou ingaan 
indien uiterlijk vijftien dagen v66r deze 
vervaldag geen andersluidende kennis
geving werd gedaan, en bovendien wordt 
bedongen dat, behoudens het geval van 
grove fout, de overeenkomst voor onbe
paalde tijd slechts kan worden beeindigd 
met inachtneming van een opzeggings
termijn van een jaar, het bestreden ar
rest eiseres veroordeelt tot betaling aan 
verweerder van een verbrekingsvergoe
ding gelijk aan zijn bezoldiging geduren
de een jaar, en om aldus te beslissen, door 
eigen gronden en door verwijzing naar 
de niet tegenstrijdige gronden van de 
eerste rechtf r, hierop steunt dat verwear
der de proeftijd niet heeft volbracht, 
doch zulks door de schuld van eiseres die 
een einde heeft gemaakt aan de voort
zetting van de overeenkomst ; dat het 
verstrijken van de termijn van zes maan
den geen voorwaarde van de overeen
komst voor onbepaalde tijd vormde 
doch eenvoudig diende om vast te stellen 
vanaf welke datum bet beding van proef
tijd geen gevolg meer kon hebben; dat 
de overeenkomst aldus moet worden 
uitgelegd dau bij · het verstrijken van de 
proeftijd, dat wil zeggen op 19 mei 1970, 
de overeenkomst op proef wordt ver
vangen door een overeEnkomst voor on
bepaalde tijd indien een van de partijen 
ten minste vijftien dagen v66r deze da
tum haar medecontractant niet heeft 
medegedeeld dat zij aan haar overeen
komst een einde wenst te maken; dat de 
uitvlucht van een ontslag op staande 
voet de werkgever niet kan doen ont-

snappen aan de verplichting vijftien 
dagen v66r' het verstrijken van de proef
tijd ('len einde te maken aan de overeen
komst ; dat, d&rhalve, de overeenkomst 
voor onbepaalde tijd op 5 mei 1970 
effectief is gew,..,rden en op 20 mei 1970 
moest ingaan ; dat de ontslagbrief van 
15 mei een einde heeft gemaakt aan een 
overeenkomst voor onbepaalde tijd die 
de partijen verbond doch waarvoor Er 
nog geen begin van uitvoering was, 

terwijl, ee1·ste onclercleel, nu de feiten
rechters hadden aangenomen dat eiseres 
de overeenkomst van verweerder had 
verbroken voordat de overeengekomen 
proeftijd was verstreken en voordat de 
overeenkomst voor onbepaalde tijd was 
ingegaan, zij niet konden beslissen, zon
der de aard zelf van de proeftijd te mis
kennen, dat eiseres de opzeggingstermijn 
in acht had moeten nemen inzake de 
beeindiging van de overeenkomst voor 
onbepaalde tijd, of de verbreking sanctio
neren met een vergoeding berekend 
volgens de duur van de opzeggings
termijn die nodig is om een einde te 
maken aan de overeenkomst voor on
bepaalde tijd (schending van alle in 
het middel bedoelde bepalingen); 

tweecle onclercleel, het bestreden arrest 
in zijn motivering in elk geval door tegen
strijdigheid is aangetast die gelijkstaat 
met het ontbreken van gronden in zover 
het, enerzijds, zegt dat de overeenkomst 
voor onbepaalde tijd pas op 20 mei 1970 
op de " overeenkomst op proef » moest 
volgen en de uitvoering ervan nog niet 
was begonnen bij de verbreking op 15 mei 
1970, hetgeen impliceert dat de proeftijd 
zes maand13n moest bedragen, en het te
vens, anderzijds, verklaart dat het be
staan van een overeenkomst voor on
bepaalde tijd niet gebonden was aan het 
volbrengen van de hele overeengekomen 
proeftijd die, volgens de vaststellingen 
zelf van het arrest, op 19 mei 1970 ver
streek, en dat deze overeenkomst voor 
onbepaalde tijd effectief zou geworden 
zijn vanaf 5 mei voorafgaand, hetgeen 
een proeftijd van minder dan zes maan
den impliceert (schending van artikel 97 
van deGrondwet) : 

Overwegende dat, bij de soevereine 
uitlegging van de overeenkomst, het 
arrest, dat niet wordt verweten de bewijs
kracht van die akte te hebben miskend, 
zonder in tegenstrijdigheid te vervallen 
vaststelt dat, bij ontstentenis van een 
andersluidcnde kennisgeving ten minste 
vijftien dagen v66r het verstrijken van 
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de proeftijd van zes maanden, er vanaf 
dat moment een overeenkomst voor on
bepaalde tijd tussen partijen bestond, 
zelfs indian ze pas na het verstrijken van 
die zes maanden een begin van uitvoe
ring zou krijgen; 

Dat het, derhalve, heeft kunnen be
slissen, zonder de aard van de proeftijd 
te miskennen, dat eiseres vanaf het be
staan van de overeenkomst voor onbe
bepaalde tijd niet de overeengekomen 
opzeggingstermijn vastgesteld voor de 
proeftijd moest in acht nemen doch wei 
degehjk die weJke is vastgesteld voor 
de overeenkomst voor onbepaalde tijd; 

Dat geen enkel onderdeel van het mid
del kan worden aangenomen; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 6, 1131, 
1134 van het Burgerlijk Wetboek, 15, 
inzonderheid § 2, 20 van de wetten be
treffende het bediendencontract, ge
coordineerd bij het koninklijk be>"luit 
van 20 juli 1955, zoals genoemde artike
len 15 en 20 respectievelijk gewijzigd 
zijn bij de artikelen 44 en 49 van de wet 
van 21 november 1969, en 97 van de 
Grondwet, 

doordat, nu het vaststaat dat het 
jaarlijks loon van verweerder 150.000 fr 
overschreed, het bestreden arrest, met 
verandering van de beslissing van de 
eerste recht6r, eiseres veroordeelt om 
aan verweerder, wegens de verbreking 
van zijn overeenkomst op 15 mei 1970, 
een vergoeding van 635.000 frank te 
betal6n die overeenstemt met een op
zeggingstermijn van een jaar, dat is de 
duur van de opzeggingstermijn vast
gesteld bij de op 20 november 1969 tus
sen partijen gesloten overeenkomst; dat 
het arbeidshof, om aldus te b8slissen, 
hierop steunt dat deze overeenkomst, 
die dateert van v66r de inwerkingtreding 
van de wet van 21 november 1!J69, 
geldig blijft in zover ze ten,voordele van 
de bediende voorziet in een opzeggings
termijn die hoger is dan de convenabele 
termijn, dat de dwingende bepalingen 
die bepalingen zijn welke inzake indi
viduele arbeidsbetrekkingen de werk
gever verplichten tot inachtneming van 
een ininimale 'bescherming ten voordele 
van de werknemer, dat artikel 1134 van 
het Burgerlijk Wetboek blijft gelden 
voor de overeenkomsten waarbij de 
werkgever zijn wettelijke v~rplichtingen 
he eft overschrE den door zwh ertoe te 
verbinden de werknemer kennis te 
geven van een opzeggingstermijn die 
hoge'l' is dan de convenabele termijn ; dat 

ten deze, gelet ongetwijfeld op de be
langrijkheid van de functie van verweer
der doch ook op het feit dat de overeen
komst voor onbepaalde tijd nog geen 
begin van uitvoering had gekregen, de 
bij de overeenkomst. vastgestelde termijn 
van een jaar blijkbaar hoger is dan de 
convenabele termijn er hij derha1ve 
client te worden toegekend, 

ter·wijl de wet op volstrekt algemene 
wijze bepaalt dat, om de door de werk
gever of door de bediende in acht te 
nemen opzeggingstermijnen vast te stel
len, de overeenkomst ten vroegste geslo
ten moet zijn op het ogenblik waarop, 
de opzegging wordt gegeven, zodat elke 
overeenkomst van v66r dit ogenblik, met 
betrekking tot de duur van de opzeg
gingstermijn, geen enkel gevolg kan 
hebben, zelfs wanneer ze ten gunste van 
de bediende had voorzier in een hogere 
opzeggingstermijn dan die welke de rech
ter had vastgesteld, waaruit volgt dat 
het arbeidshof zelf de duur van de op
zeggingstermijn ' moest vaststellen die 
voor verweerder had moeten gelden en 
zich, onder erkenning dat de termijn 
die het zelf had vastgesteld lager was, 
dienaangaande niet kon beroepen op 
de termijn bepaald in een overeenkomst 
die, volgens de vaststellingen zelf van 
het arrest, was gesloten v66r het ogen
blik waarop de opzegging was gegeven : 

Overwegende dat de bepalingen van 
de gecoordineerde wetten betreffende 
het bediendencontract ten voordele van 
de werkgever niet dwingend zijn ; 

Dat hieruit volgt dat, niettegenstaande 
de algemene bewoordingen van arti
kel 15, § 2, van de gecoordineerde wet
ten, zoals het is gewijzigd bij artikel 44 
van de wet van 21 november 1969, 
een overeenkomst v66r de inwerking
treding van deze wet gesloten en waarin 
ten voordele van de bediende een hogere 
opzeggingstermijn voorkomt dan de ter
mijn die door de rechter moet worden 
vastgesteld, geldig blijft h9ewel ze da
teert van v66r het ogen blik waarop de 
opzegging werd gegeven ; 

Dat het middel naar recht faalt; 

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

15 februari 1973.- 1 e kamer.- Voor
zitter·, de H. Valentin, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Vm·slaggever, Rid
der de Schaetzen. - Andersluidende 
conclusie voor· het eer·ste middel, eenslui-
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dende voor het tweede (1), de H. Delange, I 
advocaat-generaal. - Pleiters, de 
HR. Fam·es en Philips. 

Je KAMER. - 15 februari 1973. 

1° BEvVIJS. - BEwrJsKRA,crrT vAN DE 
AKTEN. - BURGERLIJKE ZAKEN. -
CONCLUSIE. - UrTLEGGING DOOR DE 
FEITENRECITTER. - UITLEGGING ON

VERENIGBAAR MET DE BEWOORDING-EN 
VAN DE CONCLUSIE. - MISKENNING
VAN DE BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN. 

2° HUUR vAN WERK. - ARBEIDS
OVEREENKOJ\'IST. - ARBEIDSOVEREEN
KOMST VOOR BEDIENDEN. - GENEES
KUNDIG-E CONTROLE VAN DE BEDIENDE. 

- GEVAL WAARIN DE WERKGEVER 
DEZE CONTROLE KAN LATEN UITOEFE
NEN KRACHTENS DE WETTEN BETREF

FENDE RET BEDIENDENCONTRAOT, 

3° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. - BuRG-ERLIJKE 
ZAKEN. - BESLISSING' WAARBIJ EEN 
EIS WORDT TOEGEWEZEN. - REGEL
J\'IATIG VOORGEDRAGEN VERWEEit. -
GEEN PASSEND ANTWOORD. - NIET 

GEMOTIVEERDE BESLISSING. 

1 ° De bewi}skmcht van de alcten wo1·dt 
mislcencl clo01· cle beslissing clie van de 
conclt!sie van een pm·ti} een 1.!itlegging 
geejt wellce onve1·enigbaa1· is met de 
bewoonlingen e1·van (2). (B. W., 
art. 1319, 1320 en 1322.) 

2° De gecoonlinee1·de wetten bet?'effende 
het bediendencont1·act staan cle we?·lc
geve?' niet toe of vm-plichten hem niet 

(1) Ret openbaar ministerie had geconclu
deercl tot de vernietiging op het eerste middel 
omdat het van oordeel was dat het arrest, 
volgens hetwelk cle partijen twee overeenkom
sten hadden gesloten, de ene op proef, de 
andere voor onbepaalde tijd die zou beginnen 
na het einde van de eerste overeenkomst, 
zich had tegengesproken door te beslissen dat 
het ontslag zonder opzegging of gegronde rede
nen v66r bet einde van de proeftijd een ver
breking van de tweede overeenkomst oplever
de. Deze opvatting was bovendien gesteund op 
de rechtspraak va,;_ het Hof waarvan in de 
voorgaande noot sprake is (noot 1 van 
blz. 601). 

de bediende geneeslcundig te laten con
t1·ole1·en, behoudens in het geval dat de 
bediencle zich op zi}n arbeidsongeschilct
heid beroept (3). (Gecoordineerde wet
ten van 20 juli 1955, art. 9, gewijzigd 
bij artikel39 van de wet van 21 novem
ber 1969.) 

3° Niet ?'egelmatig met redenen omlcleecl 
is de beslissing die een eis toewi}st, 
zonder passend te antwoorden op een 
1·egelmatig bi} concl·usie voorgedragen 
verwee1· van de tegenpa1·ti} (4). (Grand
wet, art. 97.) 

(NAAMLOZE VENNOOTSOHAP « TRANSMA, ll, 

T. GRA,VA.) 

ARREST (vertaling). 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 7 februari 1972 door het 
Arbeidshof te Luik gewezen; 

·Over het eerste middel, afgeleid nit 
de schending van de artikelen ll34, 1135, 
1142, 1146, 1147, 1148, 1184, 1319, 1320, 
1322 van het Burgerlijk Wetboek, 9, 
inzonderheid § 2 (wet van 10 december 
1962, artikel 23}, 18, 20 van de wetten 
betreffende het becliendencontract, ge
coordineerd bij het koninklijk besluit 
van 20 juli 1955, en 97 van de Grondwet, 

cloo1·clat, om eiseres te veroordelen tot 
betaling van een vergoeding wegens ver
breking en afwijzend te beschikken op 
haar tegenvordering tot betaling van 
schadevergoeding, die gegrond is op de 
overti·eding van een concurrentiebecling 
voor verweerder, het arrest erop wijst 
« dau gedaagde in hager beroep 
(thans eiseras) niet betwist dat zij eiser 
in hager beroep (thans verweerder) elke 
beslissingsbevoegdheid alsmede het on
dertekenen in geldelijke aangelegenheden 
heeft ontnomen ; dat zij deze maatregel 

(2) Cass., 15 december 1961 (Bttll. en PASIC., 
1962, I, 468). Men raadplege cass., 27 juni 1972 
(Arr. cass., 1972, blz. 1029). 

(3) Een medisch toezicht kan worden op
gelegd ter vrijwaring van de gezondheid der 
a1·beiders hetzij in bepaalde nijverheden 
(b.v. de nrijnen, gecoordineerde wetten van 
15 september 1919, art. 76), hetzij ter uit
voering van de wet van 10 juni 1952 betref
fende de gezondheid en de veiligheid der 
arbeiders of krachtens de reglementen op de 
arbeidsbescherming. 

(4) Cass., 10 november 1972, st,pm, blz. 246. 
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op grond van de gezondheidstoestand 
van eiser in hoger beroep tracht te recht
vaardige~ ; dat zij echter noch in haar 
conclusie noch in de ten bewijze aange
boden feiten preciseert aan welke ziekte 
eiser in hoger beroep leed of in welk 
opzicht hij niet meer in staat was zijn 
functie uit ta oefenen; dat zij .dienaan
gaande een geneeskundige controle had 
kunnen en moeten laten verrichten al
vorens een beslissing te nemen ; dat de 
ten bewijze aangeboden feiten die, boven
dien, niet werden aangevoerd bij het in 
disponibiliteit stellen dus niet peninent 
zijn; ... dat er moet beslist worden dat 
de gei:ntimeerde vennootscbap door het 
in disponibiliteit stellen van haar direc
teur de overeenkomst heeft verbroken ; 
... dat ... de tegenvordering niet gegrond 
is daar gedaagde in hoger beroep aan 
de overeenkomst een einde beeft ge
maakt n, 

te1·wijl, ee1·ste onde1·deel, eiseres in haar 
conclusie heeft doen gelden « dat eiser 
in boger beroep destijds gewis leed aan 
overspanning ten gevolge waarvan hij 
een zenuwinzinking had; ... dat eiser 
in boger beroep, in plaats van zicb te ver
zorgen en het verminderde tijdschema 
in acht te nen1en dat hem daartoe was 
opgelegd, eiste initiatieven te mogen 
nemen die onverenigbaar waren met zijn 
gezondheidstoestand ... ; ... dat deze be
slissing (dat wil zeggen om verweerder 
sommige bevoegdheden te ontnemen) 
zich klaarblijkelijk opdrong, gelet op 
de gezondheidstoestand van eiser in 
hoger beroep ; ... dat eiser in hoger be
roep reageerde als een vervolgde, zoals 
de personen die lijden aan een zenuw
inzinking " en eiseres aldus de ziekte van 
verweerder heeft gepreciseerd, waaruit 
volgt clat het arrest de bewijskracht van 
de conclusie van eiseres miskent (scben
ding van de artikelen 1319, 1320 en 1322 
van het Burgerlijk Wetboek) en geen 
passend antwoord geeft op het bewijsaan
bod dat erin was gedaan (schending van 
a.rtikel 97 van de Grondwet); 

tweede onderdeel, nu de overeenkomst 
van verweercler niet was gescborst we
gens ziekte en eiseres verweerder niet om 
een clringende reden had ontslagen, geen 
enke1e wetteli.jke bepaling haar, ener
zijds, verplichtce of toestond een genees
kundige controle te laten uitvoeren 
(schending van artikel 9, inzonderheid 
§ 2 [wet van 10 december 1962, artikel23], 
van de wetten betreffende het bedienden
contract, geco6rdineerd bij koninklijk 
besluit van 20 juli 1955) en, anderzijds, 
oplegde om, bij de « indisponibiliteit-

stelling n, de feiten aan te voeren waar
door ze werd gerechtvaardigd (schending 
van de artikelen 1134, ll35, ll84 van 
bet Burgerlijk W etboek en, voor zoveel 
als nodig, 18 van genoemde wetten be
treffende het bediendencontract), waar
uit volgt dat de veroordeling van eiseres 
tot betaling van een vergoeding wegens 
verbreking en de verwerping van haar 
tegenvordering niet wettelijk zijn ver
antwoord (schending van de artike
len ll42, ll46, ll47, ll48, ll84 van 
het Burgerlijk Wecboek en 20 van 
genoemde wetten betreffende het be
diendencontract) : 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat het arrest, zonder 
dienaangaande te worden bekritis0erd, 
vaststelt dat eiseres eenzijdig de bevoegd
heden van verweerder, die bij haar de 
ftmctie van directeur uitoefende, heeft 
gewijzigd door hem, tijdens de opzeg
gingsperiode, elke beslissingsbevoegd
heid alsmede het ondertekenen in gelde
lijke aangelegenheden te ontnemen ; 

Overwegende dat eiseres, ter recht
vaardiging van deze maatregel, zich in 
haar conclusie beriep op de gezondheids
toestand van verweerder en met name 
aanvoerde dat hij destijds gewis leed aan 
overspanning ten gevolge waarvan hij 
een zenuwinzinking had, dat hij, in 
plaats van zich te verzorgen en het ver
minderde tijdschema in acht te nemen 
dat hem daartoe was opgelegd, eiste ini
tiatieven te mogen nemen die onverenig
baar waren met zijn gezondheidstoe
stand ; dat bij reageerde als een ver
volgde, zoals de personen die lijden aan 
een zenuwinzinking ; 

Overwegende dat bet arrest, om bet 
bewijsaanbod van eiseres dienaangaande 
te verwerpen en te beslissen dat .zij de 
overeenkomst had verbroken door ver
weerder in disponibiliteit te stellen, hierop 
steunt dat eiseres niet preciseerde aan 
welke ziekte verweerder leed of in welk 
opzicbt hij niet meer in staat was zijn 
f1.mctie nit te oefenen ; 

Dat het arrest aldus de bewijskracbt 
van de conclusie van eiseres miskent en 
er niet passend op antwoordt ; 

W at het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat, enerzijds, behalve 
bet ten deze niet geldende geval dat 
de bediende zicb op zijn arbeiclsonge
scbiktbeid wegens ziekte beroept over
eenkomstig artikel 9 van de op 20 juli 
1955 gecoordineerde wetten betreffende 
bet bediendencontract, geen enkele wet-
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telijke bepaling de werkgever verplicht 
of toestaat de bediende geneeskl.mdig 
te laten controleren ; 

Overwegende dat, and3rzijds, het ar
rest niet vaststelt dat verweerder om een 
dringende reden werd ontslagen ; dat 
eiseres, derhalve, niet verplicht was ken
nis te gaven van de redewm waarom zij 
verweerder in disponibiliteit stelde ; 

Dat de in dit onderdeel bekritiseerde 
gronden van het arrest niet knnnen 
volstaan ter verantwoording van de be
slissing dat eiseres de overeenkomst 
heeft verbroken ; 

Dat het middel gegrond is ; 

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

doordat het arrest, dat eiseres veroor
deelt tot betaling van een verbrekings
vergoeding gelijk aan achttien maanden 
bezoldiging, met inbegrip van de tien 
dagen wedde door verweerder gevorderd 
voor hat begin van de maand jnni 1969, 
er in verband met die wedde op wijst 
dat eiseres de betaling ervan niet be
wijst, 

terwijl eiseres in haar aanvullende 
conclusie heeft doen gelden " dat, met 
betrekking tot de aanspraak inzake de 
eerste tien dagen van de maand jnni 1969, 
gedaagde in hoger beroep een uittreksel 
van de bank overlegt waaruit blijkt dat 
het bedrag van 5.900 frank dat op de 
afzonderlijke staat voorkomt als netto
bezoldiging van de eerste tien dagen van 
de maand]nni 1969 op 26 juni 1969 aan 
eiser in hoger beroep werd gestort n, 
en de rechter, door op dit omstan
dig verweer geen passend antwoord te 
geven, zijn beslissing niet regelmatig 
met redenen heeft omkleed : 

Overwegende dat het arrest, met 
betrekking tot de voor de maand jnni 
1969 gevorderde wedde, er aileen op 
wijst dat eiseres de betaling ervan niet 
bewijst; 

Doch overwegende dat het aldus geen 
passend antwoord geeft op de in het 
middel bedoelde conclusie waarin ward 
gesproken van een bankstaat die de 
datum opgeeft waarop die bezoldiging 
aan verweerder werd gestort ; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest, behalve in zover het vast
stelt dat eiseres de bevoegdheden van 
verweerder eenzijdig heeft gewijzigd 
door hem, tijdens de opzeggingsperiode, 
elke beslissingsbevoegdheid alsmede het 

ondertekenen in geldelijke aangelegen
heden te ontnemen ; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden ge:qmakt 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 hat Arbeidshof te Brussel. 

15 februari 1973.- 1e kamar.- Voor
zitte1', de H. Valentin, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Verslaggever, Rid
der de Schaetzen. Gelijlcluidende 
conclusie, de H. Delange, advocaat
generaal. - Pleiter, dP H. Fally. 

1 e KAMER. - 16 februari 1973. 

1 o BE ZIT. - RoERENDE ZA.KEN. -
VooRTDUREND,ONAFGEBROKEN,ONGE
STOORD, OPENBAAR EN NIET DUBBEL
ZINNIG BEZIT.- GEVOLGEN. 

2° BEWIJS. - VERMOEDENS. -BUR
GERLIJKE ZAKEN.- WETTELIJK VER
MOEDEN. - REGELMATIG BEZIT. 
ROERENDE ZAKEN.- GEVOLGEN. 

1o en 2° Hij die het voortdurend, onajge
brolcen, ongesto01·d, openbaar en niet 
dubbelzinnig bezit van rom·ende zaken 
heejt, wordt geacht de eigenaar ervan te 
zijn en wordt ervan vrij gesteld het 
sch1·ijtelijlc bewijs te leveren van zijn 
titel van eigendom van deze goede1·en ( l). 

(GOBEYN, T. MORIS.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op hat bestreden 
arrest, op 1 oktober 1971 door het Hof 
vm~ beroep te Luik gewezen; 

Over het middel afgeleid uit de schen-

(1) Me)'l raadplege cass., 30 oktober 1947 e)'l 
de conc1usie van Procureur-generaal Hayoit 
de Termicourt, toen eerste advocaat-generaal 
(Bull. en PASI(J., 1947, I, 447), 25 maart 1966 
(ibid., 1966, Ii 967), 26 april 1968 (Arr. cass., 
1968, blz. 1080) en 14 januari 1971 (ibid., 
1971, blz. 463). Zie ook DE PAGE, d. III, 
nr. 718qttater, en d. V, nr. 1035. 
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··ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 1315, 1341, 1345, 1347, 1348, 1353, 
1355, 2228, 22.29 en 2279 van het Burger
lijk Wetboek,' 

doordat de vordering van. verweerder 
-e'rtoe strekt voor recht te horen zeggen 
.dat hij eigenaar was van de renpaarden 
,Sirene en Austerlitz, eiseres te horen 
veroordelen tot het afgeven van de nodige 
bescheiden welke aan verweerder zouden 
toelaten zich als eigenaar door de ge!n
teresseerde instellingen en verenigingen 
te doen erkennen, te horen zeggen dat 
·zonodig het te vellen vonnis als titel van 
eigendorn en rechtrnatige verkrijging zou 
_gelden, en eiseres te horen veroordelen 
tot het betalen van 10.000 frank als 
$Chadevergoeding wegens verzuim van
wege eiseres bedoelde dokumenten ter 
hand te stellen, en gegrond was op de 
·stelling, ten eerste, dat verweerder het 
paard Sirene gekocht had van de ge
naamde T.B. te Eghezee, doch dat het 
mutatiebericht op naam van eiseres werd 
opgesteld ten einde de dekking van het 
paard Sirene door de hengst van eiseres 
toe te Iaten, en, ten tweede, dat verweer
der op 27 mei 1968 het paard Austerlitz 
van eiseres voor de prijs van 45.000 frank 
had aangekocht, en het arrest die vorde
.ring gegrond verklaart om de redenen dat 
verweerder het bezit had van de liti
gieuze paarden, eiseres het bewijs riiet 
'}evert van de gebreken van het bezit van 
-verweerder, integendeel uit een ten deze 
gehouden politieinformatie blijkt dat 
-verweerder mocht bogen op een ondub
belzinnig, voortdurend, onafgebroken, 
·ongestoord en openbaar bezit pro domino, 
het door gezegde politieinformatie bewe
·zen was dat het paard Austerlitz ·door 
verweerder aangekocht was geweest en 
dat de bedongen koopprijs betaald werd, 
zulks uit de verklaringen van derden 
bleek, eiseres overigens aan een zekere V. 
toegegeven had dit paard aan verweerder 
·te hebben verkocht, en betreffende de 
rechten van verweerder geen twijfel kon 
oprijzen uit het feit dat deze laatste geen 
kwijting van aankoop kon vertonen, wijl' 
het niet steeds hen gebruik is in deze tak 
van de handel bewijzen van betaling te 
eisen, en wijl hier rneestal te goeder 
trouw wordt opgetreden, en zulks nadat 
eiseres in conclusie het totaal gebrek aan 
·schriftelijk bewijs van wege verweerder 
had Iaten gelden, 

terwijl, aangezien uit de bewoordingen 
van de inleidende dagvaarding van 
19 januari 1970 blijkt dat het ging om 
zaken van een grotere waarde dan 
3.000 frank en de vordering van verweer-

der steunde op contractuele verbintenis
sen welke eiseres zou hebben aangegaan, 
enerzijds door, in ~emeenschappelijk 
overlcg met verweerder, het mutatiebe
wijs van het paard Sirene op haar naam 
te Iaten opstellen, en anderzijds door het 
paard Austerlitz aan verweerder te ver
kopen, hieruit volgt dat het feit dat 
verweerder kon bogen op een bezit in de 
zin van de artikelen 2228, 2229 en 2279 
van het Burgerlijk Wetboek hem geens
zins ontsloeg van de last, overeenkomstig 
de artikelen 1315, 1341, 1345, 1353 en 
1355 van het Burgerlijk Wetboek, het 
schriftelijk bewijs te leveren van de 
beweerde verbintenissen van eiseres en 
meer bepaald hem niet toeliet zijn toe
vlucht te nemen tot bewijzen door 
getuigen, door vermoedens of door mon
delinge buitengerechtelijke bekentenis
sen, in strijd met wat respektievelijk 
door de artikelen 1341, 1353 en 1355 van 
het Burgerlijk W etboek wordt verboden ; 

terwijl het feit dat in zaken zoals ten 
deze niet steeds een schriftelijk bewijs 
wordt gegeven of dat zulks zelfs meestal 
niet gebeurt, niet gelijk te stellen is met 
de onmogelijkheid zich een schriftelijk 
bewijs te verschaffen zoals bedoeld in 
artikel1348 van het Burgerlijk Wetboek; 

en terwijl minstens de motivering van 
het arrest het niet mogelijk maakt te 
weten of de rechters, in de door hen 
in acht genomen gegevens van de ten 
deze gedane politieinformatie, een begin 
van schriftelijk bewijs hebben· gezien in 
de zin van artikel 134 7 van het Burgerlijk 
W etboek, ofwel ook nog een andere 
bekentenis dan een loutere mondelinge 
buitengerechtelijke . bekentenis zoals be
doeld in artikel 1355 van het Burgerlijk 
W etboek, zodat het voor het Hof niet 
mogelijk is de wettelijkheid van het door 
de rechters in acht· genomen bewijs na te 
gaan, waaruit volgt dat het arrest niet 
naar behoren gemotiveerd is zoals door 
artikel 97 van de Grondwet vereist 
wordt: 

Overwegende dat uiu de stukken waar
op het Hof vermag acht te slaan blijkt 
dat verweerder de erkenning van zijn 
eigendomsrecht op de paarden Sirene en 
Austerlitz vordert, alsmede de aflevering 
van de door de paardensportverenigingen 
voorgeschreven eigendomsdocumenten en 
de toekenning van schadevergoeding ; dat 
hij die vordering hierop steunt dat beide 
paarden in zijn bezit zijn en dat, over
eenkomstig artikel 2279 van het Burger
lijk Wetboek, met betrekking tot roe
rende zaken het bezit als titel geldt ; dat 
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eiseres bij tegeneis de taewijzing van 
haar eigendamsrecht ap vaarmelde paar
den en de taekenning van schadever
gaeding vardert ; 

Overwegende dat eiseres het arrest niet 
bestrijdt in zaver het haar tegeneis tot 
terugvardering van de paarden verwerpt; 

Overwegende dat het arrest, op grond 
van vermaedens afgeleid uit bepaalde 
elementen van de palitieinfarmatie, vast
stelt dat verweerder ap een bezit pro 
domino kan bogen en dat eiseres de 
gebreken van dit bezit niet kan bewijzen; 

Overwegende dat nu het arrest de. 
vardering taekent ap grand van het 
wettelijk vermaeden van artikel 2279 van 
het Burgerlijk Wetbaek en niet ap grand 
van cantractuele verbintenissen, de vraag 
van het sch.riftelijk bewijs niet meer ter 
sprake komt ; ' 

Overwegende derhalve dat het arrest 
zijn beslissing wettelijk rechtvaardigt en 
meteen regelmatig mativeert ; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening; veraardeelt eiseres in de kasten_ 

16 februari 1973. - I e kamer. -
Voorzitter, Ridder Rutsaert, raadsheer 
waarnemend vaarzitter. - Ve1·slaggeve1·, 
de H. Gerniers. - Gelijkluiclencle con
clusie, de H, Calard, advacaat-generaal. 
- Pleite1·, de H. Bayart. 

2e KAMER. - 19 februari 1973. 

1° VOORZIENING IN CASSATIE. 
BESLISSINGEN WAARTEGEN EEN CAS
SATIEBEROEP KAN WORDE:N TNGESTELD, 
- STRAFZAKEN. - VooRBEREIDEND 
ARREST OF ARREST VAN ONDERZOEK 
OP DE BURGERLIJKE RECHTSVORDE
RING, DAT GEEN UITSPRAAK DOET 
INZAKE BEVOEGDHEID.- LATER VON
NIS, IN EERSTE AANLEG GEWEZEN, 
WAARBIJ AAN RET GESOHIL OVER DE 
BURGERLIJKE REOHTSVORDERING EEN 
EINDE WERD GEMAAKT. - VOORZIE
NING VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ 
TEGEN RET VOOB.BEREIDEND ARREST OF 
ARRES~l" VAN ONDERZOEK. - 0NTV AN
KELIJKREID. 

2° VOORZIENING IN CASSATIE. -
TERMIJN. - STRAFZAKEN. - VooR
BEREIDEND ARREST OF ARRES'l VAN 
ONDERZOEK OP DE BURGERLIJKE 
RECHTSVORDERING, DAT GEEN UIT-

SPRAAK DOET INZAKE BEVOEGDHEID.
LATER VONNIS, IN EERSTE AANLEG 
GEWEZEN, WAARBIJ AAN RET GESCHIL 
OVER DE BURGERLIJKE RECRTSVOR
DERING EEN EINDE WERD GEMAAKT.
VONNIS WAARTEGEN GEEN HOGER 
BEROEP IS INGESTELD. - CASSATIE
BEROEP VAN DE .BURGERLIJKE PARTIJ 
TEGEN RET VOORBEREIDEND ARREST 
OF ARREST VAN ONDERZOEK NA RET 
VONNIS. - TERMIJN VOOR CASSATIE
BEROEP. 

3° AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST). - RAMING VAN 
DE SCHADE. - LATERE GEBEURTENIS
SEN VREEMD AA.N RET l\USDRIJF EN DE 
SCHADE. - GEGEVENS DIE NIET IN 
AANl\iERKING KOMEN VOOR DE BEOOR
DELING VAN DE TE VERGOEDEN SCHADE. 

1° en 2° Wanneer, na een voorbereiclend 
a1·rest of een aT1'est van oncle1·zoelc op de 
bu1·ge1·lijlce 1'echtsvo1·cle1·ing, waa1·bij geen 
uitsp1·aalc geclaan wo1·clt inzalce bevoegcl
heicl, tegen een in ee1·ste aanleg gewezen 
vonnis, waaTbij aan het geschil een eincle 
wenl gemaalct, geen hogeT beroep weTd 
ingestelcl, is untvankelijk het cas8atie
beToep dat door de burgerlijke paTtij te
gen clit aTTest is ingestelcl binnen tien 
vrije clagen na het verstrijken van de ter
mijn van hager beroep tegen clit von
nis (1). (Sv., art. 407 en 416.) 

3° Om de schacle te beoorclelen, die moet 
worden ve1·goecl ten gevolge van een mis" 
clrijf, client geen relcening te worden 
gehouden met latere gebeuTtenissen, die 
aan de schtdcl en aan de schade zelf 
vreemd zijn en die de toestand van het 
slachtojJe1· zouden ve1·beteJ·d of verergerd 
hebben (2). 

(COLINS, T. GOUVERNEUR EN NAAMLOZE 
VENNOOTSCHAP « FONCI:ERE CAMER ».) 

ARREST (vertaling). 

RET HOF; - Gelet ap het bestreden 
arrest, ap 14 januari 1971 gewezen door 
het Haf van beraep te Brussel ; 

Over het middel van niet-antvanke
lijkheid, door verweerster tegen de voar
ziening yoorgedragen en afgeleid uit de 

(1) Men raadpl. cass., 22 september 1969 
(Arr. cass., 1970, blz. 82) en noot 2. 

(2) Cass., 13 december 1965 (Bttll. enPASIC., 
1966, I, 503). 
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schending van de regel die blijkt uit 
artikel 416 van het Wetboek van straf
vordering, 

doo1·dat de voorziening werd ingesteld 
na het vonnis van 29 juni 1972 van de 
Correctionele Rechtbank te Charleroi, 
dat, bij ontstentenis van hoger beroep 
binnen de wettelijke termijn, een vonnis 
in eerste aanleg is, waartegen. geen cassa
tieberoep openstaat, 

te1·wijl volgens voornoemde wetsbe
paling tegen het bestreden arrest, dat 
geen eindbeslissing is en geen uitspraak 
doet inzake bevoegdheid, slechts cassa
tieberoep ·kan worden ingesteld wanneer 
dit gebeurt tegelijkertijd met een voor
ziening tegen een in laatste aanleg 
gewezen beslissing waarbij aan het 
geschil een einde wordt gemaakt : 

Overwegende dat het arrest door het 
enige middel aangevoerd ter staving van 
de voorziening slechts wordt bestreden 
inzoverre het definitief uitspraak heeft 
gedaan over de schade geleden door 
eiser wegens het verlies van de inkomsten 
van zijn echtgenote, slachtoffer van het 
onopzettelijk doden veroorzaakt door 
verweerders schuld ; 

Overwegende dat dit arrest niet allee11 
over deze schade uitspraak deed, maar 
eveneens het beroepen vonnis bevestigde 
in zoverre het, met betrekking tot een 
andere schade waarvoor eiser een ver
goedingsvordering had ingesteld, een 
provisionele vergoeding had toegekend 
en een deskundige aangewezen, zodat het 
moest worden beschouwd als een voor
bereidend arrest of arrest van onderzoek 
in de zin van artikel 416 van het Wetboek 
van strafvordering ; 

Overwegende dat de door het middel 
bestreden beslissirig van het arrest 
vreemd is gebleven aan het vonnis van 
29 juni 1972 waarbij de correctionele 
rechtbank uitspraak heeft gedaan ter 
voortzetting van de zaak, na neerlegging 
van het deskcmdigenverslag; 

Overwegende dat, bij ontstentenis van 
hoger beroep, dit vonnis aan het geschil 
een einde heeft gemaakt, aangezien over 
alle punten van de schadevergoedings
vordering uitspraak werd gedaan, zodat 
zowel de rechtsmacht van het hof van 
beroep als deze van de correctionele 
rechtbank werd uitgeput; 

Overwegende dat derhalve tegen de 
beslissing van het arrest die aan het Hof 
wordt onderworpen, cassatieberoep kon 
worden. ingesteld binnen tien vrije dagen 
na het verstrijkEm van de termijn van 
hoger beroep tegen het vonnis waarbij 
aan het geschil een einde werd gemaakt ; 

CASSATIE, 1973. - 20 

Overwegende immers dat, luidens arti
kel 416 van het Wetboek van strafvor
dering, tegen in laatste aanleg gewez!'lil 
voorbereidende beslissingen of beslis
singen van onderzoek .cassatieberoep 
eerst openstaat « na het eindarrest of het 
eindvonnis "• maar dat dit artikel niet het 
vereiste stelt dat tegelijkertijd cassati.e
beroep zou worden ingesteld tegen de 
beslissing die aan het geschil een einde 
heeft gemaakt, noch dat deze beslissing 
in laatste aanleg zou zijn gewezen; 

Dat het middel van niet-ontvankelijk
heid niet kan worden aangenomen ; 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 1382, 1383 van het 
Burgerlijk W etboek, 3 en 4 van de wet 
van 17 april 1878 houdende de vooraf
gaande titel van het Wetboek van straf
vordering en 97 van de Grondwet, · 

doo1·dat het bestreden arrest, recht
doende op de rechtsvordering tot ,ver
goeding van de schade door eiser gel eden 
ten gevolge van het verlies van . de 
inkomsten van zijn echtgenote, stelt dat 
« het gerecht dat kennis neemt van ·de 
schadevergoedingsvordering, ter b~oor
deling van de schade aile gegevens in 
aanmerking moet nemen, zoals zij voor
komen op de dag van zijn uitspraak, en 
ten deze met name het nieuwe huwelijk 
van de burgerlijke partij " - thans 
eiser -, en dientengevolge beslist dat, 
<i bij ontstentenis van welbepaalde beoor
delingsgegevens ter vaststelling van het 
persoonlijk voordeel dat de j:mrgerlijl):e 
partij zal trekken uit de beroepsactiviteit 
van zijn nieuwe echtgenote, die het 
beroep van kapster uitoefent, welk 
beroep minstens even lonend is als dat 
van bediende van zijn eerste echtgenote, 
de schade van de burgerlijke partij 
wegens het verlies van de inkomsten van 
het slachtoffer ex aequo et bono tnoet 
worden geschat en oordeelt dat het door 
de tussenkomende' partij aangeboden 
bedrag van 150.000 frank voldoende is», 

terwijl ter beoordeling van de te ver
goeden schade geen rekening mag worden 
gehouden met gebeurtenissen die 11a de 
schuld en na de schade hebben plaats
gehad, zoals een tweede huwelijk van de 
benadeelde, welke gebeurtenis zijn toe
stand eventueel zou kunnen verbeteren : 

Overwegende dat nit de in het middel 
overgenomen redenen blijkt dat het 
arrest het nieuwe huwelijk van· eiser in 
aanmerking neemt om ex aequo et bono 
de schade te bepalen, die hij heeft geleden 
ten gevolge van het verlies van de inkom-
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sten van zijn echtgenote, overleden aan 
de gevolgen vaii het ongeval dat persoon
lijk aan verweerder is te wijten; 
· : Overwegende dat de rechter ter beoor
deling van de schade zich weliswaar moet 
plaatsen op het ogenblik van zijn uit
spraak; maar dat hij bij deze beoordeling 
geen rekening 1nag houden met gebeur
tenissen die na de fout hebben plaats
gehad en aan deze of aan de schade 
ielf vreemd zijn en waardoor de toestand 
van de benadeelde partij zou verbetetd 
of verergerd zijn; dat _die gebeurtenissen 
vreemd zijn aan de schade die de bena
deelde partij t9n gevolge van het misdrijf 
,heeft geleden en die de dader van dit 
misdrijf moet vergoeden ; 
O~erwegende dat het tweede huwelijk 

e.en gebeurtenis is, die heeft plaatsgehad 
na het misdrijf en vreemd is aan het 
misdrijf of aan de schade zelf geleden ten 
gevolge van dit misdrijf; 

.Dat aldus, door eisers tweede huwelijk 
i,h aanmerking te nemen, het arrest de in 
het middel vermelde · wetsbepalingen 
'heeft geschonden; 

. Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den ·arrest, in zoverre het uitspraak doet 
'~ver de schade die eiser heeft geleden ten 
'gevolge van het verlies van de inkomsten 
van zijn echtgenote ; beveelt dat hiervan 
melding zal worden gemaakt op de kant 
~an de gedeeltelijk vernietigde beslissing; 
'Veroordeelt de verweerders in de kosten; 
,'verwijst de aldus beperkte zaak naar het , 
',I!of van beroep te Luik. 

1- · 19 · februari 1973. - 2e kamer. -
·;voorzitter.en Verslaggever, de H. Trousse, 
:r.aadsheer waarnemend voorzitter. 
;,(/-elijkluidende conclusie, de H. Charles, 
.:advocaat-generaal. :-- Pleiters, de HH. Si
inont en Fally. 

2e KAMER. - 19 februari 1973. 

1° CASSATIE. - BEvOEGDREID. 
8TRAFZAKEN. - MIDDEL TEN BETOGE 

DAT DE RECRTER ZlJN BESLlSSlNG OP 
NlET BEWEZEN FElTEN REEFT GEGROND. 

- HoF NlET BEVOEGD OM RET BESTAA,N 
vAN DEZE FElTEN TE BEOORDELEN. 

2° BEWIJS.- BEWlJS DOOR GETUlGEN. 
- STRAFZAKEN. - 0PEENVOLGENLJE 

VERKLARINGEN vAN EEN GETUlGE. -
BEWlJSKRACHT ERVAN.- SOEVERElNE 
BEOORDELlNG DOOR DE FElTENRECR
TER. 

3° CASSATIEMIDDELEN. - STRAF
ZAKEN. - MlDDEL GEGROND OP DE 
BEWEERDE V ALSHElD VAN EEN VAST
STELLING VAN RET PROCES-VERBAAL 
VAN DE TERECRTZITTING EN VAN DE 
BESTREDEN BESLISSING. GEEN 
BETICHTING VAN VALSREID. - NIET 
ONTVANKELIJK MIDDEL. 

4° STRAF.- ZWAARTE.- SOEVEREINE 
BEOORDELING BINNEN DE BIJ DE WET 
GESTELDE GRENZEN. 

1° H et H of van cassatie is niet bevoe gd om 
te oo1·delen of de bestanddelen van het 
misd1·ijf doo?' het onclenoelc voor cle 
jeiten?·echte?' in Jeite bewezen zijn (I). 
(Grondwet, art. 95.) 

2° Wanneer in strafzalcen de wet geen 
bijzoncler bewijsmiclclel voorsch?·ijjt, 
beoo1·cleelt cle jeitem·echter soeverein cle 
bewijslcmcht van cle opeenvolgencle ve?·
lclaTingen van een get~tige (2). 

/ 

3° Niet ontvan!Celijlc is het midclel ten 
betoge clat, in st?·ijcl met cle authentielce 
vaststellingen van het p!'oces-ve?·baal van 
cle tM·echtzitting en van cle bestreden 
beslissing, cle eiser ter te1·echtzitting niet 
is gehoorcl en zijn g1·ieven m.b.t. cle 
beschuldiging niet heejt lcunnen doen 
gelden, wanneer de eise1· noch het 
proces-VM'baal van de te1·echtzitting noch 
de bestTeclen beslissing van valsheid heeft 
beticht (3). 

4° De Techte1· bepaalt soeverein in feite, 
binnen de bij de wet gestelcle grenzen, de 
straj die hij in verhouding acht' met 
de zwaarte van het bewezen verlclaa1·cle 
misdrijf ( 4). 

(DELBOUILLE.) 

ARREST (vertaling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 

(1) Cass., 18 december 1967 (Arr. cass., 1968, 
blz. 575). 

(2) Cass., 15 februari 1971 (Arr. cass., 1971, 
blz. 560). 

(3) en (4) Cass., 15 december 1970 (Arr. cass., 
1971, biz. 387). 



- 611 

arrest, op 20 december 1972 gewezen 
door het Hof van beroep te Luik; 

Over het eerste middel, hieruit afgeleid 
dat het bestreden arrest eiser heeft 
veroordeeld wegens de telastlegging A 
(diefstal door middel van geweld en 
bedreiging), 

terwijl eiser erkent dat hij de diefstal 
heeft gepleegd, maar de· verzwarende 
omstandigheid van geweld en bedreiging 
loochent: 

Overwegende dat het Hof niet bevoegd 
is om na te gaan of het onderzoek voor de 
feitenrechter de bestanddelen van het 
misdrijf in feite heeft aangetoond ; 

Dat het middel niet ontvankelijk is ; 

Over het tweede middel, hieruit afge
leid dat, om eiser te veroordelen wegens 
aanranding van de eerbaarheid met 
geweld of bedreiging en wegens openbare 
schennis van de goede zeden op de 
persoon van Vuylsteke (telastleggingen B 
en 0}, het bestreden arrest de verkla
ringen van die getuige bewezen hee:ft 
verklaard, niettegenstaande eisers ont
kenningen, 

te1·wijl, eerste ondm·deel, die getuige 
tijdens het gerechtelijk vooronderzoek en 
op de terechtzitting van de correctionele 
rechtbank verklaringen heeft afgelegd die 
verschillend zijn en de vaststellingen van 
de politie wijzen op bepaalde tegenstrij
digheden in zijn verklaringen ; 

tweede onderdeel, het hof van beroep 
geweigerd heeft die getuige te horen ; 

de1·de onde1·deel, die getuige zich tegen 
eiser geen burgerlijke partij heeft ge
steld : 

Wat het eerste onderdeel betreft 

Overwegende dat, in strafzaken, wah
neer de wet geen bijzonder bewijstniddel 
voorschrijft, de feitenreohter de bewijs
kracht van de opeenvolgende verlda
ringen der getuigen soeverein beoordeelt ; 

Dat voor het overige het Hof niet 
bevoegd is om na te gaan of de rechter de 
hem voorgelegde feiten goed of verkeerd 
heeft beoordeeld ; 

Wat het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat uit geen enkel proces
stuk waarop het Hof vermag acht te 
slaan, blijkt dat eiser voor het hof van 
beroep om deze onderzoeksmaatregel 
heeft verzocht; 

W at het derde onderdeel betreft : 

Overwegende dat de omstandigheid 
dat het slachtoffer van een aanranding 
van de eerbaarheid zich geen burgerlijke 
partij stelt tegen de aanrander, de regel
matigheid van de veroordelende beslis
sing niet aantast; 

Dat het middel niet kan worden aan
genomen; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van de rechten van de verde-
diging, · 

doordat het hof van beroep eiser niet 
heeft gehoord en zijn raadsman heeft 
onderbroken : 

, Overwegende dat het proces-verbaal 
van de terechtzitting van het hof van 
beroep van 13 december 1972 en het 
arrest op authentieke wijze vaststellen 
dat eiser werd ondervraagd en dat zijn 
raadsman werd gehoord in zijn verweer
middelen aangevoerd ten gunste van 
beklaagde; 

Dat, vermits eiser genoemd zittings
blad en arrest niet in de wettige vorm van 
valsheid heeft beticht, het middel niet 
ontvankelijk is ; 

Over het vierde middel, hieruit afgeleid 
dat de uitgesproken straf te zwaar is, 

terwijl andere beldaagderi die in andere 
zaken van zwaardere feiten werden 
beschuldigd, tot lichtere. straffen werden 
veroordeeld : 

· Overwegende dat de rechter binnen· de 
bij de wet gestelde perken in feite en 
derhalve soeverein de straf bepaalt 
die hij voor iedere beklaagde in verhou
ding acht met de zwaarte van het bewe
zen verWaarde misdrijf; 

Dat het middel erop neer komt die 
feitelijke beoordeling te bekritiseren en 
derhalve niet ontvankelijk is ; 

Overwegende dat voor het overige de 
substantiiile of op straffe van nietigheid 
voorgeschrevEm rechtsvormeri werden na
geleefd en dat de beslissing overeen-
komstig de wet is ; · 

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

19 februari 1973. - 2e kamer., ,--
Voorzitte?', de H. Trousse, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggever, 
de H. Closon. - Gelijkluidende con
clttsie, de H. Charles, advocaat-gene
raal. 
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2e KAMER. - 19 februari 1973. 

1o"WEGVERKEER.- VERVALLENVER
KLARING VAN HET RECHT TOT STUREN. 
- BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER OM 

, DE VERVALLENVERKLARING VAN HET 
RECHT TOT STUREN TE BEPERKEN TOT 
SOMMIGE OPGEGEVEN VERVOERMIDDE
LEN.- 0MVANG VAN DE VOORZIENING. 

20 CASSATIE. - OMVANG. - STRAF
ZAKEN.- VERVALLENVERKLARING VAN 
HET RECHT EEN VOERTUIG TE BESTU
REN, - CASSATIE WEGENS DE ONWET
TELIJXHEID WAARDOOR DEZE STRAF IS 
AANGETAST. - VoLLEDIGE CASSATIE 
MET VERWIJZING. 

1 o H oewel aTtikel 45 van de wet bet1·e tfende 
de politic oveT het wegvedceeT toestaat dat 
de 1'echte1·, die de veTvaUenve1·klm·ing 
uitspTeekt van het recht een voe1·tu~.g .of 
een luchtschip te besturen of een nJd~e1' 
te geleiden, deze ve1·vallenve1'lclaTing 
beperlct tot de opgegeven ve1·voe1·midcle
len, geldt deze aldus ve1·leende bevoegd
heid voo1· de ve1·voe1-rniddelen ·die de 
kenmeTken hebben van de am·d van het 
objectief bepaalde voe1·tuig; de Techtm· 
mag deThalve de VCTvaUenve1'lcla1'ing van 
het recht tot sturen niet bepe1'ken tot 
zekere ajzonderlijk ·aange~tide ve1·voe·r
middelen, ongeacht de catego1·ie waa1'toe 
zij doo1· hun eigen constntctiewijze 
beho1·en (1). 

2o De cassatie wegens de onwettelijkheid 
waardoor de ven:aUenve1·klm·ing van het 
recht tot stu1'en is aangetast, is volledig 
en geschiedt met verwijzing (2). 

(PROCUREUR DES KONINGS 
TE VERVIERS, T, LECOCQ; LECOCQ.) 

ARREST (vertaling). 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 29 september 197.2 in boger 
beroep gewezen door de Correctionele 
Rechtbank te Verviers ; 

1. Op de voorziening van het openbaar 
ministerie : 

Over het middel afgeleid uit de schen-

(1) Cass., 20 september 1965 (B.,ll. enPAsiC., 
1966, I, 91). 

(2) Cass., 20 juni 1972 (Arr. cass., 1972, 
blz. 1002). 

ding van artikel 45 van de wet betref
fende de politie op het wegverkeer 
(geco6rdineerd op 16 maart 1968), 

doo1·dat het bestreden vonnis, na ver
weerder te hebben vervallen verklaard 
gedurende vier maanden van het recht 
een voertuig van de categorieen A, -B 
en C of een luchtschip te best·nren of 
een rijdier te geleiden, met vrijstelling 
van het bij artikel 4 7 van genoemde wet 
vermeld onderzoek, hem echter toelaat 
zijn autovoertuig voor beroepsdoeleinden 
te gebruikeri op de werkdagen van 14 
tot 20 Ul.IT, 

te1"wi:J'l de rechter de vervallenverkla
ring van het recht tot sturen slechts mag 
beperken tot de vervoermiddelen die hij 
aangeeft : 

Overwegende dat het vonnis verweer
der vervallen verklaart van het recht tot 
sturen binnen de grenzen die het Iniddel 
aangeeft; 

Overwegende dat artikel 45 van de wet 
betreffende de politie van het' wegver
keersreglement aan de rechter die de 
vervallenverklaring van het recht tot 
sturen uitspreekt, weliswaar de bevoegd
heid verleent om die te beperken tot de 
vervoermiddelen die hij vermeldt, maar 
dat zulks alleen geldt voor het vervoer
middel dat de kenmerken heeft van de 
aard van het objectief bepaald voertuig, 
vermits aan de rechter de macht niet 
wordt toegekend om de vervallenver
klaring van het recht tot sturen te 
beperken tot sommige afzonderlijk aan
geduide voertuigen, ongeacht de cate
goric waartoe zij door hun eigen construc
tiewijze behoren; 

Dat het middel gegrond is ; 
Overwegende dat de vervallenverkla

ring van het recht om een voertuig te 
besturen een bestanddeel van de straf is, 
zodat de onwettelijkheid hiervan de 
onwettelijkheid van de gehele straf 
meebrengt; 

2. Op de voorziening van eiser, be
klaagde: 

Overwegende dat uit het onderzoek 
van de voorzieDing van het openbaar 
ministerie blijkt dat de voorziening van 
beklaagde, in zoverre zij gericht is tegen 
de veroordeling wegens de eerste telast
legging (alcoholintoxicatie), gegrond is; 

Overwegende dat voor het overige, de 
substantiele of op straffe van Dietigheid 
voorgeschreven rechtsvormen werden na
geleefd en dat de beslissing overeenkom
stig de wet is ; 
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Om die redenen, vernietigt het bestre
den vonnis, in zoverre het uitspraak doet 
op de strafvordering die tegen Roger 
Lecocq is ingesteld vvegens de eerste 
telastlegging ( alcoholintoxicatie), en over 
de kosten ; verwerpt de voorziening van 
de eiser Lecocq met betrekking tot de 
overige punten; 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 Luik, 
_zitting houdende in hoger beroep. 

19 februari 1973. - 2" kamer. 
Voo?·zitte?', de H. Trousse, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggever, 
de H. Legros. - Gelijlcluidende con
clusie, de H. Charles, advocaat-generaal. 

2" KAMER. - 19 februari 1973. 

STRAF. - BEKLAAGDE WE GENS EEN 
WANBEDRIJF NAAR DE POLITIERECHT
BA:NK VERWEZEN NA AANNEMING VAN 
VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN. -
CORRECTIONELE STRAF. - ONWETTE
LIJKHEID. 

Wannee?' de beklaagde we(Jens .een wanbe
drijj bij een beschikking van de mad
kame?', met opgave van ve1·zachtende 
omstandigheden, naa1 de politie?·echt
bank wo1·at verwezen, mag de politie
rechtbank of de cor?·ectionele ?'echtbank, 
in hoge?' beroep uitspraalc doende, hem 
voo1· dit misdrijj geen correctionele straj 
opleggen (l). (Wet van 4 oktober 1967, 
art. 4 en 5.) 

(PROCUREUR DFS KONINGS 
TE DINANT, T. LIBIOULLE.) 

ARREST (vertaling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 10 oktober 1972 in hoger 
beroep gewezen door de Correctionele 
Rechtbank te Dinant ; 

Over het middel hieruit afgeleid dat 
het vonnis verweerder veroordeelt tot 
26 frank geldboete, 

terwijl het wanbedrijf,, wegens hetwelk 
hij vervolgd werd, gecontraventionali
seerd werd bij beschikking van 16 decem
ber 1971 van de raadkamer te Dinant : 

Overwegende dat verweerder vervolgd 
werd wegens overtreding van de art.i.
kelen 5, lid I, en 6 van het ministerieel 
besluit van 25 mei 1970 houdende maat
regelen van gezondheidspolitie inzake 
varkenspest, welke overtrading strafbaar 
is met de straffen gesteld bij artikel 4 van 
de wet van 30 december 1882 op de 
dierengeneeskundige politie, dit is een 
correctionele gevangenisstraf en geld
boete of een enkele van deze straffen ; 

Dat hij bij de in het middel vermelde 
beschikking waarbij verzachtende om

. standigheden worden aanvaard, naar de 
bevoegde politierechtbank werd ver
wezen; 

Dat de correc-r;ionele geldboete die hem 
werd opgelegd, dus onwettelijk is en het 
middel derhalve gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den vonnis ; beveelt dat van dit_ vonnis 
melding zal worden gemaakt op de kant 
van de vernietigde beslissing ; laat de 
kosten ten laste van de Staat ; verwijst 
de zaak naar de Correctionele Rechtbank 
te Namen. 

19 februari 1973. - 2• kamer. -
Voorzitter, de H. Trousse, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggever, 
de H. Capelle. - Gelijkluidende con
clusie, de H. Charles, advocaat-generaal. 

2" KAMER. - 19 februari 1973. 

CASSATIEMIDDELEN. STRAFZA-
KEN. - STRAFVORDERING. - EEN 
ENKEL"E STRAF UITGESPROKEN WEGENS 
VERSCHEIDENE MISDRIJVEN.- MIDDEL 
DAT ENKEL BETREKKING HEEFT OP 
EEN VAN DEZE IVIISDRIJVEN. - STRAF 
WETTELIJK GERECHTVAARDIGD DOOR 
EEN ANDER MISDRIJF. - NIET ONT
VANKELIJK MIDDEL. 

(1) Cass., 25 september 1972, en 8 janu_ari I Wannee?' wegens ve?'scheidene misdrijven 
1973, supra, biz. 92. een enkele st?'af is uitgesp1·oken, is niet 
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ontvankelijk, wegens het ontbreken van 
belang, ae eis tot cassatie van de beslis
sing op de strafvor·der·ing, die gegmnd is 
op een middel dat slechts op een van deze 
misdr·ijven betr·ekking heejt, indien de 
uitgespr·oken stmj door· een ander· mis
dr·ijj wettelijk ger·echtvaar·digd blijjt ( 1). 
(Sv., art. 441 en 414.) 

(BRIERS, T. NAAMLOZE 
« LA MEDICALE n, 
DE CHAMPS.) 

VENNOOTSCHAP 
CHARLIER EN 

ARREST (ver·taling). 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op ·28 september 1972 gewezen 
door het Hof van beroep te Brussel ; 

I. In zoverre de voorziening gericht is 
tegen de beslissingen op de civielrech
telijke vorderingen die zijn ingesteld door 
de verweerders Charlier en de naamloze 
vennootschap " La Medicale " : 

Overwegehde dat eiser van zijn voor
ziening afstand heeft gedaan ; 

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

Over het middel afgeleid nit de schen
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 418 en 420 van het Strafwetboek, 
1382, 1383 van het Burgerlijk Wetboek, 
3, 4 van de wet van 17 april 1878 hou
dende de voorafgaande titel van het 
Wetboek van strafvordering en 33 van 
het koninklijk besluit van 16 maart 1968 
tot coordinatie van de wetten betreffende 
de politic over het wegverkeer, 

aoor·dat het arrest, met verandering van 
het beroepen vonnis, 1° eiser wegens 
onopzettelijke verwondingen en wegens 
vluchtmisdrijf veroordeelt tot een enkele 
straf, namelijk acht dagen gevangenis
straf en 6.000 frank geldboete, alsmede 
tot vervallenverklaring van het recht om 
gedurende een maand een motorvoertuig 
te besturen; 2° de rechtstreeks gedag
vaarde partij Charlier vrijspreekt en 
3° rechtdoende op de rechtsvordering 
van de burgerlijke partijen, eiser aileen 
aansprakelijk verklaart voor de schade- -
lijke gevolgen van het ongeval en hem 
veroordeelt tot betaling aan de burger
lijke partijen van verschillende vergoe-

(1} Cass., 10 april 1972 (Arr. cass., 1972, 
biz. 738) en 11 september 1972, snpra, biz. 44. 

dingen, waaronder 57.150 frank aan de 
verweerder Dechamps, 

zonder te antwoorden op de conclusie 
die' namens oiser voor het hof van beroep 
werd neergelegd en waarin hij aanvoerde 
dat, nu Charlier heeft erkend dat hij de 
door eiser bestuurde tractor heeft opge
merkt op een afstand die hij schat op 
130 tot 200 meter, zulks voor hem niet de 
onvoorzienbare hindernis heeft kunnen 
opleveren, waarvan het plotseling opda
gen een brutaal uitwijkings- en rem
maneuver rechtvaardigt ; dat trouwens 
de tractor niet kon worden beschouwd 
als een hindernis, daar Charlier niet werd 
gehinderd door het tuig dat op de berm 
van de r.ijbaan reed : 

Overwegende dat eiser tot een enkele 
gevangenisstraf van acht dagen en 
200 frank geldboete, alsmede tot verval
leriverklaring van het recht om gedu
rende een 1naand een autovoertuig te 
besturen, werd veroordeeld om door 
onvoorzichtigheid slagen of verwondin
gen te hebben toegebracht aan Albert 
Dechamps en Georges Charlier en wegens 
vluchtmisdrijf; 

Overwegende dat de uitgesproken straf 
wettelijk gerechtvaardigd is door het 
tweede van die misdrijven, zodat het 
middel, dat slechts betrekking heeft op 
het eerste, niet ontvankelijk 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 ; 

III. In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de beslissing op de civielrechte
lijke vordering die is ingesteld door de 
verweerder Dechamps : 

Om die redenen, decreteert de afstand 
van de voorziening, in zoverre deze 
gericht is t6lgen de beslissingen op de 
civielrechtelijke vorderingen ingesteld 
door de verweerders Charlier en de naam
loze vennootschap « La Medicale n ; ver
werpt de voorziening voor het overige ; 
veroordeelt eiser in de kosten. 

19 februari 1973. - 2e kamer. 
Voor·zitter·, de H. Trousse, raadsheer 
waarnem!'md voorzitter. - V erslaggever·, 
de H. Legros. - Gelijkluidende con
clusie, de H. Charles, advocaat-generaal. 
- Pleiter·, de H. Simont. 
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2e KAMER. - 20 februari 1973. 

WEGEN. -BUURTWEGEN.- WET VAN 
10 APRIL 1841, A,RTIKEL 10. - DRAAG
WIJDTE. 

Kmchtens de bepalingen van. de arti
kelen iO van de wet van 10 apr·il 1841 
en 2265 van het Bur·gerlijk W etboek, 
kan een gemeente zowel een r·echt van 
overgang als van eigendom verwer·ven 
op een buuTtweg die op de kaar·t van de 
buurtwegen is aangeduid (1). 

(ADRIAENS, T. WULLEMAN.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 27 juni 1972 in hoger beroep 
gewezen door de Correctionele Recht
bank te Veurne ; 

I. In zoverre de voorzi!:'ning gericht is 
tegen de beslissing over de strafvorde
ring: 

Overwegende dat eiser, burgerlijke 
partij die niet in kosten van de straf
vordering veroordeeld werd, niet be
voegd is om zich tegen de beslissing van 
vrijspraak van verweerder te voorzien ; 

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

(1) Over de draagwijdte van art.ikel 10 van 
de wet van 10 april1841, zie cass., 27 december · 
1866 en de conclusie van Advocaat-generaal 
Cloquette (Bull. en PASIC., 1867, I, 101),. 
26 april1877 (ibid., 1877, I, 216), 29 december 
1881 (ibid., 1882, I, 22), 1 februari 1900 
{ibid., 1900, I, 131), 7 november l 907 (ibid., 
l 908, I, 27) en 20 juni 1938 (ibid., 1938, I, 
.221); men raadplege cass., 18 maart 1870 
(ibid., 1870, I, 153) en 19 december 1895 
.alsmede de conclusie van procureur-generaal 
Mesdach deter Kiele (ibid., 1896, I, 48). 

Over het verkdjgen van een buurtweg door 
dertigjarig bezit : zie cass., 18 maaxt 1971 
{.Arr. cass., 1971, blz. 695). 

Zie ook in de zin van het arrest : SAUVEUR, 
Commentaire de la loi du 10 am·il 1841, m·s. 68 
en vlg.; LAURENT, Principes de droit civil, 
d. VIII, nrs. 811 en vlg.; DE PAGE, Tmite ele
mentai1·e de droit civil belge, d. V, bijv., nr. 791 ; 
KLUYSKENS, Beginselen van burgerlijlc recht, 

------d~-¥, nrs. 384 en vlg. ; GIRON, Droit administra
tif, nr. 776 ; VAUTHIER, Precis du droit adminis-

Over het mid del afgeleid uit de schen
ding van artikel 10 van de wet van 
10 april 1841 op de buurtwegen, 

door·dat het bestreden vonnis beslist 
dat de gemeentsn op grond van voormeld 
artikel 10 geen recht van overgang maar 
aJleen een recht van eigendom kunnen 
verkrijgen, 

ter·wijl zodanig onderscheid niet blijkt 
uit de tekst van bedoeld artikel en de 
wet van 10 april 1841 klaarblijkslijk 
en een eigendomsrecht 8n een erfdienst
baarheid van overgang bedoelt 

Overwegende dat, krachtens de bepa
lingen van de artikelen 10 van de wet 
van 10 april 1841 en 2265 van het Bur-. 
gerlijk Wetboek, de gemeente zo~el 
een recht van overgang als een eigon
domsrecht op een buurtweg kan verwer
ven al naargelang van de omvang, de 
draagwijdte en de strekking van haar 
bezit; 

Df\t inderdaad bedoeld artikel 10 
van toepassing is zowel op het recht van 
overgang als op de eigendom van de 
buurtwegen ; 

Overwegende dat hot vonnis, door hot 
tegendeel te beslissen, de in bet middel 
aangehaalde wetilbepaling schendt; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den vonnis in zoverre het over de civiel
rechtelijke vordering uitspraak · doet .; 
verwerpt de voorzier ing voor het overige ; 
beveelt dat van dit arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van de 
gEdeeltelijk vernietigde beslissing; ver-

tratif de la Belgique, 2• uitg., 1937, nr. 258; 
R. WILKIN, Voirie et alignement, blz. 22 en 
183, et La voirie commttnale, nr. 19; V. GENOT, 
De la voi1·ie pt<blique par terre, nrs. 1l 0 en vlg. ; 
A. SMETS, " Wegenisvraagstukken "• in 
Rechtslcundig Weelcblad, 1935-1936, kol. 1570; 
A. DE PoVER, Erfdienstbaarheden van open
baa?" nut, in Administratief Lexicon, nrs. 45 
en vlg.; CLAEYS Bo.uuAERT, "Open bare wege
nis op private grond ,, in Tijdschrift voor nota
rissen, 1966, blz. 241 en vlg. ; A. RoDENBACH, 
" De verjaring met betrekking tot het recht 
van overgang ,, in Rechtslcundig vV eelcblad, 
1953, kol. 995 en vlg. ; Pandcctes belges, vo Che
min vicinal, nr. 226; Les Novelles, Lois poli
tiques et administratives, d. IV, v 0 Voi1·ie et 
Constnwtion, nrs. 313 _en vlg.; Conb·a : 
WonoN, Traite de la chose publique, uitg. 
1870, nrs, 90, 104, 126 en vlg., 214 en 215; 
.A. P. R., V 0 E1jdienstbaw·heden, nrs. _524 en 
vlg. 
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oordeelt verweerder en eiser ieder in 
de helft van de kosten ; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar de -Correctionele 
Rechtbank te Kortrijk, zitting houdende 
in hoger beroep. 

20 februari 1973.- 2e kamer.- Voo?'
zitter en Verslaggever, de _H. N aulaerts, 
raadsheer waarnemend voorzitter. 
aelijkluidende conclusie, de H. Colard, 
advocaat-generaal. - Pleite1·, de H. A. 
Samyn (van de balie te leper). 

3e KAMER. - 21 februari 1973. 

SOCIALE ZEKERHEID. WERK-
LoosREIDSVERZEKERING. - GERECH
TIGDEN. - JONGE WERKNEMERS. -
STUDIES VAN DE LAGERE SECUNDAIRE 
CYCLUS MET TECHNIS'CRE OF BEROEPS
VORMING. - STUDIES DIE DOOR RET 
BEHEERCOMITE VAN DE RIJKSDIENST 
VOOR ARBEIDSVOORZIENING NIET ZIJN 
ERKEND ALB VOORBEREIDEND TOT DE 
UITOEFENING VAN EEN BEROEP IN 
LOONDIENST. - BESLISSING DIE DEZE 
STUDIES GELIJKSTELT MET STUDIES 
VOORBEREIDEND TOT DE UITOEFENING 
VAN EEN DERGELIJK BEROEP. 
0NWETTELIJKHEID. 

De ?'echter mag zich niet in de plaats van 
het behee1·scomite van- de Rijksdienst 
voor a1·beidsvoorziening stellen om te 
erkennen dat studies van de lagere 
sec~mdai1·e cyclus met technische of 
beroepsvonning een normale_ voo?·be
reiding zijn voor de uitoefening van een 
beroep in loondienst en evenmin het door 
een jonge WM'kneme1· genoten onderwijs 
met dergelijke studies gelijlcstellen. (K.B. 
van 20 december 1963, art. 124, lid 1, 
4°, gewijzigd bij het K.B. van 3 oktober 
1968.) 

(RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIE
NING, T, SPITALIERI EN DI FRANCO.) 

ARREST (vertaling.) 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 18 januari 1972 gewezen door 
het Arbeidshof te Brussel ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 124 van het 
koninklijk besluit van 20 december 1963 
betreffende arbeidsvoorziening en werk
loosheid, gewijzigd bij artikel 1 van het 
koninklijk besluit van 3 oktober 1968, 
en 97 van de Grondwet, 

doonlat het bestreden arrest het beroe
-pen vonnis bevestigt en verklaart dat de 
minderjarige dochter van de verweerders 
vanaf 26 september 1970 recht heeft op 
werkloosheidsuitkering onder de alge
mene voorwaarden van de reglemen tering, 
op grond dat het aan betrokkene door het 
koninklijk athenecun te Peruwelz afge
geven getuigschrift van het vierde j aar 
middelbaar onderwijs, handelsafdeling, 
weliswaar niet gelijkstaat met een eind
getuigschrift van lager middelbaar onder
wijs, maar toch doet blijken dat betrok
kene geslaagd is voor examens in 
vakken die de voorbereiding zijn voor de 
uitoefening van een beroep in loondienst ; 
deze studies met een volledig leerplan 
derhalve kunnen worden gelijkgesteld 
1net studies van de lagere semmdaire 
cyclus met technische of beroepsvorming 
die door het beheerscomite worden 
erkend, 

tenvijl het onderwijs dat de dochter van 
de verweerders heeft genoten, studies 
met een volledig leerplan zijn die behoren 
tot het algemeen onderwijs van de zoge
naamde "economische" cyclus; dit on
derwijs niet overeenstemt met de studies 
van de lagere secundaire cyclus met 
technische of beroepsvormi:rig bedoeld in 
voornoemd artikel 124, lid 1, 4°; het 
koninklijk atheneum te Peruwelz niet 
behoort tot het · technisch onderwijs of 
tot het beroepsonderwijs ; bovendien, in 
de onderstelling dat het getuigschrift van 
een vierde studiejaar, lagere cyclus, 
handelsafdeling, gelijkstaat met het 
diploma van de lagere cyclus van het 
middelbaar onderwijs, laatstgenoemd 
diploma niet valt onder de toepassing 
van lid 4 van voornoemd artikel 124; 
dienterigevolge de door het arrest gehul
digde gelijkstelling de wettelijke bepa
lingen schendt, die in het middel zijn 
aangeduid ; in elk geval het arbeidshof 
de plaats van het beheerscomite van de 
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening 
heeft ingenomen, door het bedoelde 
onderwijs te houden voor een normale 
voorbereiding tot de uitoefening van -een 
beroep in loondienst : 

Overwegende dat volgens artikel 124 
van het koninklijk besluit van 20 decem
ber 1963 betreffende arbeidsvoorziening 
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en werkloosheid, welk artikel werd ver
vangen bij artikel 1 :van het koninklijk 
besluit van 3 oktober 1968, jonge werk
nemers die studies met een volledig leer
plan hebben beeindigd in een onderwijs
inrichting die door de Staat is opgericht, 
gerechtigd zijn op werkloosheidsuitke
ring, op voorwaarde onder meer dat het 
gaat hetzij om studies van de hogere 
secundaire cyclus, hetzij om studies van 
de lager secundaire cyclus, met tech
nieche of beroepsvorming, voor zover 
deze laatste door het beheerscomite 
van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorzie
ning wordt erkend al8 normaal voor
bereidend tot de uitoefening van een 
beroep in loondienst ; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
vaststelt dat de dochter van de verweer
ders, na de lagere secundaire cyclus van 
het middelbaar onderwijs zonder goed 
gevolg te hebben beeindigd, in een 
atheneum een jaar bijzonder onderwijs 
met volledig leerplan, « vierde jaar 
handel " genaamd, heeft genoten ; 

Overwegende dat het arbeidshof impli
ciet aanneemt dat deze studies niet door 
het beheerscomite van de Nationale 
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening wor
den erkend als normaal voorbereidend 
tot de uitoefening van een beroep in 
loondienst ; dat het nochtans overweegt 
dat deze studies vakken omvatten die 
voor de uitoefening van een beroep in 
loondienst voorbereiden; dat het dar
halve deze studies gelijkstelt met door 
het beheerscomite erkende studies van de 
lagere secundaire· cyclus met beroeps
vorming; 

Overwegende dat het arbeidshof zich 
niet in de plaats kan stellen van het 
beheerscomite van de Rijksdienst vcor 
ArbeidsvoorzieniDg, om te erkennen dat 
deze studies, al zij bet met beroeps
vorming, een normale voorbereiding zijn 
voor de uitoefening van een beroep in 
loondienst ; 

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 
artikel 1017 van het Gerechtelijk Wet
hoek, gewijzigd bij artikel 15 van de wet 
van 24 juni 1970, veroordeelt eiser in de 
kosten; verwijst de zaak naar het 
Arbeidshof te Luik. 

21 februari 1973. - 3e kamer. -
Voorzitte1·, de H. Polet, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Verslaggever, de 

H. Janssens. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Duchatelet, advocaat-generaal. -
Pleiter, de H. Simont. 

3e KAMER. - 21 februari 1973. 

HUUR VAN WERK. - HuuR VAN 
ARBEID, AABEIDSOVEREENKOMST 
VOOR BEDIENDEN. - 0VEREENKOMST 

MET EEN PROEFTIJDSBEP ALING. 
WERKNEEMSTER DIE AAN EEN WERK
GEVER EEN GENEESKUNDIG GETUIG
SCHRIFT HEEFT AFGEGEVEN TEN BEWIJ

ZE VAN HAAR ZWANGERSCHAP. 
WERKGEVER DIE ZELFS TIJDENS DE 
PROEFTIJD GEEN HANDELING MAG VER
RICHTEN DIE ERTOE STREKT AAN DE 
OVEREENKOMST EENZIJDIG EEN EINDE 
TE MAKEN. 

De werkgeve1· aan wie een werkneemster een 
geneeskundig getuigscht-ijt heeft ajge
geven ten bewijze dat zij zwanger is, 
mag, zeljs tijdens de door de partijen in 
de overeenkomst bepaalde p1'Dejtijd, geen 
handeling verrichten die ertoe strekt aan 

· de overeenkomst eenzijdig een einde te 
maken, behalve om redenen die vreemd 
zijn aan de lichamelijke toestand als 
gevolg van de zwange1·schap van de 
betrokkene . . (K.B. nr. 40 van 24 oktober 
1967, art. 8 [1].) 

(PERRY, T. NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 
«HOLIDAY INNS OF BELGIUM )),) 

ARREST (ve1·taling). 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 24 maart 1972 gewezen door 
het Arbeidshof te Brussel ; 

Over het middel afgeleid. uit de schen
ding van de artikeleri 1 en 8, inzonderheid 
eerste lid, van het koninklijk besluit 
nr. 40 van 24 oktober 1967 betreffende de 
vrouwenarbeid, 97 van. de Grondwet en, 
zoveel als nodig, van artikel 40 van de 
wet van 16 maart 1971 betreffende de 
arbeid, 

doordat, na erop te hebben gewezen dat 

(1) Het koninklijk besluit nr. 40 van 
24 oktober 1967 is opgeheven bij de arbeids
wet van 16 maart 1971 waarvan artikel 40 
artikel 8 van bet opgeheven besluit overneemt. 
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eiseres begip_ september 1969 tijdens de 
door partijen bedongen proeftijd aan 
verweerster een geneesktmdig getuig
schrift van zwangerschap had doen 
toekomen en dat verweerster op 22 Pep
tember daaropvolgend de arbeidsovereen
komst voor bedienden had beeindigd door 
haar een beeindigii<gsvergoeding te beta
len die overeenstemde met een opzeg
gingstermijn van zeven dagen, het 
arbeidshof, met wijziging van de beslis
sing van de eerste rechter, afwijzend 
beschikt op de rechtsvordering van 
eiseres tot betaling van de vergoedingen 
die zij van verweerster Aiste omdat 
deze de dieristbetrekking heeft beeindigd 
niettegenstaancle de verbodsbepaling van 
artikel van het koninklijk besluit nr. 40 
van 24 oktober 1967 beureffende de 
vrouwenarbeid, en die beslissing hoofd
zakelijk grondt op de overweging dat 
uit het wezen zelf van een proeftijd 
volgt dat hij niet ten onrechte kan 
worden verlengd; dat het :>annemen 
van de afdoende exceptie van zwan
gerschap ertoe zou leiden alle onbe
vredigende beroepsgedragingen te dek
ken gedurende een periode die juist is 
vastgesteld om de bekwaamheid van 
partijen te kunnen beoordelen en erop 
zou neerkomen aan het heeling omtrent 
de proeftijd alle kracht te ontnemen; dat 
derhalve een beschikking, waarbij de 
eenzijdige beeindiging tijden,s de proeftijd 
wordt verhinderd, tot gevolg zou hebben 
dat, indien de zwangere werkneemster 
haar arbeid voortzet, de proef een einde 
neemt en een definitieve overeenkomst in 
de plaats ervan treedt; dat men trouwens 
niet· ziet welke contractuele of wettelijke 
reden ter rechtvaardiging strekt van de 
door de eerste rechter uitgesproken 
veroordelingen van verweerster tot beta
ling van een schadevergoeding voor een 
opzeggingstermijn van drie maanden en 
voor een·periode van veertien weken voor 
en na de bevalling, alsmede van een 
bedrag voor geneesknndige verzorging in 
verband met de bevalling van eiseres; 

terwijl enerzijds uit de algemene be
woordingen van artikel 8 van voornoemd 
koninklijkbesluit alsmede uit het hieraan 
voorafgaande verslag aan de Koning 
volgt dat het verbocl voor de werkgever 
die een zwangere werkneemster in dienst 
neemt, om, tot een maand na het einde 
van de postnatale rustperiode, een hande
ling te verrichten die ertoe strekt een
zijdig een einde te maken aan de dienst
betrekking, behalve om ,redenim die 
vreemd zjjn. aan de lichamelijke toestand 
als gevolg van de zwangerschap of de 

bevalling, geldt vanaf het tijdstip dat de 
werkgever bij geneeslmndig getuigschrift 
werd ingelicht omtrent de zwangerschap, 
zelfs gedurende de proeftijd die eventueel 
met de dienstbetrekking samengaat, en 
terwijl anderzijds wegens beeindiging van 
de dienstbetrekking in weerwil van dit 
verbod de zwangere werkneemster het 
recht heeft om van de werknemer schade
vergoeding te eisen : 

Overwegende dat, blijkens het verslag 
aan de Koning dat voorafgaat aan het 
koninklijk besluit nr. 40 van 24 oktober 
1967 betreffende de vrouwenarbeid, de 
bepalingen van dit arrest een algemene 
draagwijdte hebben en geen uitzonderin.g 
gedogen; 

Overwegende dat artikel 8 van ge
noemd besluit, krachtens hetwelk de 
werkgever die een zwangere werkneem
ster in dienst neemt, geen handeling mag 
verrichten die ertoe strekt aan de dienst
betrekking eenzijdig een einde te maken 
wegens zwangerschap of bevalling van 
laatstgenoemde, toepasselijk is tijdens de 
proeftijd; 

Overwegende dat, bij ontstentenis van 
de vaststelling dat het ontslag van eiseres 
gerechtvaardigd was door redenen die 
vreemd zijn aan haar lichamelijke toe
stand ten gevolge van de zwangerschap, 
het arrest niet wettelijk zijn beslissing 
met redenen mnkleedt ; 

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 en'zegt dat hierover uitspraak 
zal worden gedaan door de feitenrechter ; 
verwijst de zaak naar het Arbeidshof te 
Luik. 

21 februari 1973. - 3e kamer. -
. Vo01·zitter·, de H. Polet, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Verslaggever, Rid
der de Schaetzen. - Gelijkluidende con
clttsie, de H. Duchatelet, advocaat-gene
raal. - Pleiters, de HH. Faures en 
Dassesse. 

1 e KAMER. - 22 februari 1973. 

1o VONNISSEN EN ARRESTEN. -
BURGERLIJKE ZAKEN. - BESCHIKKEN

DE GEDEELTE. - BEGRIP. 



2° RECHTERLIJK GEWIJSDE. 
GEZAG VAN GEWIJSDE. - EURGERLIJKE 
ZAKEN. - EERSTE VONNIS- VAN DE 

EERST;E REOHTER, WAARBIJ WORDT 

BESLIST DAT DE VERZWAR1NG VAN DE 
ERFDIENSTBAARHEID VAN WATERAF

LOOP VAN NATUURLIJK WATER WEGENS 
DE UITVOERING VAN' WERKEN DOOR DE 

HOGER GELEGEN EIGENAAR, VERWEER
DER IN DE REOIO:TSVORDERING, DIENS 

AANSPRAKELIJKHEID SLEOHTS KAN TEN 

GEVOLGE HE BEEN INGEV AL DIE WER
KEN GEBREKKIG ZIJN UITGEVOERD, EN 

WAARBIJ DAARVOOR EEN DESKUNDI

GENONDERZOEK WORDT BEVOLEN. -
TWEEDE VONNIS WAARBIJ EEN AAN

VULLEND DESKUNDIGENONDERZOEK 
WORDT BEVOLEN. - HOGER BEROEP 

VAN DE LAGER GELEGEN EIGENAAR 

TEGEN HET EERSTE VONNIS EN VAN DE 
HOGER GELEGEN EIGENAAR TEGEN HET 

TWEEDE VONNIS.- VONNIS IN HOGER 
BEROEP WAARBIJ DE TWEE HOGERE 

BEROEPEN WORDEN VERWORPEN EN DE 

HOGElt GELEGEN EIGENAAlt WORDT 
VEROORDEELD OP GROND DAT HET, OM 

HEM AANSPRAKELIJK TE VERKLAREN, 
VOLSTAAT DAT DE WERKEN TOT RESUI.

TAAT HEBBEN GE:HAD DE ERFDIENST
BAARHEID TE VERZWAREN, ZELFS 

INDIEN ZIJ NIET GEBREKKIG WERDEN 

UITGEVOERD.- MISKENNING VAN HET 

DEFINITIEF GEWIJSDE VAN' HET EERSTE 
VONNIS. 

3° CASSATIE.- OMvANG.- BuRGER

LIJKE ZAKEN. - BESOHIKKENDE 
GEDEELTE NIET ONDERSOHEIDEN TEN 
OPZIOHTE VAN DE OMVANG VAN- DE 

VERNIETIGING.- BEGRIP. 

1° Elke beslissing van de rechter bet?·etfende 
een betwisting vormt een beschikkende 
gedeelte, onverschillig de plaats waar· 
deze beslissing in de tekst van het vonnis 
voorlcomt (1). (Impliciete oplossing.) 

2o W anneer een eerste vonnis van de eerste 
r·echter· beslist heejt dat de ver·zwaring van 
de erjdienstbaarheid van watem:floop van 
natuurlijlc water, zoals bepaald in arti
Jcel 640 B.W., wegens de uitvoering van 
wer·Jcen door de hager gelegen eigenaar, 
verweer·der· in de rechtsvor·dering, diens 
aanspr·alcelijlcheid slechts ten gevolge lean 
hebben ingeval d1:e wedcen gebrelclcig zijn 
uitgevoerd en daar·voor bijgevolg een 
deslcundigenonderzoek heejt bevolen, en 
een tweede vonnis een aanvullend des-

(1) Cass., 21 mei 1971 (_Arr. cass., 1971, 
biz. 942). 
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lcundigenonderzoelc heeft bevolen, wordt 
het gezag van het definitfef gewijsde van 
het eerste vonnis mislcend door het 
vonnis in hager bemep dat, na de 
ver·werping van de hoger·e bemepen die 
r·espectievelijk zijn ingesteld tegen dit 
vonnis door· de lager· gelegen eigenaar en 
tegen het tweede door de hager· gelegen 
eigenaar·, laatstgenoemde vemor·deelt op 
grand dat het, om hem aanspmkelijlc te 
ver·klaren, volstaat dat de wer·ken tot 
resultaat hebben gehad de erjdienstbaar
heid te ver·zwar·en, zelfs indien zij niet 
gebr·ekkig werden uitgevoer·d (2). (B.W., 
art. 1351.) 

3° In burgerlijke zaken is, ten opzichte van 
de omvang van de vernietiging, geen 
beschikkende _ gedeelte dat onder·scheiden 
is van het door· het cassatieber·oep bestre
den beschikkende gedeelte, datgene waar
tegen door· geen van de par·tijen in het 
cassatiegeding een ontvankelijke voor
ziening lean worden ingesteld (3). 

( GEMEENTE OTEPPE, 
T. ECHTGENOTEN MARTIN-DUMOULIN.) 

ARREST (ver·taling). 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 5 januari 1972 in hoger beroep 
gewezen door de Rechtbank van eerste 
aanleg te Hoei ; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schend1ng van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1319, 1320, 1350, 1351, 1352 
van het Burgerlijk Wetboek, 19, 23, 24, 
25, 26, 27 en 28 van het Gerechtelijk 
Wetboek, 

doordat het bestreden vonnis, na het 
hoger beroep van de verweerders tegen 
het vonnis van de vrederechter van het 
kanton Hannut van '10 december 1968 
nielf ontvankelijk of althans zonder 
voorwerp te hebben verklaard, en hoewel 
dit vonnis had beslist dat het enkele feit 
dat wegwerken de normale a:floop van het 
natuurlijk water zouden hebben gewij
zigd enkel de aansprakelijkheid van 
eiseres ten gevolge had indien die werken 
gebrekkig zouden uitgevoerd zijn, voor 
recht zegt dat eiseres, door haar weg
werken, de erfdienstbaarheid van water
afloop had verzwaard waarmee het 

(2) Men raadplege cass., 21 mei 1971, waar
van in de vorige note sprake. 

(3) Cass., 14 septeml;>er 1972, supra, blz. 59. 
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lijdend erf van de verweerders was 
bezwaard, eiseres veroordeelt tot uit
voering van sommige werken om deze 
zogenaamde verzwaring te verhelpen en, 
indien eiseres dat niet doet, de verweer
ders toestaat die werken op kosten van 
eiseres uit te voeren, op grond dat het 
feit dat de openbare besturen wegwerken 
verrichten een verzwaring van de erf
dienstbaarheid van waterafioop vormt 
indien de, zelfs correcte, uitvoering van 
die werken tot resultaat heeft het water 
bijeen te brengen en het noodzakelijk 
een omvangrijker volume, een grotere 
kracht en stroming te geven dan de 
verspreide greppels waaruit het bestond, 
.zonder te antwoorden op het middel dat 
eiseres, in haar verzoekschrift tot hoger 
beroep en in haar voor de rechtbank 
genomen conclusie, had afgeleid uit het 
feit dat voormeld vonnis van 10 december 
1969 van de vrederechter van het kanton 
Hannut in kracht van gewijsde was 
gegaan en dat dit vonnis had beslist dat 
het feit dat de wegwerken de normale 
afioop van het natuurlijk water zonden 
hebben gewijzigd enkel de aansprakelijk
heid van een gemeente ten gevolge had 
indien die werken gebrekkig waren nit
gevoerd, 

terwijl, nu het hoger beroep van de 
verweerders tegen voormeld vonnis van 
10 december 1968 door het bestreden 
vonnis niet ontvankelijk of althans zon
der voorwerp was verklaard, het vonnis 
van 10 december 1968 gezag van gewijsde 
had als bedoeld in de artikelen 1350, 1351, 
1352 van het Bnrgerlijk Wetboek, 23, 24,. 
25 en 27 van het Gerechtelijk Wetboek, 
hetzij omdat het in kracht van gewijsde 
was gegaan zoals dat in artikel 28 van het 
Gerechtelijk Wetboek wordt bepaald, 
hetzij omdat het niet ongedaan was 
gemaakt zoals in artikel 26 van dit wet,
boek wordt bepaald, waarnit volgt dat 
het bestreden vonnis, door anders te 
beslissen dan het vonnis van 10 december 
1968 had gedaan, het gezag van gewijsde 
van dit vonnis heeft miskend, 

terwijl het gebrek aan antwoord op het 
middel dat eiseres nit het gezag van 
gewijsde van voormeld vonnis van 
10 december 1968 had afgeleid, gelijk
staat met een ontbreken van de bij 
artikel 97 van de Grondwet vereiste 
motivering, 

en ten.&ijl, indien moest worden aange
nomen dat het bestreden vonnis impliciet 
van oordeel is geweest dat het vonnis del. 
10 december 1968 van de vrederechter 
van het kanton Hannnt alleen een des-

kuncligenonclerzoek had bevolen en geen 
einclvonnis was, in de zin van de arti
kelen 19 en 24 van het Gerechtelijk 
Wetboek, in verbancl 1net de vraag of, 
·vanaf het ogenblik clat de door eiseres 
nitgevoercle werken correct waren ver
richt, eiseres aansprakelijk kon zijn, het 
bestreclen vonnis de bewijskracht heeft 
miskencl die krachtens de artikelen 1319 
en 1320 van het Bnrgerlijk Wetboek aan 
voormelcl vonnis van 10 december 1968 
is gehecht: 

Overwegencle clat het vonms van 
10 december 1968 in zijn gronden heeft 
beslist clat het enkele feit clat wegwerken 
de normale afioop van het natuurlijk 
water zouclen hebben gewijzigd enkel de 
aansprakelijkheid van een gemeente ten 
gevolge heeft " inclien die werken gebrek
kig zonclen uitgevoercl zijn "• dat " zo er 
een font aanwezig is, ze enkel teclmisch 
kan zijn "• clat er, alvorens uitspraak te 
doen, een beroep moet worden geclaan op 
een desknnclige; clat het, dientengevolge, 
een man van het vak heeft aangesteld 
om onder meer te zeggen of de door 
eiseres verrichte wegwerken " correct 
werden nitgevoerd "; 

Overwegende clat het bestreden vonnis 
uitspraak doet over het hoger beroep van 
de verweerders tegen clit vonnis en over 
dat van eiseres tegen een vonnis van 
8 jnni 1971 clat, nate hebben vastgesteld 
clat het vonnis van 10 december 1968 het 
geschil had omschreven door. te zeggen 
dat het enkele feit clat wegwerken de 
normale afioop van het natuurlijke 
water zonden gewijzigcl hebben enkel de 
aansprakelijkheid van een gemeente ten 
gevolge heeft ingeval die werken gebrek
kig zonclen nitgevoerd zijn, beslist dat dit 
vonnis in kracht van gewijsde is gegaan 
wegens de volledige tennitvoerlegging 
ervan door de verschijning, zonder voor
behond, van de partijen op het desktmdi
genonderzoek en de desktmdige een aan
vullencle opclracht geeft; 

Dat het bestreclen vonnis het hoger 
beroep tegen het vonnis van 10 december 
1968 " niet ontvankelijk of althans zonder 
voorwerp " verhlaart en, nitspraak doen
cle over het hager beroep tegen het vonnis 
van 8 juni 1971, voor recht zegt dat 
eiseres de erfdienstbaarheid heeft ver
zwaarcl waarllj-ee het lijdend erf van de 
verweerclers Wjas bezwaard en clat deze 
verzwaring te wijten is aan de door haar 
nitgevoerde wegwerken en, clientenge
volge, eiseres veroordeelt tot uitvoering 
van sommige werken om deze verzwaring 
te verhelpen ; 

Dat het cleze veroordeling stm.mt op de 
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gronden dat, krachtens artikel 640 van 
het Burgerlijk }Vetboek, de eigenaar van 
het hoger gelegen erf niets mag doen 
waardoor de erfdienstbaarheid van het 
lager gelegen erf verzwaard wordt ; dat 
een erfdienstbaarheid wordt verzwaard 
door de, zelfs correcte, uitvoering van 
een werk dat tot resultaat heeft het water 
bijeen te brengen en het noodzakelijk 
een omvangrijker volume, een grotere 
kracht en stroming te geven dan de 
verspreide greppels waaruit het bestond ; 
dat de vraag dus niet is of de door eiseres 
venichte werken correct werden uitge
voerd, doch of ze tot resultaat hebben 
gehad de erfdienstbaarheid van het 
lijdend erf te verzwaren, en dat die 
werken, zel£c; indien er techn:isch niets op 
aan te mer ken_ valt, de erfdienstbaarheid 
hebben verzwaard; 

Overwegende dat het bestreden vonnis, 
door eiseres aldus te veroordelen zonder 
vast te stellen dat zij een fout heeft 
begaan, terwijl het vonnis van 10 decem
ber 1968 definitief had beslist dat zij 
slechts aansprakelijk zou zijn indien 
werd bewezen dat zij de werken gebrek
kig heeft uitgevoerd, het gezag van 
gewijsde van dit vonnis heP.ft miskend; 

Dat het eerste onderdeel van het 
middel gegrond is ; 

Qverwegende dat het vonnis van 
10 december 1968, dat een onderscheid 
maakt tussen het natuurlijk water en het 
afvalwater, ook besliste dat de aanwezig
heid van dit afvalwater enkel te wijten 
kon zijn aan fouten die door de buren van 
de verweerders werden begaan en dat 
eiseres « vreemd was aan deze kwestie » ; 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
deze beslissing bevestigt en dat ze 
definitief is geworden bij gebrek aan 
voorziening van de verweerders ; 

Doch overwegende dat het beschik
kende gedeelte van dit vonnis dat voor 
het overige het hoger beroep van de ver
weerders tegen het vonnis van 10 decem
ber 1968 niet ontvankelijk of althans 
zonder voorwerp verklaart door geen 
enkele partij rechtsgeldig kon worden 
bestreden; dat de cassatie zich, in die 
mate, tot dit beschikkende gedeelte 
moet uitstrekken ; 

Om die redenen, en zonder dat er grond 
bestaat tot onderzoek van het eerste 
middel, dat geen ruimere cassatie kan 
meebrengen, vernietigt het bestreden 
vonnis, behalve in zover het de zaken 
sarnenvoegt, het hoger beroep van 
eiseres tegen het vonnis van 8 juni 1971 
ontvangt en beslist dat eiseres « vreemd 

IS aan de aanwezigheid » van afval
water ; 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 f~itenrechter wordt beslist; verwijst 
de aldus beperkte zaak naar de Recht
bank van eerste aanleg te Luik, zitting 
houdend in hoger beroep. 

22 februari 1973. - 1e kamer. -
Voo?·zitter, de H. Valentin, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Verslaggever, 
Baron Richard. - Gelijkluidende con
clusie, de H. Depelchin, advocaat-gene
raai. - Pleiters, de HH. Bayart en 
Philips. 

1 e KAMER. - 22 februari 1973, 

HOGER BEROEP. - BURGERLIJKE 
ZAKEN. - 0NSPLITSBA,AR G-!J]SCHIL. -
BE GRIP. 

V oor de toepassing van artikel 1053 van 
het Gerechtelijk W etboek is het geschil 
enkel onsplitsbaar wanneer de gezamen
lijke tenuitvoe?·legging van de onder
scheiden beslissingen waartoe het aan
leiding geejt, mate?·ieel · onmogelijk zou 
zijn. (G.W., art. 31.) 

(PHILIPS, T. WAUTHY.) 

ARREST {Ve?·taling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 15 december 1971 in hoger 
beroep gewezen door de Rechtbank van 
eerste aanleg te Nijvel ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 31 en 1053 
van het Gerechtelijk W etboek, 

doo?·dat, na eraan herinnerd te hebben.: 
a) dat eiser, eigenaar van een huis, 
verweerder, eigenaar van het aangren
zende huis, voor de vrederechter hE;Jeft 
gedagvaard tot uitvoering van sommige 
werken en tot betaling van schadeyer
goeding, vervolgens, na verkoop van het 
aangrenzende huis aan de echtgenoten 
Bornain-Gille, deze laatsten heeft gedag
vaard tot uitvoering van een gedeeltE;J van 
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die werken, b) dat, rechtdoende op deze 
rechtsvorderingen, bij verstek tegen ver
weerder en op tegenspraak ten aanzien 
van de echtgenoten · Bornain-Gille, de 
vrederechter, bij een eerste vonnis, een 
deskundigenonderzoek beval, c) dat, na 
verzet van verweerder, de vrederechter 
hem, bij een tweede vonnis, buiten de 
zaak stelde, het bestreden vonnis ver
klaart dat het hoger beroep tegen deze 
beslissing, dat door eiser alleen tegen 
verweerder is gericht, krachtens arti
kel 1053 van het Gerechtelijk Wetboek 
niet kan worden toegelaten, gelet op de 
onsplitsbaarheid van _het geschil die 
hieruit is afgeleid" dat de betwisting erin 

. bestaat, na onderzoek van de juistheid 
van de aangevoerde grieven, onder meer 
vast te stellen of de aansprakelijkheid op 
W authy dan wel op de echtgenoten 
Bornain rust of nog of ze gemeen is aan de , 
ene en aan de anderen ; . . . dat ingeval 
onderscheiden beslissingen zouden wor, 
den gewezen in de beide geschillen, het 
ene tussen Philips en W authy en het 
andere tussen Philips en de echtgenoten 
Bornain, het heel goed kon gebeuren, 
onder meer, dat een beslissing Wauthy 
uitsluitend aansprakelijk stelt voor een 
hepaalde grief en volgens de andere alleen 
de echtgenoten Bornain voor dezelfde 
grief aansprakelijk zijn ; dat hieruit zou 
volgen dat een gelijktijdige tenuitvoer
legging materieel onmogelijk zou zijn ; 
... (dat) bovendien ... wegens het onder
zoek van de gegrondheid van de ste1ling 
van . appellant in hoger beroep en het 
antwoord op de door partijen aange
voerde middelen uitspraak moet worden 
gedaan over de verplichtingen van de 
echtgenoten Bornain die voortvloeien uit 
hun gedraging, uit de kennis die zij 
hadden van de vroegere geschillen als
mede van de gevolgen van de clausule 
van indeplaatsstelling in de akte van 
verkoop van 25 april 1968, hoewel deze 
partijen, ofschoon zij rechtstreeks een 
belang hebben dat in strijd is met dat van 
eiser in hoger beroep, niet bij de debatten 
tegenwoordig zijn ,, 

terwijl, volgens artikel 31 van het 
Gerechtelijk W etboek, het geschil enkel 
onsplitsbaar is in de zin van artikel 1053 
wanneer de gezamenlijke tenuitvoerleg
ging van de onderscheiden beslissingen 
waartoe het aanleiding geeft, materieel 
onmogelijk zou·zijn en zulks te]J. deze niet 
het geval is, daar een gezamenlijke tenuit
voerlegging materieel niet onmogelijk zou 
zijn indien veroordelingen tot uitvoering 
van werken, in beide ·huizen of in een 
ervan, en tot schadevergoedirig worden 1 

uitgesproken ten laste van de ene of van 
de beide gedaagde partijen, en er even
min materiele onmogelijkheid zou zijn 
ingeval de beide rechtsvorderingen wor
den afgewezen : 

Overwegende dat, daar wijzigingen 
werden gebracht aan het panel dat grenst 
aan dat van eiser, deze laatste in de eerste 
plaats verweerder heilft gedagvaard tot 
uitvoering en verwijdering van sommige 
werken om de schade te verhelpen die hij 
zou hebben geleden, vervolgens, wegens 
de verkoop door verweerder van zijn 
pand aan de echtgenoten Bornain, ge
noemde Bornain tot uitvoering van een 
gedeelte van die werken; 

Overwegende dat het vonnis erop wijst 
dat de betwisting erin bestaat, na onder
zoek van de juistheid van de door eiser 
aangevoerde grieven, onder meer de op 
ieder rustende aansprakelijkheid vast te 
stellen, dat ingeval in de geschillen 
onderscheiden beslissingen zouden wor
den gewezen, het kon gebeuren dat ze 
hetzelfde schadelijke feit toeschrijven, de 
ene aan de uitsluitende aansprakelijkheid 
van verweerder, de andere aan die van de 
echtgenoten Bornain, zodat een gelijk
tijdige tenuitvoerlegging van die beslis
singen materieel onmogelijk zou 7ijn ; 

Overwegende dat deze consideransen 
insluiten dat de rechter heeft geoord~eld 
dat de onsplitsbaarheid van het geschil 
hieruit volgde dat, ingeval onderscheiden 
beslissingen zouden worden gewezen, 
de werken die ze zouden bevelen tot 
herstel van hetzelfde schadelijke feit 
verschillend zouden kunnen zijn, zodat 
de tenuitvoerleggirtg ervan materieel 
onmogelijk zou zijn ; 

Dat de beslissing aldus wettelijk IS 

verantwoord; 
Dat het middel naar recht faalt; 

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

dooTdat het vonnis niet regelmatig met 
redenen is omkleed daar het niet ant
woordt op de conclusie waarbij eiser, om 
te doen uitkomen dat de gevraagde 
onderzoeksmaatregel zelf niet onsplits
baar was, deed gelden " dat het hoger 
beroep van het vonnis van 3 juni 1969 
enkel tot gevolg heeft te horen zeggen 
dat het desktmdigenonderzoek bevolen 
bij het vonn}s van 19 november 1968 en 
bevestigd bij) het vonnis van 3 juni 1969 
aan gedaagde in hoger beroep moet 
tegengeworpen kunnen worden . .. dat 
men niet goed inziet hoe men die beslis-
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singen zou ktmnen knuitvoerleggen, 
tenzij door een betekening van het 
vonnis ; dat zelfs indien de tenuitvoer
legging mogelijk was niets zich tegen de 
gelijktijdige tenuitvoerlegging van deze 
beslissingen zou verzetten » : 

Overwegende dat eiser ]:Jij conclusie 
betoogde dat het geschil niet onsplitsbaar 
was in de zin van artikel 31 van het 
Gerechtelijk Wetboek; dat hij tot staving 
van zijn . verklaring de in het middel 
overgenomen argumentatie deed gelden ; 

Overwegende dat het vonnis erop wijst 
dat de betwisting erin bestaat vast te 
stellen wie aansprakelijk is voor de 
schade aan het pand van eiser en dat de 
opdracht van de door de eerste rechter 
aangestelde deskundige er juist in bestaat 
na te gaan .of deze schade door verweer
der of door de echtgenoten Bornain dan 
wel door heiden w9rd veroorzaakt ; dat 
ingeval onderscheiden beslissingen zou
den worden gewezen een gelijktijdige 
tenuitvoerlegging materieel onmogelijk 
zou zijn ; dat het, dientengevolge, besluit 
tot onsplitsbaarheid van het geschil ; 

Overwegende dat het vonnis aldus op 
het voorgedragen verweer antwoordt ; 
dat het niet verplicht was bovendien te 
antwoorden op de argumenten die tot 
steun ervan dienen ; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 774, inzon
derheid lid 2, 1042, 1051 en 1053 van het 
Gerechtelijk Wetboek, 

doordat het vonnis, om te beslissen dat 
het hoger beroep niet kan worden toege
laten, verklaart dat voornoemd arti
kel 1053, lid 3, « bepaalt dat bij niet
inachtneming van de in dit artikel ge
stelde regels het hoger beroep niet' wordt 
toegelaten; dat zulks niettemin laat 
veronderstellen dat er, in voorkomend 
geval, een termijn kan worden toegekend 
om partijen in staat te stellen de proce
dure te regulariseren; .. (dat) echter ... 
ten deze, Wauthy het beroepen vonnis 
van 3 juni 1969 aan de oorspronkelijke 
eiser en aan de echtgenoten Bornain heeft 
doen betekenen volgens akte van 2 okto
ber 1969; dat, naar luid van artikel 1053 
van het Gerechtelijk W etboek, eiser in 
hoger beroep vervallen is van zijn · recht 
om tegen de echtgenoten Bornain hoger 
beroep in te stellen », 

terwijl de rechter, door aldus uitspraak 
te doen, de vordering afwijst op grond 
van een exceptio, afgeleid uit het niet 

tijdig instellen van hoger beroep tegen 
de echtgenoten Bornain, die voor h!'Jm 
niet was opgeworpen, wat hij niet kon 
doen zonder de heropening van de debat
ten te bevelen, zoals dat bij artikel 774 
van het Gerechtelijk Wetboek wordt 
voorgeschreven : 

Overwegende dat uit de door panijen 
genomen conclusies blijkt dat zij voor de 
rechtbank hebben gedebatteerd over. de 
ontvankelijkheid van een hoger beroep 
dat eiser aan de echtgenoten Bornain zou 
betekenen ; ' 

Dat verweerder betoogde dat de ter
mijn van hoger beroep ten aanzien van 
alle partijen was verstreken, terwijl eiser 
beweerde dat niets zich ertegen verzette 
dat de echtgenoten Bornain in hoger 

· beroep in de zaak zouden worden ge, 
roepen; , 

Dat het vonrtis aldus, door te beslissen 
dat eiser vervallen was van zijn r0cht om 
tegen de echtgenoten Bornain hager 
beroep in te stellen, uitspraak heeft 
gedaan over een excepti(l. die voor hem 
was ingeroepen ; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Om die redenen, verwerpt de voor7 
ziening ; veroordeelt eiser in de .kosten. 

22 februari 1973. - I e kamer. -~ 
Voorzitter, de H. Valentin, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggever, 
de H. Busin. Gelijlcluidende con
clusie, de H. Depelchin, advocaat-gene
raal. - Pleiters, de HH. Fally en van 
Heeke. 

18 KAMER. - 23 februa:ti 1973. 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. - BuRGERLIJ:irn zA
KE.N. - BESLISSING. WAARBIJ EEN EIS 
WORDT TOEGEWEZEN. - REGELMATIG 
VOORGEDRAGEN VERWEER. - GE.EN 
PASSEND .A.NTWOORD. - NIET MET 
REDENEN OMKLEDE BESLISSIN'G. 

Niet regelmatig met redenen omlcleeil: i~ 
de beslissing wam·bij een eis wordt toe
gewezen, zonder passend te antwoorden 
op een regelmatig bij conclusie voor-
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gedragen verwee1· van de tegenpw·tij (1). 
(Grondwet, art. 97.) 

(NATIONALE MAA;'[SCHAPPIJ DER BEL
GISCHE SPOORWEGEN, T. VAN ZAVEL
BERGH.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 21 januari 1972 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

Over de twee middelen samen, beide 
afgeleid uit de schending van .arti
kel 97 van de Grondwet, 

doordat het arrest, het beroepen vonnis 
hervormend, eiseres veroordeelt tot de 
betaling van 18.989 en 1.000 frank, met 
de vergoedende en gerechtelijke interes
ten en de kosten, een geneesheer-des
kundige aanstelt met de gebruikelijke 
opdracht · en de tegeneis van eiseres als 
ongegrond afwijst, op grand dat het 
« vaststaat dat Van Zavelbergh tegen 
een matige en aan de plaatsgestf'ldheid 
aangepaste snelheid reed en niet bewezen 
wordt dat hij de naar omlaag draaiende 
slagboom tijdig in de straling van zijn 
ktuislichten had moeten opmerken, zo
dat het ongeval aan zijn onoplettend
heid te wijten zou zijn ; dat het getuigenis 
van Van Brusselen, die Van Zavelbergh 
op 50 meter volgde aan het stuur van een 
vrachtwagen en die verklaart dat de 
slagboom naar omlaag draaide wanneer 
Van Zavelbergh er een tiental meters 
van· verwijderd was, ten deze doorslag
gevend voorkomt ; dat dienvolgens geen 
font in hoofde van laatstgenoemde kan 
in aanmerking genomen worden " ; 

te.rwijl, e.erste middel, deze reden of 
enige andere reden van het arrest geen 
antwoord geeft op het door eiseres in 
conclusie ingeroepen middel luidend als 
volgt .: « dat de verklaringen van Van 
Brusselen tegenstrijdig zijn; hij aan de 
Rijkswacht verklaarde dat hij op het 
ogen blik van het , ongeval ongeveer 
50 meter van de overweg verwijderd 
was ; hij dit nogmaals bevestigde in zijn 
verklaring van 25 november 1966 aan 
de verzekeringsmaatschappij, doch in 
deze verklaring voorhoud't dat hij appel
lant (thans verweerder) volgde op onge
veer 20 meter ; dat hieruit volgt dat 
appellant op het ogenblik dat getuige 

(1) Cass .. 10•november 1972, supra, biz. 246. 

Van Brusselen bemerkte dat de slag
bomen bijna dicht waren, minimum 
30 meter van de overweg verwijderd 
was en niet 10 meter zoals dezelfde ge
tuige voorhoudt ; dat bijgevolg de ver
klaringen van Van Brusselen onmogelijk 
als basis voor de afstand kunnen aan
vaard worden" en « dat met betreki~ing 
tot de zogezegde grate onvoorzichtig
heid de slagbomen neer te laten wanneer 
het voertuig van de tegenpartij reeds 
zeer dicht genaderd was, kan gewezen 
worden op het getuigenis van Piot Alfons, 
die verklaart dat de afsluitingen reeds 
volledig gesloten waren toen hij op 100m 
van de overweg de wagen van Van 
Zavelbergh zag afkomen "• zodat het 
arrest niet naar het vereiste van de aan
gehaalde grondwettelijke bepaling ge
motiveerd is en het Hof bijgevolg niet 
in de mogelijld-wid stelt zijn wettelijk 
controlerecht uit te oefenen : 

te1·wijl, twe.ede middel, deze of enige 
andere reden van het arrest geen ade
kwaat antwoord geeft op het door eise
res in conclusie ingeroepen middelluidend 
als volgt : « dat de verklaringen van deze 
getuige betreffende de snelheid van het 
voertuiO' van appellant (thans verweer
der) ev~neens onaanvaardbaar zijn; dat, 
terwijl appellant zelf verklaard~ te stu
ren met een snelheid van 60 kilometer, 
getuige Van Brusselen aan de Rijks
wacht een snelheid van 40 a 50 kilo
meter opgeeft en in zijn ve~~laring ~an 
de verzekeringsmaatschapplJ, 40 ki~o
meter vermeldt "• zodat het arrest met 
naar het vereiste van de aangehaalde 
wetsbepaling gemotiveerd is en het Hof 
bijgevolg niet in de mogelijJ0.eid stelt 
zijn wettelijk controlerecht mt te oefe
nen: 

Overwegende dat eiseres in conclusie 
aanvoerde dat, om de in de middelen 
aangehaalde redenen, de verklaringen 
van de getuige Van Brusselen onaan
nemelijk waren, zowel wat de door ver
weerder ontwikkelde snelheid betreft als 
de afstand waarop zijn wagen zich be
vond, op het ogenblik dat de slagbomen 
van de spoorwegovergang naar omlaag 
draaiden ; dat zij daaruit afleidde dat 
die verklaring~m niet konden' in aanmer' 
king worden genomen ; 

Overwegende, enerzijds, dat het arrest 
zich ertoe beperkt vast te stellen dat de 
snelheid van verweerder matig was en 
aan de plaatsgesteldheid aangepast, zon
der de elementen te preciseren waarop 
het die vaststelling steunt en zonder de 
conclusie van eiseres te beantwoorden 



- 625 

waarin zij op het wisselend karakter van 
de verklaringen van getuige Van Brusse
len wees en op hun gebrek aari overeen
stemming met de verklaringen van ver
weerder zelf ; 

Overwegende, anderzijds, dat het ar
rest releveert dat, wat de afstand be
treft waarop de wagen van verweerder 
zich bevond, de verklaringen van de 
getuige Van Brusselen doorslaggevend 
zijn, zonder de omstandige conclusie te 
beantwoorden van eiseres die de bewijs
waarde van die verklaringen wegens hun 
onsamenhangend karakter betwistte ; 

Dat de middelen derhalvs gegrond 
zijn; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest ; beveslt 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 zou worden beslist; verwijst de 
zaak naar het Hof van beroep te Gent. 

23 februari 1973. -1e kamer.- Voor
zitter, Ridder Rutsaert, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Ve1·slaggever; de 
H. Gerniers. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Detournay, advocaat-generaal. -
Pleiters, de HH. Van Ryn en Fally. 

1 e KAMER. - 23 februari 1973. 

BEWIJS. - BEWIJS DOOR GESCHRIFT. -
BEWIJSKRA CRT VAN DE AK'I'EN. -BUR
GERLIJKE ZAKEN. - CONCL USIE. -
BESLISSING HIEROP GEGROND DAT EEN 
FEIT DOOR EEN PARTIJ ERKEND IS. -
FEIT DAT- DOOR DEZE PARTIJ BIJ CON
CLUSIE WORDT BETWIST. - MISKEN

NING VAN DE BEWIJSKRACHT VAN DEZE 
CONCLUSIE. 

De bewijskracht van de conclusie van een 
partij wordt miskend door de rechter, 
die vaststelt dat deze partij een jeit er
kent, hoewel dit feit in die conclusie werd 
betwist (1). (B. W., art. 1319, 1320 en 
1322.) 

(1) Cass., 7 februari 1973, supra, blz. 568. 

(R ... , T. ORDE VAN A,RCHITECTEJ-:f.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op de bestreden 
sententie, op 30 mei 1972 gewezen door 
de Raad van beroep, met het Nederlands 
als voertaal, van de Orde van architec
ten; 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de anikelen 1, 12 van de wet 
van 20 februari 1939 op ds bescherming 
van de titel en van het beroep van archi
tect, 2, 4, 17, 19, 20, 21, § 1, 31 van de 
wet van 26 jrini 1963 tot instelling van 
een Orde van architecten, zoals gewij
zigd door de wet van 15 juli 1970, 1319, 
1320, 1322, 1349,_ 1353 van het Burger
lijk Wetboek, 5 van het koninklijk be
sluit van 20 juli 1955 tot coordinatie van 
de wetten op het bediendencontract, 
zoals gewijzigd door de wet van 5 decem
ber 1968, en 97 van de Grondwet, 

doordat de sententie beslist dat eiser 
niet meer als zelfstandig architect op 
de tabel van de Orde van architecten kan 
opgenomen worden om de reden dat hij 
« niet over de nodige tijd beschikt om 
zijn beroep van zelfstandige architect 
met de vereiste waardigheid uit te oefe
nen ; hij immers toegeeft dat hij een full
time betrekking heeft ; hij beweert dat 
hij zich op elk ogenblik kan vrijmaken, 
doch dit niet bewijst ; dat onmiddellijk 
dient opgemerkt te worden dat zijnwerk
gever dit nooit bevestigd heeft ; hst ont
werp van bediendencont:r:act dat hij 
overlegt geen bewijskracht heeft ; het 
altijd van de toelating van zijn werk
gever, ten aanzren van wie hij tot nor
male prestaties gehouden is, zal af
hangen of hij gedurende de werkuren 
over zijn tijd kan beschikken; hij ander
zijds ten aanzien van de bouwheer ver
plicht is zich te zijner beschikking te 
houden ; hij zijn taak van covtrole 
meestal enkel nuttig kan uitvoeren ter
wijl het werk op de bouwwerf bezig is ; 
hij aldus feitelijk in de onmogelijkheid is 
tijdens en na de normale werkuren zijn 
taak behoorlijk uit te voeren ; . . . deze 
grond volstaat om de opgelegde sanctie 
te motiveren, die rechtmatig voorkomt "• 

terwijl 1° eiser, die gediplomeerd is als 
burgerlijk bouwkundig ingenieur, ge
rechtigd is in hoedanigheid van archi
tect op te treden en· ingeschreven te 
worden op de lijst van de Orde van ar
chitecten (schending van de artikelen 1, 
12 van de wet van 20 februari 1939, 2, 4, 
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17, 19, 20, 21, § 1, en 31 van de wet van 
26 juui 19G3) ; 2° eiser in zijn conclusie 
in 11itdl·ukkelijke bewoordingen stelde 
dat hij precies om « als zelfstandige 
architect nog te kunnen optreden, prak
tisch een part-time functie aanvaard 
had bij zijn werkgever " en hij derhalve 
hoegenaamd niet toegaf een «full-time" 
functie uit te oefenen en de sententie 
door die zogezcgde toegeving van eiser 
in aanmerking te nemen, de bewijskracht 
van die conclusie miskent en in alle 
geval zonder opgave van enig motief 
aan dit middel voorbijgegaan werd 
(schending van de artikelen 1319, 1320, 
1322 van het Burgerlijk Weoboek en 
97 van de Grondwet) ; 3° dienvolgens 
de gevolgtrekking van de sententie, lui
dens WCJlke eiser zich too normale werk
uren tegenover zijn werkgever zon ver
bonden hebben en het altijd van de toe
lating van de werkgever zou afhangen of 
hij gedurende de werkuren over zijn Gij d 
kan baschikken, niet regelmatig is daar 
deze a.fgeleid wordt nit een verkeerde 
voorstelling van de vogezegde toegeving 
van eiser en slechts door de overeenkomst 
of de gebruiken kan bewezen worden 
(schending van de artikelen 1349 en 1353 
van het Burgerlijk Wetboek en 5 van het 
koninldijk besluit van 20 juli 1955), zodat 
de sententie de in het middel aangehaalde 
bepalingen schendt 

Wat het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dao eiser in conclusie aan
voerde dat de beroepen beslissing hem 
zonderreden verbod oplegde zijn beroep 
van zelfstaridig architect nit te oefenen, 
wanneer hij in feite, precies oni nog als 
zelfstandig architect te kunnen optreden, 
praktisch een part-oime functie bij zijn 
werkgever had aanvaard ; 

Overwegende dat de raad van beroep 
zijn beslissing steunt op de vaststelling 
dat eiser toegeeft dat hij een full-time 
betrekking heeft ; 

Dat uit de sententie niet blijkt dat die 
vasustelling op een ander element dan ·op 
de· conclusie van eiser zou steunen ; 

Dat de sententie derhalve van voor
melde · conclnsie een interpretatie geeft 
?-ie met de termen ervan onverenigbaar 
lS; 

Dat het tweede onderdeel g0grond is ; 

Om die redenen, verni0tigt de bestre
den sententie ; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de kant 
van de vernietigde bf'slissing; 'houdt de 
kosten aan, opdat er·over door hat rechts
college van verwijzing zon worden be-

slist; verwijst de zaak naar de anders 
samengastelde Raad van beroep, met het 
Nederlands als voartaal, van de Orde 
van Architecten. 

23 februari 1!:!73.- 1e kamer.- Vo01·
zitte1·, Ridder Rutsaerv, raadsheBr waar
nem::md voorzitter. - Ver8lagge,Jer, de 
H. Gerniers. - Gel~1kluidende conclttsie, 
de H. Detournay, advocaat-generaal.· ~ 
Pleiter, de HH. Houtekier en Ansiaux. 

2e KAMER. - 26 februari 1973. 

1° CASSATIEMIDDELEN. - S'IRAF
ZAKEN. - MIDDEL DAT ENKEL TEGEN 
TEN OVERVLOEDE GEGEVEN REDENEN 
IS GERICHT( - NIET-ONTVANKELIJK. 
HEID. 

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN.- STRAFZAE:EN.-
00NCLUSIE TEN BETOGE DATER TWIJ
FEL BESTOND OMTRENT FEITELIJKE 
GEGEVENS. - CONCLUSIE DIE INGE
VOLGE DE VASTSTELLINGEN VAN DE. 
'RECH'I'ER NIET MEER TER ZAKE IS. -
00NCI.USIE WAAROP NIET li'IEER MOET 
WORDEN GEANTWOORD. 

l 0 N iet ontvankelijlc, we gens het ontb1·eken 
van belang, is het middel dat slechts 
tegen ten ove1·vloede gegeven redenen van 
de bestreden beslissing is gericht ( l). 

2o De 1·echte1· is niet ve1·plicht te antwoorden 
op een conclttsie ten betoge dat er twijjel 
bestond omtrent jeitelijke gegevens, wan
neer deze, ingevolge de vaststellingen van 
zijn beslissing, niet meer ter zake 
dienend zijn (2). (Grondwet, art. 97.) 

(HAQUET.) 

ARREST (vertaling). 

HET. HOF ; - Gelet op het bestreden 

(1) Cass., 17 april 1972 (.Arr. cass., 1972, 
blz. 768). 

(2) Cass., 7 juni 1971 (.Arr. cass., 1971, 
blz. 999) ; vgl. cass., 18 december 1972, supra, 
blz. 400; men raadplege cass., 11 oktober1971 
(.Arr. ca.ss., 1972, blz. 157). 
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vonnis, op 5 oktober 1972 in hoger beroep 
gewezen door de Correctionele Recht
bank te Hoei ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 97 van de_ Grand
wet en 33 van de wet betreffende de 
politie op het wegverkeer, gecoordineerd 
op 16 maart 1968, 

door·dat het vonnis eiser veroordeelt 
wegens vluchtm,isdrijf, onder meer op 
grand dat " de getuigen die tijdens het 
vooronderzoek werden verhoord, zeer 
duidelijk het geluid van de botsing heb
ben gehoord; dat, in strijd met wat 
beklaagde beweert, dit geluid niet kan 
worden verward met het gewone geluid 
van het bestelwagentje of met het geluid 
van de schok toen het voertuig de sloot
kant is opgereden », 

terwijl, eerste onderdeel, die redengeving 
op geen enkel gegeven van de zaak 
berust en bovendien in het onzekere laat 
Qf de rechtbank al dan niet geloof heeft 
willen hechten aan de onder ede afge
nomen getuigenverklaringen waaruit 
blijkt dat de inzittenden van eisers wagen 
slechts een licht geluid hebben gehoord, 
dat normaal hieruit voortkwam dat de 
bestelwagen bij het kruisen even de kant 
van het. talud was opgereden, en het, val
gens de mening van de bestuurder van de 
tegenliggende wagen, voor eiser wegens 
zijn snelheid moeilijker was het geluid 
van de schok waar te nemen ; 

.tweede onderdeel, het vonnis geen pas
send antwoord geeft op eisers conclusie 
in hager beroep, die uitdrukkelijk gegrond 
was op de genoemde getuigenverkla
ringen, op de geringe beschadiging van 
de voertuigen, en ten slotte op verschil
lende gegevens waaruit bleek dat eiser, 
die verzekerd was, er geen belang bij had 
zich aan de nodige vaststellingen te 
onttrekken en geen kans had om aan de 
opsporing te ontsnappen, dat hij niets 
heeft gedaan om zijn wagen te verbergen, 
die hij heeft laten stationeren v66r zijn 
woonplaats, op twee kilometer van de 
plaats van het ongeval, en dat bij hun 
optreden de verbalisanten hebben vast
gestel~ dat eiser oprecht verbaasd was : 

Over het middel in het geheel : 

Overwegende dat, buiten de redenen 
waarop het middel kritiek uitoefent, het 
vonnis ter staving van zijn beslissing en 
zonder deswege te worden bestreden, 
stelt dat "anderzijds beklaagde er zich 
op die smalle weg noodzakelijk heeft 
moeten rekenschap van geven dat hij 

het gekruiste voertuig had geraakt ; dat 
hij trouwens onmiddellijk na het ongeval 
in zijn achteruitkijkspiegel heeft kunnen 
opmerken dat het zopas aangereden 
voertuig bleef stilstaan ; dat hij niettemin 
verder is gereden » ; 

Overwegende dat deze overwegingen, 
die vreemd zijn aan de in het middel 
aangevoerde getuigenissen en die gegeven 
zijn krachteils de bevoegdheid van de 
rechter oin de bewijskracht van· het te 
onderzoeken feit op oDaantastbare wijze 
te beoordelen, volstaan als wettelijke 
rechtvaardiging voor de beslissing dat 
eiser wist dat zijn voertuig zopas een 
ongeval had veroorzaakt of daartoe aan
leiding was geweest ; 

Dat derhalve enerzijds het middel, in 
zoverre het tegen het vonnis als grief 
aanvoert op een loutere bewering te 
steunen en in het onzekere te laton of de 
rechtbank al dan niet heeft willen geloof 
hechten aan de getuigenissen, slechts 
kritiek oefent op ten overvloede gegeven 
redenen van bet vonnis; dat anderzijds• 
de rechtbank niet uitdrukkelijk moest 
antwoorden op eisers conclusie, die niet 
meer ter zake was ingovolge de redenen 
van de beslissing die niet door het middel 
werden bestreden ; 

Dat geen enkel onderdeel van het 
middel kan worden aangenomen ; 

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

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

26 februari 1973. - 2e kamer, -
Voorzitte7', de H. Trousse, ra.adsheer 
waarnemend voorzitter. - Verslaggever, 
de H. Capelle. - Gelijkluidende con
clusie, de H, Paul Mahaux, eerste advo
caat-generaal. -- Ple,ite7'8, de HH. Lou
mayo en Bribosia (heiden van de balie te 
Hoei). 

2" KAMER. - 26 februari 1973. 

10 WEGVERKEER.- BESTUREN VAN 
EEN VOERTUIG OP EEN OPENBARE 
PLAA'LS, IN STAA'[ VAN DRONKENSOHAP. 
-· WET BETREFFENDE DE POLITIE OVER 

- l 
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HET WEGVERKEER, ARTIKEL 34, 10.
MINIMUM GEV ANGENISSTRAF. 

20 STRAF. - EENDAADSE SAMENLOOP 

VAN l\USDRIJVEN. - ZWA-I.RSTE STRAF. 

- BESTUREN VAN EEN VOERTUIG OP 
EEN OPENBARE PLAATS, IN STAAT VAN 

DRONKENSCHAP.- QVERTREDING VAN 

HET WEGVERKEERSREGL:EMENT. -. 
ALLEEN DE STRAF TOT BETEUGELING 

VAN RET EERSTE MISDRIJF MOET WOR
DEN UITGESPROKEN. 

3° CASSATIE. - OMVANG. - STRAF
ZAKEN. - 0NWETTEUJKE GEVANGE

NISSTRAF. - VOLLEDIGE CASSATIE MET 
VERWIJZING. 

1° De gevangenisstmj die W01"dt opgelopen 
doo1· degene die in staat van di·onken
sohap een voertuig bestuttrt op een open
bare plaats, mag niet minde1· bedragen 
dan vijjtien dagen (1). (Wet betreffende 
de politie over het wegverkeer, coiitdi
natie van 16 maart 1968, art. 34, 1°.) 

2° W annee~· het misdrijj in staat van 
dronkensohap een voe1·tuig op een open
bai·e plaats te hebben bestuUi·d en een 
ove1·treding van het wegveTlceers1·eglement 
door eenzelfde Jeit worden opgeleve1·d, 
moet alleen de zwaaTste stmf woTden 
uitgesproken, namelijk die welke het 
eeTste misdrijj beteugelt (2). (S.vV., 
art. 65 ; wet betreffende de politie 
over het wegverkeer, coiirdinatie van 
16 maart 1968, art. 29, lid 1, en 34, 1°.) 

3° De veTnietiging van een veToo1·delende 
beslissing wegens de onwettelijkheid van 
de gevangenisstmj, uitgespmken samen 
met de geldboete en het ve1·val van het 
Teoht een voertuig te bestu1·en, is een 
volledige oassatie en geschiedt met 
venvijzing (3). 

(PROCUREUR DES K.ONINGS 

TE DINANT, T. STAQUET.) 

ARREST (ve1·taling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 

(1) Cass., 24 april 1972 CArr. cass., 1972, 
blz. 796). 

(2) Men raadplege cass., 20 september 1965 
(Bull. en PASIO., 1()66, I, 88). 

(3) Cass., 20 september 1965, waarvan 
sprake in noot 2 ; men raadplege ook cass., 
8 december 1970 (Arr. cass., 1971, blz. 350). 

vonnis, op 9 oktober 1972 in boger beroep 
gewezen door de Correctionele Rechtbank 
te Dinant; 

Over het middel afgeleid uit; de scherr
ding van de artikelen 65 van het Straf
wetboek en 34 van de wet betreffende de 
politie van het wegverkeer (gecoiirdi
neerd op 16 maart 1968), 

dooTdat het vonnis verweerder, op 
grond van eenheid van opzet, tot een 
enkele straf van acht dagen gevangenis 
en 100 frank geldboete veroordeelt 
wegens overtreding van artikel 27-1 van 
het koninklijk besluit van 14 maart 1968 
houdende algemeen 'reglement op de 
politie van het wegverkeer, welke over
treding 's nachts werd begaan, alsmede 
van artikel 34, 1°, van voornoemde wet, 

tenvijl de ten dezen toepasse1ijke 
zwaarste straf, dit is die welke . bij 
genoemd art.ikel 34, 1°, wordt gesteld, is 
gevangenisstraf van vijftien dagen tot 
drie maanden en geldboete van 100 frank 
tot 1.000 frank of Min van die straffen 
aileen: 

Overwegende dat het vonnis verwe€r
der wegens de in het middel aangegeven 
misdrijven veroordeelt tot een enkele 
straf, met name tot acht dagen gevan
genisstraf en tot 100 frank geldboete, 
alsmede tot verval van het recht om een 
voertuig te besturen ; 

Overwegende dat de uitgesproken 
gevangenisstraf lichter is dan de mini
mmnstraf gesteld bij artikel 34-1° van 
de wet betreffende de politie op het 
wegverkeer (gecoiirdineerd op 16 maart 
1968), welke straf ten dezen toepasselijk 
is krachtens artikel 65 van het Straf
wetboek; 

Dat het middel gegrond is ; 

Overwegende dat de onwettelijkheid 
van een der bestanddelen van de toege
paste straf de gehele straf aantast en dat 
derhalve de beslissing waarbij die straf 
wordt uitgesproken, geheel moet worden 
vernietigd ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den vonnis, voor zover het, rechtdoende 
op de .strafvordering die tegen . de ver
weerder Staquet is ingesteld, tegen hem 
veroordelingen uitspreekt en met name 
hem hoofdelijk met de medebeklaagde 
veroordeelt in de kosten; 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 
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naar de Correctionele Rechtbank te 
N amen, zitting houdende in hager beroep. 

26 februari 1973. - 2e kamer. -
Voorzittm·, de H. Trousse, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggever, 
de H. Capelle. - Gelijlcluidende con
clusie, de H. Paul Mahaux, eerste 
advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 26 februari 1973. 

1° HOGER BEROEP. - STRAFZAKEN. 
- .AANRANGIG MAKEN VAN DE ZAAK BIJ 
DE RECRTER IN HOGER BEROEP. 
VERKLARING VAN HOGER BEROEP EN 

GEEN DAGVAARDING. 

2° RECHTBANKEN.- STRAFZAKEN.
AANRANGIG MAKEN VAN DE ZAAK BIJ 
DE RECRTER IN HOGER BEROEP. 
VERKLARING VAN HOGER BEROEP EN 
GEEN DAGVAARDING. 

3° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.
BESTUURDER VAN.EEN VOERTUIG DIE 

EEN VOETGANGER KWETST.- VEROOR
DELING VAN DE BESTUURDER OM MET 
EEN TE HOGE SNELHEID TE HEBBJi:N 

GEREDEN DAAR WAAR EEN OVERSTEEK 
VOOR VOETGANGERS IS. ~ VEROOR

DELING VAN DE VOETGANGER WEGENS 
OVERTREDING VAN ARTIKEL 48-3, 5°, 
VAN RET WEGVERKEERSREGLEMENT.
BESLISSING DOOR TEGENSTRIJDIGHEID 
AANGETAST. 

4° CASSATIE. - 0MVANG. - STRAF-
ZAKEN. VOORZIENING VAN DE 
BEKLAAGDE. 0ASSATIE VAN DE 
BESLISSING OP DE STRAFVORDERING. -
BRENGT DE VERNIETIGING MEDE VAN 

DE NIET DEFINITIEVE BESLISSINGEN OP 
DE RECHTSVORDERINGEN VAN DE BUR
GERLIJKE PARTIJEN. - NIETTEGEN
STAANDE DE NIET-ONTVANKET"IJKHEID 
VAN DE VOORZIENING TEGEN DEZE 

BESLISSING EN DE AFSTAND VAN DEZE 
VOORZIENING, ZONDER BERUSTING. 

5° CASSATIE. - OMVANG. - STRAF
ZAKEN. - BURGERIIJKE RECHTSVOR-
DERING. VOORZIENING VAN DE 

BEKLAAGDE. BURGERRECRTELIJK 
AANSPRAK;ELIJKE PARTIJ DIE ZICH NIET 
OF ZICH ONREGELMATIG IN CASSA
TIE HEEFT VOO:RZIEN. - 0ASSATIE OP 

DE VOORZIENING VAN DE BEKLAAGDE. 
- GEVOLG TEN AANZIEN VAN DE 
BURGERRECHTELIJK AANSPRAKELIJKE 
PARTIJ. 

· l 0 en 2° In st1·ajzalcen w01·dt, onder voor
behoud van het geval van aTtilcel 205 va1i 
het Wetboek van stmjvorde1·ing, de zaalc 
bij de rechte1· in hager bemep aanhangig 
gemaalct doo1· de verlclaring van hager 
beroep en niet do01· 'de dagvaa1·ding om 
vo01· hem te ve1·schijnen (l). 

3° Doo1· tegenst?·ijdigheid aangetast en 
de1·halve niet 1·egelmatig met redenen 
omkleed is de beslissing, waarbij de 
bestuurder van een voertuig, die een voet
ganger heejt gelcwetst, wordt veroordeelri 
om met een te hoge snelheid te hebben 
geTeden op een plaats waa1· een oveTsteelc 
voor voetgangers is, hoewel zij de voet
ganger ve1·oordeelt wegens oveTtreding 
van artilcel 4.8-."J, 5°, van het wegver
keeTsreglement, wellce oveTtreding de aan
wezigheid van een dergelijke oversteek 
uitsluit .. 

4° De cassatie, op de voorziening van de 
beklaagde, van rie beslissing op de stmj
vordering brengt de vernietiging mede 
van de niet definitieve beslissingen op de 
rechtsvo1·dm·ingen van de burgerlijke 
partijen, hoewel de voorziening tegen 
deze beslissingen voomlsnog niet ont
vanlcelijk is en zeljs indien de belclaagde 
van deze voorziening afstand heejt 
gedaan, zonder evenwel in ae beslissing 
te bemsten (2). 

5° W anneer de beslissing die de beklaagde 
op de bU?·gerlijlce rechtsvorde1·ing vemor
deelt, veTnietigd wo1·dt op de voo1·zieninq 
van de belclaagde, en de burger1·echtelijk 
aanspralcelijlce partij zich nie.t of zich 
onregelmatig in cassatie heejt voor
zien, verliest de beslissing, waa1·bij deze 
partij voo1· rie veroo1·deling burgeTrech
telijlc aanspmlcelijk wordt ve1·klaa1·d, 
haar bestaansreden ( 3). 

(LANDSBOND VAN NEUTRALE MUTUALI

TEITSVERBONDEN, T. DETHIER EN 
«SOCIETE DES TRANSPORTS INTERCOM-

(1) Cass., 22 september 1940 (Bull. en PASIC.,. 
1941, I, 352) en de noot; 18 oktober 1954 
(ibid., 1955, I, 134) en noot 1; men raadplege· 
cass., 6 april 1971 (Arr. cass., 1971, blz. 745). 

(2) Cass., 11 september 1972, supm, biz. 42. 
(3) Cass., 1 juni 1971 (A1·r. cass., 1971, 

biz. 971). 
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MUNAUX DE LA REGION LIEGEOISE ll ; 

DETHIER EN DEZE VENNOOTSCHAP, T. 

WELS EN GENOEMDE LANDSBOND.) 

ARREST (ve1·taling). 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 15 september 1972 in hoger 
beroep gewezen door de Correctionele 
Rechtbank te Luik ; 

A. Op de voorziening van de Lands
bond van Neutrale Mutualiteitsverbon
den : 

Overwegende dat eiser, burgerlijke 
partij, niet bevoegd is om zich in cassatie 
te voorzien tegen de beslissingen op de 
rechtsvorderingen van het openbaar 
ministerie tegen de . verweerders, onder
scheidenlijk beklaagde en civielrechtelijk 
aansprakelijke partij ; dat de voorziening 
in zoverre niet ontvankelijk is ; 

Over het middel hieruit afgeleid dat het 
vonnis geen uitspraak doet op de burger
lijke rechtsvordering van eiseres tegen 
de verweerders Dethier en « Societe 
des transports intercommunaux . de la 
.region liegeoise ,, op grond dat die rechts
vordering niet aanhangig is bij de recht
bank in hoger beroep, 

terwijl eiseres regelmatig hoger beroep 
heeft ingesteld tegen het vonnis van 
8 juni 1972 van de Politierechtbank te 
Luik die, rechtdoende op voornoemde 
.rechtsvordering, zich onbevoegd heeft 
verklaard en terwijl de rechtsvordering 
bij de rechtbank in hoger beroep aan
hangig werd gemaakt eenvoudig door de 
akte van hoger beroep : 

Overwegende dat. uit de processtukken 
blijkt dat bij akte neergelegd ter griffie 
van de Politierechtbank te Luik op 
19 juni 1972 eiseres, burgerlijke partij, 
hoger beroep heeft ingesteld tegen de 
beslissing waarbij die rechtbank zich op 
8 juni 1972 onbevoegd verklaard had in 
·zake eiseres tegen de verweerders, onder
:scheidenlijk vrijgesproken en buiten zaak 
gesteld; 

Overwegende dat, behoudens het geval 
vermeld bij artikel 205 van het Wetboek 
van strafvordering dat slechts het hoger 
beroep van het openbaar ministerie in 
·deze zaken betreft, de regelmatige ver
klaring van hoger beroep ter griffie van 
·de politierechtbank de zaak aanhangig 
maakt bij de rechter in hoger beroep en 
·de beslissingen van die polioierechtbank 
naar dit gerecht in hoger beroep verwijst; 

Overwegende dat derhalve, door geen 

uitspraak te doen op de rechtsvordering 
van eiseres om de enkele reden die in het 
middel is overgenomen, de correctionele 
rechtbank de bewijskracht heeft miskend. 
van de akte, waarbij eiseres verklaart 
hoger beroep in te stellen, alsmede de 
gevolgen ervan ; 

Dat het. middel gegrond is ; 

B. Op de voorziening van Dethier : 

I. In zoverre de voorziening gericht is 
tegi:m de beslissing op de strafvordering 
die tegen de verweerster W els is gericht : 

Overwegende dat eiser, beklaagde, niet 
bevoegd is om zich tegen deze beslissing 
in cassatie te voorzien ; dat de voorzie
ning niet ontvankelijk is ; 

II. In zoverre de voorziening gericht is 
tegen de beslissingen op : 

1° de strafvordering die tegen eiser is 
ingesteld : I 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 418, 420 van het 
Strafwetboek, 27-1, inzonderheid lid 2, 
en 48-3, inzonderheid 5°, van het 
koninklijk besluit van 14 maart 1968 
houdende algemeen reglement op de 
politie van het wegverkeer en 97 van de 
Grondwet, 

doordat het bestreden vonnis heeft 
beslist dat Dethier een zware font heeft 
begaan door met een te grote snelheid t.e 
rijden op een plaats waar er een verkeers
teken nr. 17 stond en een tamelijk uitge
wiste oversteek was, 

te1·wijl dit vonnis overigens tegen 
vrouw Wels, medebeklaagde, de telast
legging bewezen heeft verklaard, als 
voetganger op een plaats waar het verkeer 
niet is geregeld door een bevoegde agent 
of door verkeerslichten en waar er geen 
oversteek voor voetgangers is, de rijbaan 
te zijn opgegaan zonder er zich van te 
hebben vergewist of zij zulks kon doen 
zonder de doorgang van de bestuurders 
te hinderen, wat in strijd is met de 
redenen aangevoerd ter rechtvaardiging 
van de veroordeling uitgesproken tegen 
de eerste e.iser "en dientengevolge tegen de 
tweede eiseres, 

en terwijl, door aldus uitspraak te doen, 
het bestreden vonnis geen passend ant
woord heeft gegeven op de conclusie die 
de eisers in cassatie hadden genomen in 
hoger beroep, te weten "dat hij (Dethier) 
verklaard heeft dat hij nagenoeg 40 kilo
meter per uur reed en dat hij, aangezien 
zijn voertuig reizigers vervoerde, niet uit 
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aile macht, maar aileen krachtig had 
geremd; de auto bus inderdaad na onge
veer 25 meter ,tot stilstand is gekomen, 
zonder remsporen achter te lateri, hoewel 
het wegdek volkomen droog was » : 

Overwegende dat de veroordeling van 
de verweerster W els we gens overtreding 
van artikel 48-3, 5°, van het wegver
keersreglement de vaststeiling insluit dat 
er op de plaats van het ongeval geen 
oversteek voor voetgangers was ; 

Dat de rechter in boger beroep derhalve 
zonder zich tegen te. spreken eiser niet 
kon veroordelen, op grond dat hij met een 
te grote snelheid reed op een plaats waar 
er met name een oversteek voor voet
gangers was ; 

Dat in zoverre het middel gegrond is ; 

2o op de civielrechtelijke vordering die 
door de verweerster W els tegen eiser is 
gericht: 

Overwegende dat eiser van zijn voor
ziening afstand heeft gedaan, op grond 
dat de beslissing geen eindbeslissing is in 
de zin van artikel 416 van het Wetboek 
van strafvordering ; 

Dat dergelijke afstand geen berusting 
insluit en dat derhalve de vernietiging 
van de beslissing op de strafvordering die 
tegen eiser ingesteld is, de vernietiging 
meebrengt van de beslissing op de oiviel
rechtelijke vordering van verweerster, 
tegen welke beslissing eiser vooralsnog 
geen cassatieberoep kon insteilen ; 

3o op de civielrechtelijke vordering die 
door de verweerster de Landsbond van 
N eutrale Mutualiteitsverbonden tegen 
eiser is ingesteld : 

Overwegende dat het vonnis er zich toe 
beperkt te beslissen dat deze rechtsvor
dering niet aanhangig werd gemaakt bij 
het gerecht in hoger beroep ; dat, onge
acht de waarde van die beslissing, de 
voorziening niet ontvankelijk is wegens 
het ontbreken van belang ; 

0. Op de voorziening van de "Societe 
des transports intercommunaux de la 
region liegeoise )) : 

Overwegende dat eiseres, civielrechte
lijk aansprakelijke partij, slechts bevoegd 
is om cassatieberoep in te stellen tegen de 
beschikkingen van het vonnis die uit
spraak doen op de vorderingen, tegen 
haar ingesteld door het openbaar minis
terie enerzijds en door de Landsbond van 
N eutrale Mutualiteitsverbonden en door 
Wels, burgerlijke partijen, anderzijds; 

I. Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te slaan, 
niet blijkt dat eiseres haar voorziening 
heeft laten betekenen aan het openbaar 
ministerie ; dat de voorziening niet ont
vankelijk is ; dat echter wegens de 
vernietiging van de beslissing op de straf
vordering tegen de eiser Dethier inge
steld, de beslissing waarbij eiseres civiel
rechtelijk aansprakelijk werd verklaard 
voor de veroordeling in de kosten van de 
strafvordering die ten laste werden 
gebracht van de eerstgenoemde, haar 
aangestelde, geen bestaansreden meer 
heeft; 

II. Overwegende dat, om de redenen 
hierboven opgegeven in het antwoord op 
de voorziening van de eiser Dethier, de 
voorziening van eiseres tegen de Lands
bond van Neutrale Mutualiteitsverbon
den niet ontvankelijk is wegens het 
ontbreken van belang ; 

III. Overwegende dat eiseres afstand 
heeft gedaan van haar voorziening tegen 
de verweerster vVels, echter om dezelfde 
reden en in dezelfde bewoordingen als de 
eiser Dethier ; dat, wegens de vernietiging 
van de beslissing op de burgerlijke rechts
vordering van verweerster tegen deze 
eiser, de beslissing op dy rechtsvordering 
van deze verweerster tegen eiseres geen 
bestaansreden meer heeft ; 

.Om die redenen, decreteert de gedeel
telijke afstand van de voorzieningen van 
de partijen Dethier en « Societe des 
transports. intercommunaux de la region 
liegeoise » ; vernietigt het bestreden von
nis, in zoverre het uitspraak doet 1° op de 
strafvordering die tegen Dethier is inge
steld, 2° op de ciyielrechtelijke vordering 
van W els tegen dezelfde partij, 3° op 
de civielrechtelijke vorderingen van de 
Landsbond van Neutrale Mutualiteits
verbonden tegen Dethier en de « Societe 
des transports intercommunaux de la 
region liegeoise » ; verwerpt de voor
zieningen voor het overige, zodat de 
beslissingen waarbij de " Societe des 
transports intercommunaux de la region 
Iiegeoise » civielrechtelijk aansprakelijk 
werd verldaard voor de veroordeling in de 
kosten van de strafvordering en voor 
de civielrechtelijk13 veroordelingen van 
Dethier, haar aangestelde, geen bestaans
reden meer hebben; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt op· 
de kant van de gedeeltelijk verni!}tigde 
beslissing; veroordeelt de " Societe des. 
transports intercommunaux de la region 
liegeoise » in de kosten van haar voor--
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ziening en van haar afstand, alsmede in 
de helft van de kosten van de voor
ziening van de Landsbond van Neu
trale Mutualiteitsverbonden ; veroordeelt 
Dethier in een derde van de kosten van 
zijn voorziening, in de kosten van zijn 
afstand en in de helft van de kosten van 
de voorziening van de Landsbond van 
Neutrale Mutualiteitsverbonden; ver
oordeelt Wels in een derde van de 
kosten van de voorziening van Dethier ; 
laat het overige derde van g'enoemde 
kosten ten lasue van de Staat ; ver
wijst de aldus beperkte zaak naar de 
Correctionele Rechtbank te Hoei, zitting 
houdende in hager beroep. 

26 februari 1973. - 2• kamer. -
Voorzitter, de H. Trousse, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggever, 
de H. Capelle. - Gelijkluidende con
clusie, de H. Paul Mahaux, eerste advo
caat-generaal.- Pleiter, de H. Dassesse. 

2• KAMER. - 26 februari 1973. 

1D BEVOEGDHEID EN AANLEG. -
STRAFZAKEN.- ALGEMENE VOLKSTEL
LING. - 0vERTREDING VAN DE ARTI
KELEN 2 EN 20 VAN RET KONINKLIJK 
BESl:,UIT VAN 5 AUGUSTUS 1970. -
0VERTREDING DIE ONDER DE BEVOEGD
HEID VAN DE POLITIERECRTBA,NK VALT. 

2° VOLKSTELLING. ALGEMENE 
VOLKSTELLING. - 0VERTREDING VAN 
DE ARTIKELEN 2 EN 20 VAN RET 
KONINKLIJK BESLUIT VAN 5 AUGUSTUS 
1970. - 0VERTREDING DIE ONDER 
DE BEVOEGDREID VAN DE POLITIE
RECHTBANK VALT. 

1 o en 2° De overtredingen van de artike
len 2 en 20 van het koninklijk besluit 
van 5 augustus 1970 betrefjende de 
volkstelling en de niJ"verheids- en han
delstelling, hoewel zij met correctionele 

(1) Cass., 19 juni 1972, impliciete opiossing 
(Arr. cass., 1972, biz. 987). Men raadpiege de 
memorie van toelichting en de versiagen van 
de commissies voor economische zaken en 
energie van de Kamer van Voiksvertegen
woordigers en de Senaat (Gedr. st. Kamer 
1959-1960, nr. 350-1, blz. 22 en 23, Gedr. 
St. Kamer 1961-1962, nr. 262-3, biz. 2 en Gedr. 

straffen worden gestrajt krachtens arti
kel 20 van de wet van 4. juli 1962 waarbij 
de Regering gemachtigd wordt statis
tische en andere ondm·zoekingen te 
houden betrefjende de demogmfische, 
economische en sociale toestand van het 
land, vallen onde1· de bevoegdheid van de 
politie1·echtbanken, daar deze overtre
dingen betrekking hebben op de volks
telling (1). (Sv., art. 138, 15°; wet van 
2 juni 1856, art. 7.) 

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

ARREST (vertaling). 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 29 september 1972 in hager 
beroep gewezen door de Correctionele 
Rechtbank te Luik ; 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van artikel 7 van de wet van 2 juni 
1856 : 

Overwegende dat het bestreden vonnis, 
waarbij de beslissing van de eerste rechter 
werd gewijzigd, verklaard heeft dat de 
politierechtbank onbevoegd was om ver
weerder te berechten, aan wie werd ten 
laste gelegd te hebben nagelaten som
mige inlichtingen te verstrekken die 
nodig waren voor het opstellen van de in 
artikel 2 van het koninklijk besluit van 
5 augustus 1970 vermelde gezinstelfor
mulieren, op grand dat het misdrijf 
wordt omschreven in artikel 20 van dat 
koninkl.ijk besluit en wordt gestraft bij 
de artikelen 22 en 23 van de wet van 
4 juli 1962 waarbij de regering gemach
tigd wordt statistische en andere onder
zoekingen te houden betreffende de' 
demografische, economische en sociale 
toestand van het land, en dat artikel 22 
van die wet correctionele straffen stelt, 
die bij ontstentenis van een tekst waarbij 
de desbetreffende bevoegdheid aan de 
politierechtbank wordt verleend, onder 
de bevoegdheid vallen van de Correc
tionele Recht bank; 

Overwegende weliswaar dat artikel 22 

St. Senaat 1961-1962, nr. 248, biz. 2 en 4); 
G. w AILLIEZ, (( Le rcfus de repondre au 
recensement pour un motif politique et 
I'ar.ticle 98 de Ia Constitution,, Jour1t. trib., 
1972, biz. 633. noot 2; vgi. cass., 25 februari, 
20 mei en 24 juni 1963 (Bull. en PABIC., 1963, 
I, 710, 1005 en 1120); 11 januari 1965 (ibid., 
1965, I, 448). 
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van de wet van 4 juli 1962, waarnaar 
artikel 20 van het koninklijk besluit van 
5 augustus 1970 verwijst, met correc
tionele straffen straft degene die krach
tens deze wet en de uitvoeringsbesluiten 
gehouden is inlichtingen te verstrekken 
en de gestelde verplichtingen niet na
komt; 

Overwegende echter dat uit artikel 7 
van de wet van 2 juni 1856 op de alge
mene volkstellingen en de bevolkings
registers blijkt dat, niettegenstaande de 
opheffing van artikel 5 van die wet bij 
artikel 25-4 van de wet van 4 juli 1962, 
de politierechtbank bevoegd blijft om 
rkennis te nemen van de overtredingen 
van genoemde wet en van de besluiten 
waarbij de volkstellingen worden gere
geld; 

Dat artikel 2 van het koninklijk 
besluit van 5 augustus 1970 betrekking 
heeft op dergelijke volkstelling; 

Dat het bestreden vonnis derhalve de 
in het middel aangehaalde wetsbepaling 
heeft geschonden ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den vonnis ; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de kant 
van de vernietigde besli§8ing ; veroor
deelt verweerder in de kosten; verwijst 
de zaak naar de Correctionele Rechtbank 
te Hoei, zitting houdende in hager 
beroep. 

26 februari 1973. - 2 8 kamer. -
Voorzitter, de H. Trousse, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggever, 
de H. Clason. - Gelijkluidende con
clusie, de H. Paul Mahaux, eerste 
advocaat-generaal. 

28 KAMER. - 26 februari 1973. 

BEWIJS. - STRAFZAKEN. - BEKLAAG
DE DIE EEN RECHTVAARDIGINGSGROND 
AANVOERT. - BESLISSING DIE VAST· 
STELT DAT AAN ZIJN BEWERING GEGE
VENS ONTBREKEN DIE ZE GELOOF· 
WAARDIG KUNNEN MAKEN. - BESLIS
SING DIE DE BEKLAAGDE GEEN BEWIJS 
OPLEGT. 

Aan de beklaagde wo?·dt geen bewijs van 
het bestaan van een doo1· hem aange
voe?·de 1·echtvaardigingsgmnd opgelegd 
doo1· de beslissing, die weige1·t deze 

rechtvaardigingsgrond in acht te nemen, 
omdat aan deze beweTing gegevens ont
breken die ze geloofwaardig kunnen 
maken (1). (Algemeen beginsel van het 
bewijs in strafzaken.) 

(D'ORAZIO, T. FABLE EN NAAMLOZE VEN
NOOTSCHAP « ONDERNEMING VAN OPEN· 
BARE WERKEN DELBART ll.) 

ARREST (Ve?·taling). 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 17 oktober 1972 in hager 
beroep gewezen door de Correctionele 
Rechtbank te Bergen ; 

Overwegende dat eiser, als beklaagde, 
slechts cassatieberoep kan instellen tegen 
de beslissingen op de strafvordering 
tegen hem ingesteld en op de burgerlijke 
rechtsvordering tegen hem ingesteld door 
de verweerster, de naamloze vennoot
schap " Entreprises de travaux publics 
Delbart ,, en, als burgerlijke partij die 
niet in de kosten van de strafvordering 
werd veroordeeld, slechts tegen de beslis
singen op de rechtsvorderingen door hem 
ingesteld tegen de verweerders ; 

Overwegende dat eiser afstand heeft 
gedaan van zijn voorziening, in zoverre 
deze is gericht tegen de beslissing, die 
geen eindbeslissing is in de zin van arti
kel 416 van het Wetboek van strafvor
dering en gewezen is op de civielrechte
lijke vordering do9r verweerster tegen 
hem ingesteld ; 

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 10, inzonder
heid 10, lid 4, 27-1, 113 en 114 van het 
koninldijk besluit van 14 maart 1968 
houdende algemeen reglement op de 
politie van het wegverkeer, 154 en 189 
van het Wetboek van strafvordering, 
1382 van het Burgerlijk Wetboek en 
97 van de Grondwer, 

doo1·dat het bestreden vonnis de ten 
laste van eiser gelegde misdrijven bewe
zen verklaart en de rechtstreeks gedag
vaarde vrijspreekt van de ten laste 
gelegde overtrading van de artikelen 113 

(1) Oass., 14 oktober 1968 (Ar1·. cass., 1969, 
blz. 176); men raadplege cass., 22 oktober 1969 
(ibid., 1970 blz. 184) en 25 juni 1971 (ibid., 
1971, blz. 1104). 
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en 114 van het wegverkeersreglement, 
door afwijzing van eisers bewering dat 
het hek dat door het voertuig van 
genoemde eiser, niettegenstaande de 
twee knipperlichten ervan, werd aan
gereden, niet op voldoende afstand zicht
baar was, op grond dat het naar recht niet 
genoegzaam bewezen is dat het hek 
bij helder weer niet zichtbaar was op 
150 meter overeenkomstig artikel 114, 
dat de gehoorde getuigen slechts hun 
indrukken hebben gegeven en dat op te 
merken is dat het eerste ongeval gebeurd 
is toen het zicht beperkt was ingevolge 
wecrsomstandigheden, 

tenvijl eiser in zijn regelmatige con
clusie in hoger beroep als rechtvaardi
gingsgrond voor zijn gedraging of althans 
als feiten die de te zijnen laste gelegde 
misdrijven uitsluiten, de slechte ver
lichting en de onvoldoende zichtbaarheid 
van het aangereden hek aanvoerde en 
dienaangaande verwees naar de ver
klaringen en getuigenissen van Monique 
Vanderstraeten, Charles Saudron, Phi
lippe Wailliez, Maurice Fontaine en 
Armand Mouchart ; het vonnis niet zegt 
dat eisers stelling betreffende de slechte 
verlichting en de onvoldoende zichtbaar
heid van het hek volkomen onwaar
schijnlijk is ; door die stelling te verwer
pen op grond dat naar recht niet genoeg
zaam bewezen is da.t het hek bij helder 
weer niet zichtbaar was op 150 meter, het 
vonnis aan eiser ten onrechte de niet op 
hem rustende last heeft opgelegd om het 
bewijs te leveren van de rechtvaardi
gingsgrond die hij te zijner verdediging 
aanvoerde tegen de strafvordering ; het 
vonnis althans in het onzekere laat of het 
eisers ste1ling dienaangaande als volko
men ongeloofwaardig beschonwt, en der
halve zijn afwijzende beslissing niet 
wette1ijk rechtvaardigt : 

Overwegende dat, ter staving van de 
stelling dat hij om de in: het middel 
aangegeven redenen voor een onvoor
zienbare hindernis is komen te staan, 
eiser zich enk(;ll beriep op getuigenissen ; 

Overwegende dat, door te stellen « dat 
niet bewezen is ... dat het hek bij helder 
weer niet zichtbaar was op 150 meter ,, 
" dat de getuigen slechts h1.m indrukken 
hebben gegeven, en « dat het eerste 
ongeval gebeurd is toen het zicht inge
volge de weersomstandigheden beperkt 
was ,, het vonnis impliciet doch zeker 
vastst.elt enerzijds dat wat eiser aanvoert 
ter staving van zijn bewering alle bewijs
kracht mist en ancler7.ijds dat toen eiser 

het ongeval heeft gehad, het zicht 
normaal was ; 

Overwegende dat de feitenrechter 
slechts vaststelt., en zulks zonder dubbel
zinnigheid, clat de rechtvaardigingsgrond 
die eiser aanvoert, volkomen ongeloof
waardig is, en derhalve de bewijslast niet 
op onwettelijke wijze heeft omgekeerd; 

Dat dientengevolge het middel, dat op 
een onjuiste lezing van de redenen van 
het vonnis berust, feitelijke grondslag 
mist; 

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

II. In zoverre de voorziening gericht is 
tegen de beslissingen op de civielrechte
lijke vord'lringen van eiser tegen de 
verweerders : 

Overwegencle dat eiser geen enkel 
middel aanvoert ; 

Om die redenen, decreteert de gedeel
telijke afstand van de voorziening ; ver
werpt deze voorziening voor het overige ; 
veroordeelt eiser in de kosten. 

26 februari 1973. - 2e kamer. 
Voo1·zitte1·, de H. Trousse, raidsheer 
waarnernend voorzitter. - Ve1·slaggever, 
de H. Capelle. - Gelijkluidende con
cl~tsie, de H. Paul Mahaux, eerste advo
caat-generaal. - Pleiters, de H. Faures. 

2• KAMER. - 27 februari 1973. 

1° VERZEKERINGEN.- VERPLICHTE 
AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING IN
ZAKE MOTORRIJTUIGEN. - SCHORSING 
VAN DE DEKKING WEGENS NIET-BETA
LING VAN DE PREMIE DOOR DE VER
ZEKERDE. - GEVOLG OP DE RECHT
STREEKSE VORDERING VAN DE BENA
DEELDE TEGEN DE VERZEKERAAR. 

2o REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.
BIJ CONCLUSIE VOORGEDRAGEN VEE
WEER DAT TER ZAKE NIET MEER DIE
NENDE IS WE GENS DE V ASTSTELLINGEN 
VAN DE RECHTER. - GEEN VERPLIO;H
TING VOOR DE RECHTER HIEROP TE 
ANTWOORDEN. 
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1 o Zolang a;rtikel 13 van de wet vai~ 1 juli 
1956 betret}ende de verplichte aanspra
kelijlcheidsverzeket·ing inzalce motorrij
tuigen niet van lcracht is, behoudt de 
benadeelde, niettegenstaande de scho1'
sing van de delcking ten aanzien van 
de verzekerde wegens niet-betaling van 
de premie, het recht om tegen de verzelce-
1'aar 1·echtstreeks op te treden, daa1· 
de exceptie van niet-uitvoering der ve1'
plichtingen van de ve1·zekerde en het 
veTval van het Techt op de deklcing aan 
.hem niet kunnen worden tegengewoT
pen (1). (Wet van 1 juli 1956, art. 6, 
11 en 13.) 

2o De 1·echteT is niet e1·toe gehouden andet's 
te antwoorden op een bij conclusie voo1'
gedTagen ve?·weeT, dat te1· zake niet meeT 
dienende is wegens de vaststellingen van 
zijn beslissing (:l). (Grondwet, art. 97.) 

(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « VERENI-
GING DER VERZEKERAARS ,, T. BRAL 

EN VAN DE WALLE.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 17 mei 1972 gewezen door het 
Hof van beroep. te Brussel, uitspraak 
dol:mde als gerecht waarnaar de zaak is 
verwezen; 

Gelet op het arrest op 11 mei 1971 
door het Hof gewezen (3); 

Overwegende dat het bestreden arrest 
aileen uitspraak doet over burgerlijke 
belangen; 

I. In zoverre de voorziening gericht is 
tegen de beslissing over de ctoor verweer
der ingestelde civielrechtelijke vorde
ring: 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 6, 9, 11 
van de wet van 1 juli 1956 betreffende 
de verplichte aansprakelijkheidsverze
kering inzake motorrijtuigen, 1134, 1135 
van het Burgerlijk Wetboek en 97 van 
de Grondwet, 

(1) Cass., 13 maart 1961 (Bull. en PAsiC., 
1961, I, 764) en noot 2 ; 28 januari 1966, 
redenen (ibid., 1966, I, 682); 10 oktober 1966, 
redenen (Arr. cass., 1967, biz. 179); noot 1 
op biz. 907 onder cass., 11 mei 1971 (ibid., 
1971, biz. 907). 

12) Cass., 18 december 1972, supra, biz. 400. 
(3) A1or. cass., 1971, biz. 904. 

dooTdat, zonder te betwisten dat een 
wederzijds akkoord van de partijen aan
gaande zowel de schorsing als de ant
binding van de verzekeringsovereen
komst uit de bedingen van deze over
eenkomst zelve kan voortspruiten, het 
arrest beslist dat zulk akkoord niet is 
ontstaan v66r het ongeval, en die beslis
sing grorrdt, aangaande de schorsing, op 
de draagwijdte die het toekent aan zekere 
verklaringen van de verzekerde CollEman 
na het ongeval gedaan, en, aangaande 
de ontbinding, op de betwisuingen even
eens na het ongeval ontstaan omtrent de 
al dan nit~t geldige betaling van de pre
mie, 

te1·wijl, wanneer de verzekeringsover
eenkomst zekere voorwaarden van schor
sing en van ontbinding bepaalt, het ak
koord van de verzekerde voldoende 
voortspruit nit zijn ondertekening van 
gezegde overeenkomst ; de stellingen door 
hem na het ongeval genomen daaraan 
niets kunnen vvijzigen en in ieder geval 
onvoldoende bJijvE)n Om een wederzijds 
akkoord van de partijen te kunnen be
twisten; de rechter derhalve de verbin
dende kracht van de verzekeringsover
eenkomst heeft geschonden (schending 
van de artikelen 1134 en 1135 van het 
Burgerlijk Wetboek en van de aangeduide 
bepalingen van de wet van 1 juli 1956) of 
ten minste zijn beslissing niet passend 
heeft gemotiveerd (schending van al 
de aangehaalde wetsbepalingen) : 

Overwegende dat eiseres in concl usie 
voor het hof van beroep deed gel den dat, 
ingevolge de niet-betaling van de premie 
door de verzekeringnemer Colleman, 
de verzekeringsovereenkomst v66r het 
ongeval geschorst was; dat zij daar·om
trenu enkel steunde op de vuklaringen 
van Colleman waaruit zij diens akkoord 
afleidde; 

Overwegende da~, al stelt het arrest 
dat de verzekeringsovereenkomst onder 
bepaalde voorwaarden met akkoord van 
de verzekerde geschorst kan worden, het 
niettemin releveert dat de aangehaalde 
verldaringen van Colleman de draag
wijdte niet hebben die eiseres er aan 
hecht; 

Overwegende dat naar luid van a.rti
kel 12 van de door partijen gesloten ver
zekeringsovereenkomst de niet-betaling 
>Tan de premie door de venekerde de 
schorsing Irreebrengt niet van de over
eenkomst doch enkel van de waarborg 
vanwege de verzekeraar ; 

Overwegende dat, aangezien artikel 13 
van de wet van l juli 1956 niet in wer-
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king is getreden, het arrest terecht rele
veert dat bedoalde schorsing, die uit de 
niet-betaling van de premie volgt, aan 
de benadeelde niet kan worden tegenge
worpen; 

Dat het arrest aldus de verwerping van 
het verweer van eiseres aangaande de 
schorsing van de verzekeringsovereen
komst regelmatig met redenen omkleedt 
en wettelijk verantwoordt ; 

'Overwegende dat, ten aanzien van de 
ontbinding van de verzekeringsovereen
lwmst, eiseres op de brief steunde die zij 
op 27 april 1967 naar Colleman had ge
zonden en waarbij zij hem mededeelde 
dat zij de overeenkomst opzegde inge
val hij de premie binnen de termijn van 
14 dagen niet betaalde ; dat zij deed 
gelden dat de betaling binnen die termijn 
door Colleman aan de verzekeringsmake
laar D'Oosterlinck gedaan ongeldig was 
daar de betaling had moeten geschieden 
krachtens artikel 12 van de verzekerings
polis " aan de directie van de Maatschap
pij of tegen kwitantie uitgaande van de 
directie "' en daar D'Oosterlinck het 
bedrag van de premie aan eiseres niet 
had overgemaakt ; 

Overwegende- dat .het arrest, indien 
het releveert dat de betwistingen aan
gaande de geldigheid van de door Colle
man gedane betaling het bestaan van 
dezes instemming tot de ontbinding van 
de overeenkomst uitsluit, het evenwel 
ook vaststelt dat D'Oosterlinck de last
hebber van eiseres was en dat hij zowel 
het kwijtschrift als de af te leveren groene 
kaart had ontvangen; 

Overwegende dat het arrest, door uit 
die vaststellingen af te leiden dat de be
taling door Colleman aan D'Oosterlinck 
gedaan binnen de door eiseres bepaalde 
termijn van 14 dagen "aan de voorwaar
den gesteld bij artikel 12 van de type
polis beantwoordt en geldig voorkomt "' 
zijn beslissing regelmatig met red em n 
omkleedt en de verbindende kracht 
van de verzekeringsovereenkomst niet 
schendt; 

Dat het middel niet kan worden aan
genomen; 

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

cloo1·clat het arrest de ontbinding van 
de verzekeringsovereenkomst met ak
koord van de verzekeringnemer tenge
volge van artikel 30 van de typepolis 
en van de niet-betaling van de premie 
binnen de bepaalde termijn, niet bewe
zen verklaart om de redenen dat de be-

taling van het bedoeld bedrag door be
trokkene werd gedaan aan de ver
zekeringsmakelaar D'Oosterlinck en deze 
laatste als agent ingeschreven op de po
lis en in bezit zowel van het kwijtschrift 
als van de af ~e leveren groene kaart als 
lasthebber van eiseres optrad, zonder 
het middel te beantwoorden of ten minste 
passend te beantwoorden waarbij eiseres 
liet gelden dat gezegde D'Oosterlinck 
weigerde het bedoeld bedrag aan eiseres 
over te maken juist om de reden dat deze 
laatste het voornemen had gezegde som 
te gebruiken in recuperatie van schade 
betaald in verband met een ongeval ver
oorzaakt door verzekerde in staat van 
dronkenschap en dat zij beslag "ilde 
leggen op deze som, niet als premie maar 
in recuperatie, en waarbij eiseres nog 
aanvoerde dat toen gezegde makelaar 
haar de som na de termijn van veertien 
dagen heeft willen overmaken, zij gewei
gerd heeft deze betaling nog als premie 
te aanvaarden, en de rechter aldus te 
kort is gebleven aan de verplichting zijn 
beslissing met redenen te omkleden : 

Overwegende dat het arrest, na beslist 
te hebben, om de redenen aangehaald 
in het antwoord op het eerste middel, 
dat de betaling van de premie door Colle
man aan D'Oosterlinck " aan de voor
waarden gesteld door artikal 12 van de 
typepolis beantwoordt en geldig voor
komt "' het verweer van eiseres niet ver
der hoefde te beantwoorden in zoverre het 
steunde op feiten volgende op de betaling 

, gedaan door Colleman en die hem vreemd 
waren; 

Dat het middel niet kan worden aan
genomen; 

II. In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de beslissing over de door ver
weerster ingestelde civielrechtelijke vor
dering : 

Overwegende dat eiseres verklaard 
heeft afstand te doen van de voorziening ; 

Om die redenen, decreteert de afstand 
van de voorziening in zoverre zij gericht 
is tegen de beslissing gewezen over de 
civielrechtelijke vordering van Van de 
Walle Marguerite ; verwerpt de voor
ziening voor het overige; veroordeelt 
eiseres in de kosten. 

27 februari 1973.- 2" kamer.- Voor
zitte1' en Verslaggevm·, de H. Louveaux, 
voorzitter. - Gelijkluiclencle conclusie, 
de H. Detournay, advocaat-generaal. 
Pleiter, de H. Philips. 
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l e KAMER. - 27 februari 1973. 

10 STRAF.- VERVANGENDE GEVANGE
NISSTRAF. - MISDRIJF GESTRAFT DOOR 
RET STRAFWETBOEK. - BESLISSING 
DIE VOOR DE GELDBOETE GEEN VER
VANGENDE GEVANGENISSTRAF UIT
SPREEKT. - 0NWETTELIJKHEID. 

20 CASSATIE. - 0MVANG. - STRAF
ZA.KEN. - BESLISSING DIE VOOR DE 
GELDBOETE GEEN VERVANGENDE GE
VANGENISSTRAF UITSPREEKT. - CAS
BATIE EN VERWIJZING HIERTOE BE
PERKT. 

1 o Onwettelijk is de beslissing die een 
g~:-ldboete uitsp1·eekt voor een bij het 
Strajwetboek omschreven misd1·ijj, zon
der terze7Jde1·tijd e(Jn vervangende ge
vangenisstmf uit te spreken (1). (S.W., 
art. 40.) 

2o W anneer een ve1·oordelingsar1·est ver
nietigd wo1·dt omdat de rechter voor 
de opgelegde geldboete geen vervangende 
gevangenisst1·aj heejt uitgesproken, zijn 
de cassatie en de verwijzing him·toe be
perkt (.2). 

{PROCUREUR-GENERAAL BIJ RET HOF VAN 
BEROEP TE BRUSSEL, T. KOUSSOULOS 
EN LAMPEN.) 

ARREST, 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
.arrest, op 4 oktober 197.2 door het Hof 
van beroep te Brussel, afdeling Antwer
pen, gewezen ; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
·ding van artikel 40 van het Strafwetboek, 

doordat het bestreden arrest de twee 
verweerders tot een geldboete veroor
·deelt, zonder terzelfdertijd een vervan
,gende gevangenisstraf te bepalen : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
ieder van de verweerders tot een geld
boete veroordeelt zonder evenwel een 
vervangende gevangenisstraf uit te spre
ken; 

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

de substantiele of op straffe van nietig-

(1) en (2) Oass., 24 september 1962 (Bttll. 
en PAsrc., 1963, I, 112); men raadplege cass., 
20 febr~ari 1967 (Ar1·. cass., 1967, biz. 779). 

heid voorgeschreven rechtsvormen wor
den nageleefd en dat de beslissing over-
eenkomstig de wet is ; · 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest in zoverre het nagelaten heeft 
ten laste van de verweerders voor de 
geldboete een vervangende gevangenis
straf uit te spreken ; 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 de verweer
ders in de helft van de kosten ; laat de 
andere helft ten laste van de Staat ; ver
wijst de aldus beperkte zaak naar het 
Hof van beroep te Gent. 

.27 februari 1973.- .ze kamer.- Voor
zitter, de H. Louveaux, voorzitter. -
Verslaggever, de H. Naulaerts. - Gelijk
luidende co1wlusie, de H. Detournav, 
advocaat-generaal. " 

2" KAMER. - 27 februari 1973. 

1° CASSATIEMIDDELEN. - STRAF
ZAKEN. - MIDDEL DAT KRITIEK OE
FENT OP EEN TEN OVERVLOEDE GEGE
VEN REDEN VAN DE BESTR,EDEN BE
SLISSING.- NI:ET ONTVANKELIJK MID
DEL. 

.2° CASSATIEMIDDELEN. - STRAF
ZAKEN. - INOIDENTEEL HOGER BE
ROEP VAN DE BURGERLIJK;E PARTIJ 
ONTVANKELIJK VERKLAARD. - MID
DEL HIERUIT AFGELEID DAT DE 
BURGERLIJKE I' ARTIJ IN DE BESLISSING 
VAN DE EERSTE REOHTER ZOU BERUST 
HEBBEN.- REOHTER IN HOGER BEROEP 
DIE DEZE BESLISSING HEEFT BEV;ES
TIGD. - MIDDEL VAN BELANG ONT
BLOOT. - NIET-ONTVANKE-LIJKHEID. 

1° Niet ontvankelijk, we gens het ont
breken van belang, is het middel dat 
kritiek oejent op een ten overvloede ge
geven 1·eden van de best1·eden beslis
sing (3). 

.2° Niet ontvankelijlc, wegens het ontbreken 
van belang, is het middel dat door de 
beklaagde hiemit is ajgeleid dat de 1·ech-

(3) Oass., 26 februari 1973, sttpra, blz. 626. 
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ter in hager beroep het incidenteel hoge1· 
bet·oep van een burgerlijke pa1'tij, die in 
de beslissing van de 1ile1'Bte rechter zou 
berust hebben, ontvankelijk verlclaart, 
te1'wijl het bestreden an·est deze beslis
sing bevestigd heejt (1). 

(DE SMET, T. DE .BOUVERE 
EN NAAJ\IILOZE VENNOOTSOHAP «De BIJ n.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op heu bestreden 
arrest, op 28 juni 1972 door het Hof van 
beroep te Brussel, op verwijzing, gewe
zen; 

Gelet op het arrest op 12 oktober 1971 
door het Hof gewezen (2) ; 

I. In zoverre de voorziening gericht is 
tegen de beslissing op de strafvordering ; 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van artikel 97 van de Grondwet, 

doo1·dat het arrest beslist dat de ver
wondingen en slagen door eiser aan De 
Bouvere toegebracht niet verschoonbaar 
zijn daar laatstgenoemde door een in 
kracht van gewijsde gegane beslissing 
wegens de telastlegging van opzettelijk 
aan eiser toegebrachte slagen vrijgespro
ken werd, 

te1·wijl, ingevolge de vernietiging vaii 
het arrest van het Hof van beroep te 
Gent in zover het eiser zowel op burger
lijk als op strafgebied veroordeelt, het 
Hof waarnaar de zaak verwezen werd 
opnieuw helemaal en grondig diende te 
onderzoeken of De Bouvere ten opzichte 
van eiser gewelddaden had gepleegd die 
een grond van verschoning uitmaakten : 

Overwegende dat na erop gewezen te 
hebben dat noch uit de eerste verklaring 
van eiser zelf llOCh uit de verklaringen 
van de geuuigen blijkt dat ten deze het 
misdrijf waaraan eiser zich schuldig 
maakte door zware gewelddaden uitge
lokt· werd, het arrest er bijvoegt dat 
"bovendien" verweerder vrijgesproken 
werd; 

Overwegende dat het middel derhalve 
opkomt tegen een overtollige beschou
wing van het arrest en dienvolgens niet 
ontvankelijk is ; 

(1) Men raadpiege cass., 10 juni 1968 
(Arr; cass., 1968, biz. 1233); 9 september 1968 
(ibid., 1969, biz. 29); vgl. cass., 9 juni 1970 
(ibid., 1970, biz. 949). 

(2) Arr. cass., 1972, biz. 165. 

En ovarwegende 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 voorzi<ming gericht 
is tegen de beslissing op de burgerlijke 
rechtsvorderingen ingesteld tegen eiser 

l. door verweerder : 

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

doordat het hof waarnaar de zaak ver
wezen werd het i~cidenteel beroep inge
steld door verweerder voor dit hof ont
vankelijk verklaart, 1 

terwijl verweerder geen hoger beroep 
voor het Hof van beroep te Gent had in
gesteld en derhalve berust had in de 
beslissing van de eerste rechter : 

Overwegende dat, nu het hof waarnaar 
de zaak verwezen werd, het beroepen 
vonnis ten aanzien van bedodde rcchts
vordering bevestigt, het middel geen be
lang vertoont en dienvolgens niet ont
vankelijk is ; 

2. door verweerster 

Overwegende dat eiser geen bijzonder 
middel aanvoert ; 

Om di9 redenen, verwerpt de voor
ziening; veroordeelt eiser in de kosten. 

27 februari 1973.- 2" kamer.- Voor
zitter en Vm·slaggever, de H. Louveaux,. 
voorzitter. _- Gelijkluidende conclusie, 
de H. Detournay, advocaat-generaal. -
Pleite1', de H. Cammaert (van de balie 
te Gent). 

2" KAMER. - 27 februari 1973. 

CASSATIEMIDDELEN. STRAFZA-

KEN. - MIDDEL WAARIN FElTEN EN 
RECHT VERMENGD ZIJN. - NIET-ONT
V ANKELIJKHEID. 

Niet ontvankelijlc, wegens vennenging van 
jeiten en 1'echt, is het middel dat het Hof 
e1·toe zou 1-'e1 plichten jeitelijke gegevens 
na te gaan (3). (Grondwet, art. 95.) 

(3) Cass., 25 september 1972, supra, blz. 95,_ 
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(PROOUREUR DES KONINGS 
TE DENDERMONDE, T. DE PAEP.) 

.ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 2 oktober 1972 in hager beroep 
gewezen door de Correctionele Recht
bank te Dendermonde ; 

Over her. middel afgeleid nit de schen
ding van artikel 1 van het koninklijk 
besluit van 21 oktober 1968, 

dooTdat het bestreden vonnis beslist 
dat het onverpakt aankopen in zuivel
fabrieken van room, het pasteuriseren 
Bn het verpakken ervan in doosjes met 
het oog op de verdere verkoop geen be
werkingen van « conditionering >> uitma
ken in de zin van artikel 1 van voormeld 
koninklijk besluiv, 

tm·wijl deze bewerkingen wei als een 
daad van « conditionering » in de zin van 
bedoeld artikel dienen aangezien te wor
den: 

Overwegende dat verweerder vervolgd 
werd om, als persoon die zuivelprodukten 
aankoopt om ze, met het oog op de ver
koop, te onderwerpen aan bewerkingen 
van bereiding, van fabricage, van om
vorming of van conditionering, te dien 
Binde niet voorafgaandelijk door de Minis
ter van Landbouw te zijn aangenomen ; 

Overwegende dav het bestreden vonnis 
vaststelt, zonder dienaangaande bestre
den te worden, dat verweerder « speci
fieke >> bewerkingen van conditionering 
ten laste worden gelegd ; 

Overwegende evenwel dat noch de 
telastlegging, noch, in strijd met wat 
het middel beweert, het vonnis, noch 
enig ander stuk van de procedure, de fei
ten preciseert welke de bewerkingen van 
conditionering, waarop de vervolging 
steunt, zouden uitmaken; 

Overwegende dat het onderzoek va.n 
het middel het Hof derhalve tot de be
oordeling van feitelijke elementen zou 
noodzaken; 

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

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

27 februari 1973.- 2e kam'er.- Voo1'
zitte1', de H. Louveaux, voorzitter. -
Ve1'8laggeve1·, de H. Naulaerts.- Gelijlc-

luidende conclusie, de H. Detournay, 
advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 27 februari 1973. 

RECHTBANKEN. - STRAFZAKEN. -
REOHTER BIJ WIE .ALLEEN DE VORDE
RING VAN HET OPENB.AAR MINISTERIE 
TOT TOEP.ASSING VAN EEN STRA.F .A.AN
H.ANGIG IS. - REOHTER DIE DE T:E;RUG
BET.ALING BEVEELT VAN HET DOOR DE 
BEKL.A.AGDE ONREGELMATIG BETAALDE 
BEDRAG VAN DE MINNELIJKE SOHIK
KING. - ONWETTELIJKHEID. 

De 1·echteT bij wie alleen de voTde?·ing van 
het openbaa1· ministe1·ie tot toepassing 
van een st1·aj aanhangig is, lean de teTug
betaling niet bevelen vm~ het doo1· de 
belclaagde onregelmatig betaalde bedmg 
van de minnelijlce schilclcing voor het 
misd1·ijj waa?"op de vervolging is ge
g1•ond (1). (Algemeen rechtsbeginsel 
dat aan de rechter verbiedt zich nit te 
spreken over niet gevorderde zaken .) 

(PROOUREUR DES KONINGS 
TE DEND;ERMONDE, T. BOURDE.AUD'HUI.} 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 14 december 1971 in hoger 
beroep gewezen door de Correctionele 
Recht bank te Dendermonde; 

Over het middel ambtshalve afgeleid 
nit het algemeen rechtsprincipe dat de 
rechter verbiedt uitspraak te doen over 
niet gevorderde zaken : 

Overwegende dat het vonnis, bij be
vestiging van de beroepen beslissing, ver
weerder tot een geldboete nit hobfde van 
een inbreuk op het wegverkeersregle
ment veroordeelt; 

(1) Ret algemeen rechtsbeginsel dat aan 
de rechter ver biedt zich nit te spreken over 
niet-gevorderde zaken wordt onder meer ge
huldigd in artikel 1138, 2°, van het Gerechte
lijk Wetboek: men raadplege cass., 27 januari 
1972 (Arr. cass., 1972, biz. 512) en de in noot 3 

, vermelde verwijzingen. 
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De.t het bovenclien d9 terugbetaling 
beveelt van de door verweerder betaalde 
som van 350 frank, zijnde het bedrag dat, 
blijkens de vaststellingen van het vonnis, 
buiten de termijn gesteld in het uit 
hoofde van voormelde inbreuk gedane 
voorstel tot minnelijke schikking door 
verweerder werd gestort ; 

Overwegende dat nu de kwestie van 
de terugbetaling door het louter instellen 
van de strafvordering niet voor de rech
ter aanhangig werd gemaakt, hij deze 
ook niet mocht bevelen; 

En overwegende dat voor het overige 
de substantiel9 of op stra:ffe van niet.ig
heid voorgeschreven rechtsvormen wer
den nageleefd en dat de beslissing over
eenkomstig de wet is ; 

Om die redenen, en zonder het middel 
door eiser vooropgesteld te onderzoeken, 
hetwelk tot geen ruimere cassatie aan
leiding kan geven, vernietigt het bestre
den vonnis in zoverre het de terugbe
taling beveelt van de door verweerder 
betaalde som van 350 frank ; beveelt dat 
van dit arrest melding zal worden ge
maakt op de kant van de gt)deeltelijk 
vernietigde beslissing ; laat de kosten ten 
laste van de Staat; zegt dater geen aan
leiding is tot verwijzing. 

27 februari 1973.-28 kamer.- Voor
zitter, de H. Louveaux, voorzitter. -
Verslaggever, de H. Chatel. - Geli}lc
luidende conclusie, de H. Detournay, 
advocaat-generaal. 

3e KAMER. - 28 februari 1973. 

10 p ARITAIR CO MITE. - NATIONAAL 
PA,RITAIR COJ\HTE VOOR DE BEDIENDEN 
UIT DE PETROLEUMNIJVERHEID EN 
-HANDEL. - BEDRIJVEN WAARVOOR 
DIT COMITE WERD OPGERICHT. 

2° CASSATIEMIDDELEN. - BURGER
LIJKE ZAKEN. - MIDDEL WAARIN 
FElTEN EN RECHT VERMENGD ZIJN. -
NIET ONTVANKEJ,IJK MIDDEL. 

1 o De we1·lcgever die handel in petmleum
produlcten d1·ijjt, !'esso!·tee1·t ten aanzien 
van zijn werlcneme1'8 die hoofdzalcelijlc 
intellect~tele m·beid ver1·ichten, onde!' het 
nationaal paritai1· cmnite voo1· de bedien-

den uit de petroleumnijverheid en 
-handel, ongeacht of hij ten aanzien van 
zijn werlcneme1·s die hoofdzakeliJlc hand
arbeid verrichten, ressorteert onder het 
nationaal paritair comite voo1· de petro
leumnijve!·heid en -handel, dan wel 
onde1· het nationaal pa1·itair comite voor 
de handel in bmndstoffen (1). (K.B. van 
5 januari 1957, art. l, § 1, nrs. 17 

. en 27, en§ 2, nr. 59.) 

2° Niet ontvanlcelijlc wegens vermenging 
van feiten en 1·echt is het middel dat het 
Hof e1·toe zou verplichten feitelijlce gege
vens nate gaan (2). (Grondwet, art. 95.) 

(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « ROSSEEL ll, 

T. BLONDELLE.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 20 oktober 1971 gewezen door 
het Arbeidshof van Gent ; 

Over het · eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1, 12 van de 
besluitwet van 9 juni 1945 tot vaststelling 
van het statuut der paritaire comites, 
1, § 1, nrs. 17 en 27, en § 2, nrs. 59 en 62, 
van het koninklijk besluit van 5 januari 
1957, waarbij de benaming, de bevoegd
heid en de samenstelling van de paritaire 
comiues opgericht in uitvoering van de 
besluitwet van 9 juni 1945 tot vast
stalling van het statuut der paritaire 
comites, bepaald worden, gewijzigd bij 
koninklijk besluit van 26 februari 1965, 
1 van het koninklijk besluit van 11 april 
1967 waarbij algemeen verbindend wordt 
verklaard de collectieve overeenkomst 
van 13 oktober 1966 van het nationaal 
paritair comite voor de bedienden nit de 
petrolem=ijverheid en -handel tot vast
stelling van de bezolcligingsvoorwaarden 
der bedienden tewerkgesteld in de onder
nemingen welke onder dit paritair comite 
vallen en 1 van het koninklijk besluit 
van 12 juni 1968 waarbij algemeen 
verbindend wordt verklaard de collec
tieve arbeidsqvereenkomst van 22 decem
ber 1967 en 9 april1968 van het nationaal 
paritair comite voor de bedienden uit de 
petroleumnijverheid en -handel tot vast-

(1) Raadpl. cass., 13 maart en 26 juni 197(} 
(A1·r. cass., 1970, blz. 663 en 1017) en 11 sep
tember 1970 (ibid., 1971, blz. 35). 

(2) Cass., 27 februari 1973, supra, blz. 638. 
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stelling van de vergoedingsvoorwaarden 
der bedienden tewerkgesteld in de onder
nemingen welke onder dit paritair comite 
vall en, 

dom·dat het bestreden arrest eiseres 
veroordeelt om aan verweerder het 
bedrag van 26.094 frank te betalen om de 
volgende redenen : " het geschil beperkt 
zich terzake tot het uitmaken onder 
welk paritair comite het bedrijf van 
appellante (thans eiseres) dient te worden 
gerangschikt ; ds eerste rechter was met 
gei:ntimeerde (thans verweerder) van 
oordeel dat het bedrijf van appellante 
valt onder toepassing van het nationaal 
paritair comite voor de bedienden uit de 
petroleumnijverheid en -handel, hetwelk 
het nummer 59 draagt ; appellante 
betwist zulks en houdt staande dat haar 
bedrijf valt onder het aanvullend natio
naal paritair comite voor bedienden; 
volgens het koninklijk besluit van 5 ja
nuari 1957 wordt de bevoegdheid van 
het nationaal paritair comite voor de 
bedienden uit de petroleumnijverheid 
en -handel bepaald als volgt : " de nijver
heid en de handel in petroleumprodukten 
en hun derivaten, met inbegrip van het 
behandelen, laden, vervoer en lassen van 
deze produkten " ; appellante betwist 
niet dat zij handel drijft in petroleum
produkten, wat zij overigens voor de 
eerste rechter uitdrukkelijk heeft erkend, 
zodat zij, naar de bewoordingen van 
voorrrield koninklijk besluit, onbetwist
baar onder de bevoegdheid valt van het 
nationaal paritair comite voor de bedien
den uit de petroleumnijverheid en -han
del ; appellante houdt echter staande 
dat zij brandstoffenhandelaar is in de 
zin van het nationaal paritair comite 
nr. 27 en besluit daaruit dat het nationaal 
paritair comite nr. 59 terzake niet kan 
ingeroepen worden; het nationaal pari
tair comite nr. 27 is bevoegd voor het 
laden, het lassen, het ten huize afleveren 
en alle verhandeling van brandstoffen, 
onder welke vorm ook en die niet behoren 
tot de bevoegdheid van het nationaal 
paritair comite voor de petroleumnij
verheid en -handel; deze omschrijving 
verwijst naar het nationaal paritair 
comite nr. 1 7, hetw elk de ondernemingen 
die niet aan nader bepaalde voorwaarden 
voldoen, uitsluit van de bevoegdheid van 
het nationaal paritair comite voor petro
lemnnijverheid en -handel ; voormelde 
twee nationale paritaire comites, name
lijk de nummers 27 en 17, hebben echter 
betrekking op de arbeiders, zoals blijkt 
uit artikel l, § 1, van het koninklijk 
besluit van 5 januari 1957, zodat zij 

0ASSA'l'IE, 1973. - 21 

terzake niet kunnen ingeroepen worden ; 
van analogische toepassing kan geen 
sprake zijn, daar enerzijds de bepaling 
van de bevoegdheid van het nationaal 
paritair comite nr. 59 op zichzelf zeer 
duidelijk is en elke interpretatie uitsluit 
en anderzijds artikel 2 van de besluitwet 
van 9 juni 1945, terzake nog van we
passing, uitdrukkelijk bepaah dat afzon
derlijke paritaire comites bij koninklijk 
besluit kcumen ingericht worden voor 
bedienden of andere beroepencatego
rieen, tewerkgesteld in de diverse bedrijfs
takken ; appellante brengt verder in dat 
in de nationale paritaire comites nr. 17 
en nr. 59 uitsluitend vertegenwoordigers 
zetelen van de Belgische Petroleum
federatie, die invoerders van losse petro
leum verenigt met uitsluiting, luidens 
haar maatschappelijk doel, van alle 
andere leden, zodat de bedrijfstak waar
toe zij behoort niet vertegenwoordigd is 
in dit nationaal paritair comite ,, 

terwijl 1° eiseres in conclusie staande 
hield, zonder op dat punt tegengesproken 
te worden, dat zij een zelfstandige 
verdeler van petroleumprodukten is die 
deze produkten vervoert en levert in het 
klein en te dien titel, wat betreft het 
bediendenpersoneel, ressorteert onder de 
bevoegdheid van het aanvullend natio
naal paritair comite nr. 62 voor de 
bedienden (schending van de artikelen 1, 
12 van de besluitwet van 9 juni 1945, 
1, § 1, nrs. 17 en 27, en§ 2, nrs. 59 en 62, 
van het koninklijk besluit van 5 januari 
1957); 2° eiseres derhalve niet onder 
toepassing viel, wat betreft haar bedien
denpersoneel, van de door het nationaal 
paritair comite nr. 59 voor de bedienden 
uit de petroleumnijverheid en -handel 
gesloten collectieve overeenkomsten 
(schending van de artikelen 1, § 1, nrs. 17 
en 27, en § 2, nrs. 59 en 62, van het 
koninklijk besluit van 5 januari 1957, 
1 van het koninklijk besluit van 11 april 
1967 en 1 van het koninklijk besluit van 
12 juni 1968) : 

Overwegende dat door artikel 1, § 2, 
van het koninklijk besluit van 5 januari 
1957 waarbij de benaming, de bevoegd
heid en de samenstelling van de paritaire 
comites bepaald worden, onder nmn
mer 59 het nationaal paritair comite voor 
de bedienden uit de petroleumnijverheid 
en -handel werd opgericht voor "de 
nijverheid en handel in petrolemnpro
dukten en zijn derivaten, met inbegrip 
van het behandelen, laden, vervoer en 
lossen van dit produkt " ; 

Overwegende dat het bestreden arrest, 

t: 
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zonder op dit plmt tegengesproken te 
worden, vaststelt dat eiseres niet betwist 
dat zij handel drijft in petrolemnpro
dukten zodat zij, naar de bewoordingen 
van voormeld koninklijk besluit, onder 
de bevoegdheid valt van bedoeld paritair 
comite; 

Overwegende dat weliswaar in § I van 
hetzelfde artikel onder nummer I7 een 
nationaal paritair comiM voor de petro
leumnijverheid en -handel wordt opge
richt, ditmaal « voor de werknemers die 
hoofdzBkelijk handenarbeid verrichten "• 
en dat het koninklijk besluit van .26 fe
bruari I965 een reeks handelsonder
nemingen welke niet aan een van de 
aldaar aangeduide minimummaatstaven 
beantwoorden, heeft onttrokken aan de 
bevoegdheid van dit paritair comite 
nr. I7; 

Overwegende dat het koninklijk besluit 
van .26 ,februari I965 echter enkel het 
paritair comite nr. I7 betreft en geen 
wijziging aanbrengt in het munmer 59 
van artikel I, § .2, van het koninklijk 
besluit van 5 januari I957; dat het op 
dit punt in duidelijke en ondubbelzinnige 
bewoordingen is gesteld en derhalve voor 
geen interpretatie vatbaar is; 

Dat het middal naar recht faalt ; 

Over het tweede middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen I, 5, 6, 7, 8, 
IO, A, I.2 van de besluitwet van '9 juni 
I945 tot vaststelling van het statuut der 
pal:'itaire comites, I, § I,, nrs. I7 en .27, 
en § 2, nrs. 59 en 62, van het koninklijk 
besluit van 5 januari I957, waarbij de 
benaming, de bevoegdheid en de samen
stelling van de paritaire comites opgericht 
in uitvoering van de besluitwet van 
9 juni I945 tot vaststelling van het 
statuut der paritaire comites, bepaald 
worden, gewijzigd bij koninklijk besluit 
van .26 februari I965, I van het konink
lijk besluit van I.2 juli I965 tot verlen
ging van de geldigheidsduur van het 
mandaat der leden van het nationaal 
paritair comite voor de bedienden uit de 
petroleumnijverheid en -handel, I van 
het koninklijk besluit van II april I967 
waarbij algemeen verbindend wordt ver
klaard de collectieve overeenkomst van 
I3 oktober I966 van het nationaal 
paritair comite voor de bedienden uit de 
petroleumnijverheid en -handel tot vast
stelling van de bezolcligingsvoorwaarden 
der bedienden tewerkgesteld in de onder
nemingen welke onder dit paritair comiM 
vallen, I vaD het koninklijk besluit van 
I.2 juni I968 waarbij algemeen verbin
dend wordt verklaard de collectieve 
arbeidsovereenkomst van .2.2 december 

I967 en 9 april I968 van het nationaal 
paritair comite voor de bedienden uit de 
petroleumnijverheid en -handel tot vast
stelling van de vergoedingsvoorwaarden 
der bedienden tewerkgesteld in de onder
nemingen welke onder dit paritair comite 
vallen en I07 van de Grondwet, 

doo1·dat het bestreden arrest eiseres 
veroordeelt om aan verweerder het 
bedrag van .26.094 frank te betalen om 
de volgende redenen : « de benoeming 
van de leden van de nationale paritaire 
comites valt onder de bevoegdheid van 
de Koning en te dien einde worden de 
representatieve beroepsorganisaties van 
werkgevers en werknemers uitgenodigd 
binnen de termijn van een maand, een 
dubbele lijst van kandidaten voor te 
leggen voor elk mandaat (artikel 8 van 
de besluitwet van 9 juni I945); ... het 
verslag aan de Regent, hetwelk aan de 
besluitwet van 9 juni I945 voorafgaat, 
vermeldt onder meer dat het de uit
voerende macht zal behoren te onder
scheiden welke de organisaties zijn mev 
een vertegenwoorcligend karakter en dat 
het een feitelijke kwestie is waaromtrent 
de regering zich zal inlichten door de 
verschillende betrokken organisaties te 
raadplegen ; zelfs indien artikel 8 van de 
besluitwet van 9 juni I945 zo zou worden 
uitgelegd dat de uitvoerende macht op 
straffe van onwettelijkheid verplicht is 
zich in te lichten door de verschillende 
betroldmn organisaties te raadplegen 
vooraleer te beslissen welke de organi
saties zijn met een vertegenwoorcligend 
karakter, dan nog zou het arbeidshof 
terzake de onwettelijkhcid van het 
koninklijk besluit van 1.2 juli I965 niet 
in aanmerking kunnen nemen daar het 
bewijs niet voorligt dat de uitvoerende 
macht deze voorafgaande raadpleging 
niet heeft verricht en appellants (thans 
eiseres) geen enkel bewijsaanbod doet 
daaromtrent "• 

tenvijl I 0 eiseres in haar conclusie 
staande hield, zonder op dat punt tegen
gesproken te worden, dat het nationaal 
paritair comite nr. 59 voor de bedienden 
uit de petroleumnijverheid en -handel 
" zowel lmigs werknemers- als langs 
werkgeverszijde enkel afgevaardigden be
vatte van de petroleumindustrieen (grou
pements des importateurs d'huiles 
minerales en vrac, nu Belgische, Pet~o
lemnfederatie) met uitsluiting van de 
handelaars in minerale olien, de brand
stofhandelaars en de vervoeronderne
mingen " zodat dit nationaal paritair 
comite nr. 59, t.engevolge van de uit
slu~ting van de beroepencategorieen waar-
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toe eiseres behoort, te haren opzichte 
geen vertegenwoordigend karakter heeft 
(schending van de artikelen 1, 5, 6, 7, 8, 
10, a, en 12 van de. besluitwet van 9 jtmi 
1945, 1, § 1, nrs. 17 en 27, en § 2, nrs. 59 
en 62, van het koninklijk besluit van 
5 januari 1957, I van het koninklijk 
besluit van 12 juli 1965 en 107 van de 
Grondwet); 2° de in dit nationaal paritair 
comitP. nr. 59 gesloten en door konink
lijke besluiten bekrachtigde collectieve 
arbeidsovereenkomsten dienvolgens niet 
wettelijk op eiseres kunnen toegepast 
worden (schending van de artikelen 1 
van het koninldijk besluit van 11 april 
1967, 1 van het koninklijk besluit van 
12 juni 1968 en 107 van de Grondwet) : 

Overwegende dat luidens het middel 
aileen de petroleumnijverheid en niet de 
petroleumhandel, waartoe het bedrijf van 
eiseres bel-wort, in het nationaal paritair 
comite voor de bedienden uit de petro
leumnijverheid en -handel vert.egenwoor
digd is; 

Overwegende dat noch uit het in het 
middel aangehaalde koninldijk besluit 
van 12 juli 1965, dat het mandaat van de 
Ieden van dit comite verlengt, noch uit 
het bestreden arrest, noch uit enig ander 
stuk waarop het Hof vermag acht te 
slaan, blijkt dat de handelsbedrijven niet 
vertegenwoordigd zijn door de organisa
ties wier afgevaardigden lid van het 
genoemde comite zijn; 

Overwegende dat het onderzoek van 
het middel het Hof ertoe zou verplichten 
gegevens van feitelijke aard na te gaan; 
dat het middel f9iten en recht vermengt 
en dienvolgens niet ontvankelijk is; 

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

28 februari 1973. - 3e kamer. -
Voorzitter, de H. Wauters, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Verslaggever, 
de H. Janssens. - Gelijkltddende con
clus1:e, de H. Lenaerts, advocaat-gene
raal.- Pleiter, de H. Houtekier. 

1 e KAMER. - 1 maart 1973. 

1° VOORZIENING IN CASSATIE. 
VORM. - BURGERL_IJKE ZAKEN. 
AANVFLLENDE MEUORIE. - MEMORIE 
ZONDER UITEENZET~ING VAN DE FElTEN 

OF VAN DE MIDDELEN. - 0VERLEG
GING MET HET ENIG DOEL NIEUWE 
STUKKEN IN TE DIENEN. - NIET-ONT-

. VANKELIJKHEID~ 

2° CASSATIEMIDDELEN. - BuRGER
LIJKE ZAKEN, - MIDDEL WAARIN DE 
SCHENDING WORDT AANGEVOERD VAN 
WETTELIJKE BEPALINGEN DIE NOCH 
VAN OPENBARE ORDE NOCH DWINGEND 
ZIJN. - MIDDEL NIET VOORGELEGD 
AAN DE FEITENRECHTER EN WAAROVER 
DEZE NIET OP EIGEN INITIATIEF HEEFT 
BESLIST.- 0NONTVANKELIJKHEID. 

1° Niet ontvankelijk is de aanvullende me
morie die, hoewel zij geen uiteenzetting 
bevat van de jeiten of van de in het ver
zoekschrijt aangevoerde middelen, · over
gelegd is met het enig doel nieuwe stuk
ken in te dienen (1). (G. W., art. 1087.) 

2° Nieuw en derhalve niet ontvankelijk tot 
staving van een voorziening in bu1·ger
lijke zaken, is het middel gegmnd op 
wettelijke bepalingen die noch van open
bare orde noch dwingend zijn, dat niet 
aan de feitenrechter is voorgelegd en 
waarover deze niet op eigen initiatiej 
heejt beslist (2). · 

(KEILINGHAUS, T. NAAMLOZE \TENNOOT-
SCHAP « ANCIENS ETABLISSEMENTS 
G. DUCAMP », EN DUPONT G. EN .r.) 

ARREST (vertaling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 23 december 1971 door het 
Hof van beroep te Brussel gewezen ; 

Over het middel van niet~ontvanke
lijkheid van de memorie van toelich
ting dat hieruit is afgeleid dat in deze 
memorie noch de feiten worden niteen
gezet noch het in het verzoekschrift aan
gevoerde middel wordt ontwikkeld en 
dat de memorie enkel wordt overgelegd 
om nieuwe stukken neer te leggen : 

Overwegende dat de memorie van toe
lichting waarvan sprake in artikel 1087 
van het Gerechtelijk vVetboek tot doel 

{1) Cass., 4 oktober 1951 (Bull. en P.ASIC., 
1952, I, 41); zie Verslag van de Korrlnklijk 
Commissaris voor de gerechtelijke hervorming, 
Gedr. st. Senaat, zitt. 1963-1964, nr. 160, 
blz. 255. 

(2) Cass., 21 september 1972, supra, blz. 83. 
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heeft eiser in staat te stellen de feiten uit
een te zetten en de in het · inleidend ver
zoekschrift vermelde middelen te ont
wikkelen; dat, hoewel eiser, bij de over
legging van een memorie van toelichting, 
het recht heeft nieuwe stukken bij het 
dossier te voegen, de neerlegging van 
deze stukken echter niet, zoals 'ten deze, 
het enige doel van eiser mag zijn ; 

Dat de memorie van toelichting dus 
niet ontvankelijk is en dat de erbij ge
voegde stukken uit de debatten moeten 
worden geweerd ; 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 1134, 1135, 1319, 
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek, 

doordat, om het verweer te verwe:rpen 
dat eiser heeft afgeleid uit het feit dat 
« Keilinghaus het contract van verkoop 
aan de verkoopvoorwaarden V. D. W .... 
heeft onderworpen ; dat de verkoop
voorwaarden onder artikel 7 inzake waar
borg bepalen dat de verkoper gedurende 
een periode van zes maanden te rekenen 
vanaf de dag van de verzending voor 
defecten of constructie of uitvoerings
fouten aansprakelijk is; dat de waar
borgperiode sinds 1963 geeindigd is,, het 
arrest verklaart « dat de in vrijwaring 
opgeroepene ten onrechte gewag maakt 
van de verkoopvoorwaarden V.D.W. 
die enkel betrekking hebben op de periode 
gedurende welke de verkoper aansprake
lijk is voor de defecten of de construcoie 
of uitvoeringsfouten die in de zaak niet 
worden aangevoerd, daar het geschil 
gebaseerd is ... op het ontbreken van 
het concrete resultaat dat de koper had 
verwacht en dat de verkoper bekend 
was», 

te1·wijl artikel 7 van genoemde verkoop
voorwaarden, dat betrekking heeft op 
de aansprakelijkheid van de leverancier 
voor de constructie- of uitvoeringsfouten 
en deze aansprakelijkheid beperkt tot 
een periode van zes maanden te rekenen 
vanaf de dag van de levering, bepaalt 
dat het ontbreken van een of meer van 
de in het aanbod vermelde eigenschap
pen of kwaliteiten een gebrek in de zin 
van deze clausule oplevert, waaruit volgt 
dat de beslissing onverenigbaar is met 
de wkst zelf van de door eiser aange
voerde verkoopvoorwaarden (schending 
van de art.ikelen 1319, 1320 en 1322 van 
het Burgerlijk Wetboek) en, in elk geval, 
hun bindend effect miskent (schending 
van de artikelen 1134 en 1135 van het 
Burgerlijk Wetboek) : 

Overwegende dat de voorziening enkel 

de beslissing op de rechtsvordering van 
de naamloze vennootschap Anciens Eta
blissements G. Ducamp bestrijdt en dat 
uit het arrest en de conclusies van de 
partijen blijkt dat de beide rechtsvorde
ringen niet onsplitsbaar zijn; dat de uit
spraak over het middel dus geen invloed 
kan uitoefenen op de beslissing betref
fende de rechtsvordering van Gilbert 
Ducamp en Joseph Dupont ; 

Dat met betrekking tot deze beslissing 
het middel niet ontvankelijk is wegens 
het ontbreken van belang ; 

Overwegende dat, voor het overige, 
volgens de voorziening, artikel 7 van 
de verkoopvoorwaarden, dat betrekking 
heeft op de aansprakelijkheid van de 
leverancier voor de constructie- of uit
voeringsfouten en deze aansprakelijk
heid tot een periode van zes maanden 
beperkt, bepaalt dat het ontbreken van 
een of meer van de in het aanbod ver
melde eigenschappen of kwaliteiten een 
gebrek in de zin van deze clausule ople-
vert; I 

Overwegende dat eiser in zijn ver
zoekschrift zelf erkent dat hij in zijn 
voor het hof van beroep genomen conclu
sie niet speciaal gewag heeft gemaakt van 
die bepaling waarop hij zijn middel 
stetmt; 

Dat door de verwijzing naar de ver
koopvoorwaarden in hun geheel de rech
ter niet werd verzocht de door het mid
del opgeworpen vraag te onderzoeken ; 

Dat het middel, dat gesteund is op 
wettelijke bepalingendie noch van open
bare orde noch dwingend zijn, nieuw en, 
bijgevolg, niet ontvankelijk is ; 

En overwegende dat de verwerping van 
de voorziening alle belang ontneemt aan 
de. door eiser tegen Gilbert Dupont en 
Joseph Dupont ingestelde vordering tot 
bindendverklaring van het arrest ; 

Om die redenen, verwijdert uit de 
debatten de memorie van toelichting 
en de bijgevoegde stukken ; verwerpt 
de voorziening ; veroordeelt eiser in de 
kosten. 

1 maart 1973. - 1e kamer. - Voor
zitte1', de H. Valentin, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Verslaggeve1·, de 
H. Ligot. - Gelijlclttidende conclusie, de 
H. Charles, advocaat-generaal. - Plei
ters, de HH. Fally, :Bayart en Philips. 
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I e KAM:ER. - 1 maart 1973. 

BEWIJS.- BEWIJS DOOR GESCHRIFT. -
BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN. -
BURGERLIJKE ZAKEN. - CONCLUSIE. 

- BESLISSING HIEROP GEGROND DAT 
EEN FElT DOOR EEN PA,RTIJ NIET 
WORDT BETWIST. - CONCLUSIE VAN' 

DEZE PA,RTIJ WAA,RIN HET BESTAAN VAN 
DIT FElT WORDT BETWIST. - MISKEN
N'ING VAN DE BEWIJSKRACHT VAN DEZE 
CONCLUSIE. 

De bewijskracht van de conclusie van een 
partij, waarin een feit wordt betwist, 
tvordt miskend door de 1·echte1" die beslist 
dat dit jeit door die partij niet wordt be
twist (I). (B. W., art. I3I9, I320 en 
I322.) 

(VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ « MUTUEL
LE GENlllRALE FRANQAISE ACCIDENTS », 
t. ADAM, NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 
«ROYALE BELGE » EN NAAMLOZE VEN
NOOTSCHAP « GARAGE DE LA COLLE
GIALE ».) 

ARREST (vertaling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op' 26 oktober 1971 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending · van de artikelen 13I9, 
1320, 1322 van het Burgerlijk Wetboek, 
780, I042 van het Gerechtelijk Wetboek 
en 97 van de Grondwet, 

doo1·dat, om 1>e beslissen dat de ver
weerder Adam van het recht op uitkering 
is uitgesloten krachtens de overeenkomst 
op IO september 1963 gesloten tussen de 
verweerster Royale Belge en de Bri
queterie Adam en compagnie, naamloze 
vennootschap waarvan verweerder be
heerder was, en dientengevolge, om te 
zeggen dat eiseres de aansprakelijkheid 
moet dekken van de verweerster Garage 
de la Collegiale en van haar aangestelde, 
die het motorrijtuig op het ogenblik van 
het ongeval bestuurde, het arrest erop 
wijst " dat naar luid van artikel 7 van 
de algemene voorwaarden van de polis 
afgesloten door de ... Briqueterie Adam 
en compagnie bij de · . . . Royale Beige 
" van het recht op uitkering uitgesloten 

(1) Cass., 13 september 1972, supra, biz. 55. 

zijn de bestuurder van het omschreven 
motorrijtuig alsmede de verzekeringne
mer en zij wier burgerrechtelijke aan
sprakelijkheid door het contract is ge
dekt " ; . . . dat niet wordt be twist dat 
de bestuurder die in het verzekerings
voorstel als de gewone bestuurder is aan
geduid de houder van hel> motorrijtuig 
was en dat de gedaagde in hoger beroep 
Adam aldus niet gerechtigd is dekking 
te vorderen van de ... Roy,ale Beige, die 
niet gehouden is tot vergoeding van de 
schade van de gedaagde in hoger beroep 
Adam die ten opzichte van deze verzeke
raar geen derde is "• 

terwijl eiseres in haar conclusie heeft 
doen gelden « dat ... de ... Royale Beige 
betoogt dat Adam op het ogenblik van de 
feiten « houder " van het motorrijtuig 
was en dat hij in die hoedanigheid niet 
in aanmerking kan komen voor de ver
zekeringspolis en voor artikel 3 van de 
wet van I juli 1956 en 3 van de model
polis; dat; in tegenstelling met wat de 
Royale Beige betoogt, men moet stellen 
dat de houder van het motorrijtuig 
de eigenaar ervan was, namelijk de naam
loze vennootschap Briqueterie Adam "• 
en aldus uitdrukkelijk heeft betwist dat 
de verweerder Adam houder van het 
motorrijtuig was, waaruit volgt dat het 
arrest de bewijskracht van de conclusie 
van eiseres miskent (schending van de 
artikelen I3I9, I320 en 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek) en terwijl het arrest 
in elk geval, noch door de hierboven 
overgenomen gronden noch door enige 
andere grond, passend antwoordt op 
voormelde conclusie waarin eiseres aan
voerde dat de Briqueterie Adam en 
compagnie, eigenares van het motor
rijtuig, ervan houder was (schending van 
de artikelen 780 en 1042 van het Gerech
telijk Wetboek en 97 van de Grondwet) : 

Overwegende dat, enerzijds, het arrest 
zijn beslissing steunt op het feit dat niet 
wordt betwist dat de bestuurder die in 
het verzekeringsvoorstel als de gewone 
bestuurder is aangeduid de houder van 
het motorrijtuig was en dat de verweerder 
Adam aldus niet gerechtigd is dekking 
te vorderen van de verweerster, ven
nootschap Royale Beige, die niet gehou
den is tot vergoeding van de schade van 
de verweerder Adam die ten opzichte van 
deze verzekeraar geen derde is ; 

Dat, anderzijds, eiseres in haar con
clusie deed gelden dat, in tegenstelling 
met wat de vennootschap Royale Beige 
betoogde, men moest stellen dat de hou
der van het motorrijtuig de eigenaar er-
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van was, namelijk de vennootschap 
Briqueterie Adam, wat erop neerkwam 
te betwisten dat de verweerder Adam 
houder van het m,otorrijtuig was ; 

Dat hieruit volgt dat het arrest de 
bewijskracht van de conclusie van eise
res miskent ; 

Dat het eerste onderdeel van het mid
del gegrond is ; 

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

l maart 1973. - 1e h:amer. - Voor
zitter, de H. Valentin, raadsheer waar'
nemend voorzitter. --;- Verslaggever, de 
H. Ligot. - Gelijkluidende conclusie, de 
H. Charles, advocaat-generaal. - Plei
ters, de HH. Fally en Simont. 

1e KAMER. - 1 maart 1973. 

1o BEWIJS.- BEWIJS DOOR GESCHRIFT. 
- .BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN.
BuRGERLIJKE ZAKEN. DESKUN

, DIGENRAPPORT. - RECHTER DIE EN-
KEL REKENING HOUDT MET BEP AALDE 
GEGEVENS VAN HET RAPPORT MET UIT
SLUITING VAN ANDERE DIE HET VER
MELDT EN GEEN EXTRINSIEKE GEGE
VENS VAN DIT RAJ;'PORT IN A:ANMERKING 
NEEMT.- GEEN MISKENNING VAN DE 
BEWIJSKRACHT VAN HET DESKUNDIGEN
RAPPORT. 

2° BEWIJS. - BEWIJS DOOR GESCHRIFT. 
- BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN.
BuRGERLIJKE ZAKEN.- RECHTER DIE 
AAN BEP AALDE STUKKEN EEN GROTERE 
BEWIJSKRACHT TOEKENT DAN AAN 
ANDERE. - GEEN MISKENNING VAN 
DE BEWIJSKRA,CHT VA.N DE AKTEN. 

30 BEWIJS. - BEKENTENIS. -BURGER
LIJKE ZAKEN. - STILZWIJGEN VAN EEN 
PA.RTIJ IN VERBA,ND MET EEN DOOR 
DE TEGENPARTIJ IN RECHTE AANGE
VOERD FElT.- VOORWA,ARDE OM EEN 
BEKENTENIS TE . KUNNEN OPLEVEREN. 

1° De rechte1· die, om z~Jn beslissing te 
gmnden, enkel rekening houdt met 
bepaalde gegevens van een 1·appor·t van 
deskundigen met uitsluiting van andere 
die het ve1·meldt en germ ext1·insieke 
gegevens van dit 1·apport in aanmerlcing 
neemt, inislcent de bewijslcmcht van dit 
rapport niet ( 1). 

2° De rechter d~:e, k1·achtens zijn soevereine 
beoo1·aelingsbevoegdheiil, aan bepaalde 
stulclcen een gr·otere bewijslcracht toelcent 
dan aan andere, mislcent de bewijskracht 
van deze stulclcen niet (2). 

3° In b~trgerlijlce zalcen, lean het stilzwij gen 
van een pa1·tij in verband met een door 
de tegenpar-tij in rechte aangevoerd jeit 
behoudens een bijzonde1·e wettelijlce be
paling, slechts een belcentenis opleveren 
indien het gepaa1·d gaat met omstandig
heden die e1· dit lcamlcter aan toe
lcenr~en (3). 

(DUCAMP, T. D ... ) 

ARREST (vertaling). 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 22 november 1971 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1319, 1320, 
1322 van het Burgerlijk Wetboek betref
fende de bewijskracht van de akten, ten 
deze, het rapport van de door de eerste 
rechter aangestelde deskundigen, en 97 
van de Grondwet, 

doordat het bestreden arrest zegt dat 
er geen grond bestaat om de door eiser 
ingestelde vordering tot onbekwaam
verklaring toe te wijzen en, met verande
ring van de beslissing van de eerste rech
ter, beveelt dat verweerster onder bij
stand van een gerechtelijk raedsman 
wordt gesteld, op grond dat : a) uit de 
entwoorden van verweerster tijden:c haar 
ondervraging door de eerste rechter op 
2 april 1968 blijkt dat zij zich duidelijk 
van haar toestand en haar staat bewust is 
en dat zij rechtschapen gevoelens heeft; 

(1) Men raadplege cass., 11 mei 1967 
(Arr. cass., 1967, blz. 1101). 

(2) Cass., 11 maart 1958 (Bnll. en PAsrc., 
1958, I, 764). 

(3) Cass., 18 september 1964 (Bull. enPAsrc., 
1965, I, 1024); zie de noot get. F. D. onder 
cass., 7 december 1972, supra, blz. 342. 
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dat, ter verklaring van de uitgesproken 
afwijkingen tussen de vaststellingen die 
hij te dier gelegenheid zelf deed en de 
besluiten van het rapport van het gees
tesonderzoek dat op 26 maart 1970 werd 
ingediend door de door hem aangestelde 
deskundigen-psychiaters, de eerste rech
ter van oordeel was dat het geenszins 
uitgesloten was dat deze ondervraging 
heeft plaatsgehad tijdens een heldere 
tussenpoos in. de geestesziekte, doch dat 
zulks slechts een onderstelling is en dat 
het oordeel van de psychiaters niet bin
dend is vo.or de recl-.tter die bevoegd blijft 
om de waarde te beoordelen van de rede
nering die ertoe leidt ; dat het hof van 
oordeel is in het bijzonder aandacht te 
moeten schenken aan de studie van de 
geneeskundige gegevens van tijdens en 
na de ondervraging van verweerster door 
de eerste rechter op 2 april 1968; dat op 
grond van het op 13 maart 1969 ver
richte geestesonderzoek van verweerster 
het volgende werd vastgesteld : « Me
vrouw D ... werkt mee, haar orientatie in 
de tijd is tamelijk goed, zij vergist zich 
niet omtrent de datum; als men haar 
ondervraagt over de datum van het be
gin van haar verblijf vergist zij zich met 
Ben maand doch verbetert na een opmer
king van de ondervragers ; zij weet 
nauwkeurig hoelang zij in het ziekenhuis 
verblijft; de orientatie in de ruimte is 
goed ; het ophalen van herinneringen, 
zowel recente als 6ude, is blijkbaar niet 
gestoord ; gedurende een langdurig onder
houd blijft zij aandachtig; redenering en 
bevattingsvermogen blijken bevredigend 
te zijn ; de gebruikte woordenschat is 
nauwkeurig en uitgebreid, zelfs voor het 
gebruik van handels- en rechtstermen ; 
de wijze van spreken is eentonig, soms 
plotseling,gehinderd door een begin van 
herhalingen van lettergrepen (doch we
gens een extrapyramidale toestand te 
wijten aan geneesmiddelen) ; dat belet 
niet dat zij haastig en dikwijls langdradig 
spreekt wanneer zij over haar huwelijks
moeilijkheden vertelt; in het geheel geeft 
zij de indruk overspannen te zijn hoewel 
hetgeen zij zegt ordelijk blijft en men 
eigenlijk geen verdwijning van de ge
dachten doch veeleer overheersende 
ideeen vaststelt; zij doet denken aan een 
handige zakenvrouw hoewel zij op nai"eve 
wijze aan haar gesprekpartners vraagt 
te willen zwijgen over een rechtsvorde
ring tot scheiding waarvan zij dadelijk 
erkent dat ze sinds verschillende maan
den is ingesteld ; zij heeft in de loop van 
het onderzoek geen enkel teken van 
psychomotorische opwinding vertoond " ; 

dat tot besluit het deskundigenrapport 
enkel maar kan vaststellen dat : « de pa
tiente zich in de tijd en de ruimte kan 
orienteren, zonder verschijnselen van ver
standelijk verval, zij zich thans in een 
staat van passionele opwinding bevindt 
daar zij ervan overtuigd is benadeeld 
te worden en het voornemen heeft de 
erkenning van haar rechten te eisen ,, 
b) het hof eveneens rekening moet houden 
met de verschillende vaststellingen van 
dokuer G ... , neuroloog, die de behandelen
de geneesheer is van verweerster, te meer 
daar deze specialist, zoals de geneesheren
deskundigen, de patiente niet slechts een 
enkele keer heeft onderzocht, namelijK 
op 13 maart 1969, doch verschillende 
keren in 1967, alsmede in januari, maart 
en juni 1968 ; dat dokter G... in zijn 
getuigschrift van 6 maart 1968 heeft ver
klaard dat het objectief neurologisch 
onderzoek van de patiente normaal is, 
dat hij echter Iichte reactionele depres
sieve perioden in verband met de huwe
lijksmoeilijkheden van de betrokkene 
heeft vastgesteld en eraan toevoegt dat 
zij haar toestand echter zeer objectief 
beschrijft ; dat de gegevens van dit ge
tuigschrift geenszins teniet gedaan wor
den door de verschillende bovenvermelde 
vaststellingen tijdens het onderzoek dat 
de geneesheren-deskundigen op 13 maart 
1969 hebben verricht ; dat op grond van 
het onderzoek dat dezelfde geneesheer
neuroloog gedurende de jaren 1967 en 
1968 heeft verricht hij de diagnose be
vestigde van een reactioneel depressief 
syndroom zonder teken van psychisch 
verval, terwijl he~ objectief onderzoek 
van het zenuwstelsel volkomen normaal 
was, c) de gerechtelijke deskuncligen van 
oordeel zijn geweest dat verweerster leed 
aan « een chronische paranoi"de psychose 
met talrijke manische perioden ,, doch 
dat zij moesten toegeven dat er slechts 
een verzwakking was van de geestelijke 
vermogens van de betrokkene ; dat een 
volledig onderzoek van de corresponden
tie van verweerster wijst op een grote 
genegenheid voor haar kinderen, een 
grote bezorgdheid voor hen en het beheer 
v,an haar vermogen ; dat uit dezelfde 
correspondentie ongetwijfeld, doch aileen 
in intermitterende perioden, een gel:.rek 
aan onderscheid en leemten in het 
geheugen en zelfs in het verstand blij
ken ; dat ten aanzien van een dergelijke 
toestand een maatregel van onbekwaam
verklaring geenszins noodzakelijk is doch 
dat het stellen onder bijstand van een 
gerechtelijk raadsman de regeling is voor 
personen van wie de leemten en tekort-
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komingen van het verstand en van 
het geheugen slechts gedeeltelijk zijn ; 
dat zulks trouwens de maatregel was 
die dokter R. S. voorstelde ... toen hij 
schreef aan priester D ... , zoon van ver
weerster, dat een maatregel tot het stellen 
onder bijstand van een gerechtelijk 
raadsman hoven een maatregel van 
onbekwaamverklaring moet worden ver
kozen zowel wegens omstandigheden in 
verband met het vermogen en het gezin 
als wegens de staat van verweerster zelf; 

terwijl, eerste onderdeel, de overwe
gingen van het arrest, afzonderlijk of 
in hun geheel gen01nen, geen antwoord 
geven op de conclusie van eiser waarin 
wordt aangevoerd dat verweerster op 
13 maart 1969, en dus toen het onder-

, zoek door de door de eerste rechter aan
gestelde deskemdigen plaatshad, onge
twijfeld onder de invloed verkeerde van 
de behandeling die haar sinds bijna twee 
maanden was gegeven in de verplegings
inrichting waar zij zich destijds bevond, 
waaruit impliciet volgt dat op grond van 
deze vaststellingen aileen die naar aan
leiding van dit onderzoek werden gedaan 
geen definitief oord~el kan worden uit
gebracht over de werkelijke geestestoe
stand van verweerster (schending van 
artikel 97 van de Grondwet); 

tweede onderdeel, zo het bestreden 
arrest wijst op sommige observaties die 
door de deskundigen werden gedaan 
toen zij op 13 maart 1969 verweerster 
persoonlijk onderzochten, het er niet 
over spreekt dat zij in hem rapport even
eens vermelden dat het somatisch onder
zoek van verweerster dat zij alsdan 
hadden verricht « een syndroom van 
impregnatie door neurolepticum " doet 
blijken, waaruit impliciet volgt dat ver
weerster onder de invloed verkeerde van 
geneesmiddelen die haar stoornissen 
moesten verminderen en , dat op grond, 
van deze vaststeilingen aileen die zij op 
13 maart 1969 hadden gedaan geen defi
nitief oordeel kan worden uitgebracht 
over haar werkelijke toestand; het arrest 
er ook niet over spreekt dat, volgens het 
rapport, nit een verklaring aan de des
kemdigen door een geneesheer van de 
inrichting waarin zij was opgenomen 
volgb dat verweerster in het begin van 
haar verblijf zeer opgewonden was en dat 
zij moest ge'isoleerd worden ; het arrest 
er ook over zwijgu dat, zo de deskundigeil 
tot slot van hem geestes,onderzoek, in 
't kort, verklaren te maken te hebben 
« met een patiente die zich in de tijd en 
ruimte kan oriiinteren, die geen verschijn
selen van verstandelijk verval vertoont, 

enz. "• zij preciseren dat deze toestand 
zich tijdens de aanvallen van manische 
opwinding kan voordoen ; het bestreden 
arrest evenmin rekening heeft gehouden 
met de observatie van de deskemdigen 
volgens welke verweerster n1et hen, 
althans op een bepaald gebied, praatte 
op hartstochtelijke, tegenstrijdige, dik
wijls interpretatieve, soms kinderachtige 
wijze, en, bijvoorbeeld, de ongerijmdheid 
erkende van een vroegere overtuiging 
inzake een drievoudige zwangerschap, 
die onmogelijk was wegens een heelkun
dige ingreep die zij had ondergaan, doch 
niettemin bleef geloven dat ze gerecht
vaardigd was door de vervangende hor
monale behandeling die haar plotseling 
deed dikker worden ; door de geestes
toestand van verweerster trachten te 
beoordelen door middel van de in het 
arrest overgenomen gegevens van het 
deskundigenrapport aileen, doch met 
terzijdestelling van alle gegevens van dit 
rapport die ermee verbonden zijn en die 
de werkelijke draagwijdte ervan kunnen 
doen blijken, het hof aan dit rapport 
een uitlegging geeft die onverenigbaar 
is met zijn vermeldingen en, derhalve, de 
bewijskracht ervan miskent (schending 
van alle in het middel bedoelde wettelijke 
bepalingen); 

derde onde1·deel, uit de vermeldingen 
van het deskundigenrapport volgt dat 
de geneeskundige gegevens van tijdens 
en na de ondervraging van verweerster 
door de eerste rechter op 2 april 1968 
zich niet beperken tot de mening van de 
behandelende geneesheer van verweer
ster, dokuer G ... , maar ook nog bestaan 
in andere gegevens, die alle door het ar
rest worden verzwegen, zoals het feit dat 
verweerster in februari 1970 nog steeds 
in behandeling was in de inrichting waar 
de deskundigen haar hadden onderzocht ; 
dat een geneesheer van deze inrichting 
in juli 1969 de onbekwaamverklaring in 
het belang van het gezin en van de zieke 
aanraadde; dat in november 1969, toen 
zij bij wijze van proef de inrichting 
mocht verlaten, een andere geneesheer 
van oordeel was dat verweerster dringend 
opnieuw naar een psychiatrische kliniek 
moest gaan en dat verweerster in april 
en november 1969 nog twee manisch-de
lirante aanvallen had gehad ; het arrest 
er ook niet over spreekt dat bij de ver
melding van de verzwakking van de 
geestelijke vermogens van verweerster 
de deslnmdigen preciseren dat deze staat 
dusdanig is dat hij haar « gewoonlijk in 
de onmogelijkheid plaatst haar persoon 
en haar goederen verstandig te behe-ren " ; 
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door de geestestoestand van verweerster 
trachten te beoordelen door middel van 
de in het arrest overgenomen gegevens 
van het deskundigenrapport aileen, doch 
=et terzijdestelling van aile gegevens 
van het rapport die ermee verbonden zijn 
en die de werkelijke draagwijdte ervan 
kunnen doen blijken, het hof aan dit 
rapport een uitlegging geeft die onver
enigbaar is met zijn vermeldingen Em, 
derhalve, de bewijskracht ervan miskent 
(schending van aile in het middel be
doelde wettelijke bepalingen) : 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat het arrest impliciet 
doch zeker antwoordt op het middel 
dat is afgeleid uit de omstandigheid dat, 
<JP grand van de vaststeilingen aileen die 
naar aanleiding van het onderzoek van 
de deskcmdigen werden gedaan, geen 
definitief oordeel kan worden uitgebracht 
over de werkelijke geestestoestand van 
de verweerster Rosa D ... , door erop 
te wijzen dat het hof van beroep « even
eens " rekening moet houden met de 
vaststeilingen van dokter Geets ;, 

W at het tweede en het derde onderdeel 
samen betreft : 

Overwegende dat wanneer het arrest; 
voor de beoordeling van de geestestoe
stand van Rosa D ... , enkel rekening 
houdt met bepaalde gegevens van het 
rapport van de deskundigen met uit
sluiting van andere die het vermeldt en 
wanneer het extrinsieke gegevens van 
dit rapport niet in aanmerking neemt, 
het aan dit rapport geen uitlegging heeft 
gegeven die onverenigbaar is met de 
bewoordingen ervan ; 

Dat het hof van beroep, krachtens zijn 
soevereine beoordelingsbevoegdheid, een 
gemotiveerde keuze heeft gedaan tussen 
de gegevens die aan het hof waren voor
gelegd en dat het rekening heeft gehouden 
met die welke het meest geschikt leken 
om zijn overtuiging te gronden en de ove
rige terzijde gesteld heeft ; 

Dat geen enkel onderdeel van het mid
del kan worden aangenomen ; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 1319, 1320 
1322 van het Burgerlijk Wetboek betref
fende de bewijskracht van de akten, ten 
deze de conclusies van de partijen voor 
het hof van beroep, 1354, 1356 van het
zelfde wetboek en 97 van de Grondwet, 

doordat eiser in zijn conclusie voor het 
hof van beroep had verklaard, zonder 
dat zulks op enigerlei wijze door verweer-

ster in haar eigen conclusie werd ontkend, 
dat zij sinds de uitspraak van het beroe
pen vonnis getracht heeft zich van het 
Ieven te beroven en wel derwijze dat haar 
linkerhand moest afgezet worden, het
geen, volgens hem, bevest.igt dat ver
weerster in de crisisperioden van haar 
ziekte gevaarlijk kan zijn voor haar zelf 
en voor haar omgeving, inzonderheid 
de ernst van haar toestand doet blijken 
en voldoende is om aan te tonen dat het 
voor haar eigen welzijn nodig is dat het 
bestuur over haar persoon haar wordt 
ontnomen, de benoeming van een gerech
telijk raadsman zou immers niet voldoen
de zijn wanneer het noodzakelijk ofnuttig 
is niet alleen te zorgen voor het beheer 
van de goederen van de persoon, doch 
ook voor zijn gezondheid, en de bestreden 
beslissing, die zegt dat er geen grand be
staat om de vordering tot onbekwaam
verklaring toe te wijzen en gelast dat 
verweerster onder bijstand van een ge
rechtelijk raadsman wordt gesteld, ver
klaart « dat geen enkel geneeskundig 
bescheid of geen enkel politieonderzoek of 
trouwens geen andere stukken het bestaan 
van die ernstige voorvallen aantonen "• 

terwijl het ontbreken in de conclusie 
van verweerster van iedere ontkenning 
van harentwege inzake het bestaan van 
het persoonlijk, nauwkeurig en omstandig 
feit dat tegen haar is aangevoerd, in die 
omstandigheden, nievs anders kon bete
kenen dan dat verweerster de juistheid 
van dit feit, althans in zijn materiele 
bestanddelen, erkende, zodat het arrest 
niet kon overwegen, zonder de bewijs
kracht te miskennen van de vermeldin
gen van de conclusies van de partijen 
en inzonderheid van de conclusie van 
verweerster, dat de werkelijkheid van 
de door eiser aangevoerde feiten, waar
van het arrest trouwens erkent dat ze 
ernstig zijn, door geen enkel bescheid 
zou aangetoond zijn : 

Overwegende dat het stilzwijgen van 
een partij in verband met een door de 
tegenpartij in rechte aangevoerd feit, 
behoudens een bijzondere wettelijke be
paling, slechts een bekentenis of een 
berusting kan opleveren indien het ge
paard gaat met omstandigheden die er 
dit karakter aan toekennen ; 

Dat het middel niet kan worden aange
nomen; 

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

1 maart 1973. - Je kamer. - Voor
zitter, de H. Valentin, raadsheer waar-
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nemend voorzitter. - Verslaggever, de 
H. Ligot. - Gf'Jijkluidende conclusie, de 
H. Charles, advocaat-generaal. - Plei
ters, de HH. Faures en Philips. 

1 e KAMER. - 2 maart 1973. 

BESLAG. RoEREND BESLAG. 
VERKOOP VAN GOEDEREN IN BESLAG 
GENOMEN OP VERZOEK VAN DE BESLAG
L;EGGENDE SCHULDEISER. - VERZET 
V .A.N EEN ANDERE SCHULDEISER OP DE 
VERKOOPPRIJS. - VORMEN VAN DIT 
VERZET VOORGESCHREVEN BIJ ARTI
KEI, 609 VAN HET WETBOEK VAN BUR
GERLIJKE RECHTSVORDERING. - AF
ST.A.ND VAN DEZE VORMEN. - VOOR
WAARDE. 

Onder de gelding van de bepalingen van 
artikel 609 van het Wetboek van burger
lijke rechtsvordering, mochten de betrok
ken partijen in gemeenschappelijk over
leg afstand doen van de nietigheid van 
een door een schuldeiser bij een ge
rechtsdeurwaarder gedaan verzet tegen 
de afgijte aan de beslagleggende schuld
eiser van de bedragen, bekomen bij de 
verkoop van de in beslag genomen 
voorwerpen (1). 

(N.A..A.MLOZE VENNOOTSCHAP «BANK VAN 
BRUSSEL ll, T. VAN MIEGHEM, VAN 
DYCKE EN BELGISCHE ST.A.A,T, MINIS
TER VAN FINANCIEN.) 

ARR.EST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 15 december 1970 door het Hof 
van beroep te Gent gewezen ; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 609, 173 (konink
lijk besluit nr. 300 van 30 maart 1936, 
artikel 10, bekrachtigd door de wet van 
4 mei 1936, enig artikel) van het Wetboek 

(1) Ret Gerechtelijk Wetboek bevat geen 
soortgelijke bepaling als die van artikel 609 
van het W etboek van burgerlijke rechtsvor
dering. Voortaan. nwet de optreclende ge
rechtsdeurwaarcler een evenreclige vercleling 
uitvoeren tuasen de schuldeisers die beslag 

van burgerlijke rechtsvordering, 6 en, 
voor zover als nodig, 1131 van het Burger
lijk Wetboek, 

doordat de feitenrechter oordeelt dat 
de eerste twee verweerders niet konden 
noch mochten rekening houden met het 
verzet gedaan buiten de door artikel 60!}' 
van het Wetboek van burgerlijke rechts
vordering voorgeschreven vormen en 
aldus aan die bepaling een karakter van 
openbare orde en aan de erin bepaalde 
sanctie van nietigheid een absoluut 
karakter toekent, 

te1·wijl bedoeld artikel 609 geenszins 
de openbare orde raakt en de partijen 
de daarin bepaalde formaliteiten mach
ten verzaken lletgeen zij in onderhavig 
geval gedaan hebben door te verklaren 
rekening te houden met het telefonisch 
verzet van eiseres zodat de in artikel 609 
van het W etboek van burgerlijke rechts
vordering bepaalde betrekkelijke nietig
heid van het verzet gedekt werd en niet 
meer kon ingeroepen worden : 

Overwegende dat, in antwoord op de 
conclusie waarbij eiseres aanvoerde ten 
gevolge van de zeer korte termijn van 
bekendmaking van de verkoop op beslag
legging, slechts op de dag zelve van de 
verkoop in de mogelijld'leid te zijn ge
steld enkel telefonisch bij de deurwaarder 
der belastingen tegen de afgifte van de 
verkoopprijs verzet te doen, verzet inver
band waarmede beide eerste verweerders 
zouden gezegd hebben ermede rekening 
te zullen houden, hetgeen eiseres aanbood 
door getuigen te bewijzen, het arrest 
oordeelt dat het enige middel om de toe
kenning van: de verkoopsom aan de 
beslaglegger te ontgaan een voorafgaand 
verzet is overeenkomstig het toepasse
lijk verklaarde artikel 609 van het Wet
boek van burgerlijke rechtsvordering ; 

Overwegende dat het hof van beroep 
aldus, tot afwijzing van de door eiseres 
ingestelde rechtsvordering en van haar 
aanbod van bewijs van de instemming 
van beide eerste verweerders met het 
gedane verzet, ten onrechte aan gezegd 
artikel 609 impliciet de draagwijdte toe
kent van een wetsbepaling die in geen 
geval een verzaking van de gestelde 
nietigheid toelaat, zelfs niet wanneer het 

gelegd of verzet gedaan hebben, overeen
komstig de bepalingen van de artikelen 1627 
en volgencle. Elke schuldeiser kan tegen cleze 
vercleling verzet doen, zoals dit in artikel1629 
is gezegd. 
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gaat om de v;erzaking van de nietigheid 
van een reeds gedaan verzet ; 

Dat bet middel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt bet be
streden arrest; beveelt dat van dit arrest 
melding zal gemaakt worden op de kant 
van de vernietigde beslissing ; boudt de 
kosten aan en zegt dat erover door de 
feitenrecbter uitspraak zal worden ge
daan ; verwijst de zaak naar het Hof van 
beroep te Brussel. 

2 maart I973. - I 8 kamer. - Voo7·
zitte7·, Ridder Rutsaert, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Verslaggevmo, de 
H. Gerniers. - Gelijkluidende conclttsie, 
de H. Krings, advocaat-generaal. - Plei
ters, de HH. Simont en Fally. 

1 e KAMER. - 2 maart 1973. 

1 o OVEREENKOMST. - CoNTRACTEN 
ZONDER EIGEN BENAMING. - BEWIJS. 
- ToEP.A.SSELIJKE REGELS. 

2° BEWIJS.- BuRGERLIJKE ZAKEN.
TENIETGA.A,N VAN EEN VERBINTENIS. 
- BEWIJS. - TOEPASSELIJKE REGELS. 

30 OVEREENKOMST. - TENIETGAAN 
VAN EEN VERBINTENIS.- BEWIJS.
TOEPASSELIJKE REGELS. 

4° HUUR VAN GOEDEREN. - HuuR
OVEREENKOllfST IN RET ALGEMEEN. -
0NTBINDING DOOR WEDERZIJDS AK

KOORD VAN DE PARTIJEN. - BEWIJS. 
- TOEPASSELIJKE REGELS. 

I 0 De contracten zonder eigen benaming 
zijn ondenvorpen aan de algemene 1·egels 
die van toepassing zijn op contracten 
of ve1·binteni88en uit ove1·eenlcomst en 
namelijlc aan de wettelijlce 1·egels inzalce 
bewijs. (B. W., art. ll07.) 

{1) en {2) DE PAGE, d. IV, nr. 546; LAURENT, 

d. XXV, nrs. 351 en 352 ; BAUDRY-LACANTI

NERIE en WAHL, d. XX nrs. 1369-1371 ; 
AUBRY en RAu, 6de uitg. (aangevuld door 
EsJVmiN), d. V, § 369, blz. 273 en noot 24; 
cass. fr., 25 mei 1870 (Dall., 1871, I, 14). 

Ret Franse Hof van cassatie blijkt onlangs 
de tegengestelde oplossing te hebben aange
nomen, namelijk dat het tenietgaan van ver-

2° en 3o De wettelijlce regels inzalce bewijs 
zijn van toepassing niet alleen op het 
totstandlcomen, doch op het tenietgaan 
van de verbintenissen (I). 

4° Het bewijs van de ontbinding van een 
huurovereenlcomst door wede1·zijds ak
kom·d van de pa1·tijen moet worden bijge
bmcht overeenkomstig de regels van het 
gemene 1·echt inzake bewijs en namelijk 
artikel 1341 van het Burgedijk Wet
boek (2). 

(AERTS EN L.A,UWERS, T. DELPLANQUE 
EN l\fERTENS.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op bet bestreden 
arrest, op I6 november I97l door bet Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de scben
ding van de artikelen I34I en I353 van 
bet Burgerlijk Wetboek, 

doordat bet arrest beslist dat op I de
cember I96I bij stilzwijgend wederzijds 
akkoord de overeenkomst ON.tbonden 
werd, welke op I februari I96I bij onder
bandse akte . tussen wijlen Jan Del
planque en de eisers werd aangegaan, 
en waarbij, in afwijking van de bepalin
gen van de op dezelfde datum tussen 
voormelde partijen verleden notariele 
akte, bedongen· werd dat de eisers aan 
gezegde Jan Delplanque zijn leven lang 
vanaf I maart I96I inwoning en onder
baud zouden verschaffen, dat in ver
goeding hiervoor Jan Delplanque op 
24 september I963, of eerder bij over
lijden, afstand zou doeil van een bedrag 
van 50.000 frank op de som van 70.000 fr 
welke bij aan de eisers had uitgeleend, 
alsook van de interesten op dit bedrag 
van 50.000 frank, en daarenboven 300 fr. 
per week zou betalen tot 24 september 
I963 en 75 frank per dag na die datum, 
en het arrest op grond van deze bes1issing 
het beroepen vonnis bevestigt waardoor 
verklaard werd dat de kwijtscbelding 

bintenissen uit een overeenkomst kan bewe
zen worden door aile rechtsmiddeien: cas$. fr., 
4 juni 1951 (Bull. arr., ch. civ., 1951, I, 
nr. 170, biz. 133); 8 maart 1957 (ibid., 1957, 
biz. 198); 24 mei 1954 (ibid., 1957, IV, nr. 600, 
blz. 427). De Jurisclasseur, v 0 Bail (en genhal), 
cessation du contrat-resolution, accord des par
ties, nr. 116,· verwijst naar deze rechtspraak 
zonder enige commentaar of uitieg. 
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van 50.000 frank ontleend geld niet 
tot stand was gekomen en dat de kwijt
schelding van de interesten op gezegde 
som van 50.000 frank herroepen was, 
waardoor de eisers veroordeeld werden 
tot het betalen van die interesten vanaf 
I december I96I tot en met 1 februari 
I97l, en het arrest gezegde ontbinding 
als bewezen beschouwt door het feit dat 
wijlen Jan Delplanque op l december 
196I het huis van eisers verliet, dat geen 
van de partijen de omstandigheden van 
dit vertrek uiteenzette, dat na dit ver
trek geen enkele invertoefstelling ge
beurde en dat geen spoor te vinden was 
van enige uitleg welke door wijlen Jan 
Delplanque ~on zijn gegeven, 

ter·wijl, overeenkomstig de bepalingen 
van voormelde artikelen van het Burger
lijk Wetboek, de ontbinding door weder
zijds akkoord van een overeenkomst met 
een voorwerp van meer clan 3.000 frank 
niet bewezen kan worden door loutere 
feitelijke vermoedens : 

Overwegende clat bij de kwestieuze 
overeenkomst van I februari I961 de 
eisers er zich toe verbonclen aan wijlen 
Jan Delplanque zijn leven lang inwonen 
en levensonderhoud te verschaffen ter
wijl deze laatste verklaarde hetzij op 
24 september 1963 hetzij wanneer hij 
v66r die datum zou overlijden, aan de 
eisers een bedrag van 50.000 frank 
af te staan op een hypothecaire lening 
van 70.000 frank welke hij cliezelfde 
I februari 1961 aan de eisers had toege
staan, en zich claarenboven verboncl in 
vergoeding voor het inwonen en het 
onderhoud aan de eisers tot 24 september 
1963 de som van 300 frank per week, 
naclien de som van 7 5 frank per dag te 
betalen, gestipuleerd zijnde clat, indien 
alle in de overeenkomst aangegane ver
plichtingen werden nagekomen, de bij 
de hypothecaire lening bedongen interest 
van 7 percent op voormeld .beclrag 
van 50.000 frank niet diende te worden 
betaald; . 

Overwegende dat cleze overeenkomst 
een contract is zoncler eigen benalfl.ing ; 

Overwegencle dat, krachtens arti
kel 1107 van het Burgerlijk Wetboek, 
de contracten zonder eigen benaming aan 
de algemene grondregelen in zake con
tracten of verbintenissen uit overeen
komst en namelijk aan de regelen in zake 
bewijs onderworpen zijn; 

Overwegende dat de wettelijke rege
len in zake bewijs en namelijk arti
kel 134I van het Burgerlijk Wetboek, 
niet slechts op het tot stand komen 

maar ook op het te niet gaan en namelijk 
de verbreking van de overeenkomsten 
toepasselijk zijn ; 

Overwegende dat ook in geval van 
betwisting over de verbreking van een 
huurovereenkomst door wederzijds ak
koord van de partijen, de bewijsregelen 
van het gemeen recht en namelijk arti
kel134I van het Burgerlijk Wetboek van 
toepassing zijn ; 

Overwegende dat dienvolgens, ook in
dien zoals de verweerders stellen de kwes
tieuze overeenkomst een verhuring van 
kost en inwoon zou zijn, dan nog de 
wettelijke regelen in zake bewijs en name
lijk voormeld artikel I34l op de ver
breking van die overeenkomst toepasse
lijk zouden zijn ; 

Overwegende dat het arrest derhalve 
niet vermocht, zonder de artikelen 1341 
en 1353 van het Burgerlijk Wetboek te 
schenden, te beslissen dat de bij onder
handse akGe van 1 februari 1961 tussen 
partijen aangegane verbintenissen bij 
stilzwijgend wederzijds akkoord waren 
verbroken, op de enkele grond dat wijlen 
Delplanque op 1 december 1961 in niet 
nader bekende omstancligheden de wo
ning van de eisers verliet zonder dat 
hierop enige ingebrekestelling volgde, en 
zonder de onmogelijkheid vast te stellen, 
voor de partijen, zich een schriftelijk be
wijs aan te schaffen ; 

Dat het middel gegrond is ; 

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

2 maart 1973. - 1e kamer. - Voor
zitter, Ridder Rutsaert, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Verslaggever, de 
H. de Vreese.- Gelijkluidende conclttsie, 
de H. Krings, advocaat-generaal. -
Pleiter·s, de HH. Bayart en Houtekier. 

2e KAMER. - 5 maart 1973. 

GENEESKUNST.- VERHANDELEN VAN 
SLAAPMIDDELEN EN VERDOVENDE MID-
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· DELEN. - VERGEMAKKELIJKEN AAN 
ANDEREN VAN RET GEBRUIK VANDER

GELIJKE MIDDELEN DOOR DAARTOE 
. EEN LOKAAI. TE VERSCHAFFEN. 
BE GRIP. 

Uit de dubbele omstandigheid dat de be
klaagde wist dat klanten van de zaak, 
waaTvan hij zaalcvoeTde1· was, en die hij 
had opge1·icht om eT kunst- en muziek
uitvoe?·ingen in te Tichten, er slaapmid
delen en veTdovende middelen gebTuikten, 
en dat hij deze klanten vom·t heejt ont
vangen, lean de 1·echte1' wettelijk ajleiden 
dat hij aan die peTsonen het gebTuilc van 
dergelijke middelen heejt veTgemakke
lijkt door hun daa1·toe een lokaal te veT
schafjen (I). (Wet van 24 februari l92I, 
art. 2 en 3.) 

(MA.RCQ EN WOUTERS.) 

ARREST (veTtaling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op I9 oktober I972 gewezen door 
het Hof van beroep te Brussel ; 

A. Op de voorziening van Marcq, be
klaagde : 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 7, lid 2, 97 van de 
Grondwet, 2, lid 2 en 3, van de wet van 
24 februari I92I betreffende het verhan
delen van gifostoffen, slaapmiddelen en 
verdovende middelen, ontsmettingsstof
fen en antiseptica, 

dooTdat, na terecht te hebben erkend 
dat voor de toepassing van artikel 3 van 
de wet van 24 februari 1921 onder meer 
vereist is het feit " opzettelijk een lokaal 
aan gebruikers van verdovende middelen 
te hebben verschaft, opdat deze zich er 
kunnen overgevenaan dit druggebruik "' 
het arrest, onder bevesoiging van het 
beroepen vonnis, eiser veroordeelt tot 
vijftien maanden gevangenisstraf (met 
uitstel van vijf jaar voor de periode 
hoven de duur van de voorlopige hechte
nis) en die beslissing hoofdzakelijk grondt 
op de omstandigheid dat eiser had opge
merkt dat in de inrichoing wa.arvoor hij, 
naar is vastgesteld, als " feitelijke zaak
voerder " verantwoordelijk was althans 

(1) Men raadplege cass., 14 april 1969 (Arr. 
cass., 1969, blz. 752) ; vgl., inzake koppelarij, 
cass. fr., 25 november 1971 (Bull. fr., nr. 323). 

tussen 31 maart I971 en I mei 1971, som
mige ldanten verdovende middelen ge
bruikten en hij niettemin " voort die 
klanten zou hebben ontvangen " zodat 
hij hierdoor zelf moest worden aange
merkt als iemand die "wetens en opzette
lijk aan die klanten een lokaal heeft 
verschaft om hun het gemeenschappe
lijk gebruik van slaap- en verdovende 
middelen te vergemakkelijken " en zuiks 
hoewel het bewezen was, volgens de vast
stellingen zelf van het arrest, dat het 
hoofddoel van de beklaagden, en met 
name van eiser, bij het oprichten van de 
betrokken zaak was "kunst- en muziek
uitvoeringen in te richten >>, 

terwijl de feitenrechters niet vaststel
len dat eiser, bij het oprichten van ge
noemde zaak en vooral bij de instand
houding tijdens de· korte tijd dat hij er 
feitelijke zaakvoerder was, de bedoeling 
zou hebben gehad aan de druggebruikers 
een lokaal te verschaffen waar zij zich 
gemeenschappelijk aan hun ondeugd 
konden overgeven, en er derhalve geen 
grond bestond om artikel 3 van de wet 
van 24 februari 1921 toe te passen, voor 
zover dat artikel als misdrijf bestempelt 
het feit aan anderen, heozij tegen · beta
ling, hetzij kosteloos, het gemeenschap
pelijk gebruik van slaap- of verdovings
middelen te hebben vergemakkelijkt, met 
name " door tot dit doel een lokaal te 
verschaffen " ; immers een uitbreidende 
en derhalve onaanvaardbare verklitring 
van voornoemde tekst wordt gegeven 
door met het opzettelijke verschaffen aan 
druggebruikers van een lokaal om zich 
gemeenschappelijk aan hun ondeugd te 
kunnen overgeven, gelijk te stellen het 
verzuimen of nalaten passende maatrege
len te nemen om de enkele druggebrui
kers uit voornoemde inrichting te ver
wijderen, daar dergelijk ver.zuim of na
latigheid, ook al ware zulks fou~, niet kon 
worden gestraft dan ingeval de wet zulks 
uitdrukk:elijk als misdrijf heeft bestem
peld: 

Overwegende dat artikel 3 van de wet 
van 24 februari 1921 als misdrijf aan
merkt, met name het feit aan anderen, 
tegen betaling, of kosteloos, het gebruik 
van slaap- of verdovingsmiddelen t<;l heb
ben vergemakkelijkt, hetzij door het ver
schaffen tot dit doel van een lokaal, 
hetzij op elke andere wijze; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
erop wijst dat " de twee beklaagden 
(thans eisers) hebben opgemerkt dat ver
schillende klanten zich aan druggebruik 
overgavert in hun inrichting; (dat zij) 
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dus wisten dat het Iokaal waarvoor zij 
verantwoordelijk waren, voor drugge
bruikers diende om er zich aan hun on
deugd over te geven, dat zij die klanten 
voort hebben ontvangen; .. . dat die 
gedragingen onder de wet vallen, zelfs · 
indien het de hoofdbedoeling van de be
klaagden was kunst- en muziekuitvoe
ringen in te .rich ten"; 

Dat uit die overwegingen het arrest 
heeft kunnen afleiden dat eiser aan ande
ren het gebruik van verdovende middelen 
heeft vergemakkelijkt door hem een lo
kaal tot dit doel te verschaffen ; 

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 ; 

B. Op de voorziening van Wouters : 

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

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

5 maart 1973. - 2e kamer. - Voor
zitter, de H. Perrichon, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Verslaggever, de 
H. Legros. - Gelijlcluidende concl'usie, 
de H. Depelchin, advocaat-generaal. 
Pleiter, de H. Faures. 

2• KAMER. - 5 maart 1973. 

REDENEN VAN DE VONNTSSEN EN 
ARRESTEN.- STRAFZAKEN.- VER
OORDELING O:P DE STRAFVORDERING. -
GEEN VERlllELDING VAN EEN WETTE· 
LIJKE BEPALING DIE EEN STRAF STELT. 
- NIET MET REDENEN OMKLEDE 
BESLISSING. 

Niet met 1·edenen omlcleed is de veroo1·delen
de beslissing op de strajvordering, 
waarin geen melding wo1·dt gemaalct van 
een wettelijlce bepaling, die op het be-

wezen ve1·klaarde misdrijj een straj 
stelt (I). (Grondwet, art. 97.) 

{LEFEBVRE.) 

ARREST (vm·taling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 26 oktober 1972 in hoger 
beroep gewezen door de Correctionele 
Rechtbank te Bergen ; 

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

Overwegende dat het bestreden vonnis 
weliswaar zegt in welke wetsbepaling de 
bestanddelen van het misdrijf worden 
omschreven, maar niet in welke wets
bepaling een straf wordt gesteld ; 

Dat het vonnis derhalve niet naar recht 
met redenen is omkleed ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den vonnis; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de kant 
van de vernietigde beslissing ; laat de 
kosten ten laste van de Staat ; verwijst 
de zaak naar de Correctionele Rechtbank 
te Doornik, zitting houdende in hoger 
beroep. 

5 maart 1973. - 2" kamer. - Voor
zitter, de H. Perrichon, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Verslaggever, de 
H. Legros.·- Gelijlcluidende conclusie, 
de H. Depelchin, advocaat-generaal. 

2• KAMER. - 5 maart 1973. 

JO HOGER BEROEP. - STRAFZAKEN. 
- EENSTEMliUGHEID. - CoRRECTIO
NELE RECHTBANK DIE DE DOOR 
DE POLITIERECHTBANK UITGES:PROKEN 
VERY ANGENDE GEV ANGENISSTRAF VER
ZWAART. - EENSTElVIl\HGHEID VER· 
EIST. 

2° HOGER BEROEP. - STRAFZAKEN. 
EENSTEMMIGREID. - 00RRECTIO-

(1) Cass., 6 juni 1972 (Arr. cass., 1972, 
biz. 864) ; 19 september 1972, supm, biz. 69. 
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NELE RECHTBANK DIE DE DOOR DE PO
LITIERECHTBA,NK UITGESPROKEN STRA.F 
HA,NDHAAFT, DOCH HET UITSTEL VAN 
DE TENUITVOERLEGGING VAN DE STRAF 
INTREKT. - EENSTEMMIGHEID VER
EIST. 

1° De oorreotionele reohtbank, in hager be
roep reohtdoende, lean, zonder met een
parige stemmen van hvar leden te be
slissen, de door de politiereohtbanlc uit
gesproken vervangende gevangenisstraf 
niet verzwm·en, zeljs indien zij de geld
boete niet verhoogt (1). (Sv., art. 2ll b1:s.) 

2° De oorrectionele reohtbanlc, in hager 
beroep reohtdoende, lean, zonder met 
eenparige stemmen van haar leden te 
beslissen, het uitstel van de tenuitvoer
legging van de door de politiereohtbank 
uitgesprolcen straj niet intrelclcen, indien 
zij de door deze reohtbanlc uitgesp1·olcen 
straj niet vermindert (2). (Sv., arti
kel 2llbis.) 

(PROCUREUR -DES KONINGS TE LUIK, 
T. OGER.) 

ARREST vertaling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 12 oktober 1972 in hoger be
roep gewezen door de Correctionele 
Rechtbank te Luik; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van artikel 2llbis van het Wetboek 
van strafvordering, 

doordat het bestreden vonnis de ver
.oordeling van verweerster door de eerste 
rechter verzwaart, zonder vast te stel
len dat de rechtbank van beroep uit
spraak heeft gedaan met eenparige stem
men van haar leden: 

Overwegende dat de Politierechtbank 
te Luik bij vonnis van 7 september 1972 
verweerster heeft veroordeeld tot geld
boete vermeerderd met opdeciemen, tot 
acht dagen vervangende gevangenisstraf 
en in een gedeelte van de kosten van de 
strafvordering ; dat genoemd vonnis aan 
verweerster een jaar uitstel heeft ver-

(1) Cass., 23 oktober 1972, supra, blz. 182. 
(2) Cass., 29 mei 1972 (Arr. cass., 1972, 

blz. 917) ; vgl. cass., 11 oktober 1954 (Bull. en 
PAsrc., 1955, I, 93); men raadpiege cass., 
11 mei 1970 (A-rr. cass., 1970, biz. 915) en 
4 oktober 1971 (ibid., 1972, biz. 132). 

leend voor de betaling van de geld
boete; 

Overwegende dat, rechtdoende op 
het hoger beroep van het openbaar minis
terie, de correctionele rechtbank welis
waar dezelfde geldboete uitspreekt, maar 
de vervangende gevangenisstraf op vijf
tien dagen vaststelt en aan verweerster 
het uitstel ontneemt ; 

Overwegende dat, door de vervangende 
gevangenisstraf te verlengen en boven
dien aan de veroordeelde het uitstel te 
ontnemen, de rechter in hoger beroep 
de door de eerste rechter uitgesproken 
veroordeling heeft verzwaard en dat, 
door niet vast te stellen dat de rechtbank 
van beroep uitspraak heeft gedaan met 
eenparige ste=en van haar leden, het 
vonnis de in het middel aangeduide wets
bepaling heeft gef!chonden ; 

Dat he~; middel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden vonnis, in zoverre het uitspraak 
doet op de ,strafvordering die tegen de 
verweerster is ingesteld; beveelt daG van 
dit arrest melding zal worden gemaakt 
in de rand van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing ; laat de kosten ten Iaste van de 
Staat ; verwijst de aldus beperkte zaak 
naar de Correctionele Rechtbank te Hoei, 
zitting houdende in hoger beroep. 

5 maart 1973. - 2e kamer. - Voor
zitter, de H. Perrichon, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Verslaggever, de 
H. Clason. - Gelijkluidende conolusie, 
de H. Depelchin, advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 6 maart 1973. 

1° CASSATIEMIDDELEN. - STRAFZA
KEN. - STRAFVORDERING. - EEN 
ENKELE STRAF UITGESPROKEN WEGENS 
VERSCHEIDENE MISDRIJVEN. - MID
DEL DAT ENKEL BETREKKING HEEFT 
OP EEN DEZER MISDRIJVEN. - STRA.F 
WETTELIJK GERECHTVA,A,RDIGD DOOR 
EEN ANDER MISDRIJF. - NIET ONT
VANKELIJK JIUDDEL. 

2o WETTEN EN BESLUITEN. 
TOEPASSING IN DE TIJD. - NIEUWE 
WET TOT WIJZIGING VAN DE REGELING 
OM EEN MISDRIJF TE HERSTELLEN. -
GEEN TERUGWERKING, TEN'ZIJ DE WET
QEVER HET ANDERS WIJ,, 
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3° STEDEBOUW. - UITVOERl;NG VA,N 
WERKEN ZONDER BOUWVERGUNNING. 
- HERSTEL VAN DE PLA.A.TS IN DE 
VORIGE STA,AT. - SINDS DE INWER
KINGTREDING VAN DE WET VAN 22 DE
CEMBER 1970 '.POT WIJZIGING VAN DE 
WET VAN 29 MA.ART 1962 KAN HET HER
STEL VAN DE PLA,ATS IN DE VORIGE 
STAAT NIET MEER WORDEN BEVOLEN 
DA,N OP VORDERING VAN DE GEMACH
TIGDE AMBTENAAR OF VAN HET COL
LEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPE
NEN, ZELFS INDIEN DE OVERTREDING 
v66R DEZE INWERKINGTREDING IS 
GEPLEEGD. 

1° Wannee1· wegens ve1·scheidene misdrij
ven een enlcele stmf is uitgesp1·olcen, 
is niet ontvanlcelijlc wegens het ontb1·elcen 
van belang de eis tot ve1·nietiging van 
de beslissing op de stmfvo1·de1·ing, ge
grond op een middel dat enlcel betrelc
lcing heeft op een dezer misd1·ijven, hoe
wel de uitgesp1·olcen stmf wettelijlc ge
rechtvaardigd blijft doo1· een ander mis
d1·ijf (1). (Sv., art. 411 en 414.) 

2° Wijzigt een wet de bij een v1·oegere wet 
gestelde regel?:ng om een misdrijf te her
stellen, dan werlct zij niet te1·ug, tenzij 
de wetgever het uitdmklcelijlc of stil
zwijgend anders wil (2). (B.W., art. 2.) 
(Tmpliciete oplossing.) 

3° W anneer zonde1· bouw- of verlcavelings
vergunning werlcen zijn u-itgevoerd, lean 
sinds de inwerlcingtreding van de wet 
van 22 decembe1· 1970, het herstel van 
de plaats in de vorige staat niet mee1· wor
den bevolen dan op vo1·de1·ing van de 
gemachtigde ambtenaar of van het col
lege van burgemeester en schepenen, 
ze~fs indien de overtreding v66r de in
we1•lcingt1·eding van genoemde wet is 
gepleegd (3). (Wet van 29 maart 1962, 
gewijzigd bij de wet van 22 december 
1970, art. 64, 65 en 76bis.) 

(VON ESSCHEN EN LAMBEAU.) 

ARREST. 

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

(1) Cass., 8 maart 1971 (A-rr. cass., 1971, 
biz. 654) ; 19 februari 1973, supra, biz. 613. 

(2) en (3) Cass., 21 november 1972, supra, 
biz. 285. 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van 
de Grondwet, 44 en 64 van de wet 
van 29 maart 1962 houdende organisatie 
van de ru:imtelijke ordening en van de 
stedebouw, 

doo1·dat het bestreden arrest, bij be
vestiging van het beroepen vonnis, de 
eisers ieder tot een geldboete veroordeelt 
om zowel voor als na 10 januari 1970 
te Sterrebeek een waning gebouwd te 
hebben zonder voorafgaande geschreven 
en uitdrukkelijke toelating te hebben 
bekomen van het college van burgemees
ter en schepenen en deze werken in stand 
gehouden te hebben, en het middel van 
eisers verwerpt waardoor zij in hun voor 
het hof van beroep regelmat.ig genomen 
conclusie lieten gelden dat hun een 
regelmatige bouwvergunning nr. 2555 
gedagtekend van 21 maart 1968 en 
16 oktober 1969 werd afgeleverd en dat 
de uitgevoerde werken in overeenstem
ming waren met de goedgekeurde plan
nen en de opgegeven voorwaarden van 
de bouwvergunning ; en zijn beslissing 
steunt op de beschouwing dat bet feit dst 
het stenen terras breed1,65 meter gedeel
telijk op pijlers geplaatst, lopend van het 
midden van de westelijke gevel tot en 
met de zuidgevel, op de oorspronkelijke 
plannen waarover toelating werd ver
leend in gekruiste lijnen staat aangege
ven, geen toelating of vergunning tot 
het bouwen van een terras insluit en dat 
de eisers bij gebrek aan een precieze 
tekening dienaangaande hun eigen nala
tigheid en onnauwkeuL'igheid niet kunnen 
inroepen om de feiten te verschonen en 
dat zij trouwens moesten weten dat het 
bijzonder plan van aanleg van de wijk 
een vrije ruimte van minstens drie meter 
per perceel bedraagt, zodat geen toela
ting kon worden verleend, 

tenvijl de eisers in hun conclusie had
den laten gelden dat, benevens de ant
kenning van enige inbreuk tegen het 
bijzonder plan van aanleg, zij voor de 
oprichting van het ontworpen gebouw 
een achninistratieve toelating bezaten en, 
bij ontstentenis van schending van 
contractuele verbintenissen of buur
schapsverplichtingen van het Burgerlijk 
Wetboek, een rechtmatig gebruik heb
ben gemaakt van de attributen van het 
eigendomsrecht; dat, naar luid van arti
kel 2 van de organieke wet, al de plannen 
van aanleg, zonder onderscheid, als ver
ordening gelden, 

en tenoijl, door zich ertoe te beperken 
vast te stellen dat niet werd gebouwd 
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volgens de goedgekeurde plannen, zonder 
zich uit te spreken over de vraag nope:ris 
de . aansprakelijkheid van de gemeente
overheid betreffende de lezing, de ver
gissing of de verkeerde interpretatie der 
bouwplannen, het arrest het Hof niet 
in de mogelijkheid stelt na te gaan of 
de rechters een juiste toepassing hebben 
gedaan van de hoger ingeroepen wette
lijke bepalingen en zodoende op het mid
del van de eisers geen passend antwoord 
geeft, welk gebrek gelijkstaat met een 
gebrek aan de door artikel 97 van de 
Grondwet vereiste redengeving : 

En over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 1317, 1319, 
1320 en 1322 van het Burgerlijk W etboek, 

doordat het bestreden arrest met be
trekking tot de door de eisers langs 
de westelijke perceelsgrens uitgevoerde 
grondaanhogingen alsmede de plaatsing 
van een afsluiting in betonplaten langs 
de westelijke scheidingslijn stelt dat 
de eisers ten deze geen rechtsgeldige 
toelating van de bevoegde instantie had
den bekomen, 

terwijl blijkt uit een brief van 16 okto
ber 1969, uitgaanqe van het college 
van burgemeester en schepenen en ge
richt tot de Rijkswachtcommandant 
der Brigade Sint-Pieters-Woluwe, dst 
de door de eisers uitgevoerde grondaan
hogingen tot op de hoogte van het straat
peil zouden kunnen aangezien worden 
als genormaliseerd grondpeil en dat 
anderzijds uit de termen van het proces
verbaal van 28 mei 1969 van de Rijks
wachtbrigade te Sint-Pieters-Woluwe 
blijkt dat ingevolge de nieuwe vigerende 
voorschriften de betonnen afsluitingen 
thans zijn toegestaan, waaruit volgt dat 
het arrest de bewijskracht van de vermel
dingen van de brief van 16 oktober 1969 
en van het proces-verbaal van 28 mei 
1969 miskem;, wat schending meebrengt 
van de in het middel aangehaalde be
schikkingen van het Burgerlijk Wetboek: 

Overwegende dat het bestreden arrest 
de telastlegging in hoofde van beide 
eisers als bewezen beschouwt om op drie 
wijzen de hen verleende bouwvergunning 
niet te hebben in acht genomen, met name 
1° bij het bouwen van een terras, 2° bij 
het aanbrengen van een grondverhoging 
langsheen de westelijke grens van hun 
eigendom en 3° bij het afpalen van deze 
grens met betonnen platen ; 

Overwegende dat, met betrekking tot 
laatstgenoemd feit, de eisers er zich toe 
beperken de miskenning in te roepen 

van de bewijskracht van het proces
verbaal van 28 mei 1969 van de Rijks
wachtbrigade te Sint-Pieters-Woluwe, 
waaruit zou blijken dat ingevolge de 
nieuwe vigerende voorschriften de be
tonnen afsluitingen thans zijn toege
staan; 

Overwegende dat het arrest van be
doeld proces-verbaal slechts gewag maakt 
om aan te halen dat de rijkswacht heeft 
vastgesteld dat er nog afsluitingen met 
betonnen palen en platen in de wijk 
voorkomen ; dat deze aanhaling over
eenstemt met de bewoordingen van het 
proces-verbaal; 

Overwegende dat voor het overige 
het arrest op andere gegevens van het 
dossier steunt, en geenszins,_ meer op het 
bedoeld proces-verbaal, waarvan het dan 
ook geen uitleg heeft gegeven die in strijd 
zou zijn met de termen .ervan ; 

Dat het middel dus in dit verband 
feitelijke grondslag mist ; 

Overwegende dat, nu de uitgesproken 
enige geldboete wettelijk gerechtvaar
digd is door dit bewezen verklaard feit, 
de middelen voor zoyerre ze betrekking 
hebben op de andere in asnmerking geno
men feiten niet ontvankelijk zijn wegens 
het ontbreken van belang ; 

Over het middel ambtshalve afgeleid 
uit de schending van artikel 65, § 1, van 
de wet van 29 maart 1962 houdende 
organisatie van de ruimtelijke ordening 
en van de stedebouw, zoals gewijzigd bij 
artikel 21 van de wet van 22 december 
1970, 

doordat het bestreden arrest het her
stel van de plaatsen in hun vroegere staat 
beveelt, 

terwijl noch de gemachtigde ambte
naar, noch het college van burgemeester 
en schepenen dat herstel hebben gevor
derd : 

Overwegende dat de wet van 22 de
cember 1970, waarbij onder meer arti
kel 65 van de wet van 29 maart 1962 
houdende organisatie van de ruimtelijke 
ordening en van de stedebouw wordt 
gewijzigd, op 15 februari 1971 in werking 
is getreden, dit is vooraleer het bestreden 
arrest werd gewezen ; 

Overwegende dat de wet van 22 de
cember 1970 de wet van 29 maart 1962 
heeft aangevuld met een anikel 76bis, 
waarbij, bij wijze van overgangsmaat
regel, een procedure wordt ingevoerd, 
die de toepassing mogelijk maakt van 
de nieuwe bepalingen van artikel 65 

! nopens de wijzen van herstel, doch dit 
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enkel waar het gaat om gevallen ~aarin 
een voor tenuitvoerlegging vatbaar von
nis of arrest, uitgesproken v66r de in
werkingtreding van de nieuwe wet, de 
herstelling van de plaats in de vroegere 
staat heeft gelast ; 

Overwegende dat hieruit blijkt dat, 
wat de zaken betreft die door de gerech
ten nog niet werden beslecht, het gewij
zigd artikel 65 onmiddellijk toepassing 
vindt; 

Overwegende dat, nu uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te slaan, 
niet blijkt dat ter zake enige vordering 
van de gemachtigde ambtenaar of van 
het college van burgemeester en schepe
nen werd gedaan, het arrest bedoeld arti
kel 65 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, en zonder dat er aan
leiding toe bestaat de middelen van de 
eisers te onderzoeken in zoverre zij 
betrekking hebben op de schending van 
artikel 65 van de wet van 29 maart 1962, 
die niet tot een meer uitgebreide vernie
tiging kunnen leiden, vernietigt het be
streden arrest, in zoverre het uitspraak 
doet over het herstel in de vorige staat ; 
verwerpt de voorzieningen voor het ove
rige; beveelt dat van dit arrest melding 
zal worden gemaakt op de kant van de 
gedeeltelijk vernietigde beslissing; ver
oordeelt de eisers in de helft van de kos
ten en laat de andere helft ten laste van 
de Staat ; · verwijst de aldus beperkte 
zaak naar het Hof van beroep te Gent. 

6 maart 1973. - 2e kamer. - Voor
zitter, de H. Delahaye, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Vet·slaggever, de 

·H. VersPe. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Krings, advocaat-generaal. -
Pleiter, de H. L. Vanderseypen (van de 
balie te Leuven). 

2e KAMER. - 6 maart 1973. 

10 BEWIJS.- STRAFZAKEN.- GEVAL 
WAARIN DE WET GEEN BIJZONDER 
BEWIJSMIDDEL VOORSCHRIJFT. - BE
VOEGDHEID VAN DE RECHTER. 

.2° SOEVEREINE BEOORDELING 
DOOR DE FEITENRECHTER. -
STRA.FZAKEN.- NooDZAAK oF GEPAST
HEID VAN EEN ONDERZOEKSMAATRE
GEL. - SOEVEREINE BEOORDELING .. 

3° RECHTEN VAN DE VERDEDI
GING. - STRAFZAKEN. ---,- VERZOEK. 
OM EEN AANvULLENDE ONDERZOEKS
MAATREGEL EN ONDER MEER OM EEN 
GETUIGENVERHOOR. - MA.ATREGELEN 
DOOR DE RECHTER GEWEIGERD OMDAT' 
ZIJ NIET NODIG ZIJN.- GEEN BOHEN
DING VAN DE RECHTEN VAN DE VER
DEDIGING. 

1° Wanneer in strajzaken de wet geen bij
zonder bewijsmiddel voorschrijjt, beoor
deelt de jeitenrechter soeverein, in ge
weten, de bewijskracht van de hem voor
gelegde jeitelijke· gegevens (1). 

,2° De jeitenrechter beoordeelt soeverein de 
noodzaak of de gepastheid van een onder
zoeksmaatregel en ondet· meer van het 
ve1'lwor van getuigen ter terechtzitting (.2). 

3° De t·echten van de verdediging worden 
niet geschonden door de rechter, die een 
vet·zoek om een aanvullende onderzoeks
maatregel en onder meer om een getui
genverhoor, verwerpt omdat hij deze 
maatregel niet nodig acht om tot zijn 
ovet·tuiging te komen (3). 

(NEYRINCK.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 6 oktober 197.2 in hoger be
roep gewezen door de Correctionele 
Recht bank te Kortrijk ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van 
de Grondwet en 6.2 van de wegverkeers
wet, 

doordat het bestreden vonnis eiser ver
oordeelt wegens overtreding van arti
kel 48, 1°, van de wegverkeerswet op 

(1) Cass., 30 oktober 1967 (Arr. cass., 1968, 
biz. 328); men raadpiege cass., 19 december 
1972, sttpra, biz. 405. 

(2) Cass., 19 juni 1972 (Arr. cass., 1972, 
biz. 982). 

(3) Cass., 4 januari 1972 (An·. cass., 1972, 
blz. 433}. 
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de enkele motivering dat een proces-ver
baal geldt tot het tegenbewijs ervan 
geleverd wordt, 

terwijl, indien dit beginsel, door voor
noemd artikel 62 gehuldigd, in principe 
juist is, het evenwel ter zake verkeerd 
werd toegepast; een proces-verbaal in 
verband met een verkeersovertreding 
slechts geldt voor wat de verbeliserende 
ambtenaar met eigen zintuigen heeft 
vastgesteld, maar niet voor de juistheid 
en oprechtheid van de opgenomen ver
klaringen ; de verbalisant ter zake niets 
persomuijk heeft vastgeste!d, doch slechts 
·een verklaring heeft opgenomen ; indien 
het als bewezen kan aangezien worden 
·dat eiser een verklaring heeft afgelegd, 
het nochtans geenszins mag volgehouden 
worden dat de juistheid van de inhoud 
van die verklaring bewezen is zolang 
het tegenovergestelde niet werd aange
toond; zodat door deze verkeerde moti
vering die gelijkstaat met het ontbreken 
van motivering, het vonnis in strijd is 
=et de Grondwet : 

Overwegende dat het vonnis beschouwt 
« dat de afgelegde bekentenis door appel
lant (thans eiser) aan de verbalisanten, 
opgenomen in een regelmatig proces
verbaal, volledig bewijs !evert zolang 
het tegendeel niet is bewezen ; dat een 
loutere ontkenning van appellant nadien 
daartoe niet volstaat "; 

Overwegende dat het vonnis hierdoor 
niet zegt dat de inhoud van het proces
verbaal geldt tot het tegendeel is bewe
zen, maar beslist dat aan de bekentenis 
van eiser geloof client gehecht te worden, 
tenzij bewezen wordt dat die bekentenis 
niet met de waarheid zou stroken ; dat in 
dit verband een loutere ontkenning van
wege eiser ten deze niet voldoende is ; 

Overwegende dat het vonnis dus niet 
artikel 62 van de wegverkeerswet toe
past, maar wei een algemene regel van 
bewijsvoering in strafzaken, met name 
dat de rechter op soevereine wijze de 
bewijswaarde van de feitelijke bestand
delen van de zaak beoordeelt; 

Dat het middel, dat uitgaat van een 
verkeerde lezing van het vonnis, niet 
kan worden aangen omen ; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de rechten van de ver
dediging, 

doordat de rechtbank geweigerd heeft 
de genaamde Cools J ozef ter terecht
zitting onder eed, of zelfs bij wijze van 
gewone informatie te horen : 

Overwegende dat het vonnis stelt dat 

de telastlegging naar recht voldoende 
bewezen is door de bekentenis van eiser; 
dat het aldus de nutteloosheid vaststelt 
van het getuigenverhoor dat eiser bij 
conclusie had aangevraagd en daardoor 
ze1f de verwerping van het verzoek moti
veert; 

Overwegende dat de feitenrechter ove
rigens soeverein de noodzaak of de raad
zaamheid van een onderzoeksmaatregel, 
en met name van het verhoor van getui
gen, beoordeelt, en wanneer hij een ver
zoek om een dergelijke maatregel ver
werpt omdat hij deze niet nodig acht om 
tot zijn overtuiging te korrien, de rechten 
van de verdediging niet schendt ; 

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 voor
ziening; veroordeelt eiser in de kosten. 

6 maart 1973. ·- 2e kamer. - Voor
zitter, de R. Delahaye, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Verslaggever, de 
H. Versee.- Gelijkluidende conclusie, de 
H. Krings, advocaat-generaal. - Plei
ter, de H. Goddeeris (van de balie te Kor
trijk). 

2e KAMER. -· 6 maart 1973. 

l o TAAL (GEBRUIK VAN DE NEDER
LANDSE EN FRANSE). - STRAF
ZAKEN. - RECHTSPLEGING VOOR HET 

HOF VAN CASSATIE. - BEST·REDEN 
BESLISSING IN HET NEDERLANDS GE
WEZEN. - ElSER DIE VERZOEKT DAT 
DE RECHTSPLEGING IN HET FRANS ZOU 
WORDEN GEVOERD. NIET ONT
V ANKELIJK VERZOEK. 

2° VOORZIENING IN CASSATIE. 
STRAFZAKEN. - ARREST VAN DE KA

MER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING 
WAAR:OIJ WORDT BESLIST DAT DE VOOR
LOPIGE HECHTENIS VAN DE BEKLAAGDE 
WORDT GEHANDHAAFD.- LATERE IN
VRIJHEIDSTELLING. - VOORZIENING 

DOELLOOS. 

l 0 De partij die zich in cassatie voorziet, 
is niet ontvanlcelijk in ham· verzoek dat 
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de reohtspleging voo1· het Hof in het 
Frans zou worden gevoerd, wanneer de 
bestreden beslissing in het Nedel"lands 
is gewezen (1). (Wet van 15 jcmi 1935 
op het gebruik der talen in gerechts
zaken, art. 27.) 

2° De voorziening van de beklaagde tegen 
een a1Yest van de kame~· van inbesohul
digingstelling, waarbij wo1·dt beslist dat 
zijn 1Joodopige heohtenis woTdt gehand
haajd, wonlt doelloos, indien late1· aan 
deze heohtenis een einde wo1·dt ge
maakt (2). 

(MESBAHI EL AYD.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op de bestreden 
arresuen, op 28 november 1972 en 27 de
cember 1972 door het Hof van beroep 
te Gent gewezen ; 

Overwegende dat de voorzieningen 
tegen die arresten samenhangend zijn ; 

Wat betreft het verzoek van eiser het
welk er toe strekt te bevelen dat de zaak 
voor het Hof in de franse taal zou behan
deld worden : 

Overwegende dat, nu de bestreden be
slissingen in het N ederlands werden ge
wezen, de rechtspleging voor het Hof, 
luidens aruikel 27 van de wet van 15 juni 
1935 op het gebruik der talen in gerechts
zaken, in die taal dient te worden ge
voerd; 

Dat de wet aan eiser in cassatie niet 
de mogelijkheid versnekt te vragen dat 
van die regel zou worden afgeweken ; 

W at de voorzieningen betreft : 

Overwegende dat de arresten de hand
having beslissen van de door de onder
zoeksrechters te Dendermonde bevolen 
hechtenis; 

Overwegende dat op 28 december 1972 
eiser in vrijheid gesteld werd door de· 
onderzoeksrechter te Dendermonde ; 

Dat bij gebrek aan voorwerp de voor
zieningen nie"t ontvankelijk zijn ; 

Om die redenen, voegt de voorzie-

(1) Men raadplege cass., 21 juni 1965 (Bull. 
en PAsiC., 1965, I, 111>2). 

(2) Men raadplege cass., 22 december 1958 
(Bull. en PASIC., 1959, I, 424); 12 januari 1970 
(Arr. cass., 1970, blz. 428); 21 september 1971 
(ibid., .1972, b1z. 77). 

ningen samen ; verwerpt het verzoek tot 
wijziging van de taal van de rechtsple
ging voor het Hof; verwerpt de voorzie
ningen ; veroordeelt eiser in de kosten. 

6 maart 1973. - 2e kamer. - VooT
zitteT en VeTslaggever, de H. Delahaye, 
raadsheer waarnemend voorzitter. -
Gelijkluidende oonolusie, de H. Krings, 
advocaat-generaal. - Pleite1-, de H. 
Cl. Aronstein (van de balie te Brussel). 

2e KAMER. - 6 maart 1973. 

VOORZIENING IN CASSATIE. 
TERll'liJN.- STRAFZAKEN. - BESLIS
SING DIE ZIOH ERTOE BEPERKT DE HER

OPENING VAN DE DEBATTEN TE BEVE
LEN. - VOORZIENING VOOR DE EIND
BESI,ISSING. - NIET-ONTVANKELIJK
HEID. 

Niet ontvanlcelijk-is de voorziening v66r 
de eindbeslissing ingesteld tegen een 
beslissing die, zonder uitspraak te doen 
over een bevoegdheidsgesohU, zioh ertoe 
beperkt de heropening van de debatten te 
bevelen ( 1). 

(VAN ORAEN.) 

ARREST. 

Met de notitie overeenstemmend 
arrest. 

6 maart 1973. - 2e kamer. - Voor
zitter en VeTslaggever, de H. Delahaye, 
raadsheer waarnemend voorzitter. -
Gelijkluidende oonolusie, de H. Krings, 
advocaat-generaal. 

3e KAMER. - 7 maart 1973. 

HUUR vAN WERK. - ARBEIDSOVER
EENKOMST. - ARTIKEL 35, LID 5, 

(3) Cass., 18 januari 1965 (Bull. en PA.sro., 
1965, I, 484); men raadplege cass., 23 maart 
1971 (A1-r. cass., 1971, blz. 711). 
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VAN DE GECOORDINEERDE VVETTEN 
BETREFFENDE RET BEDIENDEN • 
CONTRACT.- VoRIG JAA,R.- BEGRIP. 

In artikel 35, lid 5, van de gecoordineerde 
wetten betrefjende het bediendencontract 
wordt onder de woo1·den " vorig jaar >> 

verstaan het kalenderjaar dat vooraf
gaat aan het jaar tijdens hetwelk de ge
beurtenis zich voordoet, die de toepassing 
van dit artikel ten gevolge heejt ( 1). 

(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP «ENTENTE 
DES PATRONS BOUCHERS ET CHARCU

TIERS ll, T. MARON.) 

ARREST (ve1·taling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 4 juni 1971 door het Arbeids
hof te Brussel gewezen ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 34 en 35, 
inzonderheid lid 1 en 5, van de wetten 
betreffende. het bediendencontract, ge
coordineerd bij het koninklijk besluit 
van 20 juli 1955, voor zoveel als nodig 
van genoemd artikel 34, zoals het gewij
zigd is bij artikel 56 van de wet van 
21 november 1969, 1 en 2 van de wet 
van 30 juli 1963 tot instelling van het 
statuut der handelsvertegenwoordigers, 

doordat het arrest verklaart dat de 
rechtsvordering van verweerder, die meer 
dan een j aar na het eindigen van de 
arbeidsovereenkomst voor bedienden is 
ingesteld, niet verjaard is krachtens arti
kel 34 van de wetten betreffende het 
bediendencontract, op grond dat, om 
vast te stellen of de overeengekomen 
jaarlijkse bezoldiging als bedoeld in arti
kel 35 van genoemde wetten al dan niet 
180.000 frank te boven gaat, de commis
sielonen van de twaalf maanden die aan 
het ontslag zonder opzegging voorafgaa1;1 
en niet de commissielonen van het vorig 
kalenderjaar in aanmerking moeten wor
den genomen, 

terwiJl, naar luid van voormeld arti
kel 35, de commissielonen en verander-

(1) In het onderhavige geval is de arbeids
overeenkomst voor bedienden tussen de par
tijen geeindigd op 5 juli 1966; artikel 35 van 
de gecolirdineerde wetten betreffende het 
bediendencontract is vervangen bij de wet van 
21 november 1969. Ret huidige artikel 25, § 2, 
neemt artikel 35, lid 5, van de gecolirdineerde 

lijke verdiensten berekend worden naar 
de bezoldiging van het vorig jaar en daar
onder moet worden verstaan de commis
sielonen en de verdiensten van het 
kalenderjaar dat voorafgaat aan de ge
beurtenis die tot hun vaststelling aan
leiding geeft, ten deze het ontslag zonder 
opzegging: 

Overwegende dat uit het bestreden 
arrest blijkt dat de bezoldiging van ver
weerder hoofdzakelijk bestond in com
missielonen, dat de tussen partijen 
bestaande arbeidsovereenkomst voor be
dienden op 5 juli 1966 werd verbroken 
en dat de rechtsvordering eerst op 10 de
cember 1968 werd ingesteld; 

Overwegende dat, volgens artikel 34 
van de wetten betreffende het bedienden
contract, geco6rdineerd op 20 juli 1955, 
de recht,svorderingen die uit een arbeids
overeenkomst voor bedienden ontstaan 
een jaar na het eindigen van de overeen
komst verj aren ; 

Dat v66r de inwerkingtreding van de 
wet van 21 novymber 1969 deze regel 
slechts van toepassing was op de arbeids
overeenkomst voor bedienden waarvan 
de overeengekomen jaarlijkse bezoldiging 
180.000 frank niet te boven ging; 

Overwegende dat, alvorens door de 
wet van 21 november 1969 gewijzigd 
te worden, artikel 35, lid 5, van de gecoor
dineerde wetten bepaalde dat, voor de 
toepassing van dit artikel, de commissie
lonen en veranderlijke verdiensten be
rekend moesten worden naar de bezoldi
ging van het vorig jaar; 

Overwegende dat in voormeld arti
kel 35, lid 5, geen dubbelzinnigheid voor
komt ; dat, in deze · tekst, de woorden 
"vorig jaar" slechts kunnen wijzen op 
het kalenderjaar dat voorafgaat aan het 
jaar tijdens hetwelk de arbeidsovereen
komst voor bedienden is geeindigd ; 

Dat, derhalve, door de wijze van be
rekening van de commissielonen, die door 
de wet is voorgeschreven om haar toe
passingsgebied vast te stellen, te ver
vangeii door een andere berekeningswijze 
die door de wet tot andere doeleinden is 
vastgesteld, de rechter artikel 35 van 
de wetten betreffende het bedienden
contract heeft geschonden ; 

Dat het middel gegrond is ; 

wetten over met een beperking van de draag
wijdte ervan. 

Over de oplossing : Parl. Hand., Senaat, 
zitt. 1922-1923, vergad. van 21 maart 1922, 
blz. 397 ; vgl. cass., 6 april 1967 (_Arr. cass., 
1967, blz. 944). 
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Om die redenen, verniet,igt het be
streden arrest; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de kant 
van de vernietigde beslissing ; houdt de 
kosten aan opdat hierover door de feiten
rechter wordt beslist; verwijst de zaak 
naar het Arbeidshof te Luik. 

7 maart 1973. - 3e ka:mer. - Voor
.zitte1· en VerBlaggeve1·, de H. Polet, raads
heer waarnemend voorzitter. -· Gelijk
lttidende concluBie, de H. Duchatelet, ad
vocaat-generaal. - Pleiter, de H. Fally. 

3e KAMER. - 7 maart 1973. 

VOORZIENING IN CASSATIE. 
AFSTAND.- BuRGERLIJKE ZA.KEN. 
AFSTAND NIET BETEKEND, DOOR DOOR 
DE VERWEERDER AANGENOMEN. 
DECRETERING. 

In bttrgerlijke zaken decreteert 1wt Hof de 
afBtand van de voorziening in caBBatie, 
die niet aan de venveerder iB betekend, 
doch door hem we1·d aangenomen (1). 
(G. W., art. 824 en 1042.) 

'(NAA.MLOZE VENNOOTSCHAP « LOWETTE >l, 

T. NISSEN.) 

Met de notitie overeenstemmend 
arrest. 

7 maart 1973. - 3e kamer. - Voor
zitter, de H. Polet, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Ve1·Blaggever, Rid
der de Schaetzen. -· Gelijkluidende con
chtBie, de H. Duchatelet, advocaat
generaal.- Pleite1'8, de HH. van Heeke 
en Simont. 

3e KAMER. - 7 maart 1973. 

I D CASSATIEMIDDELEN. - BURGER
LIJKE ZAKEN.- MIDDEJ, WAARBIJ AAN 

(1) Cass., 16 september 1971 (Arr. cass., 
1971, biz. 58); 14 april 1972 (ibid., 1972, 
blz. 764). 

DE RECHTER WORDT VERWETEN TE 
HEBBEN BESLIST DAT DE OVEREEN
KOMST TUSSEN TWEE PARTIJEN GEEN 
ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR BEDIEN
DEN WAS. - MIDDEL WA.ARIN SLECHTS 
DE ARTIKELEN 14, 15 EN 20 VAN DE 
GECOORDINEERDE WETTEN BETREFFEN
DE RET BEDIENDENCONTRACT ALS GE
SCHONDEN w;ETSBEPALINGEN WORDEN 
AANGEDUID. - NIET-ONTVANKEI,IJK 
lVIIDDEL. 

2D REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. - CoNcLusrE. -
BuRGERLIJKE ZA.KEN.- FEITENRECH
TER DIE DE GRONDSLAG VAN EEN EIS 
OF EEN BIJ OONCLUSIE AANGEVOERD 
VERWEER AFWIJST, ONDER AA.NHALING 
VAN DE FElTEN TOT WETTIGING VAN 
DEZE AFWIJZING. - MWIJZING SLUIT 
DE VERWERPING IN VAN DE GEVOLG
TREKKING UIT DEZE EIS OF DIT VER
WEER. - REGELMA.TIG MET REDENEN 
OMKLEDE BESLISSING. 

3D REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. - BURGERLIJKE 
ZAKEN.- ARGUMENT.- GEEN-VER
PLICHTING VOOR DE RECHTER EROP TE 
ANTWOORDEN. 

1 D In bu1·gedijke zaken iB niet ontvankelijk 
het middel, waarbij aan de rechte1· wordt 
verweten te hebben beBliBt dat de over
eenkomBt tUBBen twee. partijen geen 
arbeidBove1·eenkomBt voor bedienden iB 
en BlechtB de artikelen 14, 15 en 20 van 
de gecoo1·dinee1·de wetten betrefjende het 
bediendencontract alB geBchonden wetB
bepalingen worden aangeduid. (G. W., 
art. 1080.) 

2D De feiten1·echter die, onder aanhaling 
van andere of Btrijdige feiten, de gege
venB tot Btaving van een eiB of van een 
bij conchtBie aangevoe1·d verwee1· afwijBt, 
verwerpt door een regelmatig met 1·edenen 
omklede beBliBBing de gevolgtrelcking 
uit cleze eiB of dit verweer (2). (Grand
wet, art. 97.) 

3D De rechte1· iB niet verplicht te antwoorclen 
op de gegevenB van een venvee1·, die geen 
onde1'Bcheiden micldelen zijn, doch lou
te1'e argumenten (3). 

(2) Cass., 17 mei 1972 (A1·r. cass., 1972, 
biz. 867). 

(3) Cass., 18 februari 1971 (Arr. cass., 1971, 
biz. 590). 
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(NAUWELAERTS, T. STEVENS 
EN ADAMS.) 

ARREST (vertaling). 

HET HOF ; - Gelet op de bestreden 
sententie, op 20 oktober 1970 door de 
Werkrechtersraad van beroep te Bruss~! 
gewezen; 

Over het middel a£geleid uit de schen
ding van de artikelen 14, 15, 20 van de 
wetten betreffende het bediendencon
tract, gecoordineerd op 20 juli 1955, en 
97 van de Grondwet, 

itoordat de bestreden sententie de beide 
sententies van de eerste rechter vernie
tigt en aan eiseres haar rechtsvordering 
ontzegt, aileen op grand dat « uit de ge
gevens van de zaak niet blijkt dat ge
daagde in hager beroep (eiseres) onder 
het bevel, de Ieiding en het toezicht van 
appellante heeft gewerkt "' dat ver
weerster eiseres moest vertrouwen, dat 
deze laatste zichzelf als exploitante 
beschouwde, daar zij zich niet bij de 
Rijksdienst voor Maatschappelijke Zeker
heid had aangesloten, en dat zij haar 
werk verrichte « niet als een onderge
schikte, doch ter uitvoering van een 
lastgeving die haar was verleend "' 

terwijl, eerste onderdeel, de door de 
sententie in aanmerking genomen om
standigheden niet volstaan om de door 
eiseres aangevoerde kwalificatie van 
arbeidsovereenkomst voor bedienden van 
de hand te wijzen; het feit dat de ver~ 
weerders vertrouwen moesten stellen in 
eiseres geenszins uitsluit dat zij onder 
hun bevel, hun Ieiding en hun toezicht 
stand en de niet-aansluiting bij de Rijks
dienst voor Maatschappelijke Zekerheid 
evenmin het bestaan van een arbeids
overeenkomst voor bedienden uitsluit 
(schending van de artikelen 14, 15 en 20 
van de gecoordineerde wetten van 20 juli 
1955 betreffende het bediendencontract) ; 

tweede onderdeel, de bestreden sententie 
niet heeft.geantwoord op de conclusie die 
eiseres regelmatig had · genomen voor 
de W erkrechtersraad van beroep te 
Brussel, in zover deze conclusie deed 
gelden dat eiseres verplicht was reken
schap te geven, dat zij de hele dag en op 
de plaats van het bedrijf haar werk ver
richtte, gedurende anderhalf jaar onder 
het rechtstreeks bevel van verweerster, 
en dat tussen de huur van diensten en 
de lastgeving, in geval van twijfel, de 
voorkeur moest worden gegeven aan 

de huur van diensten daar lastgeving om 
niet geschiedt (schending van artikel 97 
van de Grondwet): 

Over het middel van niet-ontvankelijk
heid hieruit afgeleid dat het eerste onder
dee! van het middel slechts betrekking 
heeft op de artikelen 14, 15 en 20 van 
de wetten betreffende het bedienden
contract, gecoordineerd op 20 juli 1955 ; 
dat deze wettelijke bepalingen het niet 
mogelijk maken de aard van het liti
gieuze contract vast te stellen en, bijge
volg, niet de bepalingen zijn waarvan 
de voorgedragen grief de schending zou 
impliceren : · 

Overwegende dat, krachtens arti
kel 1080 van het Gerechtelijk Wetboek, 
het cassatieverzoekschrift, andere andere, 
de vermelding moet bevatten van de wet
tel~jke bepalingen waarvan de schending 
wordt aangevoerd ; 

Overwegende dat, ten deze, de in het 
middel bedoelde artikelen vreemd zijn 
aan de in het eerste onderdeel aange
voerde grief; 

Dat dit onderdeel van het middel niet 
ontvankelijk is; 

W at het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat eiseres betoogde dat 
het litigieuze contract geen lastgeving 
doch een arbeidsovereenkomst voor be
dienden was ; 

Overwegende dat de sententie er in dit 
verband op wijst « dat niet wordt be
twist dat appellante (verweerster), op 
het ogenblik van het overlijden van 
haar moeder, in dienst was van de 
Unesco in Frankrijk en dat zij er verbleef 
tot eind oktober 1963, op welke datum 
zij met haar man naar Brussel terugkwam 
en zich vestigde in het pand waarin het 
.restaurant werd geexploiteerd, en zich 
geleidelijk op de hoogte stelde van het 
beheer ervan; dat zij, daar zij helemaal 
niets afwist van de exploitatie van een 
restaurant en zij haar eigen werk moest 
uitvoeren, het aanbod van gedaagde in 
hager beroep (eiseres), die met haar moe
der bevriend was, had aangenomen om 
gedurende haar afwezigheid het restau
rant verder te exploiteren " en zegt « dat 
uit de gegevens van de zaak niet blijkt 
dat gedaagde in hager beroep onder 
het bevel, de Ieiding en het toezicht van 
appellante heeft gewerkt "; 

Dat de sententie aldus aangeeft op 
welke gronden ze steunt om de stelling 
van eiseres van de hand te wijzen en haar 
conclusie passend beantwoordt ; dat de 
rechter niet verplicht was bovendien te 
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antwoorden op elk van de argumenten 
die tot staving van deze stalling waren 
aangevoerd ; 

Dat dit onderdeel van het middel niet 
kan worden aangenomen ; 

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

7 maart 1973. - 3e kamer. - Voor
zitte1., de H. Polet, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Ve1·slaggever, de 
H. , Closon. - Gelijkluidende conclus·ie, 
de H. Duchatelet, advocaat-generaal. 
- Pleiters, de HH. Van Ryn en Philips. 

VERENIGDE KAMERs. - 8 maart 1973. 

1° CASSATIE. - VERENIGDE KAMERs. 
___:__ BURGERLIJKE ZAKEN.- BEVOEGD
HEID. 

2o, 3o, 4o en 5° ARBEIDSONGEVAL. -
0NGEVAL OP DE WEG NAAR OF VAN RET 
WERK. - BEGRIP. 

roDe verenigde kame1·s van het Hof zijn 
bevoegd voo1· het onderzoek van het mid
del tot staving van een vooTziening tegen 
het vonnis op venvijzing na cassatie van 
een Techtbank in ee1·ste aanleg, wanneeT 
dit vonnis niet verenigbaa1· is met het 
cassatiea1·r·est en het middel hetzelfde is 
als datgene dat door genoemd aTTest is 
aangenomen (1). (G. W., art. 1119.) 

2° Onde1· de weg naar of van het werle 
wordt verstaan de noTmale weg, die de 
aTbeide1' moet ajleggen om zich van zijn 
veTblijf of van de plaats waaT hij gaat 
eten naa1· de plaats waar hij zijn weTle 
verricht te begeven, en omgeleeeTd, of nog 
om zich naaT de plaats te begeven waar 
de lonen wo1·den uitbetaald en orn ervan 
te1•ug te lce1·en (2). (Besluitwet van 13 de
cember 1945, art. l.) 

~0 Zo de rechter de wettelijleheid lean aan-

(1) Cass., 16 januari 1964 (Bttll. en PAsrc., 
1964, I, 620 en noot 3); 24 juni 1964 (ibid., 
1964, I, 1148 en noot 1, biz. 1149); 16 septem
ber 1969 (Arr. cass., 1970, biz. 50 en noot 1, 
biz. 51); men raadplege cass., 2 mei 1969 
(ibid., 1969, biz. 834 en noot 2). 

(2) Cass., 9 november 1967 (Arr. cass., 1968, 
blz. 356) en noot 4; 8 maart 1972 (ibid., 
1972, biz. 645). 

nemen van oorzaleen van omweg of van 
onderbreleing van de weg naar of vari 
het werle wellee deze laatste niet abnm·
maal maken, mag hij evenwel het begrip 
zelf van de wegen, die in de leden 2 en 3 
van voormeld artileel 1 van de besluitwet 
van 13 december 1945 zijn omschreven, 
niet uitbreiden (3). 

4° Om zich op de weg naar of va,n het werk 
te bevinden, moet de a1·beider ve1·troleleen 
zijn van de plaats waa1· zijn verblijf is 
gevestigd (4). (Besluitwet van 13 decem
ber 1945, art. l.) 

5° Om te oordelen of een ongeval lean wor
den beschottwd als een ongeval over·
komen op de weg naa1· of van het werle, 
is het zonder belang dat de plaats van 
het ongeval gelegen is op ee1~ 1WTmale 
weg, in de zin van lid 2 van artileel 1 
van de besluitwet vcm 13 decembe1· 194.5, 
wellee de getroffene zou afgelegd hebben, 
indien hij zich van zijn verblijf naar 
de plaats waaT hij zijn werle ver1·ichtte 
begeven had, wanneer uit de vaststel
lingen van het vonnis niet blijkt dat hij 
z·ulks heeft gedaan, noch dat hij een van 
de wegen aflegde, waarvan de risico's 
dooT de besluitwet van 13 december 1945 
beoogd en gedelet zijn (5). 

{NAAMLOZE VENNOOTSCHA,P « ZWITS.ERSE 
l\1AATS.CHAPPIJ VAN VERZEKERING 
TEGEN ONGEV ALLEN TE WINTERTHUR n, 
T. DE NUTTE J., DE S.AEDELEER, 
DE NUT'lE L. EN VAN LAEKEN.) 

ARREsT. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 8 juni 1971 in hoger beroep 
gewezen door de Rechtbank van eerste 
aanleg te Oudenaarde, uitspraak doende 
op verwijzing; 

Gelet op het arrest, op 23 september 
1966 door het Hof gewezen (6); 

Gelet op het arrest, op 6 maart 1970 
door het Hof gewezen, waarbij het vonnis 
in hoger beroep van 31 januari 1969 

(3) Cass., 6 maart 1970 (_Arr. cass., 1970, 
biz. 628 en de noten 1 en 2); 8 maart 1972 
(ibid., 1972, biz. 645). 

(4) Cass., 27 november 1969 (A1-r. cass., 
1970, biz. 307 en de noot). Men raadpiege cass., 
9 november 1967 (ibid., 1968, biz. 356), 
8 maart 1972 (ibid., 1972, biz. 645). 

(5) Cass., 6 maart 1970 (Arr. cass., 1970, 
biz. 628). 

(6) An·. cass., 1967, biz. 88. 
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van de Rechtbank van eerste aanleg 
te Gent, rechtdoende op verwijzing, 
werd vernietigd en de zaak werd ver
wezen naar de Rechtbank van eerste 
aanleg te Oudenaarde ; · 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen I en 2 van de be
sluitwet van I3 ·december I945 betref
fende de vergoeding van de schade, voort
spruitende uit ongeva1len die zich op 
de weg naar of van het werk voordoen, 
en van ar~[kel 97 van de Grondwe1:;, 

doordat het bestreden vonnis, hoewel 
het in feite aanneemt dat het ongeval 
waarbij wijlen de echtgenoot van de 
eerste verweerster op I7 september I963 
om het leven is gekomen heeft plaats
gehad toen hij zich naar zijn werk begaf, 
komende niet van zijn woonplaats te 
Hekelgem maar van het huis van zijn 
ouders te Erembodegem waar hij toe
vallig overnacht had, niettemin beslist 
dat het ten deze gaat om een ongeval op 
de weg naar het werk in de zin door de 
besluitwet van I3 december 1945 be
paald, op de gronden dat op het ogenblik 
van het ongeval de getroffene reeds over 
een afstand · van 2 kilometer de -&eg 
volgde die hij dagelijks vanuit zijn domi
cilie volgt, dat dit ongeval wegens de om
standigheden waarin het gebeurde aan 
de normale risico's van het traject ver
bonden is, dat dus aileen gesteld blijft 
de vraag of voor de getroffene de oin
standigheid dat hij op de dag van bet 
ongeval niet van uit zijn verblijfplaats 
is vertrokken, verenigbaar is met het 
door het tweede lid van artikel I van 
voormelde besluitwet gestelde vereiste, 
dat in het onderhavig geval de plaats 
waar het ongeval gebeurd is op een punt 
van de geografische weg . tussen de ver
blijfplaats van de getroffene en de plaats 
waar hij zijn werk verricht is gelegen, 
dat het ongeval dat gebeurd is op het 
geografisch afgebakend traject tussen de 
verblijfplaats van de getroffene en zijn 
werkplaats, bij toepassing van de bepa
lingen van de besluitwet van I3 decem
ber I945 als arbeidsongeval wordt be
schouwd, dat men bezwaarlijk kan be
togen dat deze zienswijze het begrip zelf 
van de wegen die in de leden 2 en 3 
van artikel I van deze besluitwet om
schreven zijn zou uitbreiden, dat de 
vraag of de getroffene deze geografisch 
afgebakende weg maar vanaf een be
paalde plaats zou gevolgd hebben mits
dien ten deze lijkt zonder belang te zijn, 
en dat het in onderhavig geval ook zonder 
belang is te onderzoeken- of het huis van 

de ouders van de getroffene te Erem
bodegem als zijn tweede of tijdelijke 
verblijfplaats kan doorgaan, vermits be
wezen is dat het ongeval gebeurd is op 
een normale weg tussen het domicilie 
van de getroffene en de plaats waar hij 
zich voor het werk aan te melden had ; 

te1·wijl, naar luid van artikel I van 
de besluitwet van 13 december 1945, 
als de weg naar en van het werk dient 
verstaan te worden de door de arbeider 
normaal af te leggen weg om zich van 
zijn verbhjf of van de plaats waar hij 
gaat eten naar de plaats waar hij zijn 
werk verricht te begeven, en omgekeerd, 
of nog om zich naar de plaats te begeven 
waar de lonen worden uitbetaald en om 
ervan terug te keren, en terwijl het 
bestreden vonnis het begrip zelve van de 
wegen die in de leden 2 en 3 van meerge
meld artikel 1 beperkend omschreven 
zijn onwettelijk uitbreidt, door te over
wegen dat het ongeval, hetwelk gebeurd 
is op een punt van het geografisch afge
bakend traject tussen de verblijfplaats 
van de getroffene en zij:ri. werkplaats, als 
een arbeidsongeval wordt beschouwd bij 
toepassing van de bepalingen van de 
beslnitwet van 13 december 1945, zelfs 
wanneer de getroffene op het ogenblik 
van het ongeval het traject tussen zijn 
verblijfplaats en de plaats van zijn werk 
niet aflegde, 

en terwijl, derhalve, op deze verkeerde 
opvatting van de weg naar het werk ge
steund zijnde, het vonnis met schending 
van voormelde. wetsbepalingen beslist 
dat het ongeval waarbij wijlen de echt
genoot van eerste verweerster om het 
leven is gekomen toen hij zich naar de 
plaats van zijn werk begaf, komende 
niet van zijn domicilie te Hekelgem 
maar van het huis van zijn ouders te 
Erembodegem waar hij toevallig had 
overnacht, een ongeval op de. weg naar 
het werk uitmaakt. in de zin van de wet, 
om de onvoldoende reden dat de getrof
fene op het ogenblik van het ongeval 
reeds over een afstand van 2 kilometer 
de weg volgde die hij dagelijks vanuit 
zijn domicilie volgde, de rechtbank oor
delend dat het feit dat de getroffene deze 
geografisch afgebakende weg naar of van
af een bepa.alde plaats zou gevolgd heb
ben ten deze zonder belang lijkt te zijn en 
dat het in onderhavig geval ook zonder 
belang zou zijn te onderzoeken of het 
huis van de ouders van de getroffene te 
Erembodegem als zijn tweecle of tijde
lijke verblijfplaats kan doorgaan : 

Overwegende dat de beslissing welke het 
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voorwerp van het middel uitmaakt met 
het verwijzend arrest onverenigbaar is; 

Dat het middel hetzelfde is als het 
middel dat door voormeld arrest van 
verwijzing werd ingewilligd ; . 

Dat het dienvolgens door de verenigde 
kamers van het Hof moet worden onder
zocht; 

Overwegende dat het vonnis vaststelt 
dat het ongeval, waarvan de getroffene 
het slachtoffer is geweest., zich heeft voor
gedaan toen de getroffene, die met zijn 
Bchtgenote toevallig in de woonplaats 
van zijn ouders had overnacht, zich van 
die plaats naar zijn werk begaf en een 
korte omweg maakte om zijn zwangere 
vrouw bij haar ouders te brengen ; 

Dat het vonnis. verder vaststelt dat op 
het ogenblik van het ongeval de getrof
fene reeds over een afstand van 2 kilo
meter de weg volgde die hij normaal zou 
hebben afgelegd indien hij van uit zijn 
woonplaats was vertrokken ; 

Overwegende dat op grond van deze 
vaststelhngen het vonnis beslist dat het 
Dngeval op de weg naar het werk is 
geschied om de redenen, enerzijds, dat 
het zonder belang is te onderzoeken of 
het huis van de ouders van de getroffene 
als zijn tijdelijke of tweede verblijfplaats 
kan doorgaan, vermits het bewezen is dat 
het ongeval gebeurd is op een normale 
weg tussen zijn woonplaats en de plaats 
van zijn werk, en, anderzijds, dat artikeli 
van de besluitwet van I3 december 1945 
niet vereist dat de arbeider, om zich op 
de weg naar en van het werk te bevinden, 
zijn verblijfplaats verlaat, doch zich ertoe 
beperkt de door hem te volgen weg t.e 
bepalen door als zijn p1.mt van vertrek 
Df aankomst, naargelang hij zich naar 
zijn werk begeeft of ervan terugkeert, 
zijn verblijf aan te geven, dit wil zeggen 
de plaats waar dit verblijf gevestigd is; 

Overwegende dat, naar luid van arti
kel I van de besluitwet van I3 december 
I945, als de weg naar en van het werk 
client verstaan te worden de door de ar
beider normaal af te leggen weg om zich 
van zijn verblijf of van de plaats waar 
hij gaat eten naar de plaats waar hij zijn 
werk verricht te begeven, en omgekeerd, 
of nog om zich naar de plaats te begeven 
waar de lonen worden uitbetaald en om 
ervan terug te keren ; 

Overwegende dat, zo de rechter de wet
telijkheid kan aannemen van oorzaken 
van omweg of van onclerbreking .van de 
weg, welke cleze laatste niet.abnormaal 
maken, hij evenwel het begrip zelve van 
de wegen die in de leden 2 en 3 van voor-

meld artikel I op beperkende wijze om
schreven zijn, niet mag uitbreiclen ; 

Overwegencle dat cleze bepaling ver
eist clat de arbeicler, om zich op de weg 
naar het werk te bevinden, vertrokken is 
van de plaats waar zijn verblijf is geves
tigd; 

Overwegencle clat, nu het vonnis niet 
vaststelt dat de getroffene een tijdelijke 
of een tweecle verblijfplaats had in de 
woonplaats van zijn ouders, het niet 
wettelijk heeft kunnen beslissen dat de 
door hem afgelegde weg tussen cl,ie plaats, 
van waar hij vertrokken was, en de plaats 
van zijn werk de weg naar het werk was ; 

Overwegencle clat het clienaangaancle 
zonder belang is clat de plaats van het 
ongeval gelegen is op « een normale weg " 
welke de getroffene zou afgelegd hebben 
indien hij zich van zijn verblijf naar 
de plaats waar hij zijn werk verrichtte 
begeven had, vermits uit de vaststellin
gen van het vonnis niet blijkt clat hij 
zulks heeft geclaan, noch clat hij een van 
de wegen aflegcle, waarvan de risico's 
door de besluitwet beoogd en geclekt zijn ; 

Dat het micldel gegrond is ; 

Om die reclenen, vernietigt het bestre
clen vonnis; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op, de kant 
van de verhietigde beslissing; gelet op 
de wet van 20 maart I948, veroorcleelt 
eiseres in de kosten ; verwijst de zaak 
naar het Arbeiclshof te Gent; zegt clat 
dit rechtscollege zich, overeenkomstig 
artikel II20 van het Gerechtelijk Wet
boek, client te voegen naar de beslissing 
van het Hof betreffende het beslechte 
rechtspunt. 

8 maart 1973.- Verenigcle kamers.
Voorzitte1·, de H. Belpaire, eerste voor
zitter. - Verslaggeve1·, de H. Meeus. -
Gelijkluidende conclusie, de H. Ganshof 
van cler Meersch, procureur-generaal. -
Pleiter, de H. DeBruyn. 

VERENIGDE KAMERS. - 8 maart 1973, 

IO CASSATIE. - VERENIGDE KAMERS. 
- BURGERLIJKE ZAKEN. - BEVOEGD

HEID. 

20 STRAF. - ARTIKEL 65 vAN HET 

STRAFWETBOEK. - BEPALING DIE DE 
RECHTER, DIE KENNIS HEEFT GENOMEN 
VAN DE STRAFVORDERING, VERPLICHT 
SLECHTS EEN ENKELE STRAF UIT TE 
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SPREKEN, WANNEER EEN GEBREK AAN 
VOORZICHTIGHEID OF VOORZORG, DAT 
ALS ONDERSCHEIDEN MISDRIJF STRAF
BAAR IS GESTELD, EEN BESTANDDEEL 
VORMT VAN EEN MISDRIJF UIT ONVOOR
ZICHTIGHEID. 

3o RECHTERLIJK GEWIJSDE. 
STRAFZAKEN. - STRAFRECHTER DIE 
TWEE STRAFFEN HEEFT UITGESPROKEN, 
RESPECTIEVELIJK WEGENS EEN MIS
DRIJF UIT ONVOORZICHTIGHEID EN 
WEGENS EEN FElT DAT EEN GEBREK 
AAN VOORZICHTIGHEID OF VOORZORG 

OPLEVERT EN ZELF ALS l\USDRIJF S'rRAF
BAAR IS GESTELD. - GEVOI,G VAN 
DEZE BESLISSING OP DE BURGERLIJKE 

RECHTSVORDERING. 

4o RECHTERLIJK GEWIJSDE. 
STRAFZAKEN •. - GEZAG VAN RET GE
WIJSDE OP DE STRAFVORDERING. -
GEZAG GELDT NIET VOOR WAT NIET 

ZEKER IS GEWEZEN. 

5o RECHTERLIJK GEWIJSDE. 
STRAFZAKEN. - BESLISSING VAN DE 
RECHTER DIE VAN DE STRAFVORDERING 
KENNIS HEEFT GENOMEN DOOR TEGEN

STRIJDIGHEID AANGETAST. - GEEN 
GEZAG VAN GEWIJSDE OP DE BURGER· 
LIJKE RECHTSVORDERING. 

6o RECHTERLIJK GEWIJSDE. -
STRAFZAKEN.- RECHTER DIE KENNIS 
HEEFT GENOMEN VAN DE STRAFVORDE· 

RING EN TWEE STRAFFEN HEEFT UIT
GESPROKEN, RESPECTIEVELIJK WEGENS 
EEN MISDRIJF UIT ONVOORZICHTIGHEID 

EN WE GENS EEN FElT, DAT GEBREK AAN 
VOORZICHTIGHEID OF VOORZORG VORMT 
EN ZELF ALS MISDRIJF STRAFBAAR IS 
GESTELD, MAAR BESLIST DAT DIT MIS

DRIJF EEN BESTANDDEEL IS VAN RET 
MISDRIJF UIT_ ONVOORZICHTIGHEID. -
GEVOLG VAN DEZE DOOR TEGENSTRIJ

DIGHEID AANGETASTE BESLISSING OP 
DE BURGERLIJKE RECHTSVORDERING. 

(1) Cass., 16 september 1969 (Arr. cass., 
1970, biz. 50). Zie ook het arrest van dezelfde 
datum alshet onderhavige, zie hierboven. 

(2) Cass., 19 september 1968 (A1·r. cass., 
1969, biz. 72) en de noten; 2 februari 1970 
(ibid., 1970, biz. 509) en de noten 1 en 2; 
21 mei 1970, volt. terechtz., en de conclusie 
van procureur-generaal Ganshof van der 
Meersch (Bull. en PAsro., 1970, I, 827); 
24 juni 1970, volt terechtz. (ibid., 1970, 
biz. 1009); 27 november 1970 (ibid., 1971, 
biz. 293); 11 maart 1971 (ibid., 1971, biz. 669); 
4 november 1971 en 27 januari 1972 (ibid., 
1972, biz. 236 en 515). 

1° De verenigde kamers van het Hof zijn 
bevoegd voo1· het onderzoek van een mid
del tot staving van een voorziening tegen 
het aTrest op verwijzing na cassatie van 
een hof van beroep, wanneer dit ar1·est 
niet verenigbaa1· is met het cassatiear?"est 
en het middel hetzelfde is als datgene dat 
doo1· genoemd ar?"est is aangenomen (1). 
(G. W., art. 1119.) 

2° W anneer het gebrek aan vooTzichtigheia 
of voorzorg, dat een bestanddeel is van 
een rnisd1·ijf uit onvooTzichtigheid, bo
vendien het voo1"we1·p uitrnaalct van een 
of rnee~· afzonderlijlce telastlegginge1~, 
is de Techter ertoe gehouden, in geval van 
onsplitsbaa1·heid van het feit en met toe
passing van artilcel 65 van het Straf
wetboek, slechts een enlcele straf, n.l. de 
zwaa1·ste, uit te sp?"elcen (2). 

3° W annee1· de stmfrechter uitspraalc doet 
over een gebrek aan vooTzichtigheid of 
voorzorg, dat een bestanddeel is van een 

· misdTijf uit onvoorzichtigheid, dat boven
dien het voorwerp uitrnaalct van een of 
rneer afzonderlijlce telastleggingen, mag 
hij, in geval van onsplitsbaarheid van 
het feit en met toepassing · van arti
kel 65 van het Stmfwetboek, slechts een 
enkele straf uitspreken, n.l. de zwaarste; 
hieruit volgt dat, wanneer de strafrechter 
onderscheiden straffen heeft uitgespro
lcen, de 1'echte1·, bij wie de burgerlijlce 
rechtsvorde1·ing aanhangig is, in prin
cipe verplicht is de fout, die het voorwerp 
van een afzonderlijlce telastlegging is ge- · 
weest, als vreemd aan het rnisdrijf uit 
onvoo1·zichtigheid te beschouwen (3). (Al
gemeen beginsel van het gezag van 
gewijsde in strafzaken.) 

4° Het gezag van het gewijsde op de straf
vorclering geldt niet voo1· wat niet zeker 
is gewezen door de qtraf?·echter (4). 
(Algemeen beginsel van het gezag van 
gewijsde in strafzaken.) 

(3) Cass., 24 juni 1970 (A1'1'. cass., 1970, 
biz. 1009); 11 maa~t 1971 (ibid., 1971, 
biz. 669); 4 november 1971 (ibid., 1972, 
biz. 236). 

(4) Cass., 13 april 1972 (Arr. cass., 1972, 
biz. 757) ; men raadplege cass., 22 mei 1969 
(ibid., 1969, biz. 934) en noot 2; 4 februari 
1972 (ibid., 1972, biz. 528), de conclusie van 
het openbaar ministerie v66r cass., 21 mei 
1970 (Bull. en PAsrc., 1970, I, 832 tot 835, in
zonderheid biz. 834), en de plechtige openings
rede van Eerste advocaat-generaal Mahaux 
van 1 september 1971. 

I 
I 
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v0 De rechte1· bij wie de burge1·lijke rechts- ' 
v01·dering aanhangig is, is niet gebonden 
door de beslissing van de strajrechter die 
doo1· tegenstrijdigheid is aangetast fl). 
(Algemeen beginsel van het gezag van
gewijsde.) 

6° Wannee1· de stTaj1·echte?·, eensdeels, de 
belclaagde tot onde1·scheiden stTafjen 
heejt VeTOOTdeeld om een 'voe1·tuig in Staat 
van alcoholintoxicatie te hebben bestuuTd 
en tvegens een misd1·ijj van onopzettelijlc 
toeb1·engen van ve1·wondingen, en hij, 
anderdeels, heejt vastgesteld dat deze 
staat van intoxicatie, die een bestand
deel is van het misdTijj uit onvoo?·zich
tigheid, de ooTzaak of een van de ooTzaken 
van het ongeval is geweest, is de Techte1·, 
die kennis neemt van de burgeTlijke 
rechtsvo1·deTing, niet gebonden door de 
st1·aj1·echtelijlce beslissing, in zoveTre 
deze iloor die tegenstTijdigheid is aan
getast (2). (Algemeen beginsel van het 
gezag van gewijsde.) 

(SNOECK, T. NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 
« DE VERENIGING DER BELGISCHE 
EIGENAARS ll.) 

ARREST (veTtaling). 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 27 aprill97l gewezen door het 
Hof van beroep te Brussel, rechtdoende 
als rechtscollege waarnaar de zaak is 
verwezen; 

Gelet op het arrest, op 19 september 
1968 door het Hof gewezen ; 

Over het middel afgeleid nit de schen
ding van de artikelen 9 en 97 van de 
Grondwet, 2 en 65 van het Strafwetboek, 
1, 3 en 4 van de wet van 17 april 1878 
houdende de voorafgaande titel van het 
W etboek van strafvordering, 360 van het 
Wetboek van strafvordering, 1319 en 
1320 van het Burgerlijk Wetboek en, 
ondergeschikt, 23, 24, 26 en 28 van het 
Gerechtelijk W etboek, 

do01·dat het bestreden arrest, om de 
rechtsvordering van verweerster gegrond 
te verklaren die ertoe strekte van eiser 
terugbetaling te bekomen van de ver
goedingen die zij als verzekeraar van zijn 
burgerrechtelijke aansprakelijkheid heeft 
betaald ten gevolge van een ongeval 

(1) en (2) Cass., 18 september 1970 (Arr. 
cass., 1971, blz. 51) en de conclusie van het 
openbaar ministerie ;. 4 november ' 1971 
en 27 januari 1972 (ibid., 1972, blz. 236 en 515}. 

waarvoor hij aansprakelijk werd ver
klaard, de staat van alcoholintoxicatie 
van eiser op het ogenblik van het ongeval 
beschouwt als een .zware fout die in oor
zakelijk verband staat met het ongeval 
zoals het zich heeft voorgedaan, en door
dat het aldus oordeelt hoewel eiser, op 
vervolging van het openbaar ministerie 
ten gevolge van hetzelfde ongeval, bij 
in kracht van gewijsde gegaan arrest van 
8 februari 1963 van het Hof van beroep 
te Luik werd veroordeeld, enerzijds, tot 
een enkele straf we gens do den door on
Yoorzichtigheid en samenhangende over
tredingen van het verkeersreglement, en, 
anderzijds, tot een afzonderlijke straf om 
op een openbare plaats een voertuig te 
hebben bestuurd na alcoholische clran
ken in zodanige hoeveelheid te hebben 
gebruikt. dat het alcoholgehalte van zijn 
bloed op het ogenblik dat hij bestuurde 
ten minste 1,5 gram per duizend bedroeg, 
en weigert aan te nemen dat door deze 
strafrechtelijke beslissing zeker en nood
zakelijk werd gevonnist dat de staat van 
alcoholintoxicatie van eiser noch de oor
zaak noch een van de oorzaken is ge
weest van het ongeval waarvoor eiser 
aansprakelijk werd verklaard, op gTond 
dat de rechter bij wie de burgerlijke 
rechtsvordering aanhangig is niet ge
bonden is door de beslissing van de rech
ter die kennis nam van de strafvordering 
wanneer deze laatste, hoewel hij over de 
strafvordering uitspraak heeft gedaan 
zoals hierboven is gezegd, niettemin ook 
heeft geoordeeld dat de als vaststaand 
erkende staat van alcoholintoxicatie de 
oorzaak of een van de oorzaken is ge
weest van het ongeval waarvoor de be· 
klaagde aansprakelijk werd verklaard, 
dat, ten deze, het arrest van 8 februari 
1963 van het Hof van beroep te Luik de 
veroordeling van eiser wegens onopzette
lijk doden onder meer heeft gegroud op 
de overweging dat de hoge dosis alcohol 
die in het bloed van eiser werd vastge
steld noodzakelijk een aanzienlijke ver
mindering van zijn verantwoordelijk
heidszin moest meebrengen en hem moest 
beletten de risico's en moeilijkl1eden van 
het besturen van een auto gepast te be
oordelen, dat een dergelijke overweging, 
die er niet aileen toe strekte de verho
ging van de in eerste aanleg uitgesproken 
straffen en de intrekking van het uitstel 
te rechtvaardigen, zeker en noodzakelijk 
impliceert dat de strafrechter van oor
deel is geweest dater, ten deze, een klaar
blijkelijk causaal verband bestond tussen 
de alcoholintoxicatie en het litigieuze 
ongeval zoals het zich heeft voorge-
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·daan, en dat de omstandigheid dat het 
bedoelde arrest op het geheel van de 
feiten nieo een enkele straf, de zwaarste, 
heeft toegepast zonder invloed blijft op 
de erkenning van dit oorzakelijk ver
band, 

terwijl het arrest van 8 februari 1963 
van het Hof van beroep te Luik, recht
doende in strafzaken, geenszins de bete
kenis en draagwijdte heeft die genoemde 
gronden van het bestreden arrest eraan 
toekennen en niet is aangetast door de 
tegenstrijdigheid die deze gronden onder
stellen ; dit arrest, rechtdoende in straf
zaken, nu het de telastleggingen zoals 
de eerste rechter ze had vastgesteld be
wezen en de uitgesproken straffen « wette
lijk » heeft verklaard, daardoor zelf, 
zeker en noodzakelijk heeft beslist dat 
deze straffen stroken met artikel 65 
van het Strafwetboek en, bijgevolg, ook 
dat de staat van alcoholintoxicatie van 
eiser niet in oorzakelijk verband staat 
met het litigieuze ongeval ; uit geen 
enkele van de vaststellingen, overwe
gingen of beschikkingen van ditzelfde 
strafarrest volgt dat, hoewel het eiser 
tot afzonderlijke straffen heeft veroor
deeld, enerzijds, wegens doden door on
voorzichtigheid en, anderzijds, om in 
staat van alcoholintoxicatie een voertuig 
te hebben bestuurd, het heeft geoordeeld 
dat er tussen de alcoholintoxicatie en het 
litigieuze ongeval een klaarblijkelijk 
causaal verband bestond ; dit arrest niets 
dergelijks verklaart en ten slotte op 
grond van zijn bewoordingen en zijn 
context geenszins kan worden aange
nomen dat het de veroordeling van eiser 
heeft gegrond op de in de bovenbedoelde 
redenen van het bestreden arrest · over
genomen overweging, of dat het voor
werp van een dergelijke overweging niet 
alleen de rechtvaardiging van de verho
ging van de straffen en de intrekking van 
het uitstel zou zijn, of dat het de vast
stelling van het bestaan van een klaar
blijkelijk causaal verband tussen de 
alcoholintoxicatie van eiser en het liti
gieuze ongeval impliceert, en terwijl het 
bestreden arrest, dat aldus gegrond is op 
genoemde verkeerde vaststellingen en 
verldaringen die onverenigbaar zijn met 
de bewoordingen van het arrest van 
8 februari 1963 van het Hof van beroep 
te· Luik, rechtdoende in strafzaken, en 
met wat dit verstandig uitgelegd en be
grepen arrest, ten deze, zeker en nood
zakelijk heeft beslist, de bewijskracht 
heeft miskend van dit arrest rechtdoende 
in strafzaken (schending van de artike
len 1319 en 1320 van het Burgerlijk Wet-

boek) alsmede het gezag van dit in kracht 
van gewijsde gegaan arrest (schending 
van de artikelen 3 en 4 van de wet van 
17 april 1878 houdende de voorafgaande 
titel van het W etboek van strafvordering, 
van artikel 360 van het Wetboek van 
strafvordering en, ondergeschikt, van 
de artikelen 23, 24, 26 en 28 van het Ge
rechtelijk W etboek) en bovendien, op 
grond van een zogenaamde tegenstrijdig
heid die niet bestaat in het bedoelde 
strafarrest, heeft geoordeeld dat de om
standigheid dat d1t arrest. op het geheel 
van de feiten · niet een enkele straf, de 
zwaarste, heeft toegepast zonder invloed 
is op de erkenning van het oorzakelijk 
verband tussen de staat van alcohol
intoxicatie van eiser en het litigieuze 
ongeval, en zulks in weerwil van het 
beginsel dat de strafrechter oplegt aileen 
wettelijke straffen uit te spreken (scherr
ding van de artikelen 2 en 65 van het 
Strafwetboek en 9 en 97 van de Grand
wet): 

Overwegende dat de beslissing waar
tegen het middel is gericht onverenigbaar 
is met het arrest van verwijzing van 
19 september 1968; 

Dat het middel identiek is met het 
middel dat door dit arrest werd aange
nomen; 

Dat het, derhalve, door de verenigde 
kamers van het Hof moet worden onder
zocht; 

Overwegende dat het in kracht van 
gewijsde gegaan arrest dd. 8 februari 
1963 van het Hof van beroep te Luik 
eiser heeft veroordeeld, enerzijds, tot 
een enkele straf wegens het doden op 
8 januari 1962 door onvoorzichtigheid 
en overtredingen van het algemeen 
reglement op de politie van het wegver
lmer (telastleggingen 1, 2a en 2d) en, 
anderzijds, tot een afzonderlijke straf 
om een voertuig te hebben bestuurd 
na alcoholische dranken in zodanige 
hoeveelheid te hebben gebruikt dat het 
alcoholgehalte van zijn bloed op het 
ogenblik dat hij bestuurde ten minste 
1,5 gram per duizend bedroeg (telast
legging 2c) ; 

Overwegende dat wanneer het gebrek 
aan voorzichtigheid of voorzorg, dat een 
bestanddeel is van een misdrijf uit on
voorzichtigheid, bovendien het voorwerp 
uitmaakt van een of meer afzonderlijke 
telastleggingen, de rechter ertoe gehouden 
is, in geval van onsplitsbaarheid van het 
feit en met toepassing van artikel 65 
van het Strafwetbo.ek, slechts een enkele 
straf, de zwaarste, uit te spreken ; 
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Overwegende dat daaruit volgt dat, 
wanneer de strafrechter afzonderlijke 
straffen heeft uitgesproken, de rechter 
bij wie de burgerlijke rechtsvordering 
aanhangig is gemaakt, in principe ver
plicht is de fo.ut die het voorwerp van een 
afzonderlijke telastlegging is geweest als 
vreemd aan het misdrijf uit onvoorzich
tigheid te beschouwen ; 

Overwegende echter dat het arrest 
van 8 februari 1963 in zijn motieven be
slist dat de door de beklaagde gedronken 
dosis alcohol bij hem noodzakelijk « een 
aanzienlijke vermindering van zijn ver
antwoordelijkheidszin moest meebrengen 
en hem moest beletten de risico's en 
moeilijkheden van het besturen van een 
auto gepast te beoordelen " ; 

Dat uit de context van het arrest volgt 
dat de hierboven overgenomen overwe
ging zowel betrekking heeft op de telast
legging van onopzettelijk doden als op de 
telastlegging een voertuig te hebben be
stuurd met in het bloed een alcoholge
halte van ten minste 1,5 gram per dui
zend; 

Dat het hestreden arrest, derhalve, uit 
de motieven van het arrest van 8 februa
ri 1963 wettelijk heeft kunnen afleiden 
d~t dit arrest het bestaan heeft vastge
steld van een oorzakelijk verband tussen 
de alcoholintoxicatie en het ongeval 
zoals het zich heeft voorgedaan ; 

Overwegende dat de strafrechter, door 
de bestuurder van het voertuig w~ens 
elk van deze telastleggingen tot afzon
derlijke straffen te veroordelen, de feite
lijke eenheid heeft tegengesproken die hij 
in de motieven van zijn beslissing had 
vastgesteld, zodat de burgerlijke rechter, 
wegens het ontbreken van zekerheid om
trent het rechterlijk gewijsde ten op
zichte van deze eenheid, niet door de 
strafrechtelijke besliss:ing gebonden was ; 

Dat het bestreden arrest, derhalve, het 
gezag van gewijsde van deze beslissing 
niet heeft geschonden ; 

Dat het middel niet kan worden aan
genomen; 

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

8 maart 1973.- Verenigde kamers. -
Voorzitter, de H. Belpaire, eerste voor
zitter. - Verslaggever, Baron Richard. 
- Gelijkluidende conclusie, de H. Gans
hof van der Meersch, procureur-generaal. 
- Pleiters, de HH. DeBruyn en Demeur. 

1 e KAMER. - 8 maart 1973. 

VOORZIENING IN CASSATIE. 
AFSTAND.- 0RDE VAN ADVOCATEN.
ALGEl\'lENE VERGADERING VAN DE. 

0RDE. - YERKIEZING VAN DE STAF
HOUDER EN VAN DE LEDEN VAN DE 
RAAD VAN DE 0RDE.- MACHTSOVER
SCHRIJDING. - YERZOEKSCHRIFT TOT 

NIETIGVERKLARING VAN DE HANDELIN
GEN BETREKKELIJK DEZE VERKIEZING. 
- AFSTAND BETEKEND:- lliCRETE
RING. 

Het Hof decreteert de ajstand van het ver
zoekschrijt tot nietigve1·kla1·ing, wegens 
machtsoverschTijding, van de handelin
gen betrekkelijk de ve1·kiezing van de 
stajhoude1· en van de leden van de raail 
van de Onle van advocaten, wannee1· deze 
ajstand aan de stajhouder is bete
kend (1). (G.W., art. 450, 610 en 824.). 

{NEEFS, T. ORDE VAN ADVOCATEN 

TE MECHELEN.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het verzoek
schrift tot nietigverk1aring van verschil
lende handelingen van de Stafhouder in 
functie en de algemene vergadering van 
de Orde van advocaten te Mechelen welke· 
op 24 juni 1972, bij de verkiezing van de 
Stafhouder en de leden van de raad van 
voormelde orde, werden gesteld ; 

Overwegende dat eiser, bij akte door 
hem op 22 november 1972 ondertekend 
en op 8 december 1972 ter griffie vanhet 
Hof neergelegd, heeft verklaard afstand 
te doen van voormeld verzoek tot nietig
verklaring; 

Overwegende dat deze afstand aan 
verweerster op 29 november 1972 werd 
be~ekend; 

Om die redenen, decreteert de afstand 
van het verzoek tot nietigverklaring ; 
veroordeelt eiser in de kosten. 

8 maart 1973. - 1e kamer. - Voor
zitte1', de H. Belpaire, eerste voorzitter. -
Ve1·slaggever, de H. Gerniers. - Gelijk
luidende conclusie, de H. Ganshof van. 
der Meersch, procureur-generaal. - Plei
te1·, de H. Bayart. 

(1) Vgl. cass., 13 september 1972 (Arr. cass., 
1973, biz. 53). 
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Ie KAMER. - 9 maart 1973. 

1° OVEREENKOMST. - OVEREEN
KOMST DIE GESPREIDE PREST.ATIES IN
HOUDT. - 0VEREENKOMST GESLOTEN 
VOOR ONBEPAALDE TIJD. - BEGRIP 
VAN DEZE .LAATSTE WOORDEN. 

2° OVEREENKOMST. - OvEREEN
KOMST DIE GESPREIDE PRESTATIES IN. 
HOUDT. - 0VEREENKOMST GESLOTEN 
VOOR ONBEPAALDE TIJD. - EENZIJ
DIGE VERBREKING. 

3° OVEREENKOMST. - OvEREEN
KOMST DIE GESPREIDE PRESTATIES IN
HOUDT. - OVEREENKOMST GESLOTEN 
VOOR ONBEPAALDE TIJD. EEN
ZIJDIGE VERBREKING. - p ARTIJEN DIE 
DE GEVALLEN HEBBEN BEPAALD WAAR
IN DE BEEINDIGING ONMIDDE:i,LIJK OF 
MET INACHTNEMING VAN EEN OPZEG
GINGSTERMIJN RAN GESCHIEDEN. 
GEVOLG. 

4° OVEREENKOMST. - OVEREEN
KOMST DIE GESPREIDE PRESTATIES IN
HOUDT EN GESLOTEN IS VOOR ONBE
PAALDE TIJD. - EENZIJDIGE VERBRE· 
KING ZONDER GEGRONDE REDEN OF 
OPZEGGING. - UITSLUITING VAN DE 
GEDWONGEN UITVOERING VAN DE OVER· 
EENKOIVIST, ZELFS BIJ EQUIVALENT. -
ENKEL RECHT OP HERSTEL. 

~o ONRECHTMATIGE MEDEDIN. 
GING. RECHTSVORDERING TOT 
BEEINDIGING. - RECHTSVORDERING 
GEGROND OP EEN OVEREENKOMST VAN 
EXCLUSIEVE CONCESSIE VAN FABRICA
GE EN VERKOOP, VOOR ONBEPAALDE 
TIJD. - 0VEREENKOMST EENZIJDIG, 
ZONDER GEGRONDE REDEN OF OPZEG
GING, DOOR DE CONCESSIEGEVER BE
EINDIGD. - RECHTSVORDERING VAN 
DE CONCESSIEHOUDER ONGEGROND. 

1° Een ove1·eenkomst die in de tijd gespreide 
prestaties inhoudt, is gesloten voor on
bepaalde tijd, wanneer erin bedongen 
wordt dat " zij niet aan een termijn 

{1) en {2) DE PAGE, Traite, d. II, nr. 763, A; 
DEKKERS, Precis, d. II, nr. 172; PLANIOL en 
RIPERT, Tmite, d. VI, nr. 371; PLANIOL, 
RIPERT en BOULANGER, P1•ecis, d. II, nr. 483; 
H., L. en J. MAZEAUD, Le9ons de droit civil, 
d. II, nr. 110, 2°; VAN RYN en HEENEN, 
P1·incipes, d. III, nr. 1860; 0. Po:auj\rn, 
La rupture des contmts a duree indeterminee 
par volonte unilathale, 1937, biz. 237, 245 
tot 247; R. DEKKERS, «La rupture des con
trats a duree indeterminee n, Rev. crit. jur. 
beige, 1957, biz. 319 en 320; MATHIJS en BA;E-

gebonden is », zelfs indien volgens een 
bepaling de ove1·eenlcomst onmiddellijk 
lean worden beeindigd in bepaalde geval
len en met inachtneming van een op
zeggingstennijn in ande1·e gevallen, als 
de pa1·tijen zorloende de wijze hebben 
willen vaststellen waarop de overeen
komst zonde1· schadevet·goeding lean wor
den beeincligd. 

2° Een ovm·eenkomst die in de tijd gesp1·eide 
prestaties inhoudt en gesloten is voor 
onbepaalde tijd, lean op elk ogenblilc 
door iedere partij worden beeindigd, 
indien deze beeindiging niet is uitgeslo
ten door een bijzondere wettelijlce rege
ling, ongeacht of de opzeggende partij 
gehouden is om iets te doen of om iets 
1i-iet te doen ( I ) . 

3° Een overeenkomst die in de tijd gesp1·eide 
prestaties inhoudt en niet voor een bepaal
de tijd is gesloten lean, in de regel, op elk 
ogenblik door iedere · pa.1·tij worden be
eindigd, zelfs indien een bepaling in de 
mogelijkheid voorziet van onmiddellijke 
beeindiging in bepaalde gevallen en 
met inachtneming van een opzeggingster
mijn in de andere gevallen ; tach lean het 
ontb1·eken van een gegronde reden tot 
beeindiging of het niet in acht nemen va.n 
de gestelde termijn een grand tot schade
vergoeding opleveren (2). 

4° De eenzijdige ve1·breking, zonde1· ge
gronde reden of opzegging, van een ove1'· 
eenkomst die in de tijd gespreide pres
taties inhoudt en gesloten is voor onbe
paalde tijd, brengt het onmiddellijlc 
tenietgaan van de overeenlcomst mede ; 
deze verbreking shtit de toevlucht uit tot 
de gedwongen uitvoeri'rbg van de over
eenkomst, al was het bij equivalent, en 
geeft enkel recht op het he1·stel va.n de 
schade ten gevolge van de verb1·eking 
zonder gegronde'reden of opzegging (3). 

5° Ongegrond is de rechtsvordering tot 
beeindiging door de houder va.n een 
exclusieve concessie van fabrica.ge en 
verkoop van bepaalde p1·oducten, wan
neer deze voor onbepaalde tijd ver-

TEMAN, Tijdschrift voor privaat?·echt, 1966, 
blz. 78 en 79 ; LIMPENS en KRUYTHOF, Rev. 
crit. jur. beige, 1969, biz. 190; M. PAPIER· 
JAJVIOULLE, ibid., 1970, biz. 530 en voig. Men 
raadpiege cass., 2 april 1936 (Bull. en ·PASIC., 
1936, I, 208), 21 juni 1962, redenen (ibid., 
1962, I, 1197); 16 oktober 1969, .redenen 
(.Ar1·. cass., 1970, biz. 167 en Rev. crit. ju1·. 
belge, 1970, biz. 527). 

(3) Vgl. cass., 21 juni 1962 (Bttll. en PASIC., 
1062, I, 1197). 
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leende concessie door de concessiegever 
eenzijdig ontbonden is, al was het zonder 
gegronde !'eden of opzegging (1). 

(NAA,l\iLOZE VENNOOTSOHAP A. EN 

A. DE OONINOK n, T, NAAMLOZE VEN

NOOTSOHAP «FELIX BONZO BELGIUM ll.) 

ARREST. 

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

Over het eerste micldel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 6, 1131, 
ll33, ll35, 1142, ll43, ll44 van het 
Burgerlijk Wetboek, l en 2 va.n het 
koninklijk besluit nr. 55 van 22 december 
1934 tot bescherming der producenten, 
handelaars en verbruikers tegen smn1nige 
praktijken strekkende tot het verdraaien 
van de normale voorwaarden van de con
currentie, 

doo1·dat, nadat het beroepen bevel
schrift aan verweerster verbod had op
gelegd vogelvoeders onder de benaming 
en in de verpakking " Sluis " in Belgie 
te koop aan te bieden, te verkopen 
en op de markt te brengen, hetgeen im
pliceerde dat zij aile dergelijke waar en 
verpakking onmiddellijk uit de omloop 
moest nemen, en na geconstateerd te 
hebben, 1°, dat de vordering van eiseres 
onder meer steunt op de medeplichtig
heid van verweerster aan een poging tot 
contractbreuk door de N ederlandse 
naamloze vennootschap " Koninklijke 
Sluis n, en op het verspreiden op de markt 
van producten die enkel door eiseres 
mochten verkocht worden, zijnde de 
Sluisproducten, en dan nog in dezelfde 
verpakking als die welke door eiseres 
wordt gebruikt, 2° dat tussen eiseres en 
voormelde vennootschap " Sluis " op 
l januari 1954 een overeenkomst was 
afgesloten met als voorwerp het verlenen 
door de vennootschap « Sluis >> aan eiseres 
van het exclusief fabricagerecht van de 
Sluisprodukten voor Belgie en Luxem
burg, tegen betaling van een licentiebe
drag, dat luidens artikel 12 van de over
eenkomst deze niet aan een termijn was 
gebonden, doch opgezegd kon worden, 
hetzij onmiddellijk in geval van door een 
partij geconstateerde niet-naleving door 

(1) Vgl. cass., 21 juni 1962 (Bttll. en PASIC., 
1962, I, 1197). 

de wederpartij van haar contractuele ver
plichtingen, hetzij in andere gevallen bij 
aangetekend schrijven en dan ingaande 
vijf jaar na afioop van het lopende kalen
derjaar, en 3° dat de vennootschap « Sluis" 
bij brief van 27 augustus 1970 een einde 
had gesteld aan de overeenkomst zulks 
met ingang op 28 augustus 1970, bewe
rende over een reden te beschikken om 
de overeenkomst onmiddellijk te ver
breken, het bestreden arrest beslist dat 
overeenkomsten die in de tijd gespreide 
prestaties inhouden en die gesloten zijn 
voor onbepaalde tijd, door iedere partij 
op elk ogenblik kunnen worden beeindigd, 
mits de beeindiging niet uitgesloten is 
door een bijzondere wettelijke regeling, 
z1.1lks ongeacht of de opzeggende partij 
gehouden is tot verbintenissen om iets 
te doen of om iets niet te doen, dat dit. 
recht van eenzijdige verbreking blijft 
bestaan ook wanneer, zoals ten deze, 
partijen een opzeggingsoermijn hebben 
bedongen en bepaald in welke omstandig
heden de overeenkomst onmiddellijk kan 
verbroken worden, met dien verstande 
dat het ontbreken van een geldige reden 
tot beeindiging of het niet in acht nemen 
van de bedongen termijn grond tot scha
devergoeding kan opleveren, dat ten deze 
de vennootschap « Sluis " van haar recht 
om de overeenkomst dadelijk te beein
digen door voormelde brief van 27 augus
tus 1970 gebruik heeft gemaakt, dat het 
onderzoek naar de gegrondheid van de· 
door deze vennootschap ingeroepen reden 
overbodig is, daar eiseres door het aan
tonen van de ongegrondheid van die re
den de overeenkomst niet kan doen her
levan, dat, nu de overeenkomst tussen 
eiseres en de vennootschap « Sluis " niet. 
meer bestaat, eiseres daarop geen rechts
vordering tot ophouding kan ste1.men, 
onverminderd haar recht op vergoeding 
zo tegen de vennootschap " sluis » als 
tegen eventuele medeplichtigen aan de 
gestelde contractbreuk, en dat meer be
paald, voor zover eiseres het misbruik 
door verweerster van de handelsbenaming 
" Sluis » beoogt, ook hier de basis van de 
rechtsvordering van eiseres ontbreekt, 
aangezien deze laatste die benaming 
slechts gebruikt ingevolge haar overeen
komst 1net de vennootschap " Slui-s », 

tM·wijl, eerste onderdeel, aangezien het. 
geenszins ·door de artikelen 6, 1131 en 
ll33 van het Burgerlijk Wetboek ver
boden is, als zijnde tegen de openbare 
orcle of de goede zeden, te bedingen dat 
de partijen aan een overeenkmnst met. 
opeenvolgende prestaties voor een on
bepaalde duur slechts een einde zullen 
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mogen stellen mits het naleven van een ' 
bepaalde opzeggingstermijn, daaruit 
volgt dat door te beslissen dat, in spijt 
van wat ten deze in artikel 12 van de 
tussen eiseres en de vennootschap « Sluis " 
afgesloten overeenkomst bedongen was, 
deze vennootschap niettemin het recht 
bezat om de overeenkomst dadelijk te 
beeindigen, ongeacht of de door deze 
vennootschap ingeroepen redenen al of 
niet gegrond waren, het arrest de bin
dende kracht miskent welke. krachtens 
de artikelen 1134 en 1135 van het Burger
lijk Wetboek aan de tussen eiseres en 
de vennootschap « Sluis " afgesloten over
eenkomst wordt gehecht ; 

tweede ondeTdeel, aangezien de arti
kelen 1142, 1143 en 1144 van het Bur
gerlijk Wetboek geenszins uitsluiten dat, 
wanneer iemand onrechtmatig weigert 
een verbintenis om iets te doen of om 
iets niet te doen verder uit te voeren, 
de schuldeiser in de mate van het moge
lijke de verdere uitvoering in natura 
in rechte vordert en afdwingt, daaruit 
volgt dat de schuldeiser tegen de mede
plichtige aan een dergelijke contract
brenk een vordering tot ophouding kan 
instellen overeenkomstig de artikelen 1 
en 2 van voormeld koninklijk besluit 
van 23 december 1934 : 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat het arrest vaststelt 
dat, bij overeenkomst gesloten op l ja
nuari 1954, de naamloze vennootschap 
" Koninklijke Sluis " aan eiseres het 
exclusief fabricage- en verkooprecht van 
haar producten voor Belgie en Luxem
burg heeft verleend, dat, luidens arti
kel 12, de overeenkomst « niet aan 
een termijn gebonden is "' en dat, luidens 
hetzelfde artikel, de overeenkomst door 
elke partij kan opgezegd worden, onmid
dellijk in geval van geconstateerde niet
naleving door de wederpartij van een 
van haar verplichtingen evenals in be
paalde gevallen, en met een opzeggings
termijn van vijf jaar vanaf het einde van 
het lopende jaar, in alle andere gevallen; 

Overwegende dat het arrest oordeelt 
dat een overeenkomst die in de tijd ge
spreide prestaties inhoudt en die gesloten 
is voor een onbepaalde tijd, door iedere 
partij op elk ogenblik kan worden beein
digd, mits de beeindiging niet uitgesloten 

· is door een bijzondere wettelijke regeling, 
ongeacht of de opzeggende partij gehou
den is om iets te doen of om iets niet te 
doen, en dat dit recht van eenzijdige ver-

OASSATIE, 1973. - 22 

breking blijft bestaan wanneer, zoals 
ten deze, partijen een opzeggingstermijn 
hebben bedongen en de omstandigheden 
hebben bepaald waarin de overeenkomst 
onmiddellijk kan worden opgezegd, met 
dien -verstande dat het ontbreken van 
een geldige reden tot beeindiging of het 
niet in acht nemen van een termijn gTond 
tot schadevergoeding kan opleveren ; 

Dat het deze laatste beoordeling 
hierop steunt, dat de aangehaalde be
dingen noch de aard van de overeen
komst wijzigen die voor een onbepaalde 
tijd blijft aangegaan, noch de onmiddel
lijke beeindiging ervan uitsluiten, doch 
alleen bepalen hoe en wanneer onmiddel
lijke beeindiging en opzegging op ter
mijn zonder schadevergoeding kunnen 
geschieden ; 

Dat het arrest aldus, zonder de bin
dende kracht van de overeenkomst te 
miskennen, wettelijk beslist dat de ven
nootschap « Sluis " het recht had voor
melde overeenkomst· dadelijk te beein
digen; 

Dat het hof van beroep niet gehouden 
was te onderzoeken of 'de ingeroepen 
redenen tot beeindiging al dan niet ge
grond waren, vermits het ongegronde 
daarvan de overeenkomst niet kon doen 
herleven, maar aileen aanleiding kon 
geven tot eventuele vergoeding. van be
wezen schade, hetgeen buiten het geding 
lag; 

W at het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat, nu de eenzijdige 
verbreking het onmiddellijk tenietgaan 
van de overeenkomst medebrengt, zij 
de toevlucht tot de gedwongen uitvoe
ring, weze het bij ·equivalent, juridisch 
onmogelijk maakt en slechts tot herstel 
van bewezen schade aanleiding kan ge-
ven; 

Dat derhalve het arrest, zonder de in 
het middel aangehaalde wetsbepalingen 
te schenden, de vordering tot ophouding 
wettelijk ongegrond verklaart ; 

Overwegende dat beide onderdelen van 
het middel naar recht falen ; 

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

doo1·dat, nadat het beroepen bevel
schrift aan verweerster verboden had 
vogelvoeders onder de benaming « Sluis " 
en in de verpakking « Sluis "' in Belgie 
te koop aan te bieden, te verkopen 
en op de markt te brengen, hetgeen im-

-~.·· 
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pliceerde dat zij alle dergelijke waar en 
verpakking onmiddellijk uit de omloop 
moest nemen, en nadat eiseres in haar 
conclusie voor het hof van beroep erop 
had gewezen dat haar vordering tot op
houding onder meer stecmde op het 
feit dat verweerster gezegde voeders op 
de markt verspreidde in dezelfde ver
pakking als die welke door eiseres wordt 
gebruikt, het bestreden arrest de vorde
ring van eiseres ongegrond verklaart, 
zonder te antwoorden op het middel 
dat eiseres aldus uit de identiteit van 
verpakking had afgeleid, 

terwijl dit gebrek aan antwoord gelijk
staat met een gebrek aan de door arti
kel 97 van de Grondwet vereiste moti
vering : 

Overwegende· dat het arrest erop wijst 
dat eiseres nog voorhoudt dat zij de 
handelsbenaming " Sluis " in Belgie heeft 
gedeponeerd en gebruikt en daaruit af
leidt dat verweerster optreedt in strijd 
met de eerlijke handelsgebruiken, wan
neer zij op haar verpakkingen van die 
handelsbenaming gebruik maakt en die 
verpakkingen aanwendt ; dat het verder 
beslist dat, inzover eiseres hiermede mis
bruik van handelsbenaming beoogt, moet 
worden opgemaakt dat zij " bedoelde be
naming slechts gebruikt ingevolge haar 
overeenkomst met " Sluis "' die echter 
heeft opgehouden te bestaan, zodat ook 
hier de basis van haar rechtsvordering 
ontbreekt " ; · , 

Dat uit die beslissing blijkt dat het 
door het arrest beoogde misbruik van 
handelsbenaming onder meer bestaat in 
het gebruik en de aanwending van de 
verpakkingen waarop de benaming 
" Sluis " voorkomt, zodat het arrest ook 
passend antwoordt op de conclusie be
treffende de identiteit van die verpak
kingen; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

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

9 maart 1973. - 1e kamer. - Voo1'
zitter, Ridder Rutsaert, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Verslaggeve1·, de 
Ff. Gerniers. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Paul Mahaux, eerste advocaat
generaal. - Pleite1·s, de HH. Bayart en 
Simont. 

1 e KAMER. - 9 maart 1973. 

1o VOORZIENING IN CASSATIE. 
MIDDEL VAN NIET-oNTVANKELIJKREID. 
- BURGERLIJKE ZAKEN. - MIDDEL 
VAN NIET-ONTVA,NKELIJKHEID OPGE
WORPEN DOOR RET OPENBAAR MINIS
TERIE. - KENNISGEVING. 

2° VOORZIENING IN CASSATIE. 
VoRM. - BuR,GERLIJKE ZAKEN. 

GEEN MIDDEL VOORGEDRAGEN. 
NIET ONTVANKELIJKE VOORZIENING. 

30 AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 

OVEREENKOMST). - DODING. -
SCHA,DE DIE VOOR DE RECRTVERKRIJ
GENDEN V A,N RET SLACHTOFFER VOORT
VLOEIT UIT 'RET VERLIES VA,N ZIJN 
BEDRIJFSiliKOMSTEN. - BEREKENING· 
VAN DEZE SCHADE. -BASIS. - BRUTO
INKOMSTEN. - VooRWAARDE. 

1 o I ndien het openbaar ministerie bij het 
Hoj van cassatie ambtshalve een middel 
van niet-ontvankelijkheid opwerpt tegen 
een voorziening in burgerlijke zalcen, 
moet het vooraj daarvan . bij gerechts
briej kennis geven aan de advocaten van 
de partijen (1). (G.W., art. 1097.) 

2o Niet ontvankelijk, in burgerlijlce zaken, 
is de voo1·ziening tot staving waarvan 
geen middel wordt voorgedragen (2). 
(G.W., art. 1080.) 

3o Indien de be1·elcening van de schade, 
die vom· de 1·echtverkrijgenden van het 
slachtofje1· van een dodelijk ongeval 
voortvloeit ttit het vedies van zijn be
d?·ijfsinlcomsten, geschiedt op basis van 
het bnttoloon van het slachto fje1·, zonde1· 
ajt1·e!c van de lasten ervan, lean het 
gedeelte van deze inkomsten waaruit 
de 1'echtverkrijgenden een voo1·deel trolc
ken, daa1·voor enkel in aanmerlcing 
lcomen, indien de jeiten1·echte1· vaststelt 
dat het bedrag van de lasten die zij op 
de hun toe te lcennen ve1·goeding te dra
gen hebben, even groat is als dat van de 
lasten die het loon van het slachto fjer 
bezwaarden (3). (B.W., art. 1382 en 
1383.) 

(1) en (2} Cass., 22 oktober 1971 (Arr. cass., 
1972, blz. 193). 

(3) Cass., 7 september, 8 en 15 december 
1970 (A1·r. cass., 1971, blz. 15, 355 en 381}; 
men raadplege cass., .1 juni 1971 (ibid., 1971, 
blz. 975). 
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(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 

« LA, PROVIDENCE - ACCIDENTS "• 
T, WIJNS EN RENSON.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 22 juni 1971 door het Hof van 
beroep te Gent gewezen ; 

I. Iu zover de voorziening gericht is 
tegen tweede verweerster : 

Over de grond van niet-ontvankelijk
heid door het openbaar ministerie ambts
halve aangevoerd er overeenkomstig 
artikel 1097 van het Gerechtelijk Wet
bock ter kennis gebracht : 

Overwegende dat de voorziening geen 
enkel middel aanvoert tegen de beslis
sing ten gufiste van tweede verweerster 
gewezen; 

Dat de voorziening derhalv~, in zover 
zij tegen tweede verweerster is gericht, 
bij gebrek aan voorwerp niet ontvanke
lijk is ; 

II. In zover de voorziening gericht is 
tegen eerste verweerster : 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 ·van 
de Grondwet, 1382, 1383 van het Burger
lijk Wetboek, 92, § 1, 3o, 26, 2°, van 
het W etboek van de inkomstenbelas
tingen en 57 van het koninklijk besluit 
van 4 maart 1965 tot uitvoering van 
het W etboek van de inkomstenbelas
tingen, 

doordat het arrest, om de vergoeding 
toe te kennen wegens " inkomstenverlies 
ten gevolge van het overlijden " van de 
getroffene op 5.073.250 frank vast te 
stellen, als ramingsbasis in aanmerking 
neemt het inkomen van de getroffene op 
het tijdstip van het ongeval, netto van 
sociale lasten " maar zonder afhouding 
wegens belastingen », dit is 528.500 frank 
per jaar, welk bedrag het daarna opvoert 
tot 540.000 frank om rekening te houden 
met de loonsverhogingen die de getrof
fene normaal zou hebben genoten, en 
aldus vonnist op de gronden dat, zo het 
in principe het netto-inkomen is dat door 
de naastbestaanden verloren wordt, de 
toekenning van een vergoeding op basis 
van dit netto-inkomen de schade niet 
volledig zou vergoeden, nu de gerechtig
den op de toegekende vergoedingen be
lastingen zuilen dienen te betalen, dat uit 
dien hoofde een billijke aanpassing van 
het netto-inkomen gerechtvaardigd is 

en dat « de berekening die appeilante 
·(thai:ts eiseres) opgeeft om aan te tonen 
dat gei"ntimeerde (thans verweerster) 
uiteindelijk lager komt dan de van 
belastingen vrijgestelde minima niet 
juist is, ware het maar omdat het toe te 
kennen kapitaal merkelijk hoger ligt dan 
in de- berekeni'ng van appeilante ver
meld "• 

te1·wijl, ee1·ste onderdeel, het nadeel dat 
voor de rechthebbenden van de getrof
fene van een dodelijk ongeval voort
vloeit uit het verlies van dezes bedrijfs
inkomsten, waaruit zij een persoonlijk 
voordeel trokken, in beginsel moet wor
den geraamd op basis van de netto
bedrijfsinkomsten van de getroffene, dit 
wil zeggen op die inkomsten verminderd, 
onder meer, met de daarop rustende be
lastingen, de vergoeding zoniet hoger zou 
zijn dan het werkelijke nadeel, tenzij er 
vastgesteld wordt dat het bedrag van 
de fiscale lasten die de rechthebbenden 
zuilen te dragen hebben op de hun toe te 
kennen vergoeding gelijk zal zijn aan of 
hoger dan het bedrag van de lasten die 
de bedrijfsinkomsten van de getroffene 
bezwaarden, en het arrest, bij gebrek aan 
zulke constatering, onwettelijk en zonder 
geldige reden ten deze aanneemt dat het 
nadeel wegens inkomstenverlies tenge
volge van het overlijden van de getrof
fene billijk kon worden gewaardeerd op 
basis van het bedrijfsinkomen van de 
getroffene op het ogenblik van het on
geval, netto van sociale lasten, "maar 
zonder afhouding wegens belastingen " 
(schending van aile hier te voren aan
geduide wetsbepalingen); 

tweede onderdeel, nu eiseres in conclusie 
uitdrukkelijk had doen gelden dat ver
weerster geen enkel voordeel haalde uit 
de belastingen door wijlen haar echtge
noot betaald, dat integendeel de last, 
welke de belasting uitmaakt, ingevolge 
de samenvoeging van de fictieve rente 
op het toegekend kapitaal en de persoon
lijke inkomsten, heel wat minder hoog 
zal zijn voor verweerster, dat de jaar
lijkse fictieve rente welke aileen dient 
aangegeven te worden uiteindelijk lager 
komt dan de van belastingen vrijgestelde 
minima en dat het bedrag van de belas
tingen dat verweerster thans, ingevolge 
de samenvoeging van de fictieve rente 
en haar eigen inkomsten, zal moeten be
talen uiteindelijk lager zal liggen dan 
wat zij voordien betaalde zodat er geen 
sprake kan zijn van enige schade, het 
arrest, om op deze argmnentatie te ant
woorden en de afwijzing ervan te recht-

I 
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vaardigen, zich niet mocht beperken tot 
de . constatering dat de berekening die 
eiseres heeft opgegeven << om aan te tonen 
dat gei:ntimeerde, thans verweerster, 
uiteindelijk lager komt dan de van be
lastingen vrijgestelde minima " niet juist 
is, maar de redenen diende kenbaa,r te 
maken die ·de rechter in staat ges·beld 
hadden te overwegen dat deze opgegeven 
rekening niet juist was en dat de belas
tingen die verweerster, ingevolge de 
samenvoeging van gemelde fictieve rente 
en de persoonlijke inkomsten, zal moeten 
betalen werkelijk niet lager zullen liggen 
dan de bedragen van de belastingen 
welke de bedrijfsinkomsten van wijlen 
haar man bezwaarden of welke deze 
laatste voordien zelf betaalde, en, nu 
het niet nauwkeurig die redenen aan
duidt, het arrest het niet mogelijk maakt 
de wettelijkheid na te gaan van de be
slissing die de vergoeding, verschuldigd 
wegens inkomstenverlies ten gevolge 
van het overlijden van de getroffene, 
vaststelt op basis van het bedrag van 
de bedrijfsinkomsten van gezegde ge
troffene, << zonder afhouding wegens be
lastingen ,, noch de wettelijkheid na te 
gaan van de afwijzing van de argumen
tatie welke te dien aanzien door eiseres 
voor het hof van beroep werd opge
worpen, en het arrest mitsdien niet vol
doet aan de regel die vereist dat ieder von
nis met redenen is omkleed (schending 
van artikel 97 van de Grondwet) : 

Overwegende dat, indien de berekening 
van de schade, die voor de rechtverkrij
genden van het slachtoffer van een dode
lijk ongeval voortvloeit nit het verlies 
van zijn bedrijfsinkomsten, geschiedt op 
basis van het loon van het slachtoffer, 
zonder aftrek van de fiscale lasten ervan, 
het gedeelte van dit loon waaruit de 
rechthebbenden een eigen voordeel trok
ken aan die rechtverkrijgenden als ver
goeding van dit verlies nochtans kai:t 
worden toegekend indien de rechter vast
stelt dat het bedrag van de door de recht
hebbenden te dragen fiscale lasten gelijk
waardig is met het bedrag van de lasten 
die tijdens zijn leven door het slachtoffer 
warden gedragen ; 

Overwegende dat eiseres in· conclusie 
stelde dat de jaarlijkse fictieve rente 
uiteindelijk lager komt dan de van be
lastingen vrijgestelde minima en dat het 
bedrag van de belastingen dat verweer
ster ingevolge de samenvoeging van de 
fictieve rente op het toegekende kapitaal 
en haar eigen inkomsten zal moeten be
talen uiteindelijk lager zalliggen dan wat 
voordien werd betaald ; 

Overwegende dat het arrest, na te heb
ben geoordeeld dat, nu de gerechtigde 
op de toegekende vergoedingen belas
tingen zal mom;en .betalen, een billijke 
aanpassing van het netto-inkomen gee' 
rechtvaardigd is, beschouwt dat de be
rekening die eiseres opgeeft om aan te 
tonen dat verweerster << uiteindelijk lager 
komt dan de van belastingen vrijgestelde 
minima " niet juist is, << ware het maar 
omdat het toe te kennen kapitaal merke
lijk hoger ligt dan in de berekening van 
eiseres is vermeld " ; 

Overwegende dat het. arrest door deze 
laatste beschouwing de reden te kennen 
geeft waarom het hof van beroep oorc;leelt 
dat de door eiseres aangevoerde bereke
ning, waaruit zou moeten blijken dat de 
belastingen die verweerster zal moeten 
betalen lager liggen dan de belastingen 
die het bedrijfsinkomen van wijlen haar 

m~arh-;:a~~:f;t n~e;o~u~~jr~elde be-
schouwing de in het middel aangevoerde 
conclusie passend beantwoordt ; 

Overwegende dat het arrest meteen 
vaststelt dat het bedrag van de door ver
weerster te dragen fiscale lasten minstens 
gelijkwaardig is met het bedrag van de 
lasten die tijdens zijn leven door het 
slachtoffer werden gedragen ; 

Overwegende dat het aiTest zodoende 
zijn beslissing de vergoeding te bereke
nen op basis van het loon van het slacht
offer, zonder aftrek van de fiscale lasten, 
wettelijk rechtvaardigt ; 

Dat het middel in geen van zijn onder
delen kan worden aangenomen ; -

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

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

9 maart 1973. - Ie kamer. - Voor
zitter, Ridder Rutsaert, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Ve1·slaggever, de 
H. de Vreese.- Gelijkluidende conclusie, 
de H. Paul Mahaux, eerste advocaat
generaal.- Pleiter, de H. DeBruyn. 

1 e KAMER. - 9 maart 1973. 

HUUR VAN GOEDEREN.- PACHT. 
- 0VERDRACHT VAN DE PA,CHT. -
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VERZET VAN DE PACHTER TEGEN DE 
HERNIEUWING VAN DE OVERGEDRAGEN 

PACHT. - REDENEN DIE ALS ERNSTIG 
KUNNEN WORDEN AANVAARD.- 0PEN

BAAR BESTUUR. - AFDELING VAN 

RET BURGERLIJK WETBOEK HOUDENDE 

DE REGELS BETREFFENDE DE PACHT 

IN RET BIJZONDER, ARTIKEL 37, § 1, 6°. 
- DRAAGWIJDTE VAN DEZE BEPAHNG. 

Voor de toepassing van a?·tikel 37, § i, 6°, 
van de ajdeling van het Burgerlijk Wet
boek houdende de regels bet?·etfende de 
pacht in het bijzonder (wet van 4. novem
ber 1.969 art. 1), kan het voornemen van 
het openbaar bestuur, dat het goed heejt 
verpacht, dit goed voor doeleinden van 
algemeen belang aan te wenden, slechts 
als een ernstige reden van verzet tegen 
de hernieuwing van de overgedragen 
pacht worden beschouwd, indien het 
goed zelj, en niet de opbrengst van de 
ve1·koop eTvan, voor. doeleinden van 
algemeen belang rnoet worden aan
gewend (1). 

(BUVENS J. EN V., T. COMMISSIE 

VAN OPENBARE ONDERSTA,ND 

DER STA.D DIEST.) 

ARREST. 

'HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 8 november 1971 in hoger 
beroep gewezen door de Rechtbank van 
eerste aanleg te Hasselt; 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 35, 36. en 37, § I, 
van boek III, titel VIII, hoofdstuk II, 
afdeling 3, van het Burgerlijk Wetboek, 
deze afdeling ingevoerd tot vervanging 
van de artikelen 1763 en 1778octies 
van het Bmgerlijk W etboek door artikel 1 
van de wet van 4 november 1969 tot 
wijziging van de pachtwetgeving, 

doo1·dat het bestreden vonnis het ver
zet van verweerster tegen de pachtver
nieuwing, welke de eisers overeenkomstig 
de artikelen 35 en 36 van voormelde af
deling van het Burgerlijk Wetboek in
riepen, gegrond verklaart, om de reden 

(1) Vgl. cass., 15 december 1972, supra, 
blz. 387. Men raadplege bet verslag van de 
gezamenlijke senaatscommissies voor justitie 
en voor landbouw (Gedr. St. Senaat 1964-
1965, nr. 295, blz. 22 en 39}, het verslag van 
de commissie voor Iandbouw van de Kamer 

dat verweerster het inzicht had het aan 
de eisers verpachte goed te verkopen 
en de fondsen voortkomende van die ver
koop te besteden aan de opbou'w van een 
nieuw openbaar ziekenhuis, en dat derge
lijke financiele operatie onder toepassing 
viel van artikel 37, § 1, meer bepaald 6°, 
van voormelde afdeling van het Burger
lijk W etboek, 

te?·wijl de door verweerster voorgeno
men financiele operatie niet kan be
schouwd worden als een ernstige reden 
tot verzet in de zin van gezegd arti
kel 37, paragraaf l, en meer bepaald niet 
kan beschouwd worden als een aanwen
den van het verpachte goed tot een .doel
einde van openbaar nut in de zin van ge
zegd artikel 37, § 1, 6o : 

Overwegende dat artikel 37, § 1, van 
de afdeling van het Burgerlijk W etboek 
houdende de regels betreffende de pacht 
in het bijzonder, door artikel1 van de wet 
van 4 november 1969 tot wijziging van 
de pachtwetgeving ingevoerd tot ver
vanging van de artikelen 1763 tot 
1778octies van dit wetboek, bepaalt : 
« Als ernstige reden van verzet kunnen 
uitsluitend worden aanvaard : 6o het 
voornemen van het openbaar bestuur 
of de publiekrechtelijke rechtspersoon 
die het betrokken goed hebben verpacht 
om het binnen een termijn :van mi;nde.r 
dan vijf jaar voor doeleinden van aJge
meen belang aan te wenqen " ; 

Overwegende dat uit de tekst van 
voormelde wetsbepaling blijkt dat de 
redenen van verzet limitatief zijn op
gesomd en dat het verpachte goed zelf 
voor doeleinden · van algemeen belang 
daadwerkelijk moet worden aangewend 
en niet de opbrengst ervan na verkoop ; 

Overwegende dat het vonnis, door te 
beslissen dat het inzicht om de opge
brachte fondsen te besteden aan de 
construptie van een nieuw openbaar 
ziekenhuis binnen een limitatieve inter
pretatie van de ingeroepen wetteksten 
valt, de in het middel aangehaalde wets
bepalingen schendt; 

Dat het middel gegrond is ; 

.Om die redenen, vernietigt het bestre
den vonnis; beveelt dat van dit arrest 

van Volksvertegenwoordigers (Gedr. St. 1965-
1966, nr. 95-6, blz. 26 en 28), alsmede de ver
klaringen door de Minister van Landbouw 
in de Kamer van Volksvertegenwoordigers 
afgelegd (Parl. Hand., Kamer, 20 april 1967, 
blz. 27). 
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melding zal worden ge1naakt op de kant 
van de vernietigde beslissing ; houdt de 
kosten aan opdat erover door de feiten
rechter zou worden beslist ; verwijst de 
zaak naar de Rechtbank van eerste aan
leg te Tongeren, zitting houdende in 
hoger beroep. 

9 maart I973. - Ie kamer. - Voor
zitter·, Ridder Rutsaert, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Verslaggever, de 
H. Gerniers. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Paul Mahaux, eerste advocaat
generaa1. - Pleiter, de H. Bayart. 

2• KAMER. - 12 maart 1973. 

I o REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING. -
VEROORDELING. - VERWEER VA.N DE 
BEKLAAGDE EN VA.N DE BURGERRECH
TELIJK AANSPRAKELIJKE P ARTIJ ON
BEANTWOORD GEBLEVEN.- NIET MET 
REDENEN OMKLEDE BESLISSING. 

20 CASSATIE. - OMVANG. - STRAF
ZAKEN. - BURGERLIJKE RECHTSVOR
DERING.- CA.SSATIEVOORZIENING VAN 
DE BEKLAAGDE.- BuRGERRECHTELIJK 
AANSPRAKELIJKE PARTIJ DIE ZICH NIET 
OF ONREGELMATIG IN CA.SSATIE HEEFT 
VOORZIEN; - 0ASSATIE OP DE VOOR
ZIENING VAN DE BEKLAA.GDE. - GE
VOLG TEN A.ANZIEN VAN DE BURGER
RECHTELIJK AANSPRA.KELIJKE PARTIJ. 

I o N iet met r·edenen omkleed is de beslissing 
die de beklaagde en de burgerrechtelijk 
aansprakelijke partij op de burgerlijke 
rechtsvorder·ing veroordeelt, zonder· een 
door hen regelmatig bij conclusie voor
gedr·agen ver·weer· te beantwoorden (I). 
(Grondwet, art. 97.) 

2o W anneer een beslissing tot veroordeling 
van de beklaagde op de burgerlijke 
rechtsvor·dering, vernietigd wor·dt op 
diens voorziening, en de b~wgerrechtelijlc 
aansprakelijke partij zich niet of on
r·egelmatig in cassatie heejt .voorzien, 
heejt de beslissing waarbij deze partij 

{1) Cass., 5 september 1972, supr·a, blz. 15. 

burgerrechtelijk aansprakelijlc wordt ver
klaard voor· deze veroordeling, geen be
staansreden meer (2), 

{MATHOT EN PERSONENVENNOOTSCHAP 
MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID 
« ENTREPRISES GALERE ll, T. BIA.GETTI.} 

ARREST (vertaling). 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 27 oktober 1972 in hoger be
roep gewezen door de Correctionele 
Rechtbank te Luik; 

Overwegende dat de eisers niet bevoegd 
zijn om cassatieberoep in te stellen tegen 
de beschikkingen van het vonnis, waarbij 
verweerder wordt vrijgesproken en de 

· kosten gemaakt om verweerder bij de 
zaak te betrekken, ten laste van de Staat 
worden gelaten, 

Dat de voorzieningen in zoverre niet 
ontvankelijk zijn ; 

Betreffende de voorziening van Ma
thot, beklaagde : 

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

Overwegende dat de substantiele of 
op straffe van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen w'erden nageleefd en dat. 
de beslissing overeenkomstig de wet is ; 

II. In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de beslissing op de civielrechte
lijke vordering die tegen eiser is ingesteld : 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen I3I9, I320, I322, 
I382 en I383 van het Burgerlijk Wetboek 
en 97 van de Grondwet, 

door·dat, na eiser te hebben veroordeeld 
wegens overtreding van de artikelen 99-3, 
ll3 en ll4-2-a van het wegverkeers
reglement en de verweerder Biagetti 
te hebben vrijgesproken van de te zijnen 
laste gelegde overtreding van artikel 27-I 
van dit reglement, het bestreden vonnis 
de eisers in solidum veroordeel t tot 
betaling bij voorraad aan de genoemde 
Biagetti, die zich tegen hen burgerlijke 
partij had gesteld, van 25.000 frank 
met interest van 6,5 pet. vanaf I5 novem
ber I97l, alsm.ede van de kosten van 
beide instantie~, op grond dat alleen de 

(2) Cass., 26 februari 1973, surJra, blz. 629. 
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ten laste van Mathot gelegde misdrijven 
bewezen zijn, dat de gehele aansprakelijk
heid voor het ongeval op hem ru"st en dat 
het bedrag van de eisen van Biagetti niet 
wordt betwist, 

terwijl het vonnis aldus de gehele aan
sprakelijkheid voor het ongeval ten 
]aste van eiser legt, zonder een antwoord 
te geven op de conclusie van de eisers 
die, subsidiair, op nauwkeurig aange
geven gronden de rechtbank verzochten 
« vast te stellen dat het voertuig van 
Nautet het gedeelte van de rijbaan geheel 
had verlaten, zodat het vrij was op het 
ogenblik dat het voertuig van Biagetti 
genoemde doorgang heeft willen inrijden, 
en derhalve, bij wege van gevolgtrek
king, vast te stellen dat het ongeval, 
zoals het zich heeft voorgedaan, toch 
zou zijn gebeurd, zelfs indien het ver
keersteken 32 niet verkeerd was aan
gebracht, en derhalve te zeggen dat het 
eventueel niet-signaliseren van de werken 
in geen verband staat met het ongeval " : 

Overwegende dat het vonnis genoemde 
conclusie niet beantwoordt; 

Dat het middel gegrond is ; 

Betreffende de voorzienii?-g van de 
personenvennootschap met beperkte aan
sprakelijkheid " Entreprises Galere ,, ci
vielrechtelijk aansprakelijke partij : 

Overwegende dat uit de stukken waar
op het Hof vermag acht te slaan, niet 
blijkt dat de voorziening werd betekend 
a.an de partijen tegen wie zij is gericht; 

Dat zij derhalve niet ontvankelijk is; 
Overwegende echter dat, ten gevolge 

van de hierna op eisers voorziening uit
gesproken vernietiging van de beslissing 
op de civielrechtelijke vordering die 
tegen hem is ingesteld, de beslissing waar
bij eiseres civielrechtelijk aansprakelijk 
wordt verklaard voor die civielrechtelijke 
veroordeling geen voorwerp meer heeft ; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning van eiseres ; vernietigt het bestre
den vonnis, in zoverre het uitspraak doet 
op de civielrechtelijke vordering die 
tegen eiser is ingesteld, zodat de be
slissing waarbij eiseres civielrechtelijk 
aansprakelijk wordt gesteld voor de 
civielrechtelijke veroordelingen die tegen 
eiser werden uitgesproken, geen voorwerp 
meer heeft ; verwerpt de voorziening van 
eiser voor het overige ; beveelt dat van 
dit arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing; veroordeelt eiseres in de kos
ten van haar voorziening ; veroordeelt 

verweerder, burgerlijke partij, in de 
helft vari de kosten van eisers voorzie
ning ;" laat de andere helft ten laste van 
eiser ; verwijst de aldus beperkte zaak 
naar de Correctionele Rechtbank te Hoei, 
zitting houdende in hoger beroep. 

12 maart 1973.- 2e kamer. - Voor
zitter, de H. Louveaux, voorzitter. -
Ve?·slaggever, de H. Closon. - Gelijk
luidende conclusie, de H. Delange, advo
caat-generaal. - Pleiter, de H. Faures. 

2e KAMER. - 12 maart 1973. 

1 o VOORZIENING IN CAS SA TIE: 
TERMIJN.- STRAFZAKEN.- BESOHIK
KING V .A,N DE RAADKAMER IN LAATSTE 
AANLEG GEWEZEN, WA,ARBIJ DE BE
KLAAGDE NAAR DE - OORREOTIONELE 
REOHTBANK WORDT VERWEZEN. 
VOORZIENING VOOR DE EINDBESLIS
SING. - NIET-ONTVANKELIJKHEID. 

2° VOORZIENING IN CASSATIE. -
VoRM. - STRAFZAKEN. - MEMORIE 
VAN DE ElSER NEERGELEGD MINDER 
DAN .A,OHT DAGEN VOOR DE TEREOHT
ZITTING.- MEMORIE NIET ONTVANKE
LIJK. 

1° N iet ontvankelijk is de voorziening die 
v66r de eindbeslissing is ingesteld tegen 
een in laatste aanleg gewezen beschilc
king van de raadkamer, waa?·bij de be
lclaagde naa?· de co?Tectionele ?"echtbank 
wordt verwezen (1). (Sv., art. 416.) 

2° Niet ontvailkelijlc in .~tmjzaken is de 
memorie die door de eiser, tot staving van 
de voorziening, minder dan acht dagen 
v66?· de terechtzitting ter griffie is neer
gelegd (2). (Sv., art. 420bis, lid L) 

(HAVEAUX.) 

ARREST (vertaling). 

HET HOF ; - Gelet op de bestreden 
beschikking, op 12 januari 1973 gegeven 

(1} Cass., 19 januari 1971 (Arr. cass., 1971, 
blz. 486). 

(2) Cass., 15 januari 1973, supra, blz. 496. 
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door de raadkamer van de Rechtbank 
van eerste aanleg te Bergen ; 

Overwegende dat de bestreden bescbik
king eiser naar de correctionele recbt
bank verwijst wegens verscbeidene fei
ten, waarvan de ene worden gestraft met 
criminele straffen maar waarvoor bet 
best(1an van . verzacbtende omstandig
heden wordt aangenomen, en de andere 
met correctionele straffen ; 

Overwegende dat, al is de beschikking, 
die geen uitspraak doet inzake de be
voegdbeid van bet onderzoeksgerecbt, 
in laatste aanleg gewezen, ze nochtans 
slecbts een voorbereidende beslissing of 
een beslissing van onderzoek is ; 

Dat derbalve, krachtens artikel 416 
van bet Wetboek van strafvordering, 
de voorziening, die v66r de eindbeslis
sing is ingesteld, niet ontvankelijk is; 

Om die redenen, en zonder acbt te 
slaan op de memorie die eiser heeft neer
gelegd na bet versurijken van de termijn 
voorgeschreven bij artikel 420bis, lid l, 
van bet W etboek van strafvordering, 
verwerpt de voor~ieriing; veroordeelt 
eiser in de kosten. 

12 maart 1973. - 2e kamer. - Voor
zitter, de H. Louveaux, voorzitter. -
Verslaggever, de H. Legros; - Gelijk
luidende conclt~sie, de H. Delange, advo
caat-generaal. 

2e KAMER. - 12 m:aart 1973. 

1o VOORZIENING IN CASSATIE. 
PERSONEN BEVOEGD OM ZICH IN CAS
BATIE TE VOORZIEN.- STRAFZAKEN.
VOORZIENING VAN EEN BEKI,AAGDE.
VOORZIENING GERICHT TEGEN DE BE
SLISSINGEN OP DE STRAFVORDERING 
TEGEN EEN MEDEBEKLAAGDE EN OP 
DE BURGERLIJKE RECHTSVORDERING 
VAN EEN DERDE TEGEN DEZE MEDE
BEKLAAGDE. - NIET-ONTVANKELIJK
HEID. 

2o VOORZIENING IN CASSATIE. -
PERSONEN BEVOEGD OM ZICH IN CAS
BATIE TE VOORZIEN.- STRAFZAKEN.
STRAFVORDERING VERJAARD VER
KLAARD.- VOORZIENING VAN DE BE
KLAAGDE TEGEN DEZE BESLISSING. 
NIET-ON'l'V ANKELIJKHEID. 

3° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.
TEGENSTRIJDIGE REDENEN. - NIET 
GEMOTIVEERDE BESLISSING. 

4° CASSATIE. - OMVANG. - VOOR' 
ZIENING VAN DE BEKLAAGDE. ___:_ CAS
BATIE VAN DE BESLISSING OP DE STRAF
VORDERING. - BRENGT DE VERNIETI
GING MEDE VAN DE NIET DEFINITIEVE 
BESLISSING OP DE RECHTSVORDERING 
VAN. DE BURGERLIJKE PARTIJ, NIET
TEGENSTAANDE DE NIET-ONTVANKE
LIJKHEID VAN DE VOORZIENING TEGEN 
DEZE B:l<JSLISSING EN DE AFSTAND VAN 
DEZE VOORZIENING, ZONDER BERUS
TING. 

5° VOORZIENING IN CASSATIE. -
PERSONEN BEVOEGD OM ZICH IN CAS
BATIE TE VOORZIEN. - STRAFZAKEN. 
- BURGERLIJKE RECHTSVORDERING. 
- VOORZIENING VAN DE BEKLAAGDE 
TEGEN DE BESLISSING, WAARBIJ DE 
VRIJWILLIG TUSSENGEKOMEN VERZE
KERAAR VAN ZIJN BURGERRECHTELIJKE 
AANSPRAKELIJKiiEID IS VEROORDEELD 
OM HEM TE VRIJWAREN VOOR DEVER
OORDELINGEN TEN GUNSTE VAN DE 
BURGERLIJKE PARTIJ. - NIET-ONT
V ANKELIJKHEID. 

6° CASSATIE. - OMVANG. - STRAF
ZAKEN. - BuRGERLIJKE RECHTSVOR
DERING. - VOORZIENING VAN DE 
BEKLAAGDE. CASSATIE VAN DE 
VEROORDELING VAN DE BEKLAAGDE. -
VERZEKERAARVAN DE BURGERRECHTE
LIJKE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE 
BEKLAAGDE. - VERZEKERAAR VRIJ
WILLIG TUSf.ENGEKOMEN EN VEROOR
DEELD OM Ij)E BEKLAAGDE TE VRIJW A
REN VOOR DE VEROORDELINGEN TEN 
GUNSTE VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ. 
- VERZEKERAAR DIE ZICH NIET OF 
ONREGELMATIG IN CASSATIE HEEFT 
VOORZIEN.- GEVOLG VAN DE CASSATIE 
TEN AANZIEN VAN DEZE VERZEKERAAR. 

1° Een beklaagde is niet bevoegd om zich in 
cassatie te voo1·zien tegen de beslissingen 
op de tegen een medebelclaagde inge
stelcle strajvo1·de?"ing (1) en op de bu?·ger
lijke 1·echtsvordering van een derde tegen 
deze medebeklaagde (2). 

2° Niet ontvanlcelijlc, wegens het ontbrehn 
van belang, is de voorziening van de be
klaagde tegen een beslissing, tvaarbij 

(1) Cass., 27 november 1972, Bt<pra, blz. 306. 
(2) Cass., 23 oktober 1972, st<pm, blz. 181. 
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de strafvordering verjaar·d wordt ver
klaard (1). 

go Niet r·egelmatig met r·edenen omkleed 
is het arr·est dat zijn beschikkende ge
deelte op tegenstr·ijdige Tedenen 
gr·ondt (2). (Grondwet, art. 97.) 

4° De cassatie, op de voorziening van de 
beklaagde, van de beslissing op de stmf
vor·der•ing br·engt de ver·nietiging mede 
van de niet dejinitieve beslissing op 
de Techtsvor·dering van de bur·geTlijke 
partij, die er het gevolg van is, Jioeivel de 
vooTziening tegen de tweede beslissing 
vooTalsnog niet ontvankelijk is en de 
beklaagde van deze vooTziening ajstand 
heeft gedaan, zonder· in deze beslissing 
te berusten ( 3) . 

5° Nie,t ontvankelijlc, wegens het ontbTeken 
van belang, is de vooTZiening van de 
beklaagde tegen de beslissing, waar·bij 
de vTijwillig tussengekomen vemelcer·aar· 
van zijn burgeTrechtelijke aanspmkelijlc
heid veroordeeld wordt om hem te vrij
war·en voor· de veroordelingen ten gunste 
van de -burget'lijke partij (4). 

6o W anneer· de beslissing tot ver·oordeling 
van de beklaagde -op diens voorziening 
vernietigd wordt en de verzelce1·aar van 
de burger1·echtelijke aanspmlcelijkheid 
van deze belclaagde, die voor· de feiten
Techter vrijwillig is tussengelcomen, zich 
niet of onregelmatig in cassatie heejt 
voor·zien, heejt de veroor·deling van de 
verze!ceraar om de beklaagde te vrijwar·en 
voor de ver·oordelingen ten gunste van 
de bur·ger·lijke par·tij, geen bestaansreden 
rneer (5). 

(SMI'l'S, T. ORLANDI, GENOT, NAAMLOZE 
VENNOOTSCHA,P, VERZEKERINGSMA,AT

SCHAPPIJ -« LA NATIONA,LE DE BRUXEL

LES "• PONDEVILLE EN NAAMLOZE VEN
NOOTSCHAP « ASSURANCES GENERALES 
DE FRANCE )),) 

ARREST (ver·taling). 

• HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 7 december 1972 gewezen door 
het Hof van beroep te Brussel ; 

(1) Oass., 31 oktober 197:;, supm, blz. 216. 
(2) Oass., 18 september 1967 (Ar-r. cass., 

1968, blz. 92). 
(3) Oass., 11 september 1972, supra, blz. 42. 
(4) Men raadplege cass., 25 januari 1971 

L In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de beslissingen op de civielrech
telijke vorderingen ingesteld door de 
verweerders Orlandi en Pondeville, laatst
genoemde optredende als wettelijk be
heerder over de goederen van zijn minder
jarige kinderen Stephane en Sandrine : 

Overwegende dat eiser afstand heeft 
gedaan van zijn voorziening ; 

2. In zoverre de voorziening gericht is 
tegen de beslissing op de strafvordering 
die tegen de verweerder Orlandi, mede
beklaagde, is ingesteld : 

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

3. In zoverre de voorziening gericht is 
tegen de beslissingen op de civielrechte
lijke vorderingen die tegen de verweerder 
Orlandi zijn ingesteld door de verweer· 
ders Genot, « La N ationale de Bruxelles " 
en Pondeville : 

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

4. In zoverre de voorziening gericht is 
tegen de beslissing op de strafvordering 
ingesteld tegen eiser, alsmede tegen de 
beslissingen op de· civielrechtelijke vor
deringen die tegen hem zijn ingesteld 
door de verweerde'rs Genot., «La Natio
nale de Bruxelles " en Pondeville, optre
dende in eigen naam : 

a) In zoverre de beslissing de straf
vordering wegens de samenhangende 
telastleggingen verjaard verklaart : 

Overwegende dat de voorziening niet 
ontvankelijk is wegens het ontbreken 
van belang; 

b) In zoverre de beslissing uitspraak 
doet over de overige punten van de straf
vordering en op voornoemde civielrechte
lijke vorderingen : 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 418, 419, 420 van 
het Strafwetboek, 1382, 1383 van het 
Burgerlijk Wetboek, 3, 4 van de wet van 

(A1·r. cass., 1!l72, blz. 511) en 31 oktober 1972, 
supra, blz. 216. 

(5) Men raadplege omtrent de partij die 
voor de veroordelingen van de beklaagde 
burgerrechtelijk aansprakelijk is verklaard, 
cass., 12 maart 1973, supra, blz. 678. 

!'.', CJELii,\G 
'Y!Hn~Jfj :~tr:~\~'j t 1; -~ 

(:.tp('~t! t~ r~_J-}\/fi'J: 
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17 april 1878 houdende de voorafgaande 
titel van het w etboek van strafvordering 
en 97 van de Grondwet, 

doordat, om eiser te veroordelen wegens 
onopzettelijk doden en toebrengen van 
lichamelijk letsel en hem, met de vrijwil
lig tussengekomen partij « Les A~suran
ces generales de France ,, te veroordelen 
tot vergoeding van de burgerlijke par
tijen, het bestreden arrest verklaart : 
« dat, om juist de aansprakelijkheid voor 
dat ongeval te bepalen, eerst moet wor
den vastgesteld dat de beklaagde Smits 
niet dezelfde richting volgde als Orlandi, 
dit is de richting Maclouplein-Troonplein; 
dat hij evenmin de richting Koninklijke 
W arande - J ubelpark volgde, dit is de 
tegenovergestelde richting van de getuige 
De Foir; dat derhalve door de bewering 
van Smits aan te nemen, volgens welke 
hij in dezelfde richting reed als de ge
tuige De Foir, er noodzakelijk moet wor
den op gewezen dat het verkeerslicht 
v66r het kruispunt op oranje overging, 
toen De Foir, de laatste van een file, 
heeft. gestopt, wa,arop dat verkeerslicht 
haast onmiddellijk op rood sloeg (stuk 17), 
dat De Foir uitdrukkelijk verklaart dat 
hij, na te hebben gestopt, geen enkel 
voertuig nog over het kruispunt heeft 
zien rijden, dat De Foir « sinds enkele 
ogenblikken, dit is lang genoeg (zitting
blad van 15 september 1971) of sinds een 
tiental seconden (stuk 17) stilstond, 
toen hij het lawaai van de aanrijding 
heeft gehoord " ; dat dientengevolge moet 
worden beslist dat de beklaagde Smits 
noodzakelijk onregelmatig door het rode 
licht is gereden, dat zich rechts van hem 
voor het kruisptmt van de W etstraat en 
de Regentlaan bevond », 

terwijl dergelijke beslissing niet kan 
worden afgeleid uit de feitelijke gegevens 
waarop in het arrest wordt gewezen, 
vermits, nu de getuige De Foir uitdruk
kelijk verklaart dat hij, na te hebben 
gestopt, geen enkel voertuig nog het 
kruispunt heeft zien oversteken, het 
onmogelijk is dat eiser onregelmatig door 
het rode licht is gereden, waaruit volgt 
dat het arrest niet verantwoord is en 
tevens tegenstrijdig, en derhalve noch 
regelmatig met redenen omkleed noch 
wettelijk gerechtvaardigd is : 

Overwegende dat, om eiser te veroor
delen wegens onopzettelijk doden en toe
brengen van lichamelijk letsel, het arrest 
overweegt dat eiser door de verkeerslich
ten van het kruispunt waar het ongeval 
zou gebeuren, is gereden, toen deze lich
ten op rood stonden ; 

Overwegende dat dienaangaande het 
arrest, aan de hand van de verklaringen 
van de getuige De Foir, de laatste in een 
f1le die in de Wetstraat reed in de rich
ting van de stad, vaststelt dat die getuige 
v66r het verkeerslicht dat de toegang tot 
het kruispunt regelt, heeft gestopt toen 
het licht op oranje overging en dat, 
nadat hij gestopt had tot op het ogen
blik van het ongeval, geen enkel voertuig 
het kruispunt was opgereden ; 

Overwegende dat het hof van beroep 
derhalve niet zonder tegenstrijdigheid 
heeft kunnen beslissen dat eiser, in de on
derstelling· dat hij in dezelfde richting als 
de getuige reed, « noodzakelijk op on
regelmatige wijze door het rode licht 
rechts van hem is gereden " ; 

Dat het middel gegrond is ; 

En overwegende dat de vernietiging 
van de beslissing op de strafvordering 
de vernietiging meebrengt van de niet 
definitieve beslissingen op de civielrech
telijke vorderih.gen die tegen eiser inge
steld zijn door de verweerders Orlandi 
en Pondeville, deze laatste optredende 
in naam van zijn minderjarige kinderen 
Stephane en Sandrine, welke laatste 
beslissingen het gevolg zijn van de eerste, 
en dit ook al is de tegen voornoemde 
beslissingen ingestelde voorziening thans 
niet ontvankelijk en ook al heeft eiser, 
zonder daarin te berusten, afstand ge
daan van· zijn voorziening hiertegen ; 

5. In zoverre de voorziening gericht is 
tegen de vrijwillig tussengekomen partij, 
de naamloze vennootschap « Les Assu
rances generales de France ,, verzekeraar 
van eisers civielrechtelijke aansprake
lijkheid : 

Overwegende dat de voorziening niet 
ontvankelijk is wegens het ontbreken 
van belang; 

Overwegende echter dat, hoewel de 
naamloze vennootschap « Les Assurances 
generales de France ,, die voor de feiten
rechter vrijwillig is tussengekomen als 
verzekeraar voor eisers civielrechtelijke 
aansprakelijkheid voor het gebruik varu> 
het autovoertuig dat hij bestuurde, geen 
cassatieberoep heeft ingesteld, uit de 
vernietiging hierna uitgesproken op de 
voorziening van eiser volgt dat de be
slissing waarhij genoemde partij ver
oordeeld wordt om eiser te vrijwaren 
voor de veroordelende beslissi:ngen die 
ten gunste van de verweersters, burger
lijke partijen, werden uitgesproken, geen 
voorwerp meer heeft ; · 
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Om die redenen, decreteert de afstand 
van de voorziening, in zoverre deze ge
richt is tegen de beslissingen op de civiel
rechtelijke vorderingen ingesteld door 
de verweerders Orlandi en Pondeville, 
laatstgenoemde optredende als wette
lijke beheerder over de goederen van zijn 
minderjarige kinderen Stephane en San
drine ; vernietigt het bestreden arrest, 
in zoverre het de telastleggingen A en B 
(onopzettelijk doden en toebrengen van 
verwondingen) tegen eiser bewezen ver
klaart en hem deswege veroordeelt, het 
uitspraak doet op de civielrechtelijke 
vorderingen die tegen eiser zijn inge
steld en eiser veroordeelt in kosten als
mede tot lijfsdwang, met het gevolg dat 
de beslissing waarbij de vrijwillig tussen
gekomen partij veroordeeld werd om 
eiser voor de civielrechtelijke veroor
delingen te vrijwaren, geen voorwerp 
meer heeft ; 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, de verweer
ders Genot, " La N ationale de Bruxelles » 
en Pondeville, optredende in eigen naam, 
in een vijfde van de kosten en laat het 
overige vijfde ten· laste van de Staat ; 
verwijst de aldus beperkte zaak naar 
het Hof van b~roep te Luik. 

12 maart 1973.- 28 kamer. - Voor
zitter, de H. Louveaux, voorzitter. -
Verslaggever, de H. Legros. - Gelijklui
dende conclusie, de H. Delange, advocaat
generaal. - Pleiter, de H. Fally. 

2 8 KAMER. - 12 maart 1973. 

HOF vAN ASSISEN. - VERWIJZINGS
ARREST.- VoORZIENING BINNEN TIEN 
VRIJE DAGEN NA DE BETEKENING VAN 
RET ARREST. - 0NDERZOEK DOOR HET 
HoF. 

Het Hoj verwerpt de voorziening van de 
beschuldigde tegen het verwijzingsar1·est 
naar het hof van assisen, die ingesteld 
is v661· het verstrijken van de termijn 
van tien vrlje dagen na de betekening 
t•an het arrest, wanneer het m·rest de wet 
niet schendt en niet is aangetast door 
nietigheden die, in de stand van de zaak, 
door het hoj , moeten worden onder-

zocht (1). (Sv., art. 296, 299, 373 
en .416.) 

(DECAUX.) 

ARREST (vertaling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 15 december 1972 gewezen 
door de kamer van inbeschuldigingstel
ling van het Hof van beroep te Brussel, 
afdeling Bergen ; 

I. In zoverre de voorziening is gericht 
tegen de beslissing waarbij wordt beves
tigd de beschikking dat er geen grond 
bestaat om de gevangenneming van eise
res te bevelen : 

Overwegende dat de voorziening niet 
ontvankelijk is wegens het . ontbreken 
van belang; 

II. In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de beslissing-waarbij eiseres naar 
het Hof van assisen van de provincie 
Henegouwen werd verwezen : 

Over de middelen afgeleid, 
het eerste, uit de schending van· de 

artikelen 217 en 219 van het Wetboek 
van strafvordering, 

doordat de procureur-generaal voor 
de kamer van inbeschuldigingsstelling 
pas op 13 november 1972 verslag heeft 
gedaan, 

terwijl de beschikking van de raad
kamer waarbij de stukken van het onder
zoek werden toegestuurd, op 22 septem
ber 1972 werd gegeven en voorrioemd 
artikel 217 voorschrijft dat de procureur
generaal bij het hof van beroep de zaak 
in gereedheid moet brengen binnen vijf 
dagen na ontvanst van de etukken en 
uiterlijk binnen de volgende vijf dagen 
verslag moet doen ; 

het tweede, uit de schending van arti
kel 458 van het Strafwetboek, 

doordat het arrest afwijzend beschikt 
op het verweer waarin eiseres heeft aan
gevoerd dat de rechtspleging bij het 
begin reeds ongeldig was, daar zij ge
grond was op een schending van het 
heroepsgeheim door de bestuurder van 
de ambulantiewagen van de dienst 900, 

(1) Cass., 17 .maart 1969 (.Arr. cass., 1969, 
biz. 661) ; men raadpiege cass., 16 juni 1969 
(ibid., 1969, biz. 1036). 
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die gezegd heeft dat hij gehoord had 
dat eiseres aan een ziekenverzorgster in 
de zaal voor spoedgevallen van bet zie
kenhuis vertrouwelijk had meegedeeld 
dat zij haar kind zou hebben gedood, en 
dit om de reden dat de bestuurder van 
de ambulantiewagen door geen beroeps
geheim gebonden was, daar geen enkele 
bijzondere bepaling van de wet van 
8 juli 1964 betreffende de dringende ge
neeskundige hulpverlening het beroeps
geheim oplegt aan degenen die de am
bulantiedienst waarnemen, 

terwijl artikel 458 een algemene draag
wijdte heeft en betrekking heeft op allen 
die uit hoofde van hun beroep kennis 
dragen van feiten van geheime aard ; 

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

doordat het arrest stelt dat bet niet 
onwaarschijnlijk is dat een spoedig in
grijpen het kind had kunnen redden en 
het voor de bestuurder van de ambulan
tiewagen de verplichting van geheim
houding verwerpt op grond dat hij geen 
geneeskundige medewerker is, 

terwijl, eerste onderdeel, bet tegenstrij
dig is te beslissen dat aan het kind hulp 
had kunnen worden verleend en aan te 
nemen dat eiseres verklaard had dat zij 
haar kind had gedood, 

twee.de onderdeel, het arrest geen ant
woord geeft op de conclusie waarin eise
res aanvoerde dat zij die onthulling had 
gedaan « op een plaats waar de zieken 
uiteraard recht hebben op discretie en 
veiligheid voor wat zij verklaren » 

Overwegende dat het cassatieberoep 
van de beschuldigde tegen bet arrest van 
verwijzing naar het hof van assisen, 
ingesteld binnen tien volle dagen na de 
betekening van het arrest, naar het Hof 
enkel de schending van de wetten be
treffende de bevoegdheid van de kamer 
van inbeschuldigingstelling en van het 
hof van assisen kan onderwerpen, als
mede het onderzoek van de nietigheden, 
vermeld in artikel 299 van het W etboek 
van strafvordering of voortvloeiende 
uit de niet-naleving van de wetten die 
een debat op tegenspraak v66r de kamer 
van inbeschuldigingstelling hebben in
gesteld en er het gebruik der talen heb
ben geregeld ; 

Dat de middelen geen enkel van die on
wettelijkheden aanvoeren en dus niet 
ontvankelijk zijn; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
geen enkele schending van de wet bevat 
en door geen enkele nietigheid is aange-

tast., waarvan het onderzoek in de huidige 
stand van de zaak aan het Hof is opge
dragen; 

Om die redenen, en zonder dat er 
grond bestaat om de uitspraak te ver
dagen, zoals eiseres dit verzoekt, ver
werpt de voorziening; veroordeelt eise
res in de kosten. 

12 maart 1973. - 2• kamer. - Voor
zitte?', de H. Louveaux, voorzitter. -
Ve1·slaggever, de H. Trousse. - Gelijk
luidende conclusie, de H. Delange, advo
caat-generaal. 

2• KAMER. - 12 maart 1973. 

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.
STRAFVORDERING. SCHULDIGVER
KLARING. - FElTEN IN DE BEWOOR
DINGEN V .A,N DE WET OMSCHREVEN EN 
BEWEZEN VERKLAARD. - GEEN CON
CLUSIE.- REGELMATIG MET REDENEN 
OMKLEDE BESLISSING. 

2° CASSATIEMIDDELEN. - STRAF
ZAKEN.- MIDDEL HIERUIT .A,FGELEID 
DAT HET DOSSIER VAN DE RECHTSPLE
GING .A,AN DE PROCUREUR-GENERA.A.L 
VAN HET HoF VAN CASSATIE IS AFGE
GEVEN VOOR HET VERSTRIJKEN V.A,N DE 
TERMIJNEN GESTELD IN DE .A,RTIKE
LEN 422 EN 423 VAN HET WETBOEK 
VAN · STRAFVORDERING EN DAT DE AD
VOCAAT VAN DE ElSER ER GEEN INZAGE 
HEEFT KUNNEN VAN NEMEN.- NIET
ONTVANKELIJKHEID. 

30 WEGVERKEER.- BESTUREN VAN 
EEN VOERTUIG OP DE OPENBARE WEG, 
NIETTEGENSTAANDE VERVAI,LENVER-

KLARING VAN RET RECHT TOT STUREN. 
- GEEN VASTSTELLING VAN RET BE
ST.A,AN VAN EEN IN KRACHT V.A,N GE
WIJSDE GEGANE RECHTERLIJKE BESLIS
SING TOT VERV ALLENVERKLARING. -
VEROORDELING NIET REGELMATIG MET 
REDENEN OMKLEED. 

1° Bij ontstentenis van een conclusie dien
aangaande, omkleedt de rechter t'egel
matig de sclnddigverklaring van de be
klaagde, door vast te stellen dat de in 
de bewoo1·dingen van de. wet omschreven 
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jeiten bewezen zijn ( 1) ; hij behoejt de 
gegevens waaruit hij de schuld van de 
beklaagde afleidt; niet nader te bepa
len (2). (Grondwet, art. 97.) 

2° Niet ontvankelijk, tot staving van een 
voorziening in strajzaken, is het middel 
Jrieruit ajgeleid dat het dossie1· van 
de rechtspleging niet ter g1·i{fie van het 
rechtscollege, dat de bestreden beslissing 
heejt gewezen, is geblepen gedurende de 
tien dagen volgende op de verklaring van 
beroep in cassatie, en dat de advocaat van 
ae eiser hiervan geen inzage heejt.kunnen 
nemen (3). (Sv., art. 422 en 423.) 

3° Niet regelmatig met redenen omlcleed is 
de beslissi1):g die een beklaagde veroor
deelt, omdat hij een voe1·tuig op de open
bare wegheejt bestuurd, niettegenstaande 
vervallenve1·klaring van het recht tot 
sturen, zonder het bestaan vast te stellen 
van een in kracht van gewijsde gegane· 
rechterlijke beslissing tot vervallenver
klaring (4). (Wet betreffende de politic 
over het wegverkeer, art. 48.) 

(NEUPREZ.) 

ARREST (vertaling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 4 januari 1973 in hoger beroep 
gewezen door de Correctionele Rechtbank 
te V erviers ; 

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

doordat, om eiser te veroordelen wegens 
overtreding van artikel 87, 1, van het 
wegverkeersreglement, het vonnis zijn 
beslissing niet regelmatig met redenen 
omkleedt ; het immers steunt op de vast
stelling van de verbalisanten dat de ban
den van het vbertuig glad waren ; 

terwijl uit die loutere bewering niet 
wettelijk kan worden afgeleid dat de 
tekening van de luchtbanden minder dan 
1 mm diep was over het gehele loopvlak 

(1) Cass., 22 januari 1973, supra, blz. 521. 
(2) Cass., 7 november 1972, supra, blz. 226. 
(3).Men raadplege cass., 27 september 1972, 

supm, blz. 107 en noot 1. Ten deze heeft de 
procureur-generaal het dossier aan de procu
reur des Konings te V erviers gezonden om 
het op de griffie van de correctionele recht
bank ter beschikking te houden van de eiser 
en zijn advocaat, die hiervan werd verwit-

en men om de telastlegging bewezen te 
verklaren, had moeten bewijzen dat 
het gehele loopvlak dit gebrek vertoonde : 

Overwegende dat, bij ontstentenis van 
een desbetreffende conclusie, de recht
bank eisers schuldigverklaring regelmatig 
met redenen heeft omkleed door vast te 
stellen dat het in de bewoordingen van 
artikel 87, 1, van het wegverkeersregle
ment omschreven feit bewezen is ; dat 
zij niet heeft vermeld, waartoe zij trou
wens niet verplicht was, uit welke gege
vens zij eisers schuld afleidt ; 

Overwegende dat, in de onderstelling 
zelfs dat eisers interpretatie van voor
noemd artikel 87, 1, juist is, toch uit geen 
enkel van de stukken waarop het Hof 
vermag acht te slaan, blijkt dat de ban
den niet glad waren over het gehele 
loopvlak; 

Dat het middel niet kan worden aan
genomen; 

Over het tweede middel, afgeleid 
uit de schending van artikel 423 van het 
Wetboek van strafvordering, van het al
gemene beginsel van de rechten der ver
dediging en van artikel 6, 3, b, van het 
verdrag betreffende de rechten van de 
mens, 

doordat eiser op 9 januari 1973 zijn 
voorziening heeft ingesteld tegen het 
vonnis van 4 januari 1973 en het dossier 
van de rechtspleging niet gedurende de 
bij voornoemd artikel 423 voorgeschreven 
termijn op de griffie van de rechtbank is 
gebleven, zodat de nieuwe raadsman van 
eiser geen inzage heeft kunnen nemen 
van het dossier : 

Overwegende dat de in het middel 
aangevoerde grief · vreemd is aan de 
bestreden beslissing ; 

Dat het middel derhalve niet ontvanke
lijk is; 

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

doordat de veroordeling uitgesproken 
wegens het misdrijf een voertuig te 

. hebben bestuurd niettegenstaande de 

tigd, doch geen gebruik heeft gemaakt van 
de mogelijkbeid een aanvullende memorie 
neer te leggen ; de rechten van de verdediging 
zijn dus voor bet Hof gevrijwaard. 

(4) Men raadplege cass., 25 november 1968 
(Arr. cass., 1969, blz. 321) ; 17 februari 1969 
(ibid., 1969, blz. 573) en 28 februari 1972 
ibid., I !J72, blz. 595). 
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. vervallenverklaring van het recht tot 
sturen (telastlegging 5), niet regelmatig 
met redenen is omkleed : 

Overwegende dat, onder bevestiging 
van het beroepen vonnis, het vonnis, op 
grond van artikel 48 van de wet betref
fende de politie op het wegverkeer 
(gecobrdineerd op 16 maart 1968), eiser 
veroordeelt om te Verviers op 26 augus
tus 1971 een autorijtuig te hebben be
.stuurd niettegenstaande de vervallen
verklaringen die tegen hem werden uit
gesproken bij beslissing_ van de Politie
rechtbank te Verviers van 24 maart 1971, 
welk verval van zes 1naanden inging op 
27 april 1971, en bij beslissing van de 
Correctionele Rechtbank te Verviers van 
30 maart 1971, welk verval van zes maan
den inging op 25 oktober 1971; 

Overwegende enerzijds dat, volgens 
het bestreden vonnis, de vervallenverkla
ring die op 30 maart 1971 door de Cor
rectionele Rechtbank te Verviers werd 
uitgesproken, zou zijn ingegaan op 25 
oktober 1971, dit is na de feiten waarvoor 
eiser werd veroordeeld, en anderzijds' dat 
uit de stukken waarop het Hof vermag 
acht te slaan, niet blijkt dat een vonnis 
van de Politierechtbank te Verviers tegen 
eiser werd gewezen op 24 maart 1971 en 
met name dat geen uittreksel uit het von
nis bij het dossier werd gevoegd ; 

Dat het vonnis evenmin vaststelt dat 
de vervallenverklaring van eiser zou zijn 
uitgesproken bij een in kracht van ge
wijsde gegane rechterlijke beslissing; 

Dat het aldus voor het Hof onmogelijk 
is toezich:t te oefenen op de wettelijkheid 
van de met betrekking tot die telastleg
ging gewezen beslissing ; 

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

Om die redenen, vernietigt het bestre
den vonnis, voor zoverre het, rechtdoende 
op de telastlegging een voertuig te heb
ben bestuurd niettegenstaande de op
gelopen vervaHenverldaringen, eiser ver
oordeelt tot een straf, tot een vervan
gende gevangenisstraf, tot verval van het 
recht om gedurende twaalf maanden 
een voertuig te besturen, en voor zoverre 
het hem in de kosten van de strafvorde
ring veroordeelt; verwerpt de voorzie
ning voor het overige ; beveelt dat van 
dit arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van de gedeeltelijk vernie
tigde beslissing; veroordeelt eiser in 

vier vijfden van de kosten; laat het 
overige vijfde ten laste van de Staat ; 
verwijst de aldus beperkte zaak naar 
de Correctionele Rechtbank te Luik, 
zitting houdende in hoger beroep. 

12 maart 1973. - 2e kamer. - Voor
zitter, de H. Louveaux, voorzitter. -
Verslaggever, de H. Closon. - Gelijk
luidende conclusie, de H. Delange, advo
caat-generaal. 

2e KAMER. - 12 maart 1973. 

, 1° STRAFVORDERING. - OvERTRE
DINGEN VAN DE WETTEN EN VERORDE
NINGEN OVER DE AANGELEGENHEDEN 
DIE BEHOREN TOT DE BEVOEGDHEID 
VAN DE ARBEIDSGERECHTEN. - UIT
OEFENING VAN DE • STRAFVORDERING 
VOOR HET HOF VAN BEROEP, 

2° STRAFVORDERING. - UITOEFE
NING VAN DE STRAFVORDERING VOOR 
HET HOF VAN BEROEP.- BEGRIP. 

3° BETEKENING VAN EXPLOTEN. 
- BETEKENING AAN DE PROCUREUR
GENERA.AL BIJ HET HOF VAN BEROEP. -
MAGISTRATEN BEVOEGD OM DEZE BE
TEKENING TE ONTVANGEN. 

4° VERZET. - STRAFZAKEN. - ARREST 
VA.N VEROORDELING BIJ VERSTEK VAN 
HET HOF VAN BEROEP.- STRAFVORDE
RING VOOR DIT HOF INGESTELD DOOR 
EEN LID VA.N HET AUDITORAAT-GENE
RAAL BIJ HET ARBEIDSHOF.- BETEKE
NING V A.N HET VERZET A.A.N DE PROCU
REUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BE
ROEP. - BETEKENING AAN DE PER
SOON VAN EEN ADVOCAAT-GENERAAL 
OF VAN EEN SUBSTITUUT-PROCUREUR
GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP.-
WETTELIJKHEID. . 

1 ° In geval van vervolging die uitsluitend 
betrekking heejt op een overtreding van 
de wetten en de. verordeningen over een 
van de aangelegenheden die behoren tot 
de bevoegdheid van de arbeidsgerechten, 
wordt de strafvordering voor het 'hof van 
beroep uitgeoefend door de leden van 
het auditoraat-generaal bij het arbeids
hoj, onder het toezicht en de leiding van 
de procureur-generaal bij het hof van 
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beroep en derhalve in diens naam (1). 
(G.W., art. 143, 145 en 155.) 

2o De strafvm·dering wordt niet uitgeoefend 
wanneer een magistmat van een pa?·ket
generaal of van een arbeidsauditoraat
gene?·aal een ge1·echtsdeurwam·der ont
vangt, die belast is met een betekening 
aan de procureur-gene1·aal bij het hof 
van beroep, het o1·igineel van het exploot 
voor ontvangst ondertekent en een af
schrift van de betelcende akte en van 
dit exploot in ontvanyst neemt. 

3° In zover de advocaten-gene1·aal en de 
substit~tten-p1'0cureur-generaal bij het 
hof van be1·oep en de magistraten van 
het a~tditoraat-genemal bij het m·beids
hof de p1·oc~t1'eur-genemal bij het hof 
van be1·oep vertegenwoo1·digen, zijn zij 
in alle zalcen bevoegd om de betekeningen 
die aan laatstgenoemde wm·den gedaan, 
te ontvangen. 

4o Het verzet tegen een arrest van verom·
deling bij verstek van het hof van beroep 
op de stmfvordering voo1· dit hof inge
steld dom· een lid van het audito?·aat
generaal bij het arbeidshof, moet worden 
betekend aan de procureur-generaal 
bij het hof van beroep (2), doch deze be
tekening kan geldig worden gedaan aan 
de persoon van een advocaat-generaal 
of van een substit~tut-procureur-gene
raal bij het hof van beroep. (Sv., art. 187 
en 208.) 

(OLAESSENS.) 

ARREST (vertaling). 

HET HOF; - Gelet ·op het bestreden 
arrest, op 27 oktober 1972 gewezen door 
het Hof van beroep te Brussel, zitting 
houdende te Bergen ; 

Over het rniddel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 187, 208 van het 
Wetboek van strafvordering, 33, 35, 43, 
143, 155, 860, 861, 862, 863 van het 
Gerechtelijk Wetboek, 1319, 1320 van 
het Burgerlijk W etboek en 97 van de 
Grondwet, 

doo1·dat het bestreden arrest eisers ver-

(1) Cass., 18 december 1972, supra, biz. 395. 
(2) Krachtens artikel 2 van het koninklijk 

besluit nr. 236 van 20 januari 1936 kan de 
opposant, die gedetineerd is en niet in het 
bezit is van het nodige bedrag om de kosten 
van de deurwaardersakte te betalen, verzet 

zet tegen het arrest, op 24 rnei 1972 tegert 
hem bij verstek gewezen inzake inbreuk 
op sociaalrechtelijke bepalingen, nietig 
verklaart, op grand dat het verzet op 
5 juni 1972 werd betekend aan de heer 
Tollebeeck, substituut-procureur-gene
raal, verbonden aan het parket-generaal 
bij het Hof van beroep te Brussel, en dit 
verzet, om geldig te zijn, moest worden 
betekend aan een magistraat van het 
arbeidsauditoraat-generaal, indien zulks 
aan de persoon zelf van de procureur
generaal niet kon worden gedaan, 
· te1·wijl, luidens het exploot van 5 juni 

1972, het verzet werd b:tekend "aan 
de procureur-generaal bij het hof van 
beroep, zitting houdende te Brussel, 
wiens bureau gevestigd is o~J zijn parket, 
Paleis van Justitie, Poelaer'plein, Brus
sel "• alwaar de gerechts·:~eurwaarder 
heeft gesproke:ri. met « de heer Rene 
Tollebeeck, diens substituut ,, zodat het 
verzet aldus werkelijk werd betekend 
aan de procureur-generaal en, al is er bij 
de terhandstelling van het exploot een 
vergissing gebeurd, zulks bij ontstente
nis van enig nadeel geen vernietiging 
van de akte heeft kunnen meebrengen : 

Qverwegende dat eisers verzet tEgen 
het arrest van het hof van beroep liat 
hem bij verstek op de strafvordering ver
oordeelde, volgens de artikelen 187 en 
208 van het Wetboek van strafvordering 
moest worden betekend aan het openbaar 
ministerie, dit is aan de procureur-gene
raal bij het hof van beroep, die luidens 
artikel 143 van het Gerechtelijk Wet
hoek aile opdrachten van het openbaar 
niinisterie bij het hof van beroep en het 
arbeidshof uitvoert ; 

Dat ongetwijfeld de strafvervolging 
uitsluitend betrekking had op een over
treding van de wetten en verordeningen 
over een van de aangelegenheden die 
behoren tot de bevoegdheid van de 
arbeidsgerechten, zodat de strafvorde
ring, luidens artikel 155 van het Gerech
telijk Wetboek, voor het hof van beroep 
door een lid van het arbeidsauditoraat
generaal moest worden uitgeoefend ; 

Overwegende echter dat niet tot de 
uitoefening van de strafvordering be
hoort, het feit dat een magistraat van een 
parket-generaal of van eeh arbeidsaudi-

doen bij een verklaring aan de directeur van 
de strafinrichting ·of aan zijn afgevaardigde, 
doch alleen wat betreft de strafrechtelijke 
veroordeling : cass., 20 mei Hl68 (Arr. cass., 
1968, blz. 1145). 
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toraat-generaal een gerechtsdeurwaarder 
ontvangt, die belast is met een beteke
ning aan de procureur-generaal bij het 
hof van beroep, het origineel van het 
exploot voor ontvangst ondertekent en 
een afschrift van de betekencle akte en 
van dit exploot in ontvangst neemt; 

Overwegende dat, al zijn de f1.mcties 
van de aclvocaten-generaal en de sub
stituten-procureur-generaal bij het hof 
van beroep en die van de leden van het 
arbeidsauditoraat-generaal verschillencl 
en al k1.mnen ze niet worden gecumu
leerd, toch zijn die magistraten, voor 
zover zij de procureur-generaal bij het 
hof van beroep vertegenwoordigen, in 
alle zaken bevoegd om de beteke
ningen die aan laatstgenoemde worden 
gedaan, te ontvangen ; 

Dat het middel gegrond is, voor zover 
het stelt dat het verzet in onderhavig 
geval betekend · werd aan de procureur
generaal bij het hof van beroep ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de kant 
van de vernietigde beslissing; laat de 
kosten ten laste van de 'Staat; verwijst 
de zaak naar het Hof van beroep te Luik. 

12 maart 1973.- 2e kamer. - VooT
zitteT, de H. Louveaux, voorzitter. -
VeTslaggeveT, de H. Legros. - Gelijk
luidende conclusie, de H. Delange, advo
caat-generaal. - PleiteT, de H. Fally. 

2e KA.MER. - 12 rnaart 1973. 

1° BETICHTING VAN VALSHEID. 
0ASSATIEGEDING. - STRAFZAKEN. 
VORDERING TOT INSCHRIJVING VAN 
V ALSHEID TOEGEWEZEN DOOR HET HoF 
EN LID HIERVAN AANGESTELD VOOR 
EEN GETUIGENVERHOOR. - IN ACHT 
TE NEMEN REGELS BIJ HET VERHOOR 
VAN DE GETUIGEN.- REGELS VOORGE
SCHREVEN BIJ HET WETBOEK VAN 
STRAFVORDERING. ---,-- ARTIKEL 915 TOT 
961 VAN HET GERECHTELIJK WET
BOEK NIET VAN TOEPASSING. 

2° INSCHRIJVING VAN V ALSHEID. 
- CASSATIEGEDT~W. - STRA,FZA.KEN. 
- VORDERING TOT INSCHRIJVING VAN 
V ALSHEID TOEGEWEZEN DOOR HET HoF 
EN GETUIGENVERHOOR DOOR EEN LID 
VAN DIT HOF. - VASTSTELLING DOOR 

HET HoF DAT UIT DIT GETUIGENVER
HOOR BLIJKT, DAT HET PROCES-VER
BAAL VAN DE TERECHTZITTING VAN 
HET HOF VAN ASSISEN GEEN MELDING 
MA.AKT VAN DE AANWEZIGHEID VAN 
EEN PLA.ATSVERVANGEND GEZWORENE. 
- RECHTZETTING VAN HET PROCES
VERBAAL DOOR HET HOF BEVOLEN. 

1° T¥ an nee~· in st?·ajzaken het H of van 
cassatie een vo?·de?·ing tot betichting van 
valsheid heeft toegetvezen en een van 
zijn leden heejt aangesteld vooT een 
getuigenve?·hoo?' oveT de we?·kelijkheid 
van het Vn de VOTdeTing aangevoe?·de jeit, 
moet deze magist?·aat zich hot~den aan 
de Tegels die bij de a?·tikelen 71 tot 86 
van het Wetboek van stmfvo?·dering 
vooT het getuigenverhoo?' zijn vooTge
sch?'even en niet aan de rechtspleging 
van de artilcelen 915 tot 961 van het 
Ge?'echtelijlc W!!tboek. (Sv., art. 459, 
lid 2, en 464; G.W., art. 2.) 

2° Wannee?· in stT~jzaken, na een vorde1·ing 
tot betichting ~an valsheid te hebben 
toegewezen en een van zijn leden te heb
ben aangesteld vooT een getuigenveThoor 
oveT de weTkelijlcheid van het in de voT
deTing aangevoe?·de feit, het Hof vast
stelt dat u1~t dit ve?·hooT blijlct dat het 
pToces-verbaal van de teTechtzitting van 
het hof van assisen geen melding maakt 
van de aanwezigheid van een plaats
veTvangende gezworene, beveelt het H of 
de rechtzetting van het proces-ve?·baal (1). 
(Sv., art. 459, lid 2, en 463.) 

(MORDANT, OLIVIER, VA.RLET 
EN DEKENS.) 

ARREST (ve~·taling). 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 10 maart 1972 gewezen door 
het Hof van assisen van de provincie 
Luik; 

Gelet op het arrest van het Hof van 
20 november 1972 (2); 

I. Op de tussenvordering wegens vals
heid ingesteld bij verzoekschrift, neerge
legd door het openbaar ministerie : 

a) Over de stelling van de verweerders 

(1) Men raadplege cass., 16 maart 1970 
(Arr. cass., 1970, blz. 677). 

(2) Cass., 20 november 1972, supra, blz. 275. 
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op de tussenvordering wegens valsheid, 
volgens welke het getuigenverhoor ge
houden tot uitvoering van voormeld 
arrest van 20 november 1972 niet kan 
worden tegengeworpen wegens niet-in
achtneming, tijdens genoemd verhoor, 
van de vormen en waarborgen voorge
schreven, inzonderheid met betrekking 
tot het contradictoir kenmerk van die 
Dnderzoeksmaatregel, bij de artikelen 915 
tot 961 van het Gerechtelijk Wetboek, 
welke krachtens de algemene bepaling 
van artikel 2 van hetzelfde wetboek ter
zake to.epasselijk zijn : 

Overwegende dat volgens artikel 2 
van het Gerechtelijk Wetboek de in dit 
wetboek gestelde regels niet van toe
passing zijn op de rechtsplegingen ge
regeld door niet uitdrukkelijk opg~heven 
wetsbepaliugen of door rechtsbegmselen 
waarvan de toepassing niet verenigbaar 
is met de toepassing van de bepaliugen 
van dit wetboek ; 

Overwegende dat, luidens de niet op, 
geheven artikelen 459 en 464 van het 
Wetboek van strafvordering, in straf
zaken de valsheid als tussengeschil be
handeld wordt voor het hof of de recht
bank waarvoor de hoofdzaak aanhangig 
is, en het onderzoek omtrent die va~s
heid geschiedt zoals voor de andere mis
drijven; dat hieruit volgt dat, wanneer 
het Hof een van zijn !eden aanwijst om 
een tussenvordering wegens valsheid in 
strafzaken te behandelen, deze magistraat 
de regels van het W etboek van strafvor
dering voor het onderzoek van de mis
drijven moet opvolgen en met name, be
treffende het getuigenverhoor, de regels 
voorgeschreven bij de artikelen 71 tot 86 
van hetzelfde. wetboek, welke regels hun 
grondslag vinden in rechtsbeginselen 
waarvan de toepassing onverenigbaar is 
met de regelen van het Gerechtelijk Wet
boek omtrent het getuigenverhoor ; 

Overwegende dat de rechten van de 
verdediging in acht genomen zijn, wan
.neer de verweerders op de tussenvor
dering kennis hebben gehad van het 
onderzoek en het voor het Hof hebben 
kunnen bespreken of tegenspreken; 

Dat het middel niet kan worden aan
genomen; 

b) Ten gronde : 

Overwegende dat blijkens het onder
zoek, verricht. ter uitvoering van voor
noemd arrest van het Hof, mevrouw 
Hardy als plaatsvervangend lid de te
rechtzitt.ing van 16 februari 1972 's na
middags heeft bijgewoond ; 

Overwegende dat het proces-verbaal 
van die terechtzittiug, voor zover het 
verzuimt de aanwezigheid van mevrouw 
Hardy vast te stellen, vals is ; 

Dat er derhalve grond bestaat om 
het proces-verbaal, wat dit betreft, 
recht te zetten ; 

II. Op de voorziening van de 'eisers 
Olivier, Varlet en Dekens : 

Over het derde middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 779 van 
het Gerechtelijk Wetboek, 372 van het 
Wetboek van strafvordering en 97 van 
de Grondwet, 

doordat een van de gezworenen, die, 
na de uitspraak, samen met de leden 
van het Hof heeft deelgenomen aan de 
beraadslaging betreffende de aan de 
beschuldigden op te leggen straffen, met 
name de eerste plaatsvervangend gezwo
rene mevrouw Renee Hardy, die vanaf 
de terechtzitting van 8 maart 1972 de 
werkE:mde gezworene nr. 8, de heer 
Alphonse Gonda, ondertussen ziek ge
worden, had vervangen, niet aanwezig is 
geweest op een van de terechtzittingen 
waarop . de zaak werd behandeld, met 
name die van 16 februari 1972's middags, 
tijdens welke vier getuigen werden ge
hoord; het proces-verbaal van die te
rechtzitting (stuk 62 van het dossier) 
immers slechts de aanwezigheid vast
stelt van de leden van het hof en van de 
werkende gezworenen op die terecht
zitting, zonder enige zinspeliug te maken 
op de plaatsvervangende gezworenen, 
zodat laatstgenoemden en met name 
mevrouw Renee Hardy wettelijk ver
moed worden de terechtzitting niet te 
hebben bijgewoond : 

Overwegende dat blijkens de inwilli
giug. van het verzoekschrift tot tussen
vordering wegens valsheid, mevrouw 
Hardy als plaatsvervangend gezworene 
de terechtzitting van het hof van assisen 
van 16 februari 1972 's namiddags heeft 
.bijgewoond; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

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

III. Op de voorziening van Mordant : 

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

Om die redenen, uitspraak doende op 
het tussengeschil omtrent de valsheid, 
verklaart dat het proces-verbaal van 
de terechtzitting van het hof van assisen 
van 16 februari 1972 's namiddags vals 
is, voor zover het verzuimt vast te stel
len dat mevrouw Hardy op genoemde te
rechtzitting aanwezig was; beveelt de 
rechtzetting van genoemd proces-verbaal 
door het opnemen van de vermelding 
« alsmede de plaatsvervangend gezworene 
mevrouw Hardy n na de woorden « de 
twaalf gezworenen die de jury vormen n ; 
beveelt tevens dat van dit arrest melding 
zal worden gemaakt op de kant van het 
vals verklaarde en aldus verbeterd stuk ; 
veroordeelt de verweerders op het vals
heidsincident in de kosten hiervan waar
over niet is beslist bij het arrest van 
20 november 1972; uitspraak doende 
op de voorzieningen, verwerpt deze 
voorzieningen ; veroordeelt iedere eiser 
in de kosten van zijn voorziening. 

12 maart 1973. - 2e kamer. - Voor
zitte1", de H. Perrichon, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Verslaggever, de 
H. Trousse. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Delange, advocaat-generaal. 
Pleiter, de H. Faures. 

2e KAMER. - 13 maart 1973. 

1o AUTOMOBIELEN, AUTOBUSSEN, 
AUTOCARS EN TAXI'S. - WET 
VAN 23 JUNI 1969, ARTIKEL 11. 
MAOHTIGING TO 'I: STATIONEREN. 
BE GRIP. 

2° AUTOMOBIELEN, AUTOBUSSEN, 
AUTOCARS EN TAXI'S.- MAOHTI
GING TOT STATIONERE~. ~WET VAN 
23 JUNI 1969, ARTIKEL 11. - ZONE 
BEPAALD DOOR DE MINISTER DIE EOO
NOMISOHE ZAKEN IN ZIJN BEVOEGD
HEID HEEFT. - BEGRIP. 

I 0 Een taxi die gemachtigd is om op de 
openbare weg te stationeren in een zone 
bepaald dooT de minister die econo
mische zaken in zijn bevoegdheid heejt, 
mag op om het even welke plaats van die 

zone elke onbezette · standplaats op de 
openbare weg innemen, voor zover die, 
plaats voorzien is voor ten tninste drie 
voe1·tuigen. (Wet van 23 juni 1969, 
art. 11.) (Impliciete oplossing.) 

20 De zone waarin een taxi met toepassing 
van a1'tikel 11 van de wet van 23 juni 
1969 gemachtigd is om elke stationeer
plaats voor ten minste drie voe1·tuiger1r 
-in te nemen, is niet alleen de zone die 
is ajgebakend bij een besluit, genomer1r 
na de inwerkingt1·eding van deze wet 
door de ministe1· die economische zaker1r 
in zijn bevoegdheid heejt, mam· ·oak die 
waarnam· de genoemde min.iste1· met 
het oog op de vaststelling van de maxima
p1·ijzen voor het ve1·voer pe1' taxi ve1'
wijst in een niet opgeheven besluit var1r 
v66r of na deze inwe1·kingt1·eding. 

(SUETENS EN BELLOY.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 1 december 1971 in hoger be
roep gewezen door de Correctionele 
Rechtbank .te Antwerpen ; 

I. N opens de voorziening van eiser 

Over het middel hieruit afgeleid dat 
om eiser te veroordelen wegens inbreuk 
op artikel 13, § 2, van het koninklijk be
sluit houdende politiereglement betref
fende de exploitatie van de· taxidiensten, 
strafbaar gesteld door artikel 20, § 1,. 
van de wet van 23 juni 1969 betreffende 
de taxidiensten, de rechter het verweer 
verwerpt · waarin eiser. beweerde dat hij 
op grond van ar~ikel 11 van voornoemde 
wet stationeren mocht omdat dit ge
beurde in de zone door 1aatstvernoemde 
bepaling bedoeld, en dit om de reden dat 
« de wetgever in artikel 11 formeel voor- ' 
ziet dat die zones bij ministerieel besluit 
zullen bepaald worden, wat tot op heden · 
nog niet is geschied n, 

te1·wijl deze wetsbepaling niet inhoudt 
dat de zones " zullen n bepaald worden 
noch dat dit bij wijze van « ministerieel 
besluit n zou gebeuren : 

Overwegende dat het vonnis voor een 
deel op het in het middel aangehaald 
verweer ingaat ; 

Overwegende dat het vonni.s uiteindec 
lijk bedoeld verweer toch verwerpt om-



-691-

dat de door een zelfde tarifaire perimeter 
afgebakende zones'luidens artikel 11 van 
de wet van 23 jcmi 1969 « bij ministerieel 
besluit zullen bepaald worden " en dat dit 
nog niet is geschied ; 

Overwegende clat uit de parlementaire 
voorbereicling van artikel 11 van de wet 
van 23 juni 1969 en in het bijzoncler uit 
de oorspronkelijke en tevens uit de na 
het advies van de Raad van State ge
wijzigde tekst van de memorie van toe
lichting blijkt clat de wetgever het regime 
van het stationeren van de taxis heeft 
willen versoepelen in de « door een tari
faire perimeter afgebakencle zone clit 
wil zeggen waarin de terugreis van de 
taxi naar zijn stanclplaats niet aangere
kend wordt" (1); 

Overwegende dat naar luicl van becloelcl 
artikel 11 clit regime geldt voor elk voer
tuig dat gemachtigd is op de openbare 
weg te stationeren in bedoelcle zones 
welke worden « bepaalcl door de Minis
ter die de economische zaken in zijn 
bevoegclheid heeft >> ; 

Dat . uit dezelfcle parlementaire -voor
bereiding blijkt, dat becloelde « zones be
paald door de Minister __ . " ofwel de zones 
zijn welke anders clan door een beslissing 
van de minister vastgesteld werclen cloch 
waarnaar besluiten van deze minister, 
met het oog op de vaststelling van de 
maximaprijzen voor het vervoer per 
taxis, reeds voor ·de datum van de in
werkingtrecling van de wet van 23 juni 
1969 verwezen, besluiten die nog na 
deze datum in kr;wht zouden geweest 
l!'ijn, ofwel de zones welke nog later zul
len bepaalcl worden door besluiten met 
hetzelfde voorwerp, onder meer door een 
afbakening door cleze besluiten zelve ; 
dat de eerste tekst van de memorie van 
toelichting preciseerde, dat « de perken 
van de tarifaire perimeter thans vast
gelegd zijn bij besluit van 3 april 1958 
van de Minister van economische zaken " 
aldus verwijzende naar artikel 2 van dit 
laatste bel3luit clat luidt : << in de locali
teiten waar het perimeterstelsel toege
past worclt, zijn de grenzen van de peri
meter diegene welke op 1 januari 1938 in 
gebruik waren of door de Minister van 
economische · zaken vastgesteld zijn " ; 

Overwegencle derhalve dat de zones 
door artikel ll van de. wet van 23 juni 

- 1969 beoogd niet uitsluitend die zijn 
welke door ministeriele besluiten, uit
gevaardigd na de inwerkingtreding van 

(1) Men raadplege gedr. St. Kamer, zitt. 
1968-1969, nr. 385-1, biz. 5, 6, 9 en 14. 

deze laatste wet, bedoeld of zelfs afge
bakend zullen worden ; 

· Overwegende dan ook dat het vonnis 
voormeld artikel 11 ::.chendt wanneer het, 
om eisers verweer te verwerpen, be
schouwt dat deze wetsbepaling inhouclt 
dat de zones er in bedoelcl nog na de 
inwerkingtreding van de wet, door een 
ministerieel besluit moeten bepaald wor
den; 

Dat het middel gegrond is; 

II. Nopens de voorziening van eiseres : 

Overwegencle dat uit de stukken waar
op het Hof vermag acht te slaan niet 
blijkG dat eisers, die als civielrechtelijk 
aansprakelijke persoon solidair met eiser
beldaagde in de kosten van de strafvor
dering werd veroorcleeld, haar voorzie
ning aan het openbaar ministerie, tegen 
hetwelk ze gericht is, heeft betekend; 

Dat de voorziening dienvolgens niet 
ontvankelijk is ; 

Overwegende echter dat, tengevolge 
van de hierna op de voorziening van 
eiser uitgesproken vernietiging, de be, 
slissing waarbij eiseres civielrechtelijk 
aansprakelijk voor de kosten van de 
strafvorclering wordt gesteld, geen voor
werp meer heeft ; 

Om die redenen, en zonder acht te 
slaan op het tweede middel door eiser 
ingeroepen, het .. elk tot geen vernietiging 
zonder verwijzing aanleiding kan geven, 
vernietigt de bestreden beslissing ; be
veelt clat van clit arrest melding zal wor
den gemaakt op de kant van de vernie
tigde beslissing ; laat de kosten ten laste 
van de Staat ;verwijst de zaak naar de 
Correctionele Rechtbank te Mechelen, 
zitting houdende in hager beroep. 

13 maart 1973.- 2e kamer.- Voor
zitter,' de H. Naulaerts, raaclsheer waar
nemend voorzitter. - Verslaggever, de 
H. Chatel. - Gelijkluidende conclusie, de 
H. Duman, advocaat-generaal. - Plei
ter, de H. Fransman (van de balie te Ant
werpen). 

2e KAMER. ~ 13 maart 1973. 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN.- STRAFZAKEN.- CoN
OLUSIE VAN DE BEKLAAGDE DIE DE 
BEWI.JSWAARDE VAN EEN GETUIGENIS 
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BETWIST. - BETWISTING GEGROND OP 
NAUWKEURIGE EN OMSTANDIGE GEGE
VENS. - VEROORDELING ENKEL GE
STEUND OP DIT GETUIGENIS ZONDER 
DIE GEGEVENS TE BEANTWOORDEN.
NIET MET REDENEN OMKLEDE BESLIS
SING. 

W anneer de beklaagde in Z~Jn conclusie 
de bewi}swaarde van een getuigenis 
heejt betwist op grand van nauwkeurige 
en omstandige gegevens, is niet regel
matig met redenen omkleed de veroor
delingsbeslissing die enkel is gesteund op 
het getuigenis en deze gegevens niet be
antwoO?·dt (1). (Grondwet, art. 97.) 

(A .•• , T. D .... ) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 17 oktober 1972 gewezen door 
het Hof van beroep te Gent ; 

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 arrest eiser wegens onder
houd van bijzit veroordeelt op de enkele 
motivering dat « uit de gegevens van het 
dossier als vaststaande mag worden ge
acht dat de beklaagde (thans eiser) ge
durende meer dan een jaar regelmatig 
twee a driemaal per week in de waning 
gelegen aan de Meersstraat, in gezelsch~p 
van de genaamde V ... , zijn avonden ging 
doorbrengen en er, wanneer het paste, 
met voornoemde vrouw geslachtsbe
trekkingen onderhield "• 

terwijl in zijn conclusie eiser had aan
gevoerd dat het feit van de geslachts
betrekkingen niet bewezen was en zelfs 
indien er geslachtsbetrekkingen waren 
geweest deze van toevallige en vluchtige 
aard waren, zonder van een onderhouden 
wijze te k1.mnen spreken, en daartoe had 
aangehaald dat dit bleek uit het verhoor 
van V ... ter terechtzitting, en nit het 
feit dat eiser gedurende reeds drie jaar 
impotent was, het voertuig van eiser 

(1) Cass., 12 november 1962 (Bull. en 
PA.src., 1963, .I, 330). Men raadplege cass., 
6 januari 1964 (ibid., 1964, I; 471); 28 juni 
1965 (ibid., 1965, I, 1177) en 18 januari 1972 
(.Arr. cass., 1972, biz. 487). 

nooit werd aangetroffen aan de waning. 
niets in gans de waning er op wees dat. 
een man daar geregeld overnachtte, het. 
tweepersoonsbed slechts door een per
soon beslapen was en de verklaring van 
V ... in het strafdossier niet regelmatig 
was, zodat het arrest de verschillende 
door eiser naar voren gebrachte punten 
niet heeft beantwoord : 

Overwegende dat eiser in conclusie 
onder meer had aangevoerd dat tijdens. 
haar verhoor ter terechtzitting van 
13 maart 1972 van de correctionele recht
bank V... haar vroegere verldaringen 
had bevestigd behalve waar het gaat om 
de intieme omgang met eiser ; zij ues
betreffend had verklaard « Ik beweer dus 
dat ik met A ... geen geslachtsbetrekkin
gen heb onderhouden » ; het feit dat ze 
aan de onderzoekers verklaard had nu en 
dan met eiser geslachtsbetrekkingen te 
hebben onderhouden, louter voortvloeide 
uit de omstandigheid dat zij, voor het 
eerst met het gerecht in contact komende 
en maar een zaak wensende, namelijk 
dat het verhoor zou gedaan zijn, bij de 
vaststelling en het verhoor in verwarring 
verkeerde; een dergelijke verklaring al
dus moest verworpen worden, terwij1 
deze afgelegd ter terechtzitting, de eerste 
keer dat heiden geconfronteerd werden, 
als de juiste moest aangezien worden ; 

Overwegende dat de motivering van 
het arrest het Hof niet in de mogelijkheid 
stelt na te gaan of het op andere gege
vens van het dossier steunt om de te
lastlegging bewezen te verklaren dan 
wel of het, zonder de reden daartoe aan 
te geven en bijgevolg zonder eisers con
clusie te beantwoorden, uitsluitend steunt 
op de eerste verklaring van V ... ; 

Dat het middel gegrond is ; 

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

Overwegende dat de vernietiging, op 
de voorziening van de beklaagde, van de 
beslissing over de strafvordering, de ver
nietiging met zich brengt van de eind
beslissing over de tegen hem ingestelde 
civielrechtelijke vordering, die het gevolg 
is van de eerste ; 

Om die redenen, en zonder dat er aan
leiding toe is het tweede middel te onder
zoeken, dat tot geen ruimere cassatie kan 
leiden, vernietigt het bestreden arrest ; 
beveelt dat van dit arrest melding zal 
worden, ge~aakt op de kant van de ver
nietigde beslissing; veroordeelt verweer-
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ster in de · kosten ; verwij st de zaak naar 
het Hof van beroep te Brussel. 

13 maart 1973. - 2e kamer. - Voor
zitter, de H. Naulaerts, raadsheer waar
nemend voorzittor. - Vet·slaggever, de 
H. Versee. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Dumon, advocaat-generaal.- Plei
tet·, de H. Cammaert (van de balie te 
Gent). 

2e KAMER. - 13 maart 1973. 

1° BANKBREUK. - PERSONENVEN
NOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRA
KELIJKHEID. - GEFAILLEERDE VEN
NOOTSCHAP. - VEROORDELING VAN 
DE ZAAKVOERDER VAN DE VENNOOT
SCHAP, ORGAAN HIERV AN, WE GENS 
BANKBREUKFEITEN DIE DOOR HEM IN 
RET BEHEER VAN DE VENNOOTSCHAP 
ZIJN GEPLEEGD. - WETTELIJKHEID. 

2° BEWIJS. - STRAFZAKEN. - BEWIJS
LAST. - BEGRIP. 

3° BANKBREUK. - ZAAKVOERDER 
VAN EEN PERSONENVENNOOTSCHAP MET 
BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID IN 
STAAT VAN FAILLISSEMENT. - VER
VOLGINGEN TEN LASTE VAN DEZE ZAAK
VOERDER WE GENS BEDRIEGLIJKE BANK
BREUK. - WE1BOEK VAN •KOOPHAN
DEL, ARTIKEL 577-2° EN STRAFWET
BOEK, ARTIKEL 489. - BEWIJS. -BE
WIJSLAST. - BEGRIP. 

1° De zaakvoerder van een personenven
nootschap met beperkte aansprakelijk
heid die in staat van faillissement ver
keert, wordt wettelijk schuldig verklaard 
aan bankbreuk, wannee1· hij als orgam• 
van de vennootschap bankbt·eukjeiten 
heeft gepleegd in verband met het beheet• 
van deze vennootschap (1). (S. W., 
art. 489; Wetb. kooph., art. 573 tot 
575.) 

2° en 3° De wettelijke bewijsregeling wordt 
niet miskend en het bewijs van het be
staan van het misdt·ijj woTdt aan de veT
dachte niet opgelegd dooT het at·rest dat 

(1) Men raadpiege cass., 29 november 1971 
en 28 februari 1972 (Arr. cass., 1972, biz. 311 
en 590); 19 september 1972, supra, biz. 69. 

uit het feit, eensdeels, dat er activa
bestanddelen van een gejailleerde ven
nootschap VeTdWenen zijn en, anderdeels, 
dat de beklaagde, aansprakelijk orgaan · 
van deze vennootschap, ove1· die verdwij
ning geen verklaring lean geven, af
leidt dat deze beklaagde schuldig is aan 
het misdrijf van de a1·tikelen 557-2o van 
het W etboek van lcoophandel en 489 van 
het Strajwetboek (2). 

(WYBOUW, T. MR. MULLIE, q.q.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 18 oktober 1972 door het Hof 
van beroep te Gent gewezen; 

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

Over het eerste middel, · hieruit afge
leid dat het bestreden arrest eiser wegens 
eenvoudige en bedrieglijke bankbreuk 
veroordeelt om de reden " dat eiser als 
orgaan van de vennootschap, in zijn 
hoedanigheid van zaakvoerder van de 
personenvennootschap met beperkte aan
sprakelijkheid belast met de uitvoering 
van wettelijke voorschriften, wei straf
rechtelijk verantwoordelijk is wanneer 
hij heeft nagelaten een voorschrift uit te 
voeren of minstens heeft nagelaten zich 
van de uitvoering van die verplichting 
te vergewissen », 

terwijl eiser in conclusie had gesteld 
dat hij vreemd was gebleven aan het 
financiele, commerciele en administra
tieve beleid van de vennootschap, zich 
uitsluitend bezig had gehouden met de 
technische leiding van het bedrijf en der
halve niet strafrechtelijk kon worden 
veroordeeld, 

terwijl de door het arrest gegeven reden 
geen adequaat antwoord op die conclusie 
verstrekt en niet vaststelt dat eiser in 
feite op daadwerkelijke en effectieve wij
ze belast was met het administratieve, 
commerciele en financiele beleid van de 
vennootschap : 

Overwegende dat. in zijn conclusie 

(2) Men raadpiege cass., 5 september 1960 
(Bull. en PASIC., 1961, I, 12), 14 juni 1971 
(An·. cass., 1971, biz. 1022}, 14 oktober 1968 
(ibid., 1969, biz. 176) en i3 februari 1973, 
supra, biz. 587. 
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voor het hofvan beroep eiser niet staande 
hield dat hij zich nooit met het finan
-ciele, commerciele en administratieve be
leid van de vennootschap had 'ingelaten, 
maar wel dat hij zich met dit beleid niet 
meer had ingelaten vanaf het ogenblik 
waarop de zaken van de vennootschap 
·een zekere omvang namen en dat hij 
begin 1970 zich opnieuw en op effectieve 
wijze met het financieel beleid had be
last; 

Overwegende derhalve dat in zoverre 
het middel aanvoert dat het arrest de 
-conclusie van eiser niet heeft beantwoord, 
het feitelijke grondslag mist ; 

Dat voor het overige uit de vaststelling 
dat eiser de zaakvoerder was van de ge
failleerde vennootschap het arrest wette-
1ijk kon afleiden dat hij strafrechtelijk 
aansprakelijk is voor de feiten en tekort
komingen die de misdrijven van eenvou
·dige en bedrieglijke bankbreuk uitma
ken; ' 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Over het zevende middel, afgeleid uit 
-de schending van artikel 577, 2°, van het 
W etboek van koophandel, 

doordat het arrest eiser veroordeelt 
wegen~;~ bedrieglijke bankbreuk om een 
gedeelte van de activa van de gefailleerde 
vennootschap te hebben verduisterd of 
verborgen, om de reden « dat, nu het ont
breken van de gelden bewezen is, het aan 
·de beklaagde behoort, als "hij de verduis
tering ontkent, op te geven en te bewij
zen dat. hij die gelden voor het maat
:schappelijk doel van de personenven
nootschap heeft gebruikt "• 

terwijl zodanige reden de bewijslast 
-omkeert en erop neerkomt eiser straf
rechtelijk aansprakelijk te verklaren 
zelfs indien bedoelde gelden door een 
derde verduisterd werden : 

Overwegende dat het arrest vaststelt 
{fat het .onderzoek van de kasverrichtin
gen van de vennootschap door de curator, 
de deskundige en de gerechtelijke politie 
aan het licht bracht dat er; na optelling 
van de afgehaalde gelden enerzijds en 
van de betalingen anderzijds, een tekort 
bleek te bestaan van 172.432 frank, 
waarover eiser geen uitleg kan geven ; 
dat het tevens vaststelt dat uit de ver
gelijking door de deskundige van de in 
·de boekhouding opgetekende lijst van 
het materieel en de door de curator op
. gemaakte inventaris een tekort aan ma
terieel is gebleken en dat de deskundige 
·eveneens een verschil van 719.900 frank 

tussen de kasontvangsten en uitgaven in 
1970 heeft vastgesteld, waaromtrent 
eiser evenmin enige uitleg kan verstrek
ken; 

Overwegende dat het arrest, door vast 
te stellen eensdeels dat gelden en mate
rieel ontbraken en andercleels dat eiser, 
als orgaan van de vennootschap, niet 
de minste uitleg dienaangaande kan 
verstrekken, wettelijk kon vermoeden, 
zonder de bewijslast om te keren, dat dit 
gedeelte van de activa werd verduisterd 
of verborgen en dat eiser, in bedoelde 
hoedanigheid, hiervoor strafrechtelijk 
aansprakelijk is ; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Over de tweede, derde, vierde, vijfde, 
zesde en achtste middelen : 

Overwegende dat deze middelen 
kritiek uitoefenen op de veroordeling 
wegens eenvoudige bankbreuk, wegens 
bedrieglijke bankbreuk om een ander 
feit dan het door het zevende middel 
bekritiseerde feiu, en wegens inbreuk op 
artikel490bis, § l, van het Strafwetboek; 

Overwegende dat het arrest voor al de 
in bedoelde middelen besproken telast
leggingen slechts een straf uitspreekt, 
die wettelijk gerechtvaardigd is door de 
telastlegging van bedrieglijke bankbreuk, 
voorwerp van het zevende middel, welke 
regelmatig tegen eiser bewezen werd ver
klaard, zoals blijkt uit het antwoord op 
dit middel; 

Dat derhalve de overige middelen we
gens het ontbreken van belang niet 
ontvankelijk zijn ; 

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 voorziening gericht 
is tegen de beslissing over de civielrech
telijke vordering : 

Overwegende dat eiser geen bijzonder 
middel aanvoert ; 

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

13 maart 1973. - ze kamer. - Voor
zitter en Verslaggever, de H. Naulaerts, 
raadsheer waarnemend voorzitter. 
Gelijlcluidende conclusie, de H. Dumon, 
advocaat-generaal. - Pleiter, de H. K . 
Moors (van de balie te Gent). 
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3e KAMER. - 14 maart 1973. 

1 o TAAL (GEBRUIK VAN DE NEDER
LANDSE EN FRANSE). -BURGER
LIJKE ZAKEN.- GERECRT VAN EERSTE 
AANLEG WAARVAN DE ZETEL IN RET 
ARRONDISSEMENT BRUSSEL IS GEVES
TIGD. - WEIGERING VAN DE RECRTER 
IN TE GAAN OP DE VRAAG VAN VER
WEERDER OM DE RECRTSPLEGING IN DE 
ANDERE TAAL VOORT TE ZETTEN. 
VooRwAARDE. 

2o VERWIJZING NA CASSATIE. -
GEBRUIK DER TALEN IN GERECRTSZA
KEN. - BURGERLIJKE ZAKEN. - GE
RECRT VAN EERSTE AANLEG WAARVAN 
DE ZETEL IN RET ARRONDISSEMEN'C 
BRUSSEL IS GEVESTIGD. - VERNIETI
GING VAN EEN VONNIS WAARBIJ DE 
RECRTER WEIGERT IN TE GAAN OP EEN 
VRAAG TOT WIJZIGING VAN DE TAAL 
DER RECRTSPLEGING. - VERWIJZING 
NAAR RETZELFDE, ANDERS SAMEN
GESTELDE GERECRT. 

1° W anneer voor een gerecht van eerste 
aanleg, waarvan de zetel in het arrondis
sement Brussel is gevestigd, de verweer
der v66r elk verweer en elke exceptie, 
zelfs van onbevoegdheid, vraagt dat de 
rechtspleging in de andere taal wordt 
voortgezet, mag de rechter alleen weige
ren op die vraag in te gaan, indien uit 
de elementen van de zaalc blijlct dat de 
verweerder de taal van de akte van 
rechtsingang voldoende lcent; hem mag 
niet het bewijs worden opgedragen dat 
hij die taal niet voldoende kent (1). 
(Wet van 15 juni 1935, art. 4.) 

·2o Wanneer het Hof een vonnis vernietigt, 
waarbij een ander gerecht van eerste 
aanleg dan de vrederechter, waarvan 
de zetel in het arrondissement Brussel is 
gelegen, weigert in te gaan op een vraag 

(1) Raadpl. de twee volgende arresten. 
(2) Wanneer de rechtbank van eerste aan

leg, de arbeidsrechtbank of de rechtbank van 
koophandel, waarvan de zetel te Brussel 
gevestigd is, bij toepassing van artikel 4 of 6, 
§ 2, van de wet van 15 jl:mi 1935 een vraag 
tot wijziging van de taal der rechtspleging 
inwilligt, wordt de zaak niet naar een andere 
rechtbank verwezen, maar wordt zij door een 
anderstalige kamer van dezelfde rechtbank 
behandeld. Aangezien aileen de gerechten 
van eerste aanleg in nederlandstalige en frans
talige kamers zijn ingedeeld (Ger. Wetb, 
art. 88, § 1, lid 3 ;_ wet van 15 juni 1935, 

tot wijziging van de taal der rechtsple
ging, wordt de zaalc naar hetzelfde, an
ders samengestelde gerecht verwezen (2). 
(G. W., art. 1ll0.) 

(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « ESDERS »,. 
T. RARNIE.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 10 maart 1972 door de Ar
beidsrechtbank te Brussel in laatste aan
leg gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 4 van de wet van 
15 juni 1935 betreffende het gebruik der
talen in gerechtszaken, gewijzigd door 
de wet van 10 oktober 1967, en, voor
zover als nodig, 97 van de Grondwet,. 

doordat het bestreden vonnis de aan
vraag tot wijziging van de procedure
taal verwerpt op grond van de overwe- · 
gillgen : 1° dat de vier beheerders die de 
aanvraag formuleerden, in het Neder
landse taalgebied gehuisvest zijn ; 26 dat 
de zetel van de naamloze vennootschap· 
in de Brusselse agglomeratie gevestigd 
is ; waaruit het vonnis meent te mogen 
besluiten dat uit de elementen van de
zaak niet blijkt dat de verwerende partij 
een ontoereikende kennis van de Neder
landse taal bezit, 

terwijl, eerste onderdeel, krachtens
artikel 4 van de in het middel bedoelde 
wet, de partij die de wijziging van de 
proceduretaal vraagt, wettelijk niet ge
houden is tot enige bewijslevering en 
onder meer niet ervan hoeft te doen blij
ken dat zij een onvoldoende kennis heeft. 
van de taal gebruikt voor het opstellen 
van de inleidende procedureakte, zodat 
het vonnis willekeurig en onwettelijk de 
aanvraag van eiseres verwerpt onder-

art. 43, § 5), kan geen andere rechtbank de
zaak zelf behandelen, indien zij beslist dat. 
de rechtspleging· in de andere taal wordt. 
voortgezet. Wanneer derhalve emi vonnis, 
waarbij zulk gerecht van eerste aanleg met 
zetel te Brussel weigert in te gaan op een. 
vraag tot taalwijziging, wordt vernietigd, 
wordt de zaak naar ditzelfde gerecht verwe
zen, opdat zij overeenkomstig de genoemde 
artikelen 4 en 6, § 2, in elk geval door dezelfde· 
rechtbank zou kunnen worden behandeld, 
in welke taal ook de rechtspleging wordt
voortgezet. 
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voorwendsel dat het bewijs van haar 
onvoldoende kennis van de taal der dag
vaarding niet geleverd wor~t (schending 
van artikel 4 van de wet van 15 juni 
1935) ; 

tweecle onclercleel, de twee omstandig
heden door het vmmis ingeroepen geen 
betrekking hebben op het besluit dat 
het vonnis eruit meent te kunnen trek
ken, zodat deze onlogische motivering 
met een gebrek aan motivering dient 
te worden gelijkgesteld (schending van 
artikel 97 van de Grondwet) : 

Overwegende dat naar luid van arti
kel 4, § 1, van de wet van 15 juni 1935 
op het gebruik der talen in gerechts
zaken, de rechtspleging wordt voort
gezet in de taal der akte van inleiding 
van het geding, tenzij de verweerder, 
v66r alle verweer en alle exceptie, zelfs 
van onbevoegdheid, vraagt dat de rechts
pleging in de andere taal wordt voort
gezet ; dat naar luid van § 2 van het
zelfde artikel, de rechter kan weigeren 
op de aanvraag in te gaan, indien uit 
de elementen van de zaak blijkt dat de 
verweerder een toereikende kennis bezit 
van de taal gebruikt voor het opmaken 
van de akte tot inleiding van het geding; 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
de taalwijziging weigert zonder vast 
te stellen dat nit de ele:menten van de 
zaak blijl):.t dat eiseres, die om wijziging 
van de taal verzoekt, een toereikende 
kennis van het Nederlands bezit, doch 
overweegt dat nit de elementen van de 
zaak niet blijkt dat zij een ontoereikende 
kennis van het Nederlands bezit; dat 
aldus aan eiseres een bewijslast wordt 
opgedrongen die zij naar het voorschrift 
van artikel 4, § 2, van de voornoemde wet 
van 15 juni 1935 niet hoeft te dragen; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden vonnis ; beveelt dat melding van 
dit arrest zal gemaakt worden op de kant 
van de vernietigde beslissing ; houdt de 
kosten aan, opdat erover door de feiten
rechter zou worden beslist; verwijst de 
zaak naar de anders samengestelde 
Arbeidsrechtbank te Brussel. 

14 maart 1973. - 3e kamer. - Voor
;dtter, de H. Wauters, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Verslaggeve1·, de 
H. Janssens. - Gelijkluiclencle conclusie, 
de H. Lenaerts, advocaat-generaal. 
Pleiter, de H. VanRyn. 

3e KAMER. - 14 maart 1973. 

1° TAAL (GEBRUIK VAN DE NEDER
LANDSE EN FRANSE). -BURGER
LIJKE ZAKEN.- GEREOHT VAN EERSTE 
AANLEG WAARVAN DE ZETEL IN HET 
ARRONDISSEMENT BRUSSEL IS GEVES
TIGD. - KEUZE VAN DE TAAL DER 
REOHTSPLEGING BEHOORT AAN DE VER
WEERDER. VERSOHEIDENE VER
WEERDER. - WEIGERING VAN DE 
REOHTER IN TE GAAN OP DE VRAAG VAN 
DE MEERDERHEID DER VERWEERDERS 
OM DE REOHTSPLEGING IN DE ANDERE 
TAAL VOORT TE ZETTEN. - VooR
WAARDE. 

2° VERWIJZING NA CASSATIE. 
GEBRUIK DER TALEN IN GEREOHTS
ZAKEN. - BURGERLIJKE ZAKEN. -
GEREOHT VAk EERSTE AANLEG WAAR
V AN DE ZETEL IN RET ARRONDISSEMENT 
BRUSSEL IS GEVESTIGD. - VERNIETI
GING VAN EEN VONNIS WAARBIJ DE 
REOHTER WEIGERT IN TE GAAN OP EEN 
VRAAG TOT WIJZIGING VAN DE TAAL 
DER REOHTSPLEGING. - VERWIJZING 
NAAR HETZELFDE, ANDERS SAMENGE
STELDE GEREOHT. 

1° W anneer bij een gerecht van eerste aan
leg, waarvan cle zetel in het arrondisse
ment Brussel is gevestigcl, een vorcle1·ing 
tegen verscheiclene verweenlers is inge
stelcl en cle keuze van cle taal cler rechts
pleging aan cle verweercler behoort, mag 
cle rechter alleen weigeren in te gaan op 
cle vraag van cle meerclerheicl cler. ver
weerclm·s om cle rechtspleging in cle andere 
taal voort te zetten, indien uit cle elemen
ten van cle zaak blijkt dat zij de taal van 
de akte van rechtsingang voldoencle ken
nen; aan de verweerders mag niet het 
bewijs worden opgedmgen dat zij die 
taal niet voldoende kennen (1). (Wet 
van 15 juni 1935, art. 6, § 2.) 

2° W annee1· het H of een vonnis vernietigt 
waarbij een ancler gerecht van eerste 
aanleg dan de vrederechter, waarvan de 
zetel in het a1'f'ondissement Brussel is 
gelegen, weigert in te gaan op een vraag 
tot wijziging van de taal der rechts
pleging, wordt de zaak naar hetzelfde, 
anders samengestelde gerecht verwe
zen (2). (G. W., art. 1110.) 

(1) en (2) Raadpl. het vorige arrest met 
noot 2 en het volgende arrest. 
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(GEURTS EN LITISCONSORTEN, 
T. BEYLS.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 23 maart 1972 door de Arbeids
rechtbank te Brussel in laatste aanleg ge
wezen; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 4 en 6 van de wet 
van 15 juni 1935 betreffende het gebruik 
der talen in gerechtszaken, gewijzigd 
door de wet van 10 oktober 1967, 

doordat het bestreden vonnis weigert 
in te gaan op het verzoek tot wijziging 
van de proceduretaal, geformuleerd door 
vijf van de acht verweerders (thi:ms eisers 
onder 2, 3, 4, 5 en 7), op grand van de 
overweging dat « uit de elementen van de 
zaak niet blijkt dat verwerende partij 
geen toereikende kennis bezit van de 
nederlandse taal, gebruikt voor het op
stellen van de akte tot inleiding van het 
geding "• 

terwijl, krachtens de in het middel 
aangehaalde bepalingen, de partij die 
de wijziging van de proceduretaal vraagt, 
wettelijk niet gehouden is tot enige 
bewijslevering en onder meer niet hoeft 
te doen blijken van haar onvoldoende 
kennis van de taal gebruikt voor het 
opstellen van de inleidende procedure
akte, zodat het vonnis, door de taal
wijziging te weigeren op grond van de 
hiervoor geciteerde overweging, wille
keurig en onwettelijk aan' de meerder
heid van de eisers het bewijs van hun' 
onvoldoende kennis van de taal van de 
dagvaarding oplegt, tot welk bewijs zij 
niet gehouden waren en dat bovendien 
niet door de wet werd opgelegd : 

Overwegende dat naar luid van arti
kel 6, § 2, van de wet van 15 juni 1935 op 
het gebruik der talen in gerechtszaken, 
wanneer verscheidene verweerders in 
dezelfde zaak zijn en krachtens de arti
kelen 4 en 5 van dezelfde wet de keus van 
de taal der rechtspleging aan de ver
weerder behoort, de taal wordt gebruikt 
die door de meerderheid wordt gevraagd ; 
dat evenwel krachtens dezelfde § 2 de 
rechter kan weigeren op die vraag in te 
gaan, indien uit de elementen van de 
zaak blijkt dat de verweerders voldoende 
de taal kennen die werd gebruikt voor het 
opmaken van de akte tot inleiding van 
het geding; 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
niet vaststelt dat uit de elementen van de 

zaak blijkt dat de tweede, derde, vierde, 
vijfde, en zevende eisers die om wijziging 
van taal verzoeken, voldoende de neder
landse taal kennen, doch enkel over
weegt dat uit de elementen van de zaak 
niet blijkt dat zij geen toereikende kennis 
bezitten van de N ederlandse taal ; dat 
aldus aan bedoelde meerderheid een be
wijslast wordt opgedrongen die zij naar 
het voorschrift van artikel 6, § 2, van 
voornoemde wet van 15 juni 1935 niet 
hoeft te dragen ; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den vonnis ; beveelt dat melding van dit 
arrest zal gemaakt worden op de kant 
van de vernietigde beslissing ; houdt de 
kosten aan, opdat erover door de feiten
rechter zou worden beslist ; verwijst de 
zaak naar de anders samengestelde Ar
beidsrechtbank te Brussel. 

14 maart 1973. - 3e kamer. - Voor
zitter·, de H. Wauters, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Verslaggever, de 
H. Janssens. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Lenaerts, advqcaat-generaal. 
Pleiter, de H. Van Ryil. 

3e KAMER. - 14 maart 1973. 

TAAL (GEBRUIK VAN DE NEDER
LANDSE EN FRANSE). -BURGER
LIJKE ZAKEN.- GERECRT VAN EERSTE 
AANLEG WAARVAN DE ZETEL IN RET 
ARRONDISSEMENT BRUSSEL IS GEVES
TIGD.- VRAAG VAN EEN VERWERENDE 
VENNOOTSCRAP OM DE RECRTSPLEGING 
IN DE ANDERE TAAL VOORT TE ZETTEN. 
- TAALKENNIS VAN DE VERTEGEN
WOORDIGERS VAN DE VENNOOTSCRAP 
KAN WORDEN AFGELEID UIT DE TAAL 
VAN RET FIRMAPAPIER. 

Wanneer voor een gerecht van eerste aanleg, 
waarvan de zetel in het ar"Tondissement 
Brussel is gevestigd, de verwerende ven
nootschap v66r elk verweer· en elke excep
tie, zelfs van onbevoegdheid, vraagt dat 
de r·echtspleging in de andere taal wordt 
voor·tgezet, kan de rechter uit de vast
stelling dat het fir·mapapier van de ven
nootschap in het N ededands en in het 
Frans is gesteld, ajleiden dat de per·sonen 
die de vennootschap wettelijk ver·tegen-
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woordigen, de taal van de akte van rechts
ingang voldoende kennen (I). (Wet van 
15 juni 1935, art. 4). 

(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « ARTIC ll 

T. STIEVENART). 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 2 mei 1972 door de Arbeids
rechtbank te Brussel gewezen ; 

Over het derde middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 4, inzonder
heid § 2, van de wet van 15 juni 1935 op 
het gebruik der talen in gerechtszaken, 
gezegde § 2 gewijzigd door artikel 290 
van het koninklijk besluit nr. 64 van 
30 november 1939, en 97 van de Grand
wet, 

doordat het bestreden vonnis de toe
reikende kennis van de nederlandse taal 
welke het aan eiseres toeschrijft in de 
persoon van haar beheerder(s), afleidt 
uit het feit dat het firmapapier door eise
res gebruikt in de twee talen is opgesteld, 

terwijl die enkele omstandigheid, zon
der enigerwijze te worden aangevuld door 
andere elementen van de zaak, zoals in 
het bijzonder de werkelijke plaats van 
de maatschappelijke zetel of de taal van 
de stukken van het dossier, niet vol
doende kan zijn om de taalkennissen te 
bewijzen van de organen en beheerders 
van een vennootschap en de bestreden 
beslissing bijgevolg niet wettelijk wordt 
gemotiveerd : 

Overwegende dat de rechtbank met 
de vaststelling dat het firmapapier in de 
twee talen is opgesteld, onbetwist be
doelt dat het in het Nederlands en in het 
Frans is opgesteld ; dat de arbeidsrecht
bank, in feite en derhalve op onaantast
bare wijze oordelend, hieruit kan aflei
den dat de persoon of personen die wette
lijk de naamloze vennootschap in het 
rechtsgeding vertegenwoordigen, een toe
reikende kennis van het Nederlands be
zitten; 

Dat het middel niet kan worden aan
genomen; 

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

(1) Raadpi. de twee vorige arresten. 

14 maart 1973. - 3e kamer. - Voor
zitter, de H. Wauters, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Verslaggever, de 
H. Janssens. - Gelijlcluidencle conclusie, 
de H. Lenaerts, advocaat-generaal. 
Pleiter, de H. Philips. 

3e KAMER. - 14 maart 1973. 

1° DIENSTPLICHT. - UITSTEL EN 
VRIJLATING VAN DIENST · OP MORELE 
GROND. - KOSTWINNER VAN HET 
GEZIN. - IN AANMERKING TE NEMEN 
INKOMEN.- INKOMSTEN VAN HET JAAR 
VOOR DE AANVRAAG OF VAN HET LO
PENDE SAAR. - GEEN VERPLICHTING 
AMBTSHALVE TE BESLISSEN OF HIERMEE 
REKENING DIENT TE WORDEN GEHOU
DEN. 

2° VOORZIENING IN CASSATIE. -
DIENSTPLICHT. - MEMORIE AAN DE 
GRIFFIE .GEZONDEN NA HET VERSTRIJ
KEN VAN DE TERMIJN VOOR HET IN
DIENEN VAN DE VOORZIENING.- ME
MORIE W AAROP HET HoF GEEN ACHT 
VERMAG TE SLAAN. 

I 0 W anneer de militieraad en de hoge 
militieraad uitspraak cloen over een 
aanvraag om uitstel op morele grand, 
mogen zij rekening· houclen met de in
lcomsten van het kalenclerjaar dat de 
datum waarop de aanvraag wercl in
gediend voorafgaat of met de vermoede
lijke inkomsten van het lopencle jaar, 
indien het bewezen is clat deze lager zijn 
of zullen zijn clan die van het lcalender
jaar voorafgaande aan het jaar v66r dat 
waarin de aanvraag werd ingediend, 
maar zij zijn niet ertoe verplicht zich 
ambtshalve over die toestand uit te spre
ken (2). (Dienstplichtwetten, gecoor
dineerd op 30 april, 1962, art. 10, 
§ I, 1°, lid 6.) 

2° In clienstplichtzaken ve1·mag het Hof 
geen acht te slaan op een aanvullencle 
memorie die aan de griffie is gezonclen 
na het verstrijken van de termijn voor 

(2) Cass., 13 februari 1967 (Arr. cass., 1967, 
biz. 726) en 16 oktober 1967 (ibid., 1968, 
biz. 235) ; raadpl. cass. 17 januari 1973, sttpra, 
biz. 510, en het voigend arrest. 
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het indienen van de voorziening (1). 
(Dienstplichtwetten, gecoordineerd op 
30 april 1962, art. 51.) 

(WEYERS.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 14 november 1972 door de 
Hoge Militieraad gewezen ; 

Over het middel hieruit afgeleid dat 
de Hoge Militieraad geen rekening heeft 
gehouden met de overgelegde bewijzen 
dat de inkomsten van de jaren 1971 en 
1972 van de ouders enkel uit het mijn
werkerspensioen van de vader bestaan : 

Overwegende dat uit geen stuk waarop 
het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat 
eiser de Hoge Militieraad verzocht heeft 
niet in aanmerking te nemen als inkomen 
dat van het jaar 1970, zijnde het kalen
derjaar voorafgaande aan het jaar v66r 
dat waarin de aanvraag werd ingediend, 
maar rekening te houden met de inkom
sten van het daaropvolgende jaar of met 
de vei:"moedelijke inkomsten van het 
lopende jaar; 

Overwegende dat de Hoge Militieraad 
niet verplicht was zich ambtshalve over 
die toestand uit te spreken ; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Om die redenen, en zonder acht te 
slaan op de memorie op 27 februari 1973 
neergelegd ter griffie van het Hof, na het 
verstrijken van de termijn van voorzie
ning, verwerpt de voorziening. 

14 maart 1973. - 3e kamer. - Voor
zitter en Verslaggever, de H. Wauters, 
raadsheer waarnemend voorzitter. 
Gelijkluidende conclusie, de H. Lenaerts, 
advocaat-generaal. - Pleiter, de H. Lens 
(van de balie te Brussel.) 

(1) Cass., 29 juni 1964 (Bull. en PAsrc., 

1964, I, 1156). 
(2) Raadpl. cass., 4 september 1956 (Bull. 

en PASIC., 1956, I, 1298) en 8 februari 1960 
(A1·r. cass., 1960, biz. 515); raadpl. omtrent de 

3e KAMER. - 14 maart 1973. 

1o DIENSTPLICHT. - HoGE MILITIE
RAAD. ~ BESLISSING GEWEZEN NA 

GENEESKUNDIG ONDERZOEK VAN DE 
VADER VAN DE DIENSTPLIOHTIGE. -
UITSLAG VAN HET ONDERZOEK NIET 
TER KENNIS VAN DE DIENSTPLIOHTIGE 
GEBRACHT. - SCHENDING VAN DE 
REOHTEN VAN DE VERDEDIGING. -

2o RECHTEN VAN DE VERDEDI
GING. - DIENSTPLICHT. - HoGE 
MILITIERAAD. ~ BESLISSING GEWEZEN 
NA GENEESKUNDIG ONDERZOEK VAN 
DE VADER VAN DE DIENSTPLIOHTIGE.
UITSLAG VAN HET ONDERZOEK NIET 
TER KENNIS VAN DE DIENSTPLIOHTIGE 

GEBRAOHT. - SOHENDING VAN DE 
REOHTEN VAN DE VERDEDIGING. 

3° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN.- DIENSTPLIOHT.
VERWERPING VAN EEN AANVRAAG OM 
VRIJLATING VAN DIENST GEGROND OP 

HET BEDRAG VAN HET INKOMEN VAN 
DE OUDERS VAN DE DIENSTPLIOHTIGE. 
- EESLISSING DIE IN HET ONZEKERE 
LAAT MET HET INKOMEN VAN. WELK 

JAAR REKENING WERD GEHOUDEN; -
NIET MET REDENEN OMKLEDE BESLIS
SING. 

I o en 2o De rechten van de verdediging wor
den geschonden door de hoge militieraad 
die, na een geneeskundig onderzoek 
van de vader van de dienstplichtige te 
hebben bevolen, beslist dat de vader 
niet als verloren voor het gezin lean wor
den beschouwd, zonder dat de dienst
plichtige de gelegenheid heeft gehad van 
de uitslag van het onderzoelc lcennis te 
nemen en zijn verweer daaromtrent te 
laten gelden (2). 

30 Niet met r.edenen omkleed is de beslis
sing van de hoge militieraad die een 
aanvraag om vrijlating van dienst ver
werpt, omdat het bedrag van het inkomen 
van de oude1·s van de dienstplichtige 
het wettelijk vastgestelde maximum over
trejt, wanneer het hager beroep van de 
dienstplichtige steunt op het gewijzigde 
inkomen van zijn ouders en de beslissing 

bevoegdheid van de herkeuringsraad om uit
spraak over de uitslag vari een geneeskundig 
onderzoek van de dienstplichtige te doen 
zonder deze opnieuw op te roepen : cass., 
27 september· 1972, sup1·a, biz. 105. 
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in het onzelcet·e laat met het inlcomen van 
wellc jaar relcening werd gehouden (1). 
(Grondwet, art. 97.) 

(MARTENS.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 14 november 1972 door de 
Hoge Militieraad gewezen ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 28, §§ 1 en 3, 
37, §§ 1 en 2, van de gecoiirdineerde 
dienstplichtwetten, en van de rechten 
van de verdediging, 

doordat de bestreden beslissing reke
ning houdt met en verwijst naar een 
deskundig verslag over de gezondheids
toestand van de vader van eiser, waarvan 
eiser geen kennis heeft gekregen, zodat 
hij niet in de gelegenheid werd gesteld 
desbetreffend zijn verweer te laten gel
den: 

Overwegende dat de Hoge Militieraad, 
nadat de vertegenwoordiger van eiser ter 
terechtzitting van 4 oktober 1972 ver
schenen was, een geneeskcmdig onder
zoek van de vader van eiser beval ; dat 
hij, na het nederleggen van het des
kundig verslag, beslist dat de vader van 
eiser niet als verloren voor het gezin kan 
beschouwd worden in de zin van arti
kel 17, § 2, van de gecoiirdineerde dienst
plichtwetten, zonder dat uit de bestreden 
beslissing of uit de stukken van de pro
cedure blijkt dat eiser in de gelegenheid 
werd gesteld kennis te nemen van dit 
verslag en zijn verweer desbetreffend te 
laten gelden ; 

Dat de rechten van de verdediging 
aldus werden geschonden en dat het 
middel gegrond is ; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van 
de grondweten 10, § 1, 1° van de gecoiir
dineerde dienstplichtwetten; 

doonlat de bestreden beslissing de 
aanvraag van verzoeker verwerpt zonder 
aan te duiden op welk jaar «de in aan
merking genomen inkomsten van de ou
ders" betrekking hebben, hoewel de 
militierechtscolleges daartoe gehouden 

(1) Cass., 17 januar:i 1973, supra, blz. 510, 
II).et noot ; raadpl. het voorgaande arrest. 

zijn, teneinde een controle over de juiste 
toepassing van artikel 10, § 1, 1o, van de 
dienstplichtwetten mogelijk te maken, 
en zonder te antwoorden op de middelen 
door hem ingeroepen in zijn akte van 
hager beroep, en meer bepaald door na 
te laten, ondanks de uitdrukkelijke 
vraag in de akte van hager beroep, reke
ning te houden met de inkomsten van de 
ouders van het lopende jaar (1972) 
zonder deze weigering ook maar enigzins 
te motiveren, en door geen rekening te 
houden met het uitdrukkelijk in hager 
beroep geformuleerde middel dat alle 
inkomsten van de ouders in feite uit
sluitend het gevolg zijn van de persoon
lijke arbeid en activiteit van verzoeker 
zelf: 

Overwegende dat eiser in zijn akte van 
hager beroep de in het middel aange
haalde verweren deed gelden ; 

Overwegende dat de bestreden beslis
sing zich ertoe beperkt desbetreffend te 
verklaren « dat de in aanmerking gena
men inkomsten van de ouders het bij 
artikel 10, § 1, 1°, toegelaten maximum 
waarnaar het artikel 12, § 1, 7°, verwijst, 
ver overtreffen " ; 

Dat zij aldus in het onzekere laat of 
als inkomen in aanmerking werd genomen 
dat van het kalenderjaar voorafgaande 
aan het jaar v66r dat waarin de aan
vraag werd ingediend, dan wel rekening 
werd gehouden met de inkomsten van 
het daaropvolgende jaar of met de ver
moedelijke 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 ; verwifst 
de zaak naar de Hoge Militieraad, anders 
samengesteld. 

14 maart 1973. - 3e kamer. - Voor
zitter en Verslaggever, de H. Wauters, 
raadsheer waarnemend voorzitter. 
Gelijlcluidende conclusie, de H. Lenaerts, 
advocaat-generaal. - Pleiter, de H. Mes
trum (van de balie te Gent). 



----------------

701-

l" KAMER. - 15 maart 1973. 

KOOP. - VERKOOP VAN WAREN OF 
ROERENDE GOEDEREN. - BURGERLIJK 
WETBOEK, ARTIKEL 1657. - 0NT
BINDING VAN RECHTSWEGE EN ZONDER 
AANMANING TEN VOORDELE VAN DE 
VERKOPER. - BEGRIP. 

Dat met toepassing van artileel 1657 van 
het Burgerlijle W etboele een verkoop van 
waren of roerende goederen van rechts
wege ontbonden is ten voordele van de ver
leope1", op grand, dat de leaper de ver
kochte goederen niet binnen de overeen
geleomen termijn heejt ajgehaald, wordt 
onwettelijle beslist door de rechter die 
heejt vastgesteld eensdeels dat de leaper 
ingevolge de overeenleomst, binnen de 
gestelde termijn, zaleleen ter beschileleing 
van de verleoper had gesteld, om de afha
ling n:p.ogelijle te maleen, en anderdeels 
dat de verlcoper geweigerd had die zale
leen te vullen, zoals hij het volgens de 
overeenleomst moest doen (1). (Impli
ciete oplossing.) 

(PERSONENVENNOOTSCHAP MET BEPERKTE 
AANSPRAKELIJKHEID « GERDO », T. VAN
DEWOESTIJNE.) 

ARREST. 

RET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest, op 1 februari 1972 door het Hof 
van beroep te Gent gewezen ; 

Over het rniddel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet en 1657 van het Burgerlijk Wetboek, 

doordat het arrest de vordering van 
eiseres afwijst, welke ertoe strekt ten 
laste van verweerder en wegens niet-leve
ring de overeenkomst te horen ontbinden 
waardoor verweerder zich op 25 mei 1966 
ertoe verbonden had 5.000 kg schorsene
ren aan eiseres te leveren, en verweerder 
te horen veroordelen tot het betalen van 
een som van 27.500 frank als schadever
goeding, en doordat het arrest, zonder 
tegen te spreken, en na zelfs irnpliciet te 
hebben aangenomen dat eiseres op 9 de
cember 1966 plastieken zakken ter be-

(1) Cass. fr., 1 mei 1928 (Sirey, 1928, I, 259); 
men raadplege Rep. prat. dtt dr. belge, vo Vente, 
nrs. 2008 tot 2016. Men raadplege ook cass., 
4 juli 1957 (Bull. en PASIC., 1957, I, 1318). 

schikking van verweerder had gesteld 
voor het inpakken van de schorseneren, 
zijn beslissing steunt op de beschouwing 
dat de uiterste datum voor de levering 
op 31 december 1966 werd gesteld, zodat 
verweerder ten deze, bij gebrek aan af
haling binnen de bedongen termijn, 
artikel 1657 van het Burgerlijk Wetboek 
kon inroepen, zonder te antwoorden op 
het middel waardoor eiseres in conclusie 
liet gelden dat, door op 9 december 1966 
plastieken zakken te leveren, zij haar 
wi1 had te kennen gegeven de koopwaar 
af te nemen en dat het verweerder was die 
geweigerd had de zakken te vullen, 

terwijl dit gebrek aan antwoord ge
lijkstaat met een gebrek aan de door 
artikel 97 van de Grondwet vereiste mo
tivering : 

Overwegen,de dat eiseres in haar con
clusie liet gelden enerzijds dat zij op 
9 december 1966, 125 plastieken zakken 
ter beschikking van verweerder stelde om 
de koopwaar af te nemen, hetgeen bewees 
dat zij wilde afnemen, en anderzijds dat 
verweerder niet kon uitleggen waarom hij 
de alzo geleverde zakken weigerde te 
vullen; 

Overwegende dat, ria te hebben ver
meld dat, naar de aanvoering van 
eiseres, « zij op 9 december 1966 125 plas
tieken zakken ter beschikking van ver
weerder zou hebben gesteld om er de 
schorseneren in te verpakken » en dat 
die schorseneren « op 25 januari 1967 
zouden gerooid zijn doch niet verpakt en 
korte tijd daarna elders tegen een hogere 
prijs verkocht », het arrest overweegt 
dat de koopwaar ten laatste op 31 decem
ber 1966 ten huize van verweerder door 
eiseres moest afgehaald worden, dat ver
weerder zich op de bepalingen van arti
kel 1657 van het Burgerlijk Wetboek 
mocht beroepen en dat hij slechts de 
tegenwaarde van bedoelde zakken, of 
625 frank, aan eiseres moest betalen ; 

Overwegende dat deze motieven dub
belzinnig zijn ; dat zij immers het Hof 
niet in de mogelijkheid stellen na te gaan 
of de rechter in feite heeft willen beslis-

l sen dat eiseres de plastieken zakken pas 
na 31 december 1966 ter beschikking van 
verweerder heeft gesteld, wanneer de 
termijn van afhaling verstreken was, dan 
wei in rechte heeft willen beslissen dat 
de omstandigheid dat de bedoelde zak
ken op 9 december 1966 door eiseres ter 
beschikking van verweerder werden ge
steld en dat deze laatste weigerde die 
zakken met de verkochte koopwaar te 
vullen, met betrekking tot de toepassing 
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van voormeld artikel 1657 onverschillig 
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 ; houdt de 
kosten aan opdat hierover door de feiten
rechter zou worden beslist ; verwijst de 
zaak naar het Hof van beroep te Brussel. 

15 maart 1973. - 1e kamer.- Voor
zitter, de H. Belpaire, eerste voorzitter. 
- Verslaggever, de H. Sury. - GeliJ'k
luidende conclusie, de H. Dumon, advo
caat-generaal. - Pleiter, de H. Bayart. 

1e KAMER. - 16 maart 1973. 

INKOMSTENBELASTINGEN. - ONT
LASTING. - 0VERBELASTING WEGENS 
MATERIELE VERGISSINGEN. - BEGRIP. 

De materiele ·vergissing op g1·ond waarvan 
de directeur der belastingen ontlasting 
van overbelasting mag verlenen buiten 
de reclamatietermijn, -gesteld bij arti
kel 272 van het W etboek van de inkom
stenbelastingen, is een jeitelijke vergis
sing die niet aan het verstand of aan de 
wil van de taxatie-ambtenaar en evenmin 
aan dezes beoordeling toe te schrijven 
is (1). (Wetb. van de inkomstenbel., 
art. 277.) 

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

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 11 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, 22, 6°, 93, § 1, 2°, 212, 213, 214, 215, 
245, 259, 264 en 277, :inzonderheid § 1, 

(1) Men raadplege cass., 7 januari 1969 
(A1·r. cass., 1969, blz. 439) en de noot get. 
P.M.; 9 september 1969 (ibid., 1970, blz. 32). 

van het Wetboek van de inkomsten
belastingen, 

doordat, na geoordeeld te _ hebben dat 
eiser, die een materiele vergissing inroept, 
eerst zou dienen te bewijzen dat de taxa
tieambtenaar geen kennis nam van de 
bijlage van _de aangifte waarin vermeld 
was dat een opzeggingsvergoeding ten 
belope van 270.000 frank was uitbetaald, 
zodat deze opzeggingsvergoeding afzon
derlijk moest belast worden met een aan
sla.gvoet van 15 percent wat ten deze 
evenwel niet was gebeurd, en na aange
stipt te hebben dat geen enkel element 
ten deze dit liet vermoeden, en dat dit 
trouwens van weinig belang zou zijn, 
evenmin als alle beweegredenen omtrent 
de geldigheid van de aangifte, het be
streden arrest beslist, dat nu de «mate
riele " vergiss:ing inhoudt dat zij vreemd 
is aan de beoordeling van de taxatie
ambtenaar en noch aan zijn verstand 
noch aan zijn wil is toe te schrijven, een 
vergissing begaan in de toepassing van 
de aanslagvoet van de belasting, door het 
gewone regime toe te passen in stede van 
de aanslagvoet van 15 percent, niet als 
een « materiele " vergissing kan be
schouwd worden, omdat ze niet vreemd 
is aan de beoordel:ing van de taxatie
ambtenaar, maar :integendeel haar oor
zaak vindt in een verkeerde beoordel:ing 
vanwege de taxatieambtenaar nopens 
de aanslagvoet die de wet hem gebiedt toe 
te passen, en tenslotte dat de taxatie
arobtenaar niet aileen heeft moeten 
« oordeien " wanneer hij kennis heeft 
genomen van de bijlage en aldus ver,keerd 
oordeelde over het op de ontvangen op
zeggingsvergoeding toepasselijk belas
tingregime, maar dat « zelfs indien de 
taxatieambtenaar uitsluitend gesteund 
heeft op de aangifte, zonder :inacht
neming van de bijlage, hetgeen niet be
wezen voorkomt, hij dan nog zijn oordeel 
heeft geveld nopens de taxatie van de 
aangegeven winsten "• aldus aannemende 
dat een vergissing omtrent de toepasse
lijke aanslagvoet en het belastingregime 
(afzonderlijke aanslag) steeds een beoor
deling impliceert, 

tenvijl, ook in verband met het toe
passen van de aanslagvoet en een bepaald 
belastingregime (aldan niet afzonderlijke 
aanslag) een materiele vergissing mogelijk 
is,. vermits ook in dit verband -een 
onachtzaamheid vanwege de taxatie
ambtenaar, mogelijk is, waarbij beoorde
ling en wil uitgesloten zijn, zodat een_ 
materiele ~ergissing in dit verband onder 
de wet valt en het arrest zonder in 
abstmcto te beslissen in feite moest onder-
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zoeken of de opwerpingen van eiser die 
.strekten tot het bewijs van de materiele 
vergissing al dan niet gegTond waren : 

Overwegende dat het arrest vaststelt 
.dat eiser een bezwaarschrift indiende 
wanneer de termijn van bezwaar verstre
:ken was en dat hij, met het oog op het 
bekomen van een ambtshalve outlasting, 
.stelde dat de administratie een materiele 
vergissing beging . door een aangegeven 
-opzeggingsvergoeding aan het gewone 
belastingregime te onderwerpen, wanneer 
.die vergoeding tegen een aanslagvoet van 
15 percent diende belast te worden; 

Overwegende dat, na te hebben vast
gesteld dat de taxatieambtenaar een 
vergissing heeft begaan in de toepassing 
van de a.anslagvoet door het gewone 
regim.e toe te passen instede van de 
.aanslagvoet van 15 ten honderd, het 
.arrest oordeelt dat « dergelijke » vergis
sing geen materiele vergissing uitmaakt, 
.daar zij haar oorzaak vindt in een ver
keerde beoordeling nopens de aansbg
voet; 

Dat het arrest eraan toevoegt dat dit 
~iet slechts het geval zou zijn wanneer de 
taxatieambtenaar kennis zou hebben 
genomen van de bij de aangifte gevoegd.e 
bijlage waarin erop werd gewezen dat de 
.aangegeven winsten voor een bedrag van 
.270.000 frank een opzeggingsvergoeding 
betroffen, maar dat de ambtenaar, ook 
wanneer hij die bijlage niet in acht zou 
hebben genomen, « zijn oordeel zou 
hebben geveld " nopens de taxatie van de 
.aangegeven winsten, zulks zonder te 
onderscheiden naar gelang dat de ambte
naar die bijlage bewust of integendeel 
bij loutere onachtzaamheid niet heeft in 
aanmerking genomen ; 

· Overwegende dat het arrest daarmede 
-te kennen geeft da.t een vergissing in 
de toepassing van de aanslagvoet nood- , 
·zakelijk een beoordeling insluit en der
halve geen materiele vergissing kan zijn ; 

Overwegende dat het arrest zodoende 
bet artikel 277 van het Wetboek van de 
inkomstenbelastingen schendt ; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden 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 Hof van beroep te Brussel. 

(1) Over de termijn waarin de bijzondere 
.aangifte vvaarvan sprake in artikel 7 van de 
wet. van 15 juli 1959 rnoet worden gedaan, 

16 maart 1973.- 1e kamer.- Voor
zitter, Ridder Rutsaert, raadsheer waar
nemend voorzitter. '---- V m·slaggever, de 
H. Gerniers. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Krings, advocaat-generaal. - Plei
ters, de HH. Delafontaine (van de balie 
te Kortrijk) en Claeys Bouuaert (van de 
balie te Gent). 

1e KAMER. - 16 maart 1973. 

INKOMSTENBELASTINGEN. - BE
DRIJFSBELASTING. - 0NTHEFFINGEN 
VASTGESTELD BIJ DE WET VAN 15 JULI 

1959 TOT TIJDELIJKE WIJZIGING VAN 
HET AANSLAGREGIME DER MEERWAAR

DEN MET HET OOG OP DE BEVORDERING 
VAN DE BELEGGINGEN. - VERZOEK

SCHRIFT VAN DE BELASTINGPLICHTIGE 
OM VOOR DEZE WET IN AANMERKING TE 

KOMEN. VERZOEKSCHRIFT INGE
DIEND WANNEER VOOR DE MEERWAAR

DEN REEDS EEN AANSLAG IS GEVES
TIGD. - VERZOEKSCHRFIT DAT EEN 

BEZWAARSCHRIFT IS IN DE ZIN VAN 
ARTIKEL 61, § 3, VAN DE GECOORDI

NEERDE BELASTINGWETTEN VAN 15 JA
NUARI 1948. 

W anneer voor de meerwam·den bedoeld bij 
de wet van 1.5 juli 1959 tot tijdelijke 
wijziging van het aanslagregime der 
mem·waarden met het oog op de bevorde
ring van de beleggingen, reeds een aan
slag is gevestigd, is het verzoekschrijt 
waarbij de belastingplichtige vraagt 
voor· deze wet in aanmerking te komen, 
een bezwaarschrijt in de zin van arti
kel 61., § 3, van de gecoi.h·dineerde be
lastingwetten van 1.5 januari 1.94.8 (1). 

(DE LANDTSHEER, T. BELGISCHE STAAT, 

(MINISTER VAN FINANCIEN.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Ge1et op het bestreden 
arrest, op 16 juni 1972 door het Hof van 
beroep te Gent gewezen; 

Over het middel afgeleid uit de schen-

raadpl. men cass., 17 oktober 1967 (A?'1'. cass., 
1968, blz. 250) en 11 maart 1969 (ibid., 1969, 
blz. 645). 
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ding van de artikelen 1, 2, 7, 8 van de 
wet van 15 juli 1959 (II) tot tijdelijke 
wijziging van het aanslagregime der 
meerwaarden, met het oog op de bevor
dering van de beleggingen, 61, § 3, lid 2, 
en § 6, van de gecoordineerde wetten be
treffende de inkomstenbelastingen, 276, 
277 van het Wetboek van de inkomsten
belastingen, 1319, 1320, 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek, 2 en 860, leden 2 
en 3, van het Gerechtelijk Wetboek, 

doordat het arrest het door eiser inge
stelde beroep ongegrond verldaart om 
de redenen dat « requirant (thans eiser) 
zijn persoonlijke brouwerij-activa inge
bracht heeft in de naamloze vennootschap 
" Emmanuel De Landtsheer " die op 
7 april 1962 gesticht werd; dat alsdan 
gebleken is dat aan deze ingebrachte 
activa-elementen, ten aanzien van hun 
boekwaarde, een meerwaarde toegekend 
werd van 5.256.111 frank, welke belast 
werd voor het dienstjaar 1963, op grond 
van artikel 27, § I, van de gecoiirdineerde 
wetten betreffende de inkomstenbelas
tingen (aanslag nr. 516.371 ingekohierd 
op 30 december 1965), dat eiser op 11 fe
bruari 1966 een tijdig bezwaarschrift 
indiende tegen vermelde aanslag, waar
bij hij de belastbaarheid van deze meer
waarde betwistte; dat dit bezwaarschrift 
verworpen werd door directoriale be
slissing van 29 november 1967; dat 
tegen die beslissing een regelmatig be
roep ingediend werd op grond van de 
grieven waarover de directeur reeds be
slist had ; dat eiser tevens, in zijn con
clusie voor het hof van beroep, voor het 
eerst aanspraak maakte op de vrijstel
ling van de meerwaarde op grond van de 
wet van 15 juli 1959 tot tijdelijke wijzi
ging van het aanslagregime van de meer
waarden met het oog op de bevordering 
van de beleggingen ; dat bij arrest van 
19 mei 1969 het hof van beroep het beroep 
als ongegrond afwees doch ditzelfde niet 
ontvankelijk verklaarde in zover het 
tot toepassing van de wet van 15 juli 
1959 strekte; dat dit arrest in kracht van 
gewijsde getreden is, daar de voorziening 
in cassatie verworpen werd bij arrest van 
10 februari 1970; dat bij rekwest van 
7 april 1970, opgestuurd onder meer aan 
de directeur der belastingen te Gent, 
requirant uitdrukkelijk verzocht om 
toepassing van de bepalingen van voor
melde wet van 15 juli 1959; dat de direc
teur dit rekwest terecht aangezien heeft 
als een nieuw bezwaarschrift tegen de 
aanslag ingekohierd op 30 december 1965 
onder nr. 516.371 en dit oezwaarschrift 
als laattijdig afgewezen heeft op grond 

van de bepalingen van artikel 61, § 3, 
lid 2, en 61, § 6, van de gecoiirdineerde 
wetten betreffende de inkomstenbelas
tingen, dat bewuste meerwaarden opge
nomen werden onder de belastbare be
standdelen van het dienstjaar 1963 en 
als dusdanig getaxeerd werden; dat er 
van dan af geen andere mogelijkheid 
bestond voor requirant om vrijstelling 
van deze meerwaarden aan te vragen dan 
in het raam van een bezwaarschrift tegen 
de aanslag ingediend ; da~ de directeur 
geen bevoegdheid heeft om de aanslag 
te herzien buiteri de voorwaarden gesteld 
door artikel 61, §§ 3 en 6, van de gecoor
dineerde wetten betreffende de inkom
stenbelastingen; dat de wet van 15 juli 
1959 geen afwijking ervan voorziet met 
het oog op haar toepassing na het vesti
gen van een aanslag op 1neerwaarden 
waarop voornoemde wet toepasselijk 
zou zijn ; dat deze wet trouwens in haar 
artikel 7 uitdrukkelijk bepaalt dat de 
aanvragen om vrijstelling moeten inge
diend worden voor de verrichtingen van 
het eerste semester, v66r 31 juli van het 
jaar waarin zij gedaan werden en, voor 
de verrichtingen van het laatste semes
ter, v66r 31 januari van het jaar dat 
erop volgt; dat deze wetsbepaling, welis
waar, geen sanctie bepaalt voor laattij
dige aangiften doch gesteld werd om de 
administratie in de gelegenheid te stel
len over de aangevraagde vrijstelling te 
beslissen alvorens tot de taxatie van 
eventuele meerwaarden over te gaan ; 
dat de belastbaarheid van de bew1:tste 
meerwaarden in de bedrijfsbelasting en 
in de aanvullende personele belasting 
aangenomen werd bij het arrest van dit 
hof van 19 mei 1969 dat, zoals reeds 
gezegd, in kracht van gewijsde getreden 
is ; dat noch de directeur, noch het hof 
van beroep thans, zonder het gezag van 
dat arrest te miskennen, zouden kunnen 
beslissen dat deze meerwaarden dienen 
vrijgesteld te worden,, 

terwijl 1° de dooreiser op 7 april 1970· 
ingediende aangifte uitdrukkelijk ver
zocht om toepassing van de bepalingen 
van de wet van 15 juli 1959 (II) om vrij
stelling te bekomen van de belasting op 
de meerwaarde die hij op. onroeren de 
goederen en op bedrijfsuitrusting gedu
rende de eerste helft van het jaar 1962. 
gerealiseercl had en die hij in een eigen 
maatschappij had belegd en het arrest 
de bewijslu·acht van die aangifte miskent 
door te beslissen dat de clirectem· ze te
recht aangezien heeft als een nieuw 
bezwaarschrift tegen · de aanslag iligeko
hiercl op 30 december 1965 onder 
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nr.6.3 5171 (schending van de artike-
1en 1319, 1320 en 1322 van het Burger-
1ijk Wetboek); de termijne~ die_ bepa!J:1d 
zijn om een bijzondere aang1fte m te die
nen om de voorde1en van de wet van 
15 juli 1959 te geniet:n, . namelijk 
v66r 31 ju1i voor de vernchtmgen van 
het eerste semester van het lopend ka
lenderjaar, en v66r 31 januari voor de 
verrichtingen van het tweede semester 
van het voorafgaand ka1enderjaar, niet 
ingesteld zijn om een rechtsm1dde1 aan 
te wenden en derhalve niet op straffe van 
verval voorgeschreven zijn en evenmin 
door de wet van 15 juli 1959 op straffe 
van verval bepaald zijn (schending v~n 
de artike1en 2 860 van het GerechtehJk 
Wetboek, 1, 2,' 7, 8 van de wet van 15 juli 
1959, 61, §§ 3 en 6, van de gecoordineerde 
wetten betreffende de inkomstenbelas
tingen); 3o de door eiser op ! apr!l 1970 
ingediende aangifte om vriJstellmg te 
bekmnen van de belastll;tg op de meer
waarde die hij op onroerende goederen 
en op de bedrijfsuitrustmg gedurende 
de eerste he1ft van het jaar 1962 gereali
seerd had en die hij in Be1gie in een eigen 
maatschappij be1egd had geen be~waar
schrift is en dus niet gebonden 1s aan 
de termijnen ingesteld voor bezwaar
schriften tegen het beloop van de aan
slag of voor teruggav~n. van overbelas
ting uit materiele verg1ssmgen of wegens 
dubbele belasting en de directeur _der
halve buiten de voor bezwaarschr1ften 
gestelde termijnen va~ deze aangifte ~on 
kennis nemen (schendmg van de artike
len 61, § 3, lid 2,.en § 6, van de gecoordi
neerde wetten betreffende de inkomsten
belastingen 1, 2, 7 en 8 van de wet van 
15 juli 1959) ; 4o het gezag van gewijsde 
beperkt is tot hetgeen de rec~ter _zeker 
en noodzekelijk beslist heeft en 1mphceert 
dat de huidige betwisting reeds door de 
vorige beslissing is berecht; dat enerzijds 
het arrest van 19 mei 1969 van het Hof 
van beroep te Gent beslist heeft dat de 
meerwaarde van 5.256.111 frank onder 
de belastbare winston van eiser op te 
nemen is omdat zij haar oorsprong vond 
in de exploitatie van het bedrijf van 
eiser en niet in de cessie ervan, zodat het 
gezag van gewijsde van die _beslissing 
zich niet uitstrekt tot de kwest1e of deze 
meerwaarde kan vrijgesteld worden we
gens hare belegging in _Belgie in _een onde~
neming van de belastmgph?ht1ge, e_n ~he 
kwestie niet door de. vonge beshssmg 
berecht is ; dat anderzijds hetzelfde 
arrest van 19 mei 1969 de alsdan door 
eiser gevraagde toepassing van de wet 
van 15 juli 1959 verworpen heeft om re-
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den van onbevoegdheid van het hof van 
beroep daar deze vraag voor het eerst 
in beroep gesteld werd, zodat het gezag 
van gewijsde van deze beslissing zich 
evenmin uitstrekt tot de kwestie van 
de ontvankelijkheid ve.n het rekwest 
van 7 april 1970 en deze kwestie ook 
niet door de vorige beslissing berecht 
werd (schending van de artikelen 1, 2 van 
de wet van 15 juli 1959, 276 en 277 van 
het Wetboek van de inkomstenbelas
tingen) : 

Wat het eerste en het derde onderdeel 
betreft : 

Overwegende dat eiser, na in zijn 
schrijven van 7 april 1970 de wens te 
hebben uitgedrukt dat te zijnen bate toe
passing zou worden gemaakt van het 
stelsel van de wet van 15 juli 1959 tot 
tijdelijke wijziging van het aanslagregi
me der meerwaarden met het oog op de 
bevordering van de beleggingen, vroeg 
dat niet zou worden overgegaan tot de 
inv'ordering van de aanslag, art. 516.371 
voor het dienstjaar 1965 bij navordering 
van rechten over het dienstjaar 1963 ; 

Overwegende dat, wanneer, zoals ten 
deze, de meerwaarden waarvan de vrij
stelling overeenkomstig voormelde wet 
wordt aangevraagd reeds het voorwerp 
hebben uitgemaakt van een aanslag, 
die vrijstelling slechts kan worden toe
gestaan door een vermindering van de 
voor die aanslag in aanmerking gena
men grondslag met overeenstemmende 
ontheffingen van de gevestigde belasting ; 

Overwegende dat, nu voormelde wet 
van 15 juli 1959 geen speciale procedure 
voorschrijft voor het verlenen van ont
heffingen, de gewone door artikel 61, § 3, 
lid 2, en§ 6 van de gecoordineerde wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen be
paalde procedure moet worden toegepast ; 

Overwegende · derhalve dat het arrest, 
zcnder van de brief van 7 april 1970 
een uitleg te geven die met de termen 
ervan onverenigbaar is, die brief heeft 
kunnen beschouwen als een nieuw tegen 
voormelde aanslag ingediende bezwaar
schrift, hetwelk op grond van de bepa
lingen van artilml 61, § 3, lid 2, en § 6, 
van voormelde gecoordineerde wetten 
als laattijdig diende te worden afge
wezen; 

Dat het middel dienaangaande niet 
kan worden aangenomen ; 

Wat het tweede en het vierde onder
dee! betreft : 

Overwegende dat, nu de in het eerste 
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en het derde onderdeel van het middel 
bedoelde reden van het arrest volstaat 
om de wettelijkheid van de beslissing te 
rechtvaardigen, het tweede en het vierde 
onderdeel tegen overtollige redenen ge
richt zijn, en derhalve, bij gebrek aan 
belang, niet ontvankelijk zijn ; 

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

16 maart 1973.- 1e kamer.- Voor
zitter, Ridder Rutsaert, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Verslaggever, de 
H. Gerniers. - Gelijkluiclende conclusie, 
de H. Depelchin, advocaat-generaal. -
Pleiters, de HH. Houtekier en Claeys 
Boi'Li'Laert (deze laatste van de balie te 
Gent). 

2e KAMER. - 19 maart 1973. 

1 o REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.
STRAFVORDERING EN BURGERLIJKE 
RECHTSVORDERING. - VEROORDELING. 
- CONCLUSIE MET OPGAVE VAN EEN 
VERWEERMIDDEL EN VAN DE REDENEN 
WAAROP RET IS GEGROND. - BESLIS
SING WAARBIJ DIT VERWEER "VORDT 
VERWORPEN ZONDER DEZE REDENEN 
PASSEND TE BEANTWOORDEN. - NIET 
MET REDENEN OMKLEDE BESLISSING. 

20 CASSATIE. - OMVANG .. - STRAF
ZAKEN. - BURGERLIJKE RECHTSVOR
DERING. - BESLISSING WAARBIJ DE 
AANSPRAKELIJKHEID VOOR EEN ONGE
VAL TUSSEN BEIDE BEKLAAGDEN WORDT 
VERDEELD, NAMELIJK TEN BELOPE. 
VAN TWEE DERDEN EN VAN EEN DERDE. 
- RECHTER DIE NIET HEEFT GEANT
WOORD OP DE CONCLUSIE VAN DE 
EERSTE BEKLAAGDE WAARIN DE TE 
ZIJNEN LASTE GELEGDE FOUT WORDT 
BETWIST.- 0ASSATIE VAN DE BESLIS
SING OP DE TEGEN DEZE BEKLAAGDE 
INGESTELDE BURGERLIJKE RECHTSVOR
DERING. - 0ASSATIE DIE ZICH NIET 
UITSTREKT TOT DE BESCHIKKING W AAR
BIJ WORDT BESLIST DAT DE ANDERE 
BEKLAAGDE TEN MINSTE VOOR EEN 
DERDE AANSPRAKELIJK IS, NOCH TOT 
DE BESCHIKKING, AL IS DEZE DOOR 
ONWETTELIJKHEID AANGETAST, WAAR
BIJ DE BEKLAAGDE VEROORDEELD 

WORDT TOT VERGOEDING ·VAN DE 
GEHELE SCHADE. 

1° N iet regelmatig met reclenen omkleecl is 
de beslissing waarbij een ve1·weermiddel 
wordt verwo1·pwli zonder passencl te a;nt
woorden op cle reclenen waa1·op het is 
gegroncl (1). (Grondwet, art. 97.) 

2° W anneer een vonnis cle gevolgen voor 
een ongeval tussen beide beklaagden 
heejt vercleelcl, namelijk ten belope van 
twee clerclen voo1· cle eerste en een clercle 
voor cle tweede, strekt cle cassatie van de 
beslissing op de tegen cle eerste beklaagde 
ingestelde burge1·lijlce rechtsvordering, 
omclat de rechter niet heeft geantwoorcl 
op de concl1tsie _ waarin deze beklaagde 
de te zijnen laste gelegde .fout betwist, 
zich niet uit tot cle beschikking waarbij 
wordt beslist clat cle andere beklaagde 
ten minste voor een dercle aanspmkelijlc 
is, noch tot de beschilclcing, al is cleze 
door onwettelijkheicl aangetast, waarbij 
de belclaagde verom·cleeld wordt tot ver
goeding van de gehele schade (2). 

(FOX EN « SOCI:ETE DES TRANSPORTS 
INTERCOMMUNAUX DE LA REGION 
LIEGEOISE ,, T. RASIER.) 

ARREST (vertaling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 5 oktober 1972 in hoger beroep 
gewezen door de Correctionele Recht bank 
te Luik; 

Op de voorziening van de twee eisers : 

Over het rniddel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 418, 420 van het 
Strafwetboek, 20-2, 27-1, lid 2, van het 
koninklijk besluit van 14 maart 1968 
houdende algemeen reglement op de 
politic van het wegverkeer en 97 van de 
Grondwet, 

cloo1·dat het bestreden vonnis als enige 
schuld ten laste van eiser bewezen acht 
dat hij veel te ver van zijn rechterkant is 
afgeweken om het stationerende wagentje 
voorbij te rijden en aldus links van hem 
geen voldoende ruimte heeft gelaten om 
Rasier te laten doorgaan, 

(1) Cass., 18 januari 1972 (Arr. cass., 1972, 
blz. 487). 

(2) Men raadplege cass., 11 januari en 
8 juni 1971 (A1'1'. cass., Hl71, blz. 448 en 1007). 
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terwijl dergelijke redengeving geen 
rechtvaardiging is voor zijn beslissing 
waarbij de ten laste van eiser gelegde 
overtreding van artikelen 27-1, lid 2, van 
het wegverkeersreglement bewezen wordt 
verklaard en geen passend antwoord is 
op de conclusie waarin de eisers in hager 
beroep aanvoerden dat eiser een rechts 
van hem stationerende wagen regel
matig was voorbijgereden en dat op het 
ogenblik van dit maneuver verweerders 
wagen niet in het zicht was en eiser dus 
gerechtigd was te rij den zoals hij dit 
heeft gedaan, waaruit volgt dat de ten 
laste van de eisers uitgesproken veroor
deling en de toekenning aan verweerder 
van schadevergoeding ten laste van 
eiseres niet gerechtvaardigd zijn : 

Overwegende dat, om eiser te veroor
delen wegens toebrenging van verwon
dingen door onvoorzichtigheid en wegens 

'overtreding van de artikelen 20-2 en 
27-l, lid 2, van het wegverkeersregle
ment, het bestreden vonnis erop wijst dat 
« Fox te ver van zijn rechterkant is afge
weken om het stationerende wagentje 
voorbij te rijden en aldus links van hem 
geen voldoende ruimte heeft gelaten om 
Rasier te laten doorgaan, zoals blijkt uit 
de situatieschets en in strijd is met de 
mening van Nelissen (getuige), (en) dat 
in aanwezigheid van die onvoorzienbare 
hindernis Rasier heeft moeten remmen 
en wegens de natte grand het ongeval 
niet heeft kunnen vermijden "; 

Dat het vonnis aldus geen passend 
antwoord geeft op de conclusie die door 
de eisers voor de rechters in hager beroep 
werd genomen en die in het middel werd 
overgenomen ; 

Dat het middel in zoverre gegrond is ; 
Overwegende dat dit middel enkel 

kritiek oefent op de beslissingen, gewezen 
op de rechtsvorderingen van het openbaar 
ministerie tege!l de eisers, en op de 
veroordeling van eiseres tot schadever
goeding aan verweerder ; 

Overwegende echter dat de vernieti
ging van de beslissing op de strafvorde
ring die tegen eiser is ingesteld, de 
vernietiging meebrengt van de beslissing 
op de tegen hem ingestelde civielrechte
lijke vordering welke laatste beslissing 
het gevolg is van de eerste ; maar dat zij 
zich daarentegen niet uitstrekt tot de 
beslissing, waarbij verweerder, slacht
offer van het ongeval en medebeklaagde, 
voor het ongeval ten minste voor een 
derde aansprakelijk wordt verklaard en 
evenmin tot de zelfs onwettelijke beslis
sing, waarbij bedoelde getroffene wordt 

veroordeeld tot vergoeding van de gehele 
schade geleden door eiseres ; 

Om die redenen, en zonder dat er 
aanleiding bestaat tot onderzoek van het 
tweede middel, dat geen ruimere cassatie 
of cassatie zonder verwijzing kan mee
brengen, vernietigt de bestreden beslis
sing, behalve voor zover zij de hoger.e 
beroepen ontvankelijk verklaart en ver
weerder veroordeelt tot straf en schade
vergoeding, alsmede in de kosten ; beveelt 
dat van dit arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van de gedeeltelijk 
vernietigde beslissing ; veroordeelt ver
weerder in de kosten; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar de Oorrectionele 
Rechtbank te Hoei, zitting houdende in 
hager beroep. 

19 maart 1973. - 2e kamer. 
Voorzitter, de H. Perrichon, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggever, 
de H. Legros. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Oolard, advocaat-generaal. 
Pleiter, de H. Faures. 

2e KAMER. - 19 maart 1973. 

I o VOORZIENING IN CAS SA TIE. 
PERSONEN BEVOEGD OM ZICH IN CAS
BATIE TE VOORZIEN OF W AARTEGEN 
EEN CASSATIEBEROEP KAN WORDEN 
INGESTELD. - STRAFZAKEN. - BE
SLISSING VAN DE RECHTER IN HOGER 
BEROEP REOHTDOENDE OVER EEN GE
SCHIL TUSSEN DE VERZEKERAAR VAN 
DE BEKLAAGDE, VRIJWILLIG TUSSEN
GEKOMEN PARTIJ, EN DE BEKLAAGDE., 
- VOORZIENING VAN DE VERZEKERAAR 
TEGEN DE BEKLAAGDE.- 0NTVANKE
LIJKHEID. 

2° HOGER BEROEP.- STRAFZAKEN. 
- STRAFVORDERINGEN EN BURGER
LIJKE RECHTSVORDERINGEN.- DEVO
LUTIEVE KRACHT VAN HET HOGER 
BEROEP. - BESLISSING VAN DE EERSTE 
REOHTER IN KRACHT VAN GEWIJSDE 
GEGAAN TEN OPZICHTE VAN DE BE
KLAAGDE, DIE IS VEROORDEELD OP DE 
TEGEN HEM INGESTELDE STRAFVORDE
RING EN BUBGERLIJKE RECHTSVOR
DERINGEN. REGELMATIG HOGER 
BEROEP VAN DE BEKLAAGDE, VRIJWIL
LIG TUSSENGEKOMEN PARTIJ.- RECH-
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TER;LIJK GEWIJSDE TEN OPZICHTE VAN 

DE BEKLAAGDE KAN NIET WORDEN 
TEGENGEWORPEN AAN DE VERZEKE

RAAR, DIE ALLEEN HOGER BEROEP 
HEEFT INGESTELD. 

3o RECHTERLIJK GEWIJSDE. 

STRAFZAKEN. - BESLISSING VAN DE 
EERSTE RECHTER IN KRACHT VAN 

GEWIJSDE GEGAAN TEN OPZICHTE VAN 

DE BEKLAAGDE, DIE IS VEROORDEELD 
OP DE TEGEN HEM INGESTELDE STRAF
VORDERING EN BURGERLIJKE RECHTS-. 

VORDERINGEN.- REGELMATIG HOGER 

BEROEP VAN DE VERZEKERAAR 

VAN DE BEKLAAGDE, VRIJWILLIG TUS
SENGEKOMEN PARTIJ.- RECHTERLIJK 

GEWIJSDE TEN OPZICHTE VAN DE 
BEKLAAGDE KAN NIET WORDEN TEGEN

GEWORPEN AAN DE VERZEKERAAR, DIE 

ALLEEN HOGER BEROEP HEEFT INGE

STELD. 

40 TUSSENKOMST.- STRAFZAKEN.

VERPLICHTE AANSPRAKELIJKHEIDSVER
ZEKERING INZAKE MOTORRIJTUIGEN. -

VRIJWILLIGE OF GEDWONGEN TUSSEN
KOMST VAN DE VERZEKERAAR.- VooR

WAARDE. BEPERKING VAN HET 

VOORWERP VAN DEZE TUSSENKOMST. 

1 o De regel volgens wellee de verzelee
raar van de bttrgerrechtelijlee aanspm
leelijlcheid van de belelaagde, die voor de 
strafrechter vrijwillig is tussengelcomen, 
niet ontvanleelijle is om zich tegen de 
belelaagde in cassatie te voorzien, wan
neer te zijnen laste en ten voordele van de 

(1) Men raadplege cass., 17 november 1958, 
impliciete oplossing (B1tll. en PAsiC., 1959, I, 
278) ; 10 februari 1969 (A1·r. cass., 1969, 
blz. 551); 14 december 1970 (ibid., 1971, 
blz. 373) en 26 oktober 1971 (ibid., 1972, 
blz. 212). 

Ten deze had de verzekeraar van de be
k1aagde, die vrijwillig vo;,r de correctionele 
rechtbank was tussengekomen, in eerste 
aanleg geen conclusie genomen en uit geen 
enkel gedingstuk bleek dat er voor de eerste 
rechter tussen de tussenkomende partij en 
de beklaagde een geschil zou bestaan hebben. 

Na de V•'!'Oordeling van de beklaagde door 
de correctionele rechtbank tot onderscheiden · 
straffen wegens onopzettelijk toebrengen van 
slagen en verwondingen, enerzijds, en alco
holintoxicatie, ande1•zijds, heeft de tussen
komende verzekeraar aileen boger beroep 
ingesteld tegen deze beslissing, om met name 
voor recht te horen zeggen dat het beroepen 
vonnis ten onrechte bij de uitspraak op de 

belclaagde geen veroordeling is uitge
sproleen, is niet van toepassing als de 
bestreden beslissing uitspraalc doet over 
een geschil tussen de verzelceraar en de 
verzelce1·de belelaagde, zelfs indien dit 
geschil aan de eerste 1·echter niet was 
voorgelegd (1). (Impliciete oplossing.) 

2° en 3°Aan de verzelceraar van de bttrger
rechtelijlce aanspmlcelijlcheid van de 
belelaagde, die. voor de strafrechter vrij
willig is tussengelcomen en alleen hager 
beroep heeft ingesteld tegen de beslissing, 
waarbij de veroonlelingen tegen zijn 
VM'zelcerde voor hem bindencl zijn ver
lclaanl, lean het rechterlijlc gewijsde ten 
opzichte van deze laatste niet worden 
tegengeworpen (2). 

4° Door de vrijwillige of gedwongen tus
senlcomst van de verzelceraar voor de 
straf1·echter afhanlcelijlc te malcen van de 
voorwaarcle, dat deze leennis neemt van 
de burge1'lijlee rechtsvm·dering tot ver
goeding van de door een motorrijtuig 
veroorzaalcte schade, die tegen de verze
lcercle is ingesteld, en door uit te sluiten 
dat de strafrechter uitspraalc lean doen 
over de rechten die de verzelceraar lean 
doen gelden tegenover de · verzelcerde of 
verzelceringnemer, heeft de wetgever de 
bevoegdheid van de straf1'echter beperkt 
tot de bescherming van de belangen van 
de benadeelde partij en van de verzeke1·de 
en heeft niet toegestaan dat de verzekeraar 
tussenkomt om zich voor de strafrechter 
te beroepen op de eventuele door de 
verzekercle gepleegde fouten, ten einde op 

strafvordering twee straffen had uitgespro
ken. 

Aangezien het openbaar ministerie, na dit 
hoger beroep, blechts de burgerlijke partijen 
en de verzekeraar, appellant, had gedagvaard 
om te verschijnen, heeft deze laatste de be
klaagde gedagvaard om voor het hof van 
beroep te verschijnen, ten einde het uit te 
spreken vonnis voor de beklaagde bindend 
en hem tegenstelbaar te horen verklaren. 
De beklaagde is verschenen en concludeerde 
tot de ve:nverping van deze vordering. Ret 
bestreden arrest, rechtdoende op het hoger 
beroep van de verzekeraar tegen de burger
lijke partijen, verklaart dit ontvankelijk 
doch niet gegrond en, rechtcloende op de 
tegen de beldaagde ingestelde eis tot bind end
verklaring van het arrest, bcslist dat deze 
niet ontvankelijk is. 

(2) Men raadplege cass., 6 maart 1972 
(Arr. cass., 1972, blz. 626) en de noot get. E. K. 
onder dit arrest. 
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hem of op de verzekeringnemer later I 
verhaal te nemen (I). (Wet van 1 juli 
I956, art. 9.) 

(VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ "GENERAL 

ACCIDENT LTD "• T. PIETRONS, LETON 

EN DE ECHTGENOTEN BODANKA· 

BAUTET.) 

ARREST (vertaling). 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op I3 oktober I972 gewezen door 
het Hof van beroep te Brussel ; 

I. In zoverre de voorziening gericht is 
tegen de verweerders Bodanka· en Bautet, 
burgerlijke partijen : 

Overwegende dat eiseres afstand heeft 
gedaan van haar voorziening ; 

2. In zoverre de voorziening gericht is 
tegen de verweerder Pietrons, beklaagde, 
die verzekerd was door eiseres, vrijwillig 
tussengekomen partij : 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 65, 4I8, 420 van 
het Strafwetboek, 3, 4 van de wet van 
I7 april I878 houdende de voorafgaande 
titel van het Wetboek van strafvorde
ring, I99, 203 van het Wetboek van 
strafvordering, I319, I320, 1350 tot en 
met 1352, I382 van het 'Burgerlijk 
Wetboek, 23 tot' en met 26, 1068 van het 
Gerechtelijk W etboek, 9 van de wet van 
I juli 1956 betreffende de verplichte 
aansprakelijkheidsverzekering inzake 
motorrijtuigen en 97 van de Grondwet, 

doordat het bestred~n arrest enerzijds 
het hoger beroep van eiseres, tussenge
komen partij, ontvankelijk, maar onge
grond heeft verklaard, in zover dit ertoe 
strekte in civielrechtelijk opzicht en met 
betrekking tot de burgerlijke belangen 
voor recht te horen zeggen dat ten deze 
de ten laste gelegde alcoholische intoxi
catie een van de elementen was van het 
gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg, 
bestanddeel van de samenhangende te
lastlegging van onopzettelijke slagen en 
verwondingen, op grond dat, . nu het 
beroepen vonnis de beklaagde ' Pietrons 
wegens genoemd,e telastleggingen tot 
afzonderlijke straffen heeft veroordeeld, 
daaruit met zekerheid is af te leiden dat 

(1) Cass., 17 november 1958 (Bull. en PAsrc., 
1959, blz. 278). 

de eerste rechter, door artikel 65 van het 
Strafwetboek niet toe te · passen, beslist 
heeft dat de alcoholische intoxicatie van 
beklaagde niet de oorzaak of een van de 
oorzaken was van het ongeval ; dat bij 
ontstentenis van hoger beroep van be
klaagde of van het openbaar ministerie 
die strafrechtelijke beschikkingen van 
het beroepen vonnis in kracht van ge
wijsde zijn gegaan ; dat artikel 9 van 
de wet van I juli I956 uitsluit dat het 
strafgerecht uitspraak kan doen over de 
rechten die de verzekeraar van de aan
sprakelijkheid inzake motorrijtuigen kan 
doen gelden tegenover de verzekerde of 
de verzekeringnemer ; dat derhalve die 
verzekeraar voor dat gerecht de eventuele 
zware fouten van zijn verzekerde niet 
mag aanvoeren en tegen hem aldus niet 
mag tussenkomen ten einde later op hem 
of de verzekeringnemer verhaal te ne
men,. en dat, op het hoger beroep aileen 
van de tussengekomen partij, het gerec_ht 
van beroep, in zoverre de zaak voor dit 
gerecht aanhangig is, niet bevoegd is om 
afbreuk te doen aan het gezag van het 
rechterlijk gewijsde in strafzaken gehecht 
aan de beslissing van de eerste rechter ; 
en doordat het bestreden arrest ander
zijds niet ontvankelijk verklaart de 
dagvaarding door eiseres gegeven aan de 
beklaagde Pietrons om voor het hof van 
beroep te verschijnen ten einde te horen 
uitspraak doen op het hoger beroep van 
eiseres en ten overvloede te horen beslis
sen dat het op dit hoger beroep gewezen 
arrest voor hem verbindend is en tegen 
hem kan worden tegengeworpen, op 
grond dat, bij ontstentenis van hoger 
beroep van de beklaagde en de burger
lijke partijen, het vonnis, waarvan aileen 
de tussengekomen partij in hoger beroep 
is gekomen, in zijn beschikkingen op de 
civielrechtelijke vorderingen ingesteld 
tegen de beklaagde in kracht van ge
wijsde is gegaan en dat genoemde dag
vaarding van de tussengekomen partij 
ertoe strekt afbreuk te doen aan het 
gezag van het rechterlijk gewijsde, 

terwijl het ontvankelijke hoger beroep 
van eiseres, dat beperkt is tot de civiel
rechtelijke beschikkingen, niet strekte 
tot wijziging van de strafrechtelijke 
beslissing van de eerste rechter ; het 
slechts strekte om, met betreklring tot de 
burgerlijke belangen, te doen beslissen 
dat de alcoholische intoxicatie van de 
beklaagde Pietrons de oorzaak of een van 
de oorzaken was van het ongeval en van 
de slagen en verwondingen die aan 
Charles Bodanka werden toegebracht ; in 
dat opzicht het gezag van het rechterlijk 
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gewijsde in strafzaken, gehecht aan de 
bes1issing van de eers"e rechter niet kon 
worden tegengeworpen aan eiseres, voor 
de strafrechter in de zaak regelmatig 
tussengekomen partij en eiseres in hager 
beroep van het vonnis van de eerste 
rechter ; eiseres als dusdanig gerechtigd 
was de feiten die het voorwerp waren van 
de strafvervolging, aan het oordeel van 
de rechter in hager beroep te onderwer
pen en de beslissing die hierorntrent op 
de strafvordering werd gewezen, te bekri
tiseren, in zoverre die beslissing de grand
slag is voor de veroordelingen tegen haar 
of haar verzekerde op de civielrechtelijke 
vorderingen uitgesproken, de vordering 
van eiseres er aldus niet toe strekte dat 
de strafrechter uitspraak zou doen over 
de rechten die de verzekeraar kan doen 
gelden tegenover de verzekerde of de 
verzekeringnemer, lnaar laatstgenoelnde 
haar eigen recht deed gelden, dat zij had 
a1s tussengekomen partij en eiseres in 
hager beroep, tot een juiste berechting 
en benaming van het strafrechtelijk feit 
dat aan de civielrechtelijke veroorde
lingen ten grondslag lag ; zij aldus ont
vankelijk en gerechtigd was om, bij 
ontstentenis zelfs van elk hager beroep 
van de beldaagde Pietrons en van de 
burgerlijke partijen, hager beroep in te 
stellen tegen de civielrechtelijke beslissing 
van de eerste rechter te hunnen opzichte 
en derhalve de beklaagde Pietrons op 
te roepen voor de rechter bij wie haar 
hager bercep aanhangig was : 

Overwegende dat het arrest welis
waar ten onrechte beslist dat de straf
rechtelijke en civielrechtelijke beschik
kingen van het beroepen vonnis, die 
ten opzichte van de beldaagde in kracht 
van gewijsde zijn gegaan, bij ontsten
tenis van hager beroep van deze laatste, 
van het openbaar ministerie of van de 
burgerlijke partijen, tegenover eiseres 
gezag van gewijsde hebl;>en, niettegen
f'taande ha.ar onbeperkt hager beroep 
tegen genoenid vonnis, maar het be
schikkend gedeelte van het arrest wet
telijk gerechtvaardigd blijft enerzijds 
door de vaststelling dat het hager beroep 
van eiseres ertoe strekte te verhinderen 
dat zij door de veroordeling van haar 
verzekerde tot afzonderlijke straffen 
wegens onopzettelijke verwondii:tgen en 
wegens alcoholische intoxicatie, later op 
die verzekerde geen verhaal zou kunnen 
nemen en anderzijds door de overweging 
dat de wet van l juli 1956 niet toelaat 
dat het strafgerecht uitspraak doet over 
de rechten die. de verzekeraar kan do en 
gelden tegenover zijn verzekerde ; 

Overwegende immers dat artikel 9 van 
genoemde wet de vrijwillige tussenkomst 
van de verzekeraar v66r de strafrechter 
afhankelijk maakt van de voorwaarde 
dat deze kennis neemt van de civiel
rechtelijke vordering tot vergoeding van 
de door een motorrijtuig veroorzaakte 
schade, die tegen de verzekerde is inge·
steld, en uitsluit dat de strafrechter uit
spraak kan doen over de rechten die de 
verzekeraar kan doen gelden tegenover 
de verzekerde of de verzekeringnemer ; 

Overwegende dat uit die bepalingen 
volgt dat de wetgever de bevoegdheid 
van de strafrechter niet verder heeft 
willen uitstrekken dan voor de bescher
ming van de belangen van de benadeelde 
partij en van de verzekerde vereist is ; 

Dat hij derhjtlve niet heeft toegestaan 
dat de verzekeraar de eventuele zware 
fouten van zijn verzekerde bij dat gerecht 
aanklaagt en zo in de zaak tussenkomt 
ten einde later op hem of op de ''erze
keringnemer verhaal te nemen ; 

Overwegende dat, door ongegrond te 
verklaren het hager beroep dat eiseres te 
dien einde heeft ingesteld, zij het oak op 
onrechtstreekse wijze zoals ten deze, het 
arrest aen dit hager beroep geen draag
wijdte heeft gegeven, die het in werke
lijkheid niet had en evenmin de in het 
middel vermelde wetsbepalingen heeft 
geschonden ; 

Dat het middel niet · kan worden 
aangenomen ; 

3. In zoverre de voorziening gericht is 
tegen de verweerder Leton, burgerlijke 
partij : 

Over het voornoemde middel : 

Overwegende dat het middel, oak al 
ware het gegrond, geen vernietiging zou 
kunnen meebrengen van de beslissing op 
de rechtsvordering door Leton ingesteld, 
welke beslissing wettelijk is gerechtvaar
digd door de fout die bewezen werd ver
klaard tegen de beldaagde Pietrons, 
veroordeeld wegens toebrenging van 
verwondingen door onvoorzichtigheid; 

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

Om die redenen, decreteert de afstand 
van de voorziening, voor zoverre zij 
gericht is tegen de verweerders Bodanka 
en Bautet ; verwerpt de voorziening voor 
het overige ; veroordeelt eisores in de 
kosten. 

19 maart 1973. - 2e kamer. 
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Voorzitter, de H. Perrichon, raadsheer 
waarnerhend voorzitter. - Verslaggever, 
de H. Legros.- Gelijlcluidende conclusie, 
de H. Colard, advocaat-generaal. 
Pleiter, de H. DeBruyn. 

2e KAMEl~. -- 19 maart 1973. 

10 WEGVERKEER. VLUCHTMIS-

DRIJF.- CONCLUSIE VAl'[ DE BEKLAAG

DE WAARIN WORDT BETWIST DAT HIJ 

WIST DAT ZIJN VOERTUIG EEN ONGEV AL 

HAD VEROORZAAKT EN DAT HIJ ZICH 

AAN DE DIENSTIGE V ASTSTELLINGEN 

HAD WILLEN ONTTREKKEN.- BESLIS

SING WAARIN NAUWKEURIG MELDING 

WORDT GEMAAKT VAN DE FElTEN TEN 

BEWIJZE VAN HET BESTAAN DER BE

STANDDELEN VAN HET IN DE BEWOOR

DINGEN VAN DE WET OMSCHREVEN 

l\USDRIJF. - MET REDENEN OMK;LEDE 

BESLISSING. 

'2o CASSATIE. - BEVOEGDHEID. -

STRAFZAKEN.- VERSCHRIJVING IN DE 

BESTREDEN BESLISSING. - BEVOEGD

HEID VAN HET HoF OM ZE TE VERBE

TEREN. 

3o VONNISSEN EN ARRESTEN. -

STRAFZAKEN. - STRAFVORDERING. -

HOGER BEROEP. - BEKLAAGDE DIE 

SLECHTS HET LAATSTE WOORD MOET 

HEBBEN, WANNEER HIJ HET VRAAGT. 

1 o Regelmatig met redenen omlcleed is de 
beslissing die, om de telastlegging van 
het in de · bewoordingen van de wet 
omsch1·even vluchtmisdrijj bewezen te 
vm·lclaTen, antwooTdt op de conclusie, 
wam·bij de belclaagde betwist dat hij wist 
dat zijn voe1·tuig een ongeval had VB1"001"
zaalct en dat hij zich aan de dienstige 
vaststellingen had willen onttrelclcen, door 
na~twlceurig melding te malcen van de 
Jeiten ten bewijze van het bestaan der 
bestanddelen van het misdrijj (I). (Wet 
betreffende de politie over het weg
verkeer, art. 23.) 

(1) Cass., 25 februari HJ63 (Bull. en PASIC., 
1963, I, 707) ; men raadplege cass., 26 juni 
1972 (Ar1·. cass., 1972, blz. 1023). 

(2) Cass., 21 juni 1971 (Arr. cass., 1971, 

2° Bij de beodrdeling van een cdssatie
middel, is het Hoj bevoegd om een ver
schrijving in de bestreden beslissing te 
verbeteren, wanneer zij duidelijlc blijlct 
uit de context van deze beslissing (2). 

3° V oar de 1·echter in hoger beroep moet de 
belclaagde slechts het laatste woord heb
ben, wanneer hij het vmagt (3). (Sv., 
art. 210.) 

(DELVENNE EN PROCUREUR DES KONINGS 

TE VERVIERS.) 

ARREST (vertaling). 

RET HOF;- Gelet op het bestreden 
vonnis, op 6 oktober 1972 in hoger beroep 
gewezen door de Correctionele Recht bank 
te V erviers ; 

I. Op de voorziening van Delvenne, 
beklaagde : 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 33 van de wet 
betreffende de politie van het wegverkeer 
en 97 van de Grondwet, 

doo1·dat het vonnis eiser veroordeel t 
wegens vluchtmisdrijf, zonder aan · te 
tonen dat bij hem de subjectieve bestand
delen van het misdrijf aanwezig waren, 
te weten enerzijds heT, besef dat hij de 
oorzaak ;,vas van of de aanleiding tot een 
ongeval en anderzijds het opzet om zich 
daarna te onttrekken aan de nodige vast
soellingen, en zonder de conclusie te 
beantwoorden waarin eiser de aanwezig
heid hiervan betwistte : 

Overwegencle dat eiser bij conclusie 
voor de rechters in hoger beroep aan
voerde dat hij niet had beseft <,lat zijn 
voertuig een ongeval had veroorzaakt of 
aanleiding hiertoe was geweest en dat hij 
niet het opzet had gehad zich, door te · 
vluchten, aan de nodige vaststellingen te 
onttrekken; 

Overwegende dat het vonnis erop 
wijst dat « het ongeval veel lawaai had 
gemaakt "• « dat beklaagde in voile vaart 
is voortgereden "• « dat zijn voertuig iets 
mee sleepte "• « dat de schade ... aanzien-

blz. 1062); vgl. cass., 21 november 1972, S1£pra, 
blz. 293. 

(3) Cass., 23 oktober 1967 en 8 januari 1968 
(Arr. cass., 1968, blz. 280 en 624); men raad
plege cass., 19 juni 1972 (ibid., 1972, blz. 982). 
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lijk was )) en dat eiser zich bij de verba
lisanten pas heeft aangemeld, « toen hij 
wist dat de dader van het ongeval werd 
gezocht »; 

Dat het vonnis aldus wettelijk de 
bestreden beslissing rechtvaardigt en een 
passend antwoord geeft op voornoemde 
conclusie; 

Dat het Iniddel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het tweede micldel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 12 van het koninklijk besluit 
van 14 maart 1968 houclencle algemeen 
reglement op de politie van het wegver
keer en 1 van de wet van 5 maart 1952 
betreffende de opcleciemen op de straf
rechtelijke ge1dboeten, dat gewijzigcl is 
bij het enige artikel van de wet van 
22 december 1969, 

doo1·dat het bestreden vonnis clat eiser 
wegens overtreding van genoemd arti
kel 12 veroordeelt tot een geldboete die 
door verhoging met 290 deciemen op 
350 frank werd gebracht, derhalve op 
onwettelijke wijze beslist dat die geld
boete 15 frank bedraagt : 

Overwegende dat blijkens het vonnis 
eiser tot 15 frank geldboete veroorcleeld 
werd wegens overtreding van artikel 12 
van het wegverkeersreglement en dat ten 
gevolge van een verschrijving die geld
boete « verhoogd .met 290 opdeciemen " 
slechts op 350 frank werd gebracht; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van ar:tikel 7, lid 2, van de 
Grondwet en van de rechten der verde
diging, 

doordat eiser, beklaagde, niet het laatst 
aan het woorcl werd gelaten : 

Overwegende dat voor de recht.er in 
hoger beroep de beklaagde slechts clan 
het laatste woord moet hebben, wanneer 
hij het vraagt ; 

Overwegende dat uit de stukken waar
op het Hof vermag acht te slaan, niet 
blijkt dat eiser hierom heeft gevraagcl ; 

Dat het miclclel naar recht faalt; 

2. Op de voorziening van het openbaar 
ministerie : 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van artikel 1 van de wet van 5 maart 
1 952 betreffende de opdeciemen op de 
strafrechtelijke gclclboeten, dat gewijzigd 

is bij het enige artikel van de wet van 
22 december 1969, 

doordat het bestreden vonnis verweer
der veroordeelt "·tot 15 frank geldboete, 
verhoogd met 290 deciemen en aldus 
gebracht op 350 frank " : 

Overwegencle clat uit de vermelding 
van het vonnis, die in het middel is over
genomen, cluidelijk blijkt dat de gelcl
boete op 350 frank, in plaats van op 
450 frank, wercl gebracht aileen tenge
volge van een .verschrijving ; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

3. En overwegende voor het overige 
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 eiser in de kosten 
van zijn voorziening en de Staat in de 
kosten van de voorziening van het 
openbaar ministerie. 

19 maart 1973. - 2e kamer. -
Voo1·zitte1· de H. Perrichon, raadsheer 
waarnemencl voorzitter. - · Ve1·slaggever, 
de H. Legros.- Gelijlcluidende conclusie, 
de H. Colard, advocaat-generaal. -
Pleiter, de H. A.-C. Schoonbroodt (van 
de balie te V erviers). 

2e KAMER. - 19 maart 1973. 

1 o VOORZIENING IN CASSATIE. 
TERMIJN.- STRAFZAKEN.- HoF VAN 
BEROEP. - BESLISSING DAT DE ZAAK 
IN BERAAD WORDT GEHOUDEN EN EEN 
DAG WORDT VASTGESTELD VOOR DE 
UITSPRAA.K VAN HET ARREST. - AR
REST OP EEN LATERE DATUM UITGE· 
SP.ROKEN, BUITEN DE AANWEZIGHEID 
VAN DE BEKLAAGDE EN ZONDER DAT 
HIJ WERD GEDAGVAARD. - VOOR· 
ZIENING VAN DE BEKLAAGDE.- TIEN 
VRIJE DAGEN VANAF DE DA.G WAAROP 
RET ARREST! HAD MOETEN WORDEN 

I 
UITGESPROKEN. 

2o REDENEN VAN DE VONNTSSEN 
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.
VEROORDELING .OP DE STRAFVORDE· 
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, .RING. - TE VERMELDEN WETTELIJKE 

BEPALING. 

Io Wanneer, na een zaak in beraad te 
hebben gehouden en een dag te hebben 
vastgesteld voor de uitspmak van het 
arrest, het hof van beroep dit arrest uit
spreekt op een late1·e datum dan die 
welke werd opgegeven en zonder dat de 
beklaagde werd gedagvaard en dat werd 
bewezen dat deze bij de uitspraak aan
wezig was, strekt de termijn voor het 
cassatieberoep van de beklaagde zich uit 
tot de tiende vrije dag te rekenen van de 
dag waarop het arrest regelmatig had 
moeten worden uitgesproken (1). (Sv., 
art. 373.) 

2° Om naar recht met redenen omkleed te 
zijn, moet een veroordelende .beslissing 
op de stmfvordering, hetzij in haar eigen 
redenen hetzij onder verwijzing naar de 
beroepen beslissing, de wettelijke bepa
lingen vermelden, waarin de bestand
delen van het ten· laste van de beklaagde 
gelegde misdrijj worden opgegeven en 
waa;rbij een straj wordt gesteld (2). 
(Grondwet, art. 97.) 

(THOMAS.) 

ARREST (vertaling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 2 oktober 1972 gewezen door 
het Hof van beroep te Luik ; 

Over de ontvankelijkheid van de 
voorziening : 

Overwegende dat uit de processtukken 
blijkt dat het hof van beroep, na de 
debatten gesloten te hebben verklaard 
en d~ uitspraak van zijn beslissing op 
6 oktober 1972 te hebben gesteld, deze 
heeft verdaagd tot 3 november 1972, 
maar dat het arrest ter terechtzitting van 
20 oktober 1972 werd gewezen, zonder 
dat uit bedoelde stukken blijkt dat eiser 
gedagvaard werd om op die terechtzitting 
te verschijnen en terwijl uit de tegen
strijdige vermeldingen van het proces
verbaal der terechtzitting en van het 
.arrest niet kan worden afgeleid of eiser 

(1) Cass., 13 februari 1950 (Bull. en•PAsiC., 
1950, I, 408) en de in noot 1, biz. 409, aan
gehaalde arresten. 

(2) Cass., 19 september 1972 en 5 maart 
1973, supra, biz. 69 en 654. 

al dan niet aanwezig was bij de uit
spraak; 

Overwegende dat wegens die onregel
matigheid eiser beschikte over een ter
mijn van tien voile dagen met ingang 
van 3 november 1972 om tegen dit arrest 
cassatieberoep in te stellen ; 

Overwegende dat de voorziening, die 
op 13 november 1972 werd ingesteld, 
ontvankelijk is, behalve voor zover het 
arrest, onder bevestiging van het beroe
pen vonnis, eiser vrijspreekt van som. 
mige telastleggingen, daar deze er geen 
belang bij heeft zich daartegen in cassatie 
te voorzien ; 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 195 en 211 van het Wetboek van 
strafvordering, 

doordat het bestreden arrest eiser tot 
acht dagen gevangenisstraf en tot 
7. 980 . frank geldboete heeft veroordeeld 
om met bedrieglijk oogmerk het konink
lijk beE>luit van 2 maart 1927, houdende 
het W etboek van de met het zegel 
gelijkgestelde belastingen, te hebben over
treden door op fakturen een lagere 
prijs te vermelden dan de werkelijk 
overeengekomene, en zich beperkt heeft 
tot het vermelden van artikel 207 van 
genoemd koninklijk besluit, dat de straf 
bepaalt, zonder de wetsbepaling aan te 
geven waarin de bestanddelen van het 
ten laste van eiser bewezen verkla!arde 
misdrijf worden omschreven, 

terwijl, om naar recht met redenen te 
zijn omkleed, overeenkomstig het vereiste 
van voornoemde grondwettelijke en wet
telijke bepalingen, het bestreden arrest 
de wetsbepaling had moeten vermelden, 
waarin de bestanddelen van genoemd 
misdrijf worden omschreven : 

Overwegende dat het arrest eiser tot 
acht dagen gevangenisstraf en tot 
7.980 frank geldboete, bedrag van de 
ontdoken rechten, veroordeelt om, met 
bedrieglijk oogmerk, het W etboek van de 
met het zegel gelijkgestelde belastingen 
te hebben overtreden, door op fakturen 
een lagere prijs te vermelden dan de 
werkelijk overeengekomene ; 

Dat het arrest, om die veroordeling te 
staven, verwijst naar de wetsartikelen 
vermeld in het beroepen vonnis en zich 
beperkt bovendien artikel 207 van voor
noemd wetboek te vermelden; 

Overwegende dat in strafzaken de 
veroordelende beslissing om naar recht 
met redenen te zijn omkleed, niet allmm 
de wettelijke bepalingen waarin een 
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straf wordt gesteld moeten vermelden, 
maar eveneens die waarin de bestand
delen van het ten laste van beklaagde 
gelegde misdrijf worden omschreven ; 

Overwegende dat noch het arrest, noch 
het -vonni8 waarnaar het verwijst, ver
meldt welke bepaling van het koninklijk 
besluit van 2 maart 1927, houdende het 
W etboek van de met het zegel gelijkge
stelde belastingen, eiser bedrieglijk heeft 
<'>vertreden ; 
• Dat het arrest derhalve. de in het 
middel vermelde wetsbepalingen schendt 
en dat het midclel gegroncl is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest, behalve in zoverre het eiser 
vrijspreekt ; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de kant · 
van de gedeeltelijk vernietigcle beslis
sing ; laat de kosten ten laste van de 
Staat; verwijst de aldus beperkte zaak 
naar het Hof van beroep te Brussel. 

19 maart 1973. 28 kamer. 
Voo1·zitte1', de H. Perrichon, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - VeTslaggeve1·, 
de H. Capelle. - Gel~jkluidende conclusie, 
de H. Colard, advocaat-generaal. 
Pleite1·, de H. Bayart. 

28 KAlliER. - 19 maart 1973. 

CASSATIE. - BEVOEGDHEID. - STRA.F
ZAKEN. - VERBETERING DOOR RET 
HOF VAN KEN VERSCHRIJVING I:i'T EEN 
VAN ZIJN ARRESTEN. 

Op voTdeTing van zijn p1·octtTeUT-geneTaal, 
ve1·beteTt het Hoj een ve1·sch1·ijving in een 
van zijn m·1·esten ( l). 

(PROCUREUR-GENERAA.L BIJ 
VAN CASSA.TIE, IN , ZAKE 

RET HOF 
MELCHIOR 

(1) Cass., 3 december 1951 (Bull. en PASIC., 
1952, I, 169); vgl., cass., 19 juni 1972 (A1'1·. 
cass., 1972, blz. 982). 

Het bepaalde in artikel 797 van het Ge
rechtelijk w· etboek : " Uitlegging en verbete
ring kunnen niet ambtshalve geschieden "• 
is weliswaar toepasselijk op de arresten van 

T. « LA BELGIQUE INDUSTRIELLE ll EN 
KOW A.LCZYK.) 

ARREST (ve1·taling). 

HET HOF; - Gelet op de vordering 
van de procureur-generaal bij het Hof 
van cassatie luidende als volgt : 

« Aan de tweede kamer van het Hof 
van cassatie : 

" De ondergetekende protmreur-gene
raal heeft de eer hierbij uiteen te zetten 
dat het Hof; bij arrest van 29 januari 
1973 (2), een a.rrest dat op 15 juni 1972 
werd gewezen door het Hof van beroep 
te Brussel, zitting houdende te Bergen, 
heeft vernietigd voor zover dat arrest 
bevestigend beschikte op een vonnis van 
12 november 1971 van de Correctionele 
Rechtbank te Charleroi waarbij Melchior 
Michel-Richard werd veroordeeld wegens 
opzettelijk toebrengen van slagen en 
verwondingen die een blijvende arbeids
ongeschiktheid voor Michel Kowalczyc 
ten gevolge hadden. 

" W egens een verschrijving vermeldt 
voornoemd arrest dat de zaak naar het 
Hof van beroep te Brussel wordt ver
wezen. 

" Om die redenen, vordert de onder
getekende procm·eur-generaal dat het 
het Hof gelieve te zeggen dat in het 
beschikkend gedeelte van zijn arrest van 
29 januari 1973 in zake Michel Melchior 
moet worden gelezen : " V erwijst de zaak 
naar het Hof van beroep te Luik " in 
plaats van " Verwijst de zaak naar het 
Hof van beroop te Brussel " ; te bevelen 
clat van zijn arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van het arrest van 
29 januari 1973 en van het arrest van het 
Hof van beroep te Brussel van 15 juni 
1972 ; de kosten ten laste te laten van de 
Staat. 

"Brussol, 13 februari 1973. 
" V oor de Procureur-generaal, 

" De Advocaat-generaal, 
(get.) Duchatelet "; 

Gelet op zijn herzien arrest van 
29 januari 1973, vermeld in ,de voor
gaande vordering, rnet aanneming van de 

het Hof van cassatie (cfr. Gedr. St. Senaat, 
zitting 1963-1964, nr. 60 : Verslag van de 
H. Van Reepinghen, blz. 192 en 254), doch is 
niet verenigbaar met de regels van openbare 
orde die voor strafzaken gelden (G. W., art. 2). 

(2) Supm, blz. 547. 
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gronden van deze vordering, stelt vast 
,dat het hierna volgende deel van de 
beschikking van genoemd arrest « V er
wijst de zaak naar het Hof van beroep te 
Brussel " een verschrijving is ; verbetert 
dientengevolge deze verschrijving door 
de zaak naar het Hof van beroep te Luik 
te verwijzen, zodat. moet worden gele
zen : " V erwijst de zaak naar het Hof van 
beroep te Luik " in plaats van « Verwijst 
de zaak naar het Hof van beroep te 
Brussel " ; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de kant 
van het arrest van 29 januari 1973 en 
van het arrest van het Hof van beroep 
te Brussel van 15 juni 1972; laat de 
kosten ten laste van de Staat. 

19 maart 1973. - 2• kamer. 
Voorzitter en Ver·slaggever, de H. Per
richon, raadsheer waarnemend voor
zitter. - Gelijklttidende conclusie, de 
H. Colard, advocaat-generaal. 

2• KAMER. - 20 maart 1973. 

10 CASSATIEMIDDELEN. - STRAF

ZA,KEN.- MIDDEL DAT DOELT OP EEN 

BESLISSING WAARTEGEN GEEN CASSA

TIEBEROEP IS INGESTELD. - NIET

ONTV ANKELIJKHEID. 

2° RECHTEN VAN DE VERDEDI

GING. - STRAFZAKEN. - RECHTER 
IN HOGER BEROEP DIE EET BEROEPEN 

VONNIS, ALSMEDE EEN DEEL VAN RET 

ONDllJRZOEK DOOR DE EERSTE REOHTER 
TENIET DOET EN OVER DE GROND VAN 

DE ZAAK UITSPRAAK DOET. - GEEN 

BERICHT HIERVAN AAN DE VERDACHTE. 

- RECHTEN VAN DE VERDEDIGING 

NIET GESCHONDEN. 

3o SOEVEREINE BEOORDELING 

DOOR DE FEITENRECHTER. -

STRAFZAKEN,- NoODZAAK OF GEPAST

HEID VAN EEN AANVULLENDE ONDER

ZOEKSVERRICHTING. SOEVEREINE 
BEOORDELING. 

4° CASSATIEMIDDELEN. - STRAF
ZAKEN. - REOHTEN VAN DE VERDEDI

GING. - MIDDEL HIERUIT AFGELEID 

DAT DE RECHTER IN HOGER BEROEP 

DE CONCLUSIE VAN DE EISERS OVER 

DE GROND VAN DE ZAAK DIE VOOR DE 

EERSTE RECHTER IS GENOMEN EN 

W AARV AN WORDT VERKLAARD DAT ZIJ 
VOOR HEM IS HERNOMEN, UIT DE 
DEBATTEN HEEFT GEWEERD.- RECH

TER IN HOGER BEROEP DIE NIETTEMIN 

GEANTWOORD HEEFT OP HET GEHEEL 

VAN. HET VERWEER, ZOALS HET NAAR 

VOREN GEBRACHT WERD IN DIE CON
CLUSIE. - NIET ONTVANKELIJK MID

DEL. 

5° RECHTEN VAN DE VERDEDI
GING. - STRAFZAKEN. - RAADS

HEER-VERSLAGGEVER DIE GEWAG 
MAAKTE OF LEZING GAF VAN STUKKEN 

WELKE AC!ITERAF FORJVIEEL DOOR HET 

ARREST WERDEN GEWEERD. - PAR

TIJEN DIE-- EROVER GEPLEIT !!EBBEN 
EN NIET ERVAN \VERDEN VER,VITTIGD 

DAT DE STUKKEN ZOUDEN GEWEERD 

WORDEN.- ARREST DAT DE RECHTEN 

VAN DE VERDEDIGING NIET SCEENDT. 

l 0 Niet ontvankelijk, bij gebrek aan voor·
werp, is het middel dat enkel doelt op 
een beslissing wctartegen de voorziening 
niet ge1'icht is ( 1). 

2o De rechten van de ver·dediging worden 
niet geschonden door de rechter in hager. 
bemep die, na het bemepen vonnis en 
een deel van· het onderzoek door· de eer·ste 
r·echter· te hebben teniet gedaan, over de 
grand van de zaak uitspmalc doet zonder 
de beklaagde er-van te verwittigen (2). 

3o De jeitenr-echter beoor·deelt soeverein de 
noodzaak of .de gepastheid van een 
aanvullende onderzoeksver·richting (3). 

4o Van belang ontbloot en der·halve niet 
ontvankelijlc is het cassatiemiddel hier·uit 
ajgeleid dat de r·echter· in hager· ber·oep 
de r·echten, van de ver·dediging heejt 
geschonden door de conclusie van de 
eiser·s over de grand van de zaak die voor 
de eer-ste rechter- is genomen en waar-van 
ver-klaar·d wordt dat z~j voor· hem is 
hernomen, uit de debatten heejt geweerd, 
als de r-eohter· niettemin heejt geantwoord 
op het geheel van het venveer van de 

(1) Cass., 3 november 1969 (Arr. cass., 1970, 
blz. 221). 

(2) Cass., 20 juni 1966 (Bull. en P11.src., 
1966, I, 1346). 

(3) Cass., 21 november 1972 en 6 maart 
1973, supra, blz. 290 en 658. 
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eisers zoals het naar voren gebracht werd 
in die conclusie (1). 

5° De rechten van de verdediging van de 
beklaagde worden niet geschonden omdat 
de raadsheer-verslaggever gewag gemaakt 
of zelfs lezing gegeven heeft van stukken 
van het dossier, waarover de partijen 
hebben gepleit en die het a?Test nadien 
heeft gewee1·d (2). 

(VEYS EN LITISCONSORTEN, 

T. VA,NHOUTTE.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 30 oktober 1972 door het Hof 
van beroep te Gent gewezen ; 

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

Overwegende dat het arrest de eisers 
veroordeelt nit hoofde van de telast
legging A (openbare zedenscl\ennis) als 
daders, mededaders in de zin van arti
kel 66 van het Strafwetboek gepleegd, 
en hen vrijspreekt van de telastleg
ging B (uiting van schunnigheden in 
openbare . bijeenkomsten en plaatsen) 
alsmede van de telastlegging A als mede
plichtige in de zin van artikel 67 van het 
Strafwetboek gepleegd ; dat in de mate 
dat hun voorziening gericht is tegen 
voormelde vrijspraken, ze bij gebrek aan 
belang niet ontvankelijk is ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van anikel 210 van het Wet
hoek van strafvordering en ·uit de mis
kenning van de rechten van de verde
diging, 

doonlat het tussenarrest van 26 sep
tember 1972 beslist de debatten met 
open deuren te laten verlopen om de 
reden " dat immers voor het Hof geen 
getuigen moeten gehoord worden ,, 

te1·wijl aldus van meetaf aan de moge
lijkheid van een getuigenverhoor wordt 
uitgesloten zonder dat de verdediging 

(1) Men raadplege cass., 19 juni 1972 (Arr. 
cass., 1972, blz. 976). 

(2) Men raadplege cass., 6 april 1949 
(Bull. en PAsrc., 1949, I, 271); Rep. pmt. clu 
dr. beige, Bijv., v 0 Appel en matiere repressive, 
nrs. 570 tot 57R. 

ertoe de kans kreeg haar standpunt 
betreffende dit verhoor te laten kennen : 

Overwegende dat geen cassatieberoep 
werd ingesteld tegen het arrest van 
26 september 1972 ; 

Dat het middel dienvolgens niet 
ontvankelijk is; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 210 en 215 
van het W etboek van strafvordering en 
nit de miskenning van de rechten van de 
verdediging, 

doonlat het arrest een gedeelte van de 
procedure voor de eerste rechter gevC!erd 
vernietigt, de processen-verbaal van de 
terechtzittingen tijdens dewelke verkla
ringen van getuigen werden opgenomen 
en stukken door de eisers werden neer
gelegd, uit het dossier weert en. vervolgens 
de zaak aan z~ch trekt en erover beslist 
zonder deze gel'uigen opnieuw te hebben 
gehoord, 

terwijl, eerste ondet·deel, aldus beslist 
wordt zonder de volledige draagwijdte 
te begrijpen van de verweermiddelen van 
de eisers die herhaaldelijk naar voor
melde getuigenissen hadden verwezen ; 

tweede onrlerdeel, aldus beslist wordt 
zonder acht te slaan op de stukken door 
de eisers voor de eerste rechter neerge
legd, en onder meer de franse tekst van 
het toneelstuk " . . . ils passerent des 
menottes aux fleurs » en de nederlandse 
vertaling ervan, bevattend de regieaan
duidingen, de wijzigingen en de schrap
pingen, en zohder derhalve de werkelijke 
toedracht en de juiste draagwijdte van 
bedoeld toneelstuk te kunnen beoor
delen : 

Overwegende enerzijds dat in straf
zaken, en behoudens het geval dat het 
beroepen vonnis wordt vernietigd om de 
reden dat de eerste rechter niet bevoegd 
was, of dat de zaak voor hem niet wettig 
aanhangig werd gemaakt, geval dat zich 
ter zake niet voordoet, de rechter in 
hoger beroep niet over de mogelijkheid 
beschikt om, maar de wettelijke ver
plichting heeft over de grond van de zaak 
uitspraak te doen ; clat de eisers dit 
wettelijk gevolg van het hoger beroep 
niet konden ignoreren ; 

Overwegende dat hieruit volgt dat de 
rechter in hoger beroep ertoe niet gehou
den was de eiseres te verwittigen van 
zijn voornemen bij wijze van nieuwe 
beschikk:ing over de grond van de zaak: 
uitspraak te doen ; 
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Overwegende anderzijds dat het Hof I 
van beroep soeverein beslist over de 
bewijskracht van de haar voorgelegde 
gegevens en over de noodzaak om 
tot aanvullende onderzoeksverrichtingen 
over te gaan ; dat de rechter in hoger 
beroep derhalve ertoe niet gehouden is, 
indien hij, zoals hij vaststelt, van oordeel 
is dat hij over voldoende gegevens 
beschikt om zijn m.ening te vormen, 
opnieuw getuigen te horen of van be
paalde stukken kennis te nemen ; 

Overwegende dan ook dat het hof van 
beroep noch de rechten van de verdedi
ging heeft miskend, noch de wettelijke 
bepalingen in het middel aangehaald 
heeft geschonden ; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
,worden; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet en 210 van het Wetboek van 
strafvordering, en uit de miskenning van 
de rechten van de verdediging, 

doordat het Hof van beroep, alhoewel 
de eisers hadden verklaard de voor de -
eerste rechter neergelegde conclusie over 
de grond van de zaak te hernemen, deze 
conclusie uit de debatten weert, alvorens 
de zaak aan zich te trekken en de eisers 
op de strafvordering te veroordelen, 

terwijl zodoende beslist wordt zonder 
kennis te nemen van het standpunt van 
de verdediging, wat een. miskenning van 
haar rechten uitmaakt, en zonder alle 
verweermiddelen in die conclusie vervat 
te beantwoorden, waardoor artikel 97 -
van de Grondwet wordt geschonden : 

Overwegende dat de rechter in hoger 
beroep, ingaande op de conclusie van de 
eisers, een tussenvonnis van de eerste 
rechter en de erop volgende procedure 
te niet doet en de tijdens die procedure 
neergelegde stukken, inclusief de conclu
sie van de eisers over de grond van de 
zaak, conclusie welke ze verklaarden te 
hernemen, uit de debatten weert ; 

Overwegende evenwel dat uit de 
redengeving van het bestreden arrest 
blijkt dat, zelfs indien de conclusies van 
de eisers over de grond van de zaak, 
conclusies welke ze verklaren te herne
men, geweerd werden, .niette1nin een 
antwoord wordt gegeven op het geheel 
van het verweer van de eisers, zoals het 
naar voren gebracht werd in die con
clusies; 

Dat het middel bij gebrek aan belang 
niet ontvankelijk is; 

Over het vierde middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 210 van het 
W etboek van strafvordering, 

doordat het verslag van de raadsheer
verslaggever rekening hield met en 
aanleunde op aile stukken van het 
dossier, 

terwijl aldus ook rekening werd gehou
den met de stukken die achteraf uit dit 
dossier werden geweerd en bij de eiser de 
indruk verwekt werd dat de in die stuk
ken vervatte getuigenissen zouden in aan
merking worden genomen : 

Overwegende dat zelfs indien tijdens 
het verslag gewag werd gemaakt of zelfs 
lezing werd gegeven van stukken welke 
achteraf werden geweerd, en zelfs indien 
de eisers erover zouden gepleit hebben, 
de rechten van de verdediging niet 
worden miskend vermits het arrest ver
klaart dat met bedoelde stukken geen 
rekening wordt gehouden; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Over het vijfde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 385 van het 
Strafwetboek, 14 van _de Grondwet en 1 
van het Besluit van het Voorlopig Bewind 
van 16 oktober 1830, 

doordat het arrest de strafuitsluitings
gronden door de eisers ingeroepen, met 
name het artistiek en tevens politick en 
sociaal geengageerd kenmerk van de 
tijdens een toneelvoorstelling gestelde 
handelingen, verwerpt, enkel en aileen 
door de overweging dat deze handelingen 
op zichzelf genomen als obsceen moeten 
beschouwd worden en dit alhoewel het 
terzelfdertijd vaststelt dat de gewraakte 
handelingen niet op sexuele ophitsing en 
op vulgair commercieel effect gericht 
zijn, 

te1·wijl het arrest, ingevolge laatstver
melde vaststelling, nader onderzoeken 
moest in hoeverre de aangevoerde straf
uitsluitingsgronden aanwezig waren, en, 
door dit niet te doen, aan het moreel 
element dat conetitutief is voor de 
totstandkoming van het misdrijf beteu
geld door artikel 385 van het Strafwet
boek, voorbijgaat, 

en terwijl het arrest aldus :tevens aan de 
eisers de vrijheid ontneemt hun mening 
te verk'ondigen op de wijze die zij ver
kiezen, en ze te verspreiden door alle 
middelen van overtuiging en overreding 
zodat het bovendien artikel 14 van de 
Grondwet en artikel 1 van het Besluit 
van het Voorlopig Bewind van 16 okt.ober 
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.1830 houdende de vrijheid van pers, 
woord en onderwijs schendt : 

Overwegende dat het arrest na drie 
scenes U:it het toneelstuk te hebben ont
leed vaststelt. " dat het obscene van deze 
sct'm~s gelegen is in reeel gestel_de vuige 
handelingen, in lub-r:Ieke hcudmgen en 
gebaren, in liederlijke voorstellmg van 
sexueel-perverse diiftbeleving , en ?e
schouwt dat " schaamteloze voorstellm.g 
van ontaarde· sexualiteit en geilheid niets 
gemeens heeft met kunst, doch alleen 
behoort tot het terrein van zedenschen
nende obsceniteit , ; dat het tevens vast
stelt " dat de obsceniteiten die in de 
gewraakte scenes voorkomen los staan 
van het geheel van het toneelstuk; dat 
dan ook het stuk als geheel niet zeden
schennend is, doch aileen de in dit 
ensemble niet verantwoorde gmle gedeel
ten ,; 

Overwegende dat het arrest aldus 
aanvoert waarom de scenes strijdig waren 
met de goede zeden, waarom de eisers 
geen strafuitsluitingsgronden konden ge
nieten en waarmn de beschreven tonelen 
niets gemeens hebben met lnmst of 
mening; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

En overwegende dat de substantii\le of 
op straffe van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat 
de beslissing overeenkomstig de wet is ; 

II. In zoverre de voorziening van de 
achtste eiseres gericht is tegen de beslis
sing op de civielrechtelijk~ vordering 
door verweerder tegen haar mgesteld : 

Overwegende dat eiseres geen bijzonder 
middel aanvoert ; 

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

20 maart 1973. - 2e kamer. - Voo1·
zitte1·, de H. Delahaye, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Ve1·slaggever, de 
H. Chatel. - Gelijklttidende conclttsie, 
de H. Charles, advocaat-generaal. -
Pleiters, de HH. De Clercq, Bultinck, 
Van Eeckhaut en Samijns (allen van de 
balie te Gent). 

2e KAMER. - 20 maart 1973. 

CASSATIEMIDDELEN. STRAFZA-
KEN. - BURGERLIJKE RECHTSVORDE
RING. - ARREST DAT HET AAN DE 
BEKLA,AGDE TEN LASTE GELEGDE MIS
DRIJF NIET BEWEZEN VERKLAART. -
AFWIJZING VAN DE RECHTSVORDERING 
VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ. 
MIDDEL HIERUIT AFGE:LEID DAT DE 
STRAFRECHTER ZICH ONBEVOEGD HAD 
lVIOETEN VERKLAREN OM ·KENNIS TE 
NEMEN VAN DE RECHTSVORDERING VAN 
DE BURGERLIJKE PARTIJ. - MIDDEL 
VAN BELANG ONTBLOOT. 

Niet ontvankelijk, wegens het ontb1·eken 
van belang, is het middel dat do_or de 
bw·ge1·Zijke partij hieruit is ajgelMd dat 
het hof van be1·oep, nadat het de, ~egen ~e 
belclaagde ingebrachte telastlegg~ng nwt 
ontvankelijk verklaaTd en de beklaagde 
v1·ijgesp1·oken had, de vo1·de1'ing van '!_e 
bu1·geTlijke pm·tij niet had moeten afw~J
zen, doch zich onbevoegd ver·kla1·en om 
kennis e1·van te nemen ( 1). 

(INGHEJ,S EN LITISCONSORTEN, 
T. VAN POELE EN LITISCONSORTEN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 21 september 1972 gewezen 
door het Hof van beroep te Gent ; 

I. In zoverre de voorzieningen gericht 
zijn tegen de tweede en de derde ver
weerders : 

Overwegende dat de eisers geen middel 
doen gelden ; 

II. In zove'rre de voorzieningen gericht 
zijn tegen de eerste verweerder : 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 159, 211, 212 van 
het W etboek van strafvordering, 3 en 4 
van de wet van 17 april 1878 houdende 
de voorafgaande titel van het W etboek 
van stnifvordering, 

doordat het bestreden arrest beslist 
heeft dat de vorderingen van de eisers 
als ongegrond dienden te worden afge-

(1) Cass., 6 juli 1953 (Bull. en PAsro., 
1953, I, 892). 



-719 

wezen om de reden dat de feiten door 
verweerder gepleegd ten overstaan van 
de. eisers niet voldoende bewezen waren, 

terwijl, gezien de vrijspraak van ver
weerder, en overeenkomstig voormelde 
wettelijke bepalingen, de strafrechter 
zich onbevoegd had dienen te verklaren 
om uitspraak te doen over de vorderingen 
van de eisers en zich ervan had moeten 
onthmiden die vorderingen ongegrond te 
verklaren: 

Overwegende enerzijds dat, wat betreft 
de strafvordering, nu de telastleggingen 
niet bewezen zijn verklaard, de eisers 
niet ontvankelijk zijn om bij een andere 
rechter een vordering tot schadeloosstel
ling aanharigig te maken welke gegrond 
is op de misdrijven die zij beweren 
gepleegd te zijn, welke ook de kwalifi-
catie ervan moge wezen ; ' 

Overwegende anderzijds dat de straf
rechter, door aan de burgerlijke partijen 
de vorderingen te ontzeggen welke zij op 
die misdrijven hebben gegrond, geenszins 
uitspraak heeft gedaan over de vorde
ringen die eisers eventueel op een andere 
oorzaak zouden kunnen steunen ; 

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

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

.20 maart 1973. - ,2e kamer. - Voor
zitter, de H. Delahaye, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Ve1·slaggever, de 
H. V ersee. - Gelijlcluidende conchtsie, de 
H. Charles, advocaat-generaal.- Pleiter, 
de H. Bayart. 

3e KAME«. - 21 maart 1973. 

1° CASSATIEMIDDELEN.- BURGER

LIJKE ZAKEN. - MIDDEL WAARBIJ AAN 

DE RECHTER WORDT VERWETEN RET 

ROGER BEROEP VAN DE VERWEERDER 
ONTV ANKELIJK TE REB BEN VERKLAARD. 

- RECHTER DIE RET BEROEPEN VON
NIS HEEFT BEVESTIGD EN VERWEERDER 

TOT DE KOSTEN HEEFT VEROORDEELD. 

- MIDDEL VAN BELANG ONTBLOOT. 

,2° CASSATIEMIDDELEN. - BURGER· 

LIJKE ZAKEN.- MIDDEL DAT KRITIEK 

OEFENT OP EEN BESCHIKKING VAN DE 

BESTREDEN BESLISSING WAARDOOR DE 

ElSER NIET KON BENADEELD WORDEN• 
- NIET-ONTVANKELIJKHEID. 

3° CASSATIEMIDDELEN. ~BunGER· 
LIJKE ZAKEN.- MIDDEL WAARBIJ AAN 

HET BESTREDEN ARREST WORDT VER

WETEN, OP RET HOGER BEROEP VAN DE 

VERWEERDER, VONNISSEN TE HEBBEN 
BEVESTIGD, VOOR ZOVEEL ALS NODIG. 

- ErSER DIE GEEN HOGER BEROEP 
HEEFT INGESTELD EN NIET TOT DE 

KOSTEN VEROORDEELD WERD.- NIET 

ONTV ANKELIJK MID DEL. 

4° CASSATIEMIDDELEN.- BURGER

LIJKE ZAKEN.- MIDDEL WAARBIJ DE 

MISKENNING VAN DE BEWIJSKRACHT 
VAN EEN AKTE. WORDT AA,NGEVOERD. -

GEEN VERDERE PRECISERING.- NIET
ONTV A,NKELIJKHEID. 

5° RECHTERLIJK GEWIJSDE. 

BURGERLIJKE ZAKEN. ARBEIDS

ONGEVALLEN. VONNIS WAARBIJ 
DE ARBEIDSONGEVALLENVERZEKERAAR 

WORDT VEROORDEELD TO'I' BETALING 

VAN VERGOEDINGEN VOOR DE PERIODEN 
VAN TIJDELIJKE ARBEIDSONGESCRIKT· 

REID EN EEN DESKUNDIGENONDERZOEK 

WORDT BEVOLEN OM VAST TE STELLEN 

OF DEZE ONGESCHIKTREID A,AN EEN 

ONGEVAL TE WIJTEN. IS. - VONNIS 
DOOR TEGENSTRIJDIGHEID A,ANGETAST . 

- VONNIS DAT GEEN GEZAG VAN GE

WIJSDE HEEFT VOOR HET BESTA,A,N VAN 
EEN ARBEIDSONGEVAL. 

6° CASSATIEMIDDELEN.- BuRGER

LIJKE ZAKEN. - .Th;{IDPEL DAT ENKEL 

KRITIEK OEFENT OP REDENEN DIE GEEN 

!J."i"VLOED HEBBEN OP DE WETTELIJK• 
REID VAN DE BESTREDEN BESLISSING. 

- MIDDEL ZONDER BELANG. 

7o GERECHTSKOSTEN. - BuRGER

LIJKE ZAKEN.- ARBEIDSONGEVALLEN. 

- VOORZIENING IN CASSATIE TEGEN DE 

VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ VAN DE 

WERKGEVER. - KOSTEN TEN LASTE 
VAN DE VERZEKERINGSl\1AATSCRAPPIJ. 

1 o N iet ontvanlcelijlc, we gens het ontbreken 
vcm belang, is het midclel wam·bij aan 
het best1·eclen w·rest worclt venveten het 
hoge1· be1·oep van de venveercler in cas
satie ontvankelijlc te hebben verklaarcl, 
terwijl het ar1·est het vonnis a quo, voor 
zoveel als nodig, heeft bevestigcl en 
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verweerder tot de kosten van· het hager 
beroep heejt veroordeeld (I). 

2° Niet ontvankelijk, wegens het ontbreken 
van belang, is het middel dat h·itiek 
oejent op een bepaling van de bestreden 
beslissing waar·door de eiser niet kon 
benadeeld worden (2). 

3° Niet ontvanlcelijk, wegens het ontbreken 
van belang, is het middel waar·bij aan 
het arrest wordt verweten, op de hoger·e 
beroepen van de verweer·der, vonnissen 
te hebben bevestigd, wanneer de eiser 
geen hager beroep had ingesteld en niet 
tot de kosten van het hager beroep 
veroordeeld werd. 

4° Niet ontvanlcelijlc, wegens het ontbr·eken 
van belang, is het middel waarbij de 
miskenning van de bewijslcr·acht van 
een alcte w01·dt aangevoerd, zonder· nauw
keurig te bepalen waar·in de bewijs
kracht van deze akte zou miskend zijn (3). 
(G.W., art. 1080.) 

5° W anneer inzake arbeidsongevallen, 
de rechtm· de arbeidsongevallenver·zeke
raar heeft vemordeeld tot betaling aan 
een werknemer• van vergoedingen voor 
de perioden van tijdelijlce arbeidsonge
schilctheid en een deskundigenonderzoek 
heeft . bevolen om vast te stellen of deze 
ongeschilctheid aan een ongeval te wijten 
was, is het vonnis do01· tegenstrijdigheid 
aangetast en heejt het geen gezag van 
gewijsde voor het bestaan van een ar
beidsongeval (4). (G.W., art. 22.) 

6° Van belang ontbloot is het middel dat, 
in burgerlijke zaken, slechts kritiek 
oefent op redenen die geen invloed heb
ben op de wettelijkheid van de best?·eden 
beslissing (5). 

7° Wanneer· inzake arbeidsongevallen, de 
voor'ziening van de getr·o fjene tegen de 
verzelceringsmaatschappij en de werk
gever woTdt verwoTpen, wordt alleen de 
veTzekeTingsmaatschappij in de leas
ten veroordeeld (6). (Wet van 20 meart 
1948, het enig artikel.) 

(1) Men raadplege cass., 5 februa-ri 1966 
(Bull. en PAsiC., 1966, I, 726). 

(2) Cass., 25 juni 1971 (.Arr. cass., 1971, 
blz. 1094); 14 februari -1973, supra, blz. 594. 

(3) Cass., 26 oktober 1972, supra, blz. 203. 
(4) «Ret rechterlijk gewijsde en het Ge

rechtelijk Wetboek "• plechtige openingsrede 

(ALAMEDA RETAMA,L, T. GEMEENSCHAPPE
LIJKE KAS VAN VERZEKERING TEGEN 
ARBEIDSONGEV ALLEN « LA BELGIQUE 
INDUSTRIELLE ».) 

ARREST (veTtaling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 27 oktober 1971 door het Ar
beidshof te Luik gewezen-; 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 19, 1051, 
1055 van het Gerechtelijk Wetboek, 1319, 
1320 van het Burgerlijk Wetboek en 
97 van de Grondwet, 

dooTdat het bestreden arrest het hoger 
beroep ontvankelijk verklaart dat ver
weerster, bij exploot van 15 juli 1971, 
heeft ingesteld tegen de vmmissen van 
3 oktober 1969, 2 decembe:r 1969 met 
uitzondering van zijn definitief gedeelte, 
20 maart 1970, 6 oktober 1970 en 30 juni 
1971 van de vrederechter te Fleron, hoe
wei het vaststaat dat de eerste twee von
nissen respectievelijk op 20 maart 1970 
en op 5 april 1971 aan verweerster waren 
betekend, op grond dat « artikel 1055 
van het Gerechtelijk Wetboek het recht 
tot hoger beroep . tegen een vonnis alvo
rens recht te doen weer doet opleven, 
zelfs wanneer de termijn voor hoger be
roep verlopen is en de partij erin heeft 
berust of het zonder voorbehoud ten uit
voer gelegd heeft », 

ter·wijl, zoals het arrest er trouwens 
zelf op wijst, het vonnis van 30 juni 1971, 
« dat een eindvonnis is in zover het de 
rechtsvordering van eiseres in hoger be
roep niet ontvankelijk verklaart, ... de 
zaak naar de rol verwijst in verband met 
de nog niet beslechte punten van de eer
ste rechtsvordering van gedaagde in ho
ger beroep (thans eiser) » en de beide 
vonnissen van 3 oktober 1969 en van 
2 december 1969, het eerste in zijn ge
heel, het tweede gedeeltelijk, beslissin
gen waren alvorens recht te doen die 
uitsluitend over de rechtsvordering van 
eiser waren gewezen ; hoewel tegen ieder 
vonnis alvorens recht te doen hoger be-

van 1 september 1971, uitgesproken door 
Eerste Advocaat-generaal Mahaux : het gezag 
van gewijsde geldt slechts voor wat zeker en 
noodzakelijk is gewezen. 

(5) Cass., 10 mei 1969 (Arr. cass., 1069, 
blz. 874.). , 

(6) Cass., 25 oktober 1972, supm, blz. 201. 
I 
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roep kan worden ingesteld tegelijkertijd 
als tegen het eindvonnis (artikel 1055 
van het Gerechtelijk Wetboek), het ont
breken van een eindvonnis over de rechts
vordering van eiser echter het hoger be
roep niet ontvankelijk maakte dat ver
weerster, bij akte van 15 juli 1971, had 
ingesteld tegen de vonnissen van 3 okto
ber 1969 en 2 december 1969 die haar ver
schillende maanden voordien waren bete
kend, ook al waren die hogere beroepen 
ingesteld samen met het hoger beroep te
gen de latere vonnissen die alle alvorens 
recht te doen uitspraak deden over die 
rechtsvordering (schending van de artike
len 1051 en 1055 van het Gerechtelijk 
Wetboek); het arrest, door de toepassing 
van artikel 1055 van het Gerechtelijk 
W etboek te rechtvaardigen op grond van 
het definitief karakter van het vonnis 
van 30 juni 1971, waarvan het vaststelt 
dat het de nog niet beslechte punten van 
de rechtsvordering van eiser naar de rol 
verwijst, de wettelijke begrippen van 
eindvonnis en van vonnis alvorens recht 
te doen heeft miskend (schending van 
artikel19 van het Gerechtelijk Wetboek), 
alsmede de bewijskracht van het vonnis 
van 30 juni 1971 in zover het een eind
vonnis zou zijn over de rechtsvordering 
van eiser (schending van de artikelen 1319 
en 1320 van het Burgerlijk Wetboek) 
en door tegenstrijdigheid is aangetast 
(schending van artikel 97 van de Grand
wet) : 

Overwegende dat het middel het arrest 
verwijt het hoger beroep van verweer
ster tegen de vonnissen van 3 oktober 
1969, 2 december 1969, 20 maart 1970 
en 6 oktober 1970 ontvankelijk te hebben 
verklaard; 

Overwegende dat het arrest die von
nissen bevestigt « voor zoveel als nodig » ; 
dat het derhalve eiser niet heeft bena
deeld; 

Dat het middel niet ontvankelijk is 
bij gebrek aan belang; 

O~er het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 19, 23, 24, 
26, 28, 1050, 1051, 1055, 1068 van het 
Gerechtelijk W etboek en 97 van de 
Grondwet, 

doordat het bestreden arrest in zijn 
gronden verklaart dat " het hoger beroep 
van 15 juli 1971 (van verweerster) tege
lijkertijd tegen het eindvonnis van 30 ju
ni 1971 en tegen de vorige vonnissen kan 
worden ingesteld met uitzondering van 
de definitieve beschikking van veroorde
ling tot geldsommen van het vonnis van 

2 december 1969 ; dat het hoger beroep, 
derhalve, enkel doelt op het eindvonnis 
van 30 juni 1971, daar de vorige vonnis
sen alvorens recht te doen aan eiseres in 
hoger beroep geen nadeel hebben berok
kend ... », en, in zijn beschikkende gedeel
te, " het hoger beroep ontvankelijk !ln 
gedeeltelijk gegrond verklaart ; het von
nis van 30 juni 1971 van het vredege
recht te Fleron vernietigt ; de beide ver" 
slagen van de, geneesheer-deskundige 
W eeckers bekrachtigt en, voor zoveel 
als nodig, de door de eerste rechter uit
gesproken vonnissen alvorens recht te 
doen bevestigt, waarvan het vonnif van 
2 december 1969 in kracht van gewijsde 
is gegaan ; . . . eiseres in hoger beroep 
rechtens veroordeelt in al de kosten van 
de beide instanties ... », 

terwijl, eerste onderdeel, deze beslissing 
dubbelzinnig is in zover zein het onzekere 
laat o_f, naar de opvatting van de rechter, 
het hoger beroep ontvankelijk is ver
klaard tegen alle vonnissen als bedoeld 
in de akte van 15 juli 1971 of aileen tegen 
het vonnis van 30 juni 1971, bij gebrek 
aan grieven tegen de vorige vonnissen 
(schending van artikel 97 van de Grand
wet); 

tweede onderdeel, hoewel hoger beroep 
tegen een eindvomiis of tegen een vonnis 
alvorens recht te doen het geschil zelf bij 
de rechter in hoger beroep aanhangig 
maakt, deze kennisneming echter wordt 
uitgeoefend in zover dit hoger beroep 
ontvankelijk is; nu het vaststaat dat 
het vonnis alvorens recht te doen van 
3 oktober 1969 inzake de rechtsvorde
ring van eiser, waarbij een deskundige 
werd aangesteld, en dat van 2 december 
1969 inzake dezelfde rechtsvordering, het
welk gedeeltelijk een eindvonnis is, hou
dende veroordeling tot hoofdsom, inte
resten en kosten, en gedeeltelijk een von
nis alvorens recht te doen, waarbij de
zelfde deskundige met een aanvullende 
opdracht werd aangesteld, respectieve
lijk op 20 maart 1970 en op 5 april 1971 
aan verweerster waren betekend, en dat 
het vonnis van 30 juni 1971, of enig ander 
vonnis over de rechtsvordering van eiser, 
geen eindvonnis was, het bestreden arrest 
het hoger beroep niet ontvankelijk kon 
verklaren en, ten grande, het deskundi
genverslag van 27 oktober 1969 bekrach
tigen dat ter uitvoering van het vonnis 
van 3 oktober 1969 was neergelegd, of dit 
vonnis alvorens recht te doen en dat 
van 2 december 1969 bevestigen, zonder 
de artikelen 1050, 1051, 1055 en 1068 
van het Gerechtelijk W etboek te scherr-
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den ; door te verklaren het in kracht van 
gewijsde gegaan vonnis van 2 december 
1969 te bevestigen en te veroordelen in 
het gedeelte van de gedingkosten waar
over dit vonnis reeds definitief uitspraak 
had gedaan, het arrest bovendien de ar
tikelen 19, 23, 24, 26 en 28 van hetzelfde 
wetboek heeft geschonden : 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overw.egende dat eiser het arrest ver
wijt in het onzekere te laten of het het 
hoger beroep van verweerster ontvanke
lijk heeft verklaard tegen aile vonnissen 
als bedoeld in de akte van hoger beroep, 
onder voorbehoud van het definitieve 
gedeelte van het vonnis van 2 december 
1969, of aileen tegen het vonnis van 
30 juni 1971 ; 

Overwegende dat het arrest al deze 
vonnissen " voor zoveel als nodig » be
vestigt, behalve dat van 30 juni 1971; 
dat eiser aldus geen grief kan aanvoeren, 
welke ook de uitlegging van het bestreden 
arrest zij; 

W at het tweede onderdeel betreft : 

In zover het middel het arrest verwijt 
de vonnissen van 3 oktober 1969 en 
2 december 1969 voor zoveel als nodig 
te hebben bevestigd : 

Overwegende dat eiser in dit opzicht 
geen grief kan aanvoeren; dat hij immers 
na die vonnissen te hebben doen beteke
nen, ertegen geen hoger beroep heeft in
gesteld en de ontvankelijkheid van het 
hoger beroep van· verweerster heeft be
twist; 

In zover het middel het arrest verwijt 
verweerster te hebben veroordeeld in 
gedingkosten waarover het vonnis van 
2 december 1969 reeds uitspraak had 
-gedaan : 

Overwegende dat eiser geen grief kan 
aanvoeren tegen een beslissing die ver
weerster veroordeelt ; 

Dat de beide onderdelen van het mid
del niet. ont-vankelijk zijn bij gebrek aan 
belang; 

Over het vierde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1315, 1319, 
1320, 1322 van het Burgerlijk Wetboek 
en 97 van de Grondwet, 

doo1·dat, om het middel van eiser te 
verwerpen " dat het te sluw is om te be
weren dat dit verband (het oorzakelijk 
verband tussen het ongeval en de schade) 
thans niet ineer kan worden nagegaan, 

wat juist is, terwijl het door eiseres in 
hoger beroep . (thans verweerster) niet 
werd betwist en het door wie ook kon 
worden nagegaan (zie brief van dokter 
Thomas-Decortis : " Om met zekerheid te 
verklaren dat er tussen de uveitis en het 
qngeval een verband bestaat zou men 
de gewonde onmiddellijk na zijn ongeval 
hebben moeten zien. Dokter Claire Stas
sart-Hourlay die de patient het eerst 
heeft gezien enkele dagen na het ongeval 
heeft de tramnatische oorsprong van de· 
uveitis niet in twijfel getrokken. Dat 
lijkt me zeer belangrijk. Zij kon het best 
daarover oordelen ») », het bestreden 
arrest doet gelden " dat aan eiseres in 
hoger beroep (thans verweerster) niet kan 
worden verweten dat zij zich beroept op 
hetgeen bij het deskundigenonderzoek is 
gebleken, wanneer zij aanvankelijk in de 
onzekerheid werd gelaten door een advise
rend geneesheer die in werkelijkheid van 
haar kant erover heeft geklaagd in ver
band met de datum van het ongeval 
misleid te zijn geweest », 

tenuijl, ee1'ste oncle7·deel, nit geen enkei 
element van het debat voor de rechter 
voortvloeit dat verweerster door haar 
adviserend geneesheer aanvankelijk in 
de onzekerheid was gelaten met betrek
king tot het oorzakelijk verband tussen 
het ongeval en de le'tsels (schending van 
artikel 1315 van het Burgerlijk Wet
hoek); 

tweecle onde1'deel, de verklaring dat 
de vergissing in verband met de datum 
van het ongeval, die tijdens de gerechte
lijke expertise door de adviserend genees
heer werd vastgesteld, het voorwerp zou 
geweest zijn van een klacht van ha
rentwege en haar mening inzake het oor
zakelijk verband tussen de uveitis en het 
ongeval ongelclig zou gemaakt hebben, 
de bewijskracht miskent van de versla
gen van de geneesheer-deskundige dokter 
Weeckers van 27 oktober 1969 en van 
3 februari 1970 die melding maken van 
de tussenkomsten van de adviserend 
geneesheer dokter Stassart-Hourlay 
(schending van de artikelen 1319, 1320 
en 1322 van het Burgerlijk Wetboek); 

de1·de ondeTdeel, de grond niet passend 
antwoordt op het middel, inzonderheid 
in zoverre, niettegenstaande de eventuele 
vergissing in verband met de datmn van 
het ongeval (26 april 1969 in plaats van 
19 april 1969), eiser betoogde dat, daar 
de adviserend geneesheer van verweer
ster de patient het eerst en enkele dagen 
na het ongeval had gezien, zij het best 
over de zaak kon oordelen, dat zij de 
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.traumatische oorsprong van de uveitis 
niet in twijfel had getrokken en dat de 
rechten van verdediging van eiser ge
schonden waren door de betwisting ·die 
in dit opzicht te laat was opgeworpen, op 
een moment dat het juist was te zeggen 
dat het oorzakelijk verband niet meer 
kon worden nagegaan (schending van 
.artikel 97 van de Grondwet) : 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat de bekritiseerde 
grond, waarvan niet wordt beweerd dat 
hij de bewijskracht van een akte mis
kent, tot de soevereine beoordeling van 
de feitenrechter behoort ; 

W at het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat het middel niet zegt 
in welk opzicht de verslagen van dokter 
W eeckers betreffende de tussenkomsten 
van de adviserend geneesheer onverenig
baar zijn met de bekritiseerde vast
stelling van het arrest ; 

W at het derde onderdeel betreft : 

Overwegende dat het arrest erop wijst 
dat het zeer uitvoerig en formeel aan
vullend deskundigenonderzoek werd uit
gevoerd door een voortreffelijk genees
heer die alle waarborgen had genomen 
en dat hij besloot tot het ontbreken van 
ieder oorzakelijk verband tussen de let
sels van het slachtoffer en het ongeval 
zoals dit slachtoffer het zelf heeft ver
meld; 

Dat het arrest aldus zijn beslissing 
wettelijk verantwoord en regelmatig ge
motiveerd heeft ; dat het niet verplicht 
was uitvoeriger te antwoorden op de in 
het middel weergegeven stelling van ei
ser; 

Dat geen enkel onderdeel van het mid
del kan worden aangenomen ; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1315, 1319, 
1320, 1350, 3D, 1352 van het Burgerlijk 
Wetboek, 23, 24, 25, 28 van het Gerech
telijk W etboek en 97 van de Grondwet, 

dooTdat het bestreden arrest, na erop 
gewezen te hebben dat, daar verweerster 
tegen het vonnis van 2 december 1969 
geen hoger beroep had ingesteld binnen 
de maand na de betekening ervan, de 
definitieve beschikking van dit vonnis 
houdende veroordeling tot geldsommen, 
zijnde de vergoedingen wegens de ver
streken tijdelijke arbeidsongeschiktheid, 
in kracht van gewijsde was gegaan, af
wijzend beschikt op de rechtsvordering 
van eiser van 23 september 1969 tot 

betaling van de wettelijke schadeloos
stellingen ter vergoeding van het arbeids
ongeval waardoor hij op 19 april 1969 
was getroffen, op grond dat bij het von
nis van 3 oktober 1969 waarbij aan de 
deskundige de gewone opdracht werd 
gegeven, « de werkgever niet had toege
geven of betwist dat het om een arbeids
ongeval ging, daar zijn geneesheer hem 
niet in staat had gesteld zulks te doen "• 
en dat met de veroordeling van 2 decem
ber 1969 tot geldsommen als wettelijke 
vergoedingen berekend op grond van 
de gegevens van het deskundigenverslag 
van 27 oktober 1969, de rechtsmacht van 
de eerste rechter met betrekking tot de 
erkenning van een arbeidsongeval in de 
zaak niet was uitgeput, dat zulks niet 
zijn bedoeling was daar hij de door de 
deskundige uitgedrukte twijfel overnam 
en hem een aanvullende opdracht gaf 
om het eventueel oorzakelijk verband 
tussen het ongeval en de staat van het 
slachtoffer na te gaan, dat deze twijfel 
zekerheid geworden is na het verslag 
van 3 februari l9'ZO waarin de deskundige 
formeel besloot tot het ontbreken van een 
dergelijk oorzakelijk verband, en dat 
aldus grond bestaat om « voor recht te 
zeggen dat gedaagde in hoger beroep 
(thans eiser) niet het vereiste bewijs heeft 
geleverd van een arbeidsongeval in de 
wettelijke. zin "• 

tenvijl, eeTste ondeTdeel, de veroordeling 
tot geldsommen die door het in kracht 
van gewijsde gegaan vonnis van 2 de
cember 1969 was uitgesproken en tussen 
partijen was gewezen met betrekking tot 
de vordering tot schadeloosstelling voor 
de gevolgen van het arbeidsongeval van 
19 april 1969, de toepassing was door de 
rechter van artikel 2 van de geco6rdi
neerde wetten op de vergoeding der 
schade voortspruitende uit arbeidsonge
vallen, hetgeen noodzakelijk de toepas
sing door dezelfde rechter van artikel 1 
van die wetten insluit en, bijgevolg, de 
erkenning van een oorzakelijk verband 
tussen de letsels die geleid hebben tot de 
verschillende gevallen van arbeidsonge
schiktheid waarvoor vergoeding is bevo
len ten laste van de verzekeraar-arbeids
ongevallen en het door de getroffene a an
gevoerde arbeidsongeval; de rechter, 
derhalve, in dezelfde rechtsvordering, 
niet zonder het gezag van gewijsde van 
de gedeeltelijke eindbeslissing van 2 de
cember 1969 te miskennen (schending 
van de artikelen 23, 24, 25 en 28 van het 
Gerechtelijk Wetboek), de regels inzake 
het bewijs te schenden (schending van 
de artikelen 1315, 1350, 3D, en 1352 van 
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bet Burgerlijk W etboek) of zich tegen te 
spreken (schending van artikel 97 van de 
Grondwet), in voortzetting kon beslissen 
dat eiser niet het vereiste bewijs had 
geleverd van een arbeidsongeval in de 
wettelijke zin en hem zijn rechtsvorde
ring ontzeggen; 

tweede onderdeel, de verklaring dat 
bij het vonnis alvorens recht te doen van 
3 oktober 1969 de werkgever niet had 
toegegeven of betwist dat het om een 
arbeidsongeval ging, daar de adviserend 
geneesheer geen inlichtingen had ver
strekt, nit geen enkel gegeven van de 
zaak volg~ (schending van artikel 1315 
van het Bnrgerlijk Wetboek) en in elk 
geval onverenigbaar is met de grond van 
deze beslissing dat " de verwerende ven
nootschap (verzekeraar-arbeidsongeval
len van de werkgever) van oordeel is dat 
de getroffene gedeeltelijk kan werken en, 
in die omstandigheden, weigert hem 
schadeloos te stellen op basis van een 
tijdelijke volledige arbeidsongeschikt
heid ,, wat miskenning van de bewijs
kracht ervan meebrengt (schending van 
de artikelen 1319 en 1320 van het Bnr
lijk Wetboek); 

det·de onderdeel, de verklaring dat de 
beslissing alvorens recht te doen van 
2 december 1969 het gevolg van de er
kenning van een arbeidsongeval in de 
zaak, die voortvloeit nit de eindbeslis
sing van dezelfde datum, zon teniet doen 
wegens twijfel van de desklmdige om
trent het oorzakelijk verband, die de 
rechter zon overgenomen hebben, de 
b~wijskracht miskent van deze beslissing 
waaruit geen twijfel van de rechter 
blijkt wanneer hij alvorens recht te doen, 
en onder voorbehond van de rechten van 
de beide partijen, het door verweerster 
gevraagde aanvullende deslumdigenon
derzoek beveelt (schending van de arti
kelen 1319 en 1320 van het Burgerlijk 
W etboek) ; ook al lag deze twijfel aan 
de basis van de beslissing alvorens recht 
te doen en al was hij in tegenspraak met 

·de eindbeslissing, dan nog zou deze tegen
strijdigheid, bij gebrek aan een regel
matig hoger beroep van verweerster 
tegen he~ vonnis van 2 december 1969, 
niets ontnemen aan de draagwijdte en 
aan de gevolgen van het rechterlijk 
gewijsde dat onherroepelijk met deze 
eindbeslissing is verbonden (schending 
van de artikelen 23, 24 en 28 van het 
Gerechtelijk Wetboek), zodat het arrest 
niet passend met redenen is omkleed 
(schending van artikel 97 van de Grand
wet): 

W at het eerste en het derde onderdeel 
betreft : 

Overwegende dat het vonnis van 2 de
cember 1969 gelijktijdig verweerster had 
veroordeeld tot betaling van vergoedin
gen voor de door de deskundige vast
gestelde perioden van tijdelijke arbeids
ongeschiktheid en een aanvullend des
kundigenonderzoek had bevolen omtrent 
het oorzakelijk verband tnssen het onge- · 
val en de vastgestelde aandoening, onder 
voorbehoud van alle rechten van beide 
partijen; 

Overwegende dat, nu voormeld vonnis 
van 2 december 1969 een dergelijk aan
vullend deskundigenonderzoek beveelt, 
het door tegenstrijdigheid is aangetast 
en dat, daar niet met zekerheid kan wor
den uitgemaakt wat de rechter heeft be
slist met betrekking tot het oorzakelijk 
verband tussen het aangevoerde ongeval 
en de letsels van eiser, het vonnis in dit 
opzicht geen . gezag van gewijsde heeft ; 

Overwegende dat het arrest dus, zonder 
zich tegen te spreken en zonder de in het 
middel bedoelde wettelijke bepalingen te 
schenden, heeft kunnen beslissen dat het 
litigieuze ongeval geen arbeidsongeva1 
was in de zin van de wet ; 

Wat het t;veede onderdeel betreft : 

Overwegende dat nit het antwoord op 
het derde onderdeel van het vierde mid
del blijkt dat de in dit tweede onderdeel 
bekritiseerde gronden zonder invloed 
zijn op de wettelijkheid van het bestre
den beschikkende gedeelte ; 

Dat geen enkel onderdeel van het 
middel kan worden aangenomen ; 

Om die redenen, verwerpt de voor
zienihg ; gelet op het enige artikel van de 
wet van 20 maart 1948, veroordeelt ver
weerster in de kosten. 

21 maart 1973. - 3e kamer. - Voor
zitter, de H. Polet, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Verslaggevet·, Rid
der de Schaetzen. - Gelijkluidende con
clusie, de H. Duchatelet, advocaat-gene
raal. - PleiteTs, de HH. Dassesse en 
Simont. 

3e KAMER. - 21 maart 1973. 

1o BEWIJS.- BEWIJS DOOR GESCHRIFT. 
- BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN. -
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BURGERLIJKE ZAKEN. - AKKOORD 
DOOR DE PARTIJEN GESLOTEN NA HET 
EINDE VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST 
VOOR BEDIENDEN. - 0VEREENKOMST 
VOORAFGEGAAN VAN VOORSTELLEN EN 
TEGENVOORSTELLEN. - REOETER DIE 
BESLIST DAT DEZE OVEREENKOMST HET 
EERSTE STUK VAN DE AFREKENING 
TUSSEN DE PARTIJEN IS. - GEEN 
MISKENNING VAN DE BEWIJSKRAOHT 
VAN DE AKTEN. 

2D BEWIJS.- BEWIJS DOOR GESOHRIFT. 
- BEWIJSKRAOHT VAN DE AKTEN. -
BuRGERLIJKE ZAKEN. - AKTE TOT 
AFREKENING TUSSEN DE PARTIJEN. -
UITLEGGING NIET ONVERENIGBAAR MET 
DE BEWOORDINGEN VAN DE AKTE. -
GEEN MISKENNING VAN DE BEWIJS
KRAOHT VAN DE AKTEN. 

3D CASSATIEMIDDELEN. - BuRGER
LIJKE ZAKEN. MIDDEL ZONDER 
BELANG GEWORDEN WEGENS DE BE
SLISSING VAN HET HOF OVER EEN 
ANDER MIDDEL. NIET-ONTVANKE
J,IJKHEID. 

1D Wanneer de partijen een akkoord hebben 
gesloten na het einde van de arbeids
overee?ukomst voor bedienden tussen hen, 
en dit akkoord is voomjgegaan van voor
stellen en tegenvoorstellen tussen de 
partijen, wo1·dt de bewijskracht van dit 
akkoord niet miskend doo1· de rechter die 
beslist dat dit het eerste stuk van de 
ajrekening tussen de partijen is. (B.W., 
art. 1319, 1320 en 1322.) 

2D De bewijskracht van de akte tot vast
stelli'll>g van· de ajrekening tussen de 
partijen, wordt niet miskend door de 
rechter die aan deze akte een uitlegging 
geeft die niet onve1·enigbam· is met de 
bewoordingen ervan. (B.W., art. 1319, 
1320 en 1322.) 

3D Niet ontvanlcelijk is het middel dat voor 
de eise1· zonder belang is geworden we gens 
de beslissing van het Hof ove1· een ander 
middel van de voorziening (1). 

(NAAMLOZE VENNOOTSOHA,P « GRANDS 
:1\-IOULINS DE BRUXELLES ll, T. DEOLOUX.) 

ARREST (vertaling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 

(1) Cass., 14 september 1972, supra, blz. 59. 

arrest, op 25 juni 1971 gewezen door het 
Arbeidshof te Luik, afdeling Luik; 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 1134, 1135, 1319, 
1320, 1322 van het Burgerlijk Wetboek, 
23 van de wetten betreffende het bedien
dencontract, gecoordineerd bij koninklijk 
besluit van 20 juli 1955, en 12 van de 
wet van 12 april 1965 betreffende de 
bescherming van het loon der werk
nemers, 

dom·dat, na afwijzend te hebben be
schikt op het middel waarin eiseres bij 
conclusie in hager beroep aanvoerde dat 
de arbeidsovereenkomst voor bedienden 
waardoor partijen verbonden waren, op 
29 januari 1968 een einde had genomen, 
dat bij schrijven van 15 februari, 24 fe
bruari en 13 maart 1968 de rekeningen 
tussen partijen in onderlinge overeen
stemming werden opgemaakt ; dat ver
weerder op geen enkel ogenblik bij deze 
briefwisseling een vergoeding wegens 
uitwinning vorderde, dat integendeel ver
weerder kwijting voor afrekening heeft 
gegeven, onder uitsluitend voorbehoud 
van het geschil omtrent het vakantiegeld 
en de wettelijke feestdagen, het bestreden 
arrest. eiseres heeft veroordeeld om aan 
verweerder een vergoeding wegens nit
winning te betalen, op grond dat de tijd, 
verlopen tussen het einde van de overeen
komst en de redactie van het stuk waarbij 
de overeenstemming van 'partijen is 
vastgesteld, daaraan het karakter niet 
ontneemt van een loutere kwijting voor 
afrekening die bij de wet wordt geregeld; 
dat dit het eerste stuk van de afrekening 
tussen partijen was; dat de betaling van 
de bedragen aan verweerder verschuldigd 
als opzeggingsvergoeding, premie wegens 
bedrijfssluiting en vakantiegeld, afhan
kelijk was gesteld van de terugzending 
door verweerder van het dubbel van de 
brief met de vermelding « voor akkoord
bevinding en voor afrekening " ; dat de 
verstreken termijn dus geen bewijs was 
dat het ging om een dading; dat boven
dien de door · eiseres aangevoerde dading 
geen enkele melding maakte van een 
verzaking van de uitwinningsvergoeding ; 
dat hierover geen onderhandelingen heb
ben plaatsgehad v66r de kwijting van 
13 maart 1968; dat uit het feit dat 
verweerder slechts voorbehoud had ge
maakt met betrekking tot zijn vakan
tiegeld, niet kan worden afgeleid dat hij 
al het overige, en met name de uit
winningsvergoeding, heeft willen verza
ken ; dat die verzaking uitdrukkelijk 
had moeten worden bedongen, 
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te1·wijl bet al.dword van 13 maart 1968 
werd voorafgegaan door een voorstel tot 
~frekening vanwege eiseres bij brief van 
13 februari 1968 en door een tegenvoor
stel vanwege verweerder bij brief van 
24 februari 1968, zodat bet arrest, door 
te beslissen dat het akkoord van 13 maart 
1968 het eerste stuk van de afrekening 
tussen partijen was, de bewijskracht 
heeft miskend, die aan de voorgenoemde 
brieven van 13 februari 1968 ·en 24 fe
bruari 1968 moest worden gehecht kra'cb
tens de artikelen 1319, 1320 en 1322 van 
het Burgerlijk W etboek, 

tenvijl de overeenkomst op 29 januari 
1968 een einde genomen beeft, het 
akkoord van 13 maart 1968 werd vooraf
gegaan door een, brief van 24 februari 
1968 waarin verweerder bij zijn akkoord
bevinding slechts voorbeboud maakte 
betreffende zijn vakantiegeld en de wet
telijke feestdagen, en het aldword van 
13 maart 1968 werd opgesteld onder dit 
voorbehoud, zodat dit akkoord niet kon 
worden beschouwd als een kwijting voor 
~frekening die door de bediende bij het 
einde van de overeenkomst werd afge
geven en waarop artikel 23 van de voor
noemde gecoordineerde wetten betref
fende de arbeidsovereenkomst voor 
bedienden en artikel 12 van de voor
noemde wet van 12 april 1965 van 
toepassing zijn, maar integendeel, over
eenkomstig de artikelen 1134 en 1135 van 
bet Burgerlijk W etboek, voor partijen 
tot wet moest strekken, 

en tenvijl, verweerder op de door 
eiseres opgemaakte rekening van 13 maart 
1968 de vermelding gesteld had " voor 
akkoordbevinding en voor afrekening 
onder voorbehoud van de vermelding op 
bijgaande postscriptum " en dit post
scriptum slechts betrekking had op het 
eventuele recht van het personeel op 
betaling van een vakantiegeld en een 
uitkering voor de feestdagen, zodat de 
bewoordingen van diG akkoord inslooen 
dat verweerder afzag van aile andere eis, 
Inet name van elke vordering van uit
winningsvergoeding, waar11it volgt dat 
het bestreden arrest de bewijskracht 
heeft miskend die aan de overeenkomst 
van 13 maan 1968 moest gehecbt worden 
kri:whtens de artikelen 1319, 1320 en 1322 
van het Burgerlijk W etboek ; 

Betreffende het eerste onderdeel : 

Overwegende dat, door te overwegen 
<clat de tussen partijen gewisselde voor
·stellen en tegenvoorstellen tot afrekening 
"slechts onderbandelingen waren en dat 
;aileen de door verweerder op 13 maart 

1968 gegeven kwijting bet eerste stuk 
van de afrekening tussen partijen was, 
het arrest de bewijskracht van die 
geschriften niet heeft miskend ; 

Dat dit onderdeel feitelijke grondslag 
mist; 

Betreffende het tweede en het derde 
onderdeel smnen : 

I 

Overwegende dat, na te hebben onder
zocht of de kwijting voor afrekening 
moest worden beschouwd als een " wer
kelijke dading ,, zoals eiseres in haar 
aanvullende conclusie betoogde, het 
arrest deze stelling verwerpt om de 
redenen die het aangeeft, en, vaststellend 
dat eiseres de betaling van de bedragen, 
aan verweerder verschuldigd als opzeg
gingsvergoeding, premie wegens bedrijfs
sluiting en vakantiegeld, afhankelijk had 
gesteld van de ondertekening van een 
kwijting waarop de vermelding voor
kwam " voor akkoordbevinding en voor 
afrekening ,, beslist dat die kwijting 
slechts betrekking had op de daarin 
vermelde " posten " en dat, bij ontstente
nis van een uitdrukkelijk beding van ver
weerder, niet mocht worden overwogen 
dat hij ervan afgezien had een uitwin-· 
nings,fergoecling te vorderen; 

Overwegende dat die beslissing, die aan 
het betwiste geschrift een interpretatie 
geeft die niet onverenigbaar is met zijn 
bewoordingen, de bindende kracht van 
dit geschrift niet heeft miskend ; 

Dat het derde onderdeel niet kan 
worden aangenomen en dat derhalve het 
tweede onderdeel van het middel geen 
belang beeft ; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen ; 

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

21 maart 1973. 3e kamer. -
Voorzitter, de H. Polet, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Verslaggever, de 
H. Busin. - Gelijkluidende conclttsie, de 
H. Duchatelet, advocaat-generaal. 
Pleiters, de HH. Bayart en Fally. 

3e KAMER. - 21 maart 1973. 

10 CASSATIE. - BEVOEGDREID. 

DIENSTPLICRT.- MIDDEL TEN BETOGE 

DAT DE HOGE MILITIERAAD SLECHT, 
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IN FEITE, DE GEGEVENS VAN DE ZAAK Om die redenen, verwerpt de VOOr-
HEEFT BEOORDEELD. - HOF NIET ziening. 
BEVOEGD OM KENNIS ERVAN TE NEMEN. 

2D DIENSTPLICHT. - DIENSTPLICH
TIGE DIE AFSTAND HEEFT GEDAAN VAN 
RET UITSTEL DAT HEM WAS VERLEEND. 
- 0NOVERKOMELIJKE DWALING. 
SOEVEREINE BEOORDELING DOOR DE 
l\'ULITIEGERECHTEN. 

1 o H et H of van cassatie is niet bevoegd om 
na te gaan of de Hoge militieraad goed 
of slecht, in feite, de gegevens van de zaak 
heeft beoordeeld (1). (Grondwet, art. 95.) 

2o De militiegerechten beoordelen soeverein 
of er een ononverkomelijke dwaUng aan
wezig is bij de dienstplichtige, die afstand 
heeft gedaan van het uitstel, dat hem was 
verleend. 

(PIRLOT.) 

ARREST (vertaling). 

HET HOF ; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 5 januari 1973 gewezen 
door de Hoge militieraad; 

Over het middel hieruit afgeleid dat de 
bestreden beslissing eisers aanvraag om 
uitstel niet ontvankelijk verklaart, op 
grond dat deze had afstand gedaan van 
de vroeger verleende uitstellen, dat 
krachtens artikel 54 van de dienstplicht
wetten, gecoordineercl op 30 april 1962, 
cleze afstand definitief is en dat, blijkens 
de gegevens van de zaak, met name een 
verslag van de arrondissementscominis
saris te Dinant, de afstand van de vroeger 
bekomen uitstellen niet het gevolg is van 
een onoverkomelijke clwaling, 

tenvijl de Hoge militieraad geen acht 
heeft geslagen op de persoonlijke en 
gezinsomstandigheden, waarin eiser zich 
bevond op het ogenblik clat hij zijn 
afstand heeft betekend en waaruit bleek 
clat deze afstand werkelijk het gevolg was 
geweest van een onoverkomelijke dwa
ling: 

Overwegende dat de Hoge militieraad 
op onaantastbare wijze in feite beoor
deelt of er al clan niet een onoverkome
lijke clwaling aanwezig is ; 

Dat het middel derhalve niet ontvan
kelijk is; 

(1} Cass., 16 oktober 1967 (A1·r. ca8s., 1968, 
biz. 244). 

21 maart 1973. - 3e kamer. - Voor
zitte1', de H. Polet, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggevm·, Ridder de 
Schaetzen. - Gelijkluidende concl-usie, 
de H. Duchatelet, advocaat-generaal. 

ALGEMENE VERGADERING VAN RET HoF. 

21 maart 1973. 

1o RECHTERLIJKE TUCHT. 
PLAATSVERVANGEND VREDERECRTER. 
- PLAATSVERVANGEND VREDERECH
TER DIE ZIJN AMBTSPLICHTEN HEEFT 
VERZUIMD OF DOOR ZIJN GEDRAG 
AFBREJUK HEEFT GEDAAN AAN DE 
WAARDIGHEID VAN ZIJN AMBT. 
TUCHTRECHTELIJKE BEVOEGDHEID VAN 
RET HoF VAN CASSATIE. 

2D CASSATIE. - BEVOEGDHEID. 
ALGEMENE VERGADERING. - TUCHT
RECETELIJKE VERVOLGINGEN TOT 
ONTZETTING TEGEN 'EEN PLAATSVER
VANGEND VREDERECHTER DIE ZIJN 
AMBTSPLICHTEN HEEFT VERZUIMD OF 
DOOR ZIJN GEDRAG AFBREUK HEEFT 
GED.AAN AAN DE WAARDIGHEID VAN 
ZIJN AMBT. 

3o RECHTERLIJKE TUCHT. 
TUCHTPROCEDURE VOOR EET HOF VAN 

· CASSATIE.- ALGEMENE VERGA,DERING. 
- SAMENSTELLING VAN DEZE VERGA
DERING. 

40 RECHTERLIJKE TUCHT. 
TUCHTRECRTELIJKE PROCEDURE VOOR 
RET HoF VAN CASSATIE.- ALGEMENE 
VERGADERING, - PROCEDURE . IN DE 
RAADKAMER. - ARREST IN OPENBARE 
TEREOETZITTING UITGESPROKEN. 

5o RECHTERLIJKE TUCHT. 
TUCliTPROOEDURE TOT Ol'iTZETTING 
VOOR RET HOF VAN OASSATIE.- AAN 
DE GANG ZIJND GEREOHTELIJK ONDER
ZOEK. ,---- PLAATSVERVANGEND VREDE
REOHTER DIE BEKEND HEEFT DAT HIJ 
DIVERSE GELDSOMMEN HEEFT VERDUIS
TERD EN VERSPILD TEN NADELE VAN DE 
SOHULDEISERS VAN VERSOHILLENDE 
FAILUSSEMENTEN WAARIN HIJ CURA· 
TOR WAS, VAN EEN GEPLAATSTE PER
SOON WAARVAN HIJ DE VOORLOPIGE' 
BEWINDVOERDER WAS, VAN BALIECON-
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FRATERS MET .WIE HIJ ALSDAN GEASSO
CIEERD WAS EN VAN CLIENTEN WIER 

BELANGEN HIJ ZOU VERDEDIGEN, TOEN 
HIJ NOG ADVOCAAT WAS. - 0NTZET

TING. 

1° en 2° Het Hof van cassatie neemt kennis 
van de tuchtve1·volgingen tot ontzetting 
tegen een plaatsvervangend vrede1·echte1', 
die zijn ambtsplichten heeft verzttimd 
of door zijn gedmg afbreuk heeft gedaan 
aan de waardigheid van zijn ambt (1). 
(G.W., art. 404, 405, 409, 413.) 

3° Wanneer het Hof van cassatie in 
algemene vergadering kennis neemt van 
tuchtvervolgingen, bestaat deze verga
dering uit de elf naa1· mngorde ee1·ste 
leden van het Hof of degenen die hen 
ve~·vangen. (G.W., art. 348 en 419.) 

4° De tuchtpmcedw·e voor het H of van 
cassatie, in algemene vergade1·ing zitting 
houdende, wonlt in raadkamer gevoerd. 
Het al'l'est worcit in openbare zitting 
uitgesproken (2). (G.W., art. 419 en 
426.) 

5° Hof van cassatie, in algemene Verga
dering rechtdoende op de vorderingen 
van de procu1·eur-generaal, ontzet de 
plaatsvervangende vrederechter, die di
verse geldsommen heeft verdttisterd en 
verspild ten nadele van de schuldeisers 
van verschillende faillissementen waa1·in 
hij curator was, van een geplaatste per
soon waarvan hij de voorlopige bewind
voerder was, van balieconfraters met wie 
hij geassocieerd was en van cliiinten wier 
belangen hij zou verdedigen toen hij nog 
advocaat was (3). (G.W., art. 404, 405, 
409, 417 tot 420 en 426.) 

(PROCUREUR-GENERAAL 
BIJ RET HOF VA,N CASSATIE, T. L ... ). 

ARREST (vertaling). 

HET HOF ; - Gehoord de geschreven 
vordering die luidt als volgt : 

« Aan het Hof van cassatie, 
>> De procureur-generaal bij het Hof 

van cassatie, 

>> Overwegende dat de Heer L ... , gebo
ren te ... op ... en er wonende .. . (thans 

(1) Cass., 29 juni 1972 (Arr. cass., 1972, 
biz. 1049). 

(2) Men raadplege cass., 29 juni 1972, waar
van sprake in nc·ot 1, en 15 maart 1951 (Btt!l. 

gedetineerd in de gevangenis te ... ), ervan 
beschuldigd wordt, namelijk in 1971 en 
1972 diverse geldsommen, ten bedrage 
van verschillende miljoenen, bedrieglijk 
verduisterd of verspild te hebben ten 
nadele van de schuldeiseres van een 
aantal faillissementen waarin hij curator 
was, van een geplaatste persoon waarvan 
hij de voorlopige bewindvoerder was, 
van confraters van de Luikse balie met 
wie hij alsdan geassocieerd was en van 
clienten wier belangen hij zou verdedigen, 
toen hij advocaat was ; 

n Overwegende dat de Heer L... bij 
koninklijk besluit van ... 1971 tot plaats
vervangend rechter in het vredegerecht 
van het tweede kanton te ... is benoemd 
en dat hij op .. . 1971 ter open bare 
terechtzitting van de rechtbank van 
eerste aanleg te ... de bij artikel 2 van het 
decreet van .20 juli 1831 voorgeschreven 
eed heeft afgelegd ; 

>> Overwegende dat de Heer L... de 
meeste van de hem ten laste gelegde 
feiten erkent en verklaart dat hij de hem 
toevertrouwde gelden bij het spel heeft 
verspild; 

n Overwegende dat het onderzoek, dat 
door de procureur-generaal bij het Hof 
van beroep te .. . is gevorderd en waar
mee een raadsheer van dit hof is· belast, 
nog steeds aan de gang is ; 

>> Overwegende dat reeds nu blijkt uit 
de aard en de ernst van de feiten, die de 
Heer L ... erkent te hebben gepleegd, dat 
hij niet meer waardig is om de rechter
lijke macht verder uit te oefenen ; 

>> Gelet op de artikelen 100, lid .2, van 
de Grondwet, 404, 405, 409, 417 tot 4.20 
en 4.2.2 tot 4.26 van het Gerechtelijk 
Wetboek; 

>> V ordert dat het aan het Hof moge 
behagen, in algemene vergadering, recht
doende in openbare terechtzitting na 
onderzoek in raadkamer, de Heer L ... te 
ontzetten uit het ambt van plaatsver
vangend rechter in het vredegerecht van 
het tweede kant on te .. . en hem in de 
kosten te veroordelen. 

>> Brussel, de 31ste januari 1973. 
>>De procureur-generaal, 
>> (get.) W.J. Ganshof >> ; 

en PASIC., 1951, I, 476) en de conclusie van 
Procureur-generaal Cornil. 

(3) Zoals het arrest zegt waren de feiten 
bewezen zowel door het tuchtrechtelijk voor
onderzcek als door het onderzoek van het Hof 
in raadkamer. 
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Gelet op de geschreven conclusie, 
waarbij de procureur-generaal aan het 
Hof vraagt in te gaan op de hierboven 
overgenomen vordering van 31 januari 
1973, tot ontzetting van de Heer L ... uit 
het ambt van plaatsvervangertd rechter 
in het vredegerecht van het tweede 
kanton te- ... ; 

Gelet op het dossier van het tucht
rechtelijk vooronderzoek ; 

Overwegende dat verweerder bij ko
ninklijk besluit van ... 1971 benoemd is 
tot plaatsvervangend rechter in het 
vredegerecht van het tweede kanton 
te ... ; 

Dat hij op ... 1971 de bij artikel 2 van 
het decreet van 20 juli 1831 voorgeschre
ven eed heeft afgelegd ter openbare 
terechtzitting van de rechtbank van 
eerste aanleg te ... ; 

Overwegende dat door het tuchtrech
telijke vooronderzoek en het onderzoek 
van het Hof in raadkamer is komen vast 
te staan : 

Dat ten tijde van zijn benoeming tot 
plaatsvervangend rechter, verweerder, 
die sinds verschillende jaren aan het spel 
verslaafd was en daardoor in geldmoei
lijkheden geraakte, reeds beschikt had 
over het geld dat hij, in 1970, als advo
caat voor rekening van clienten had 
ontvangen; 

Dat verweerder, een verwoed speler, 
die zijn inzet verhoogde, onder meer in 
het casino van Bad-Neuenahr, bij Bonn, 
in 1971 en 1972, daartoe niet alleen heeft 
beschikt over verschillende miljoenen, 
door hem ontleend, doch nog andere 
belangrijke geldsommen die hij als advo
caat voor rekening van derden onder zich 
hield; 

Dat een sententie van de raad van de 
Orde van 5 december 1972 zijn schrap
ping heeft uitgesproken op grond van 
feiten waaruit bleek dat hij in staat van 
kennelijk onvermogen verkeerde, hetgeen 
hij door zijn schuld had teweeggebracht ; 

Dat verweerder tijdens het tuchtrech
telijk vooronderzoek erkend heeft talrijke 
verduisteringen te hebben gepleegd en 
bedrieglijk of onkies te hebben gehandeld 
in de uitoefening van zijn beroep als 
advocaat, hetzij als voorlopig bewind
voerder van een geplaatste persoon, hetzij 
als curator in faillissementen, hetzij als 
geassocieerd lid van de advocatenvereni
ging met twee andere led en van de ... 
balie, hetzij als raadsman van een verze
keringsmaatschappij of van andere clien
ten, ten voordele of voor rekening van 
wie hij gelden ontvangen of geind had; 

Overwegende dat eruit volgt dat 
verweerder door zijn gedrag ernstig af
breuk heeft gedaan aan de waardigheid 
van het ambt van plaatsvervangend 
rechter en dat hij niet meer waardig is 
om de rechterlijke macht verder uit te 
oefenen; 

Om deze redenen, rechtdoende in 
openbare terechtzitting, na onderzoek in 
raadkamer, gelet op de _artikelen 348, 
404, 405, 409, 413, 418, 419, 420, 422, 
423, 424, 426 van het Gerechtelijk Wet
hoek en 100, lid 2, van de Grondwet, 
ontzet de Heer . . . uit zijn ambt van 
plaatsvervangend rechter in het vrede
gerecht van het tweede kanton te ... ; 
veroordeelt hem in de kosten. 

21 maart 1973. - Algemene vergade
ring. - Voorzitter, de H. Belpaire, eerste 
voorzitter. - Verslaggever, de H. Perri
chon. - Gelijkluidende conclusie, de 
H. Ganshof van der Meersch, procureur
generaal.- Pleiter, de H. Landrain (van 
de balie te Luik). 

1 e KAMER - 22 maart 1973. 

AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST). - AANSPRAKE
LIJKHEID VOOR DE DAAD VAN DE ZAAK 
DIE MEN ONDER ZIJN BEWARING HEEF'r. 
- TOEPASSINGSVOORWAARDE. 

De aan,spmkelijkheid van de bewaarder van 
een levenloze ;zaak hangt aj van het be
staan van een geb1·ek van deze zaak, dat 
in oorzakelijk ve1·band staat met de 
schade (1). (:B.W., art. 1384, lid l.) 
(Impliciete oplossing.) 

(ANTWERPSE VERZEKERINGSMAAT
SCHAPPIJ « SECURITAS ,, T. JOLY.) 

ARREST (vertaling). 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 

(1) Cass., 18 september 1970 (A1"1". cass., 
1971, blz. 59) ; men raadplege cass., 22 oktober 
en.24 december 1970 (ibid., 1971, blz. 174 en 
416). 
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arrest, op 29 mei 1972 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1384, lid 1, van het 
Burgerlijk Wetboek en 97 van de Grand
wet, 

doordat het bestreden arrest de rechts
vordering van verweerder gegrond ver
klaart op de voet van artikel 1384, lid 1, 
van het Burgerlijk Wetboek en vervol
geris eiseres veroordeelt tot betaling van 
een provisionele vergoeding en een 
deskundigenonderzoek beveelt alvorens 
recht te doen over de rest van de vorde
ring, 

terwijl het niet vaststelt dat er tussen 
het gebrek van de zaak, dat het bewezen 
heeft verklaard, en de aangevoerde 
schade een oorzakelijk verband bestaat 
(schending van artikel 1384, lid 1, van 
het Burgerlijk Wetboek), 

terwijl eiseres, in haar conclusie voor 
het hof van beroep, het bestaan van dit 
oorzakelijk verband ontkende, aanvoerde 
dat het ongeval of de schade uitsluitend 
te wijten was aan de fouten van verweer
der en zich tot staving van deze bewering 
beriep op diverse feiten en omstandig
heden welke het bestreden arrest niet 
heeft tegengesproken en waarvan zijn 
motivering de verwerping niet recht
vaardigt, zodat aldus de beslissing die de 
vordering gegrond verklaart op de voet 
van artikel1384, lid 1, van het Burgerlijk 
Wetboek en ze gedeeltelijk toewijst in 
elk geval niet regelmatig met redenen is 
omkleed (schending van 'de artike
len 1384, lid 1, vanhet Burgerlijk Wet
bock en 97 van de Grondwet) : 

Overwegende dat, na te hebben vast
gesteld dat de rechtsvordering van ver
weerder op artikel 1384, lid 1, van het 
Burgerlijk W etboek gegrond was en 
gewezen te hebben op het gebrek in het 
verlichtingssysteem van de door de aan
gestelde van de vennootschap Daix 
bestuurde vrachtauto, het arrest ver
klaart dat eiseres, die de aansprakelijk
heid van die vennootschap dekt, niet' 
bewijst dat dit gebrek geen :;chade heeft 
kum1.en veroorzaken ; clat het vervolgens 
onderzoekt, in antwoorcl op de conclusie 
van eiseres, of de schacle geen andere 
vorzaak had en de door haar voorge
dragen hypothese van de hand wijst ; clat 
het besluit dat de rechtsvorclering van 
verweerder in beginsel gegroncl is ; 

Overwegende clat uit deze overwegin
gen nooclzakelijk client afgeleid te worden 
dat het arrest de aansprakelijkheid van 

eiseres slechts in aanmerking heeft geno
men uit hoofde van het oorzakelijk ver
band, dat het bewezen achtte, tussen het 
gebrek en de schade ; 

Overwegende dat eiser.es het arrest 
bovenclien verwijt geen rechtvaardiging 
te hebben gegeven voor de verwerping 
van haar conclusie waarin wercl aange
voerd dat, indien verweerder de door haar 
opgesomde fouten niet had begaan, het 
ongevalniet zou plaatsgehacl hebben; 

Overwegende dat het arrest crop wijst 
dat uit niets blijkt dat verweerder " zijn 
snelheid niet aanpaste aan de sterkte van 
bet licht waarmee zijn voertuig vooraan 
moest uitgerust zijn "• dat niet is bewezen 
dat hij tegen de vrachtauto is gebovst 
zonder deze te hebben opgemerkt, dat hij, 
integendeel, getracht heeft er omheen te 
rijden doch de linker achterkant van de 
vrachtauto, op 2,41 meter van de rech
terrand van de rijbaan, niet heeft kunnen 
ontwijken; dat het arrest beslist dat. 
niet is aangetoond dat verweerder on
voorzichtig heeft gereden of dat hij de 
hindernis, namelijk de vrachtauto, had 
kmmen ontwijken ; 

Dat het aldus passencl ant.woordt op 
het voorgedragen verweer ; 

Dat de beslissing, bijgevolg, regelmatig 
gemotiveerd en wettelijk verantwoord is ; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

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

22 maart 1973, - 2• kamer. -
Voorzitte1·, de H. Valentin, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, 
de H. Busin. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Delange, advocaat-generaal. -
Pleite1·s, de HH. De Bruyn en Simont. 

1 e KAMER - 22 maart 1973. 

l 0 OPENBARE ORDE. - BURGERLIJK 
"\VETBOEK, ~RTIKEL 1341.- BEPALING 
DIE NOCH DWINGEND NOCH VAN OPEN
BARE ORDE IS. 

2° CASSATIEMU)DELEN;- BuRGER
LIJKE ZAKEN. - MIDDEIJ AFGELEID UIT 
DE SCHENDING VAN WETTELIJKE BEPA
LINGEN DIE NOCH DWINGEND NOCH 
VAN OP;ENBARE ORDE ZIJN.- MIDDEL 
NIET VOORGEDRA,GEN AAN DE FElTEN-



_.;. 731 -

RECHTER EN WAAROVER DEZE NIET OP 
EIGEN INITIATIEF HEEFT BESLIST. -
NIEUW MIDDEL. - · NIET·ONTVANKE
LIJKHEID. 

3° VERDELING. - BESLECHTEN VAN 
DE GESCHILLEN TUSSEN DE PARTIJEN 
BIJ DE VORDERING TOT VERDELING. -
.ARTIKEL 1209, LID 1, VAN HET GE-. 
RECHTELIJK WETBOEK. DRAAG-
WIJDTE VAN DEZE BEPALING. 

4° CASSATIEMIDDELEN. - BuRGER
LIJKE ZAKEN.- MIDDEL VREEMD AAN' 
DE BESTREDEN BESLISSING. - NIET 
ONTVANKELIJK MIDDEL. 

1° A1tikel 1841 van het Burgerlijk Wet
bock betre tfende het bewijs van de 
verbintenissen in burgerlijke zaken is 
geen bepaling die dwingend of van open
bare o1·de is (1). 

2° Nieuw en derhalve niet ontvankelijlc tot 
staving van een voo1·ziening in burger
lijlce zaken is het middel afgeleid uit de 
schending van wettelijke bepalingen die 
niet dwingend of van open bare orde zijn, 
dat niet aan de feitenrechter is voorge
d1·agen en waarover deze niet op eigen 
initiatief hee,ft beslist (2). 

3° Artikel 1209, lid 1, van het Ge1·echtelijk 
W etboek, dat de regel invoert dat de rech
ter beslist ove1· alle geschillen die bij hem 
aanhangig worden gemaalct nam· aan
leiding van een rechtsvordering tot 
verdeling, behoudt aan de rechter het 
recht voor de oplossing e1·van uit te stellen 
tot het vonnis van homologatie is gewezen, 
doch verplicht hem daartoe niet alleen 
omdat een' partij dat vmagt. 

4° Niet ontvanlcelijk, in. bu1·gerlijlce zalcen, 
is het middel dat vreemd is aan het 
geschil dat bij de feitenrechter aanhangig 
is gemaakt en door hem is beslecht (3). 

(FETTWEIS, WEDUWE MAIRLOT, 
T. HENRI EN CHRISTIAN FETTWEIS.) 

ARREST (ve1·taling). 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 

(1) Oass., 15 juni 1965. (Bull. en PAsrc., 
1965, I, 1118); cass., fr. civ., 9 juli 1969 
(Bull., 3e d., nr. 558, biz. 418). 

(2) Oass., 1 december 1972 en 1 maart 1973, 
supra, biz. 321 en 643. 

(3) Oass., 3 april 1964 (Bull. en PAsrc., 
1964, I, 826). 

arrest, op 21 juni 1972 door het Hof van 
beroep te Luik gewezen; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1315, 1319, 
1322, 1331, 1341, 1347, 1349, 1353 van 
het Burgerlijk Wetboek en 97 van de
Grondwet, 

doordat het best~eden arrest, recht
doende over de betwisting die door de 
verweerder Henri Fettweis was opgewor
pen in de verdeling van de nalatenschap 
van de moeder van partijen « in verband 
met de eigendom van 200 effecten van 
de naamloze vennootschap De V erenigde 
Provincien " die men in bet sterfhuis 
had aangetroffen, met overneming van 
de gronden van de eerste rechter en zon
der toevoeging van eigen gronden, ver
klaart dat de opeiser zonder enige twijfel 
bewijst dat hij uitsluitend eigenaar is van 
de opgevorderde effecten en beurswaar
den, op grond dat : « 1° Henri Fettweis 
van zijn vader heeft geerfd ... 200 part en 
van de« Verenigde Provincien" en andere
beurewaarden die in voile eigendom in 
de hem toegewezen kavel vielen ... 2o de
meeste van deze beurswaarden voor
komen in het pak ten name van « Henri " 
dat in bet koffertje in bet sterfhuis is 
gevonden, waaronder onder meer de 200 
parten van de « Verenigde Provincien " ; 
3° blijkens bet aanGekenboekje « effecten 
Henri " dat in bet dossier van deze
verweerder voorkomt zijn moeder zijn 
portefeuille van 1954 tot 1970 beheerde 
en gedurende deze jaren, in tempo1·e non 
suspecto, de bedragen van de aan deze
verschillende effecten uitgekeerde divi
denden alsmede de verkoop van sommige
ervan heeft opgetekend, waarbij de-
200 parten van de « Verenigde Provin
cien " elk jaar opnieuw in dit aanteken
boekje voorkomen; 4° verschillende be
wijsstukken van de bank, die waren 

. gevonden in een envelop waarop « borde

. rellen· Henri 1970 " stond en door de
bank waren opgemaakt in een niet · ver
dachte periode, vermelden dat de recht
hebbende van de inkomsten van parten 
en aandelen, onder meer van 200 parten 
van de « Verenigde Provincien "• de 
h. Henri Fettweis was ; 5° in bet pak 
dat in de koffer in de woning van de 
overleden vrouw was gevonden, die ook 
de woning is van haar zoon Henri, een 
certificaat op naam voorkomt van 
10 aandelen «United States Steel Corpo
ration " ten name van Henri Fettweis "• 

te1·wijl, daar het vaststond dat bet ging 
om waarden van meer dan 3.000 frank, 
de opeiser verplicht was het bewijs 
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schriftelijk te leveren (artikel 1341 van I 

het Burgerlijk Wetboek) of door een 
begin van bewijs door geschrift, dat wil 
zeggen een akte die uitgaat van degene 
tegen wie men ze aanvoert of van zijn 
rechtsvoorganger en waardoor het be
weerde feit waarschijnlijk wordt gemaakt 
(artikel 1347 van het Burgerlijk Wet
hoek), op grond waarvan hij een beroep 
kon doen op het bewijs door feitelijke 
vermoedens (artikelen 1349 en 1353 van 
het Burgerlijk Wetboek) of op het bewijs 
door huiselijke papieren buiten de geval
len dat ze bewijs opleveren voor degene 
die ze geschreven heeft (artikel 1331 van 
het Burgerlijk Wetboek); enerzijds, de 
superscriptie « Henri », daar ze niet door 
eiseres was erkend, niet in aanmerking 
kon worden genomen als een schriftelijk 
bewijs door een onderhandse akte (schen
ding van de artikelen 1319 en 1322 van 
het Burgerlijk Wetboek}; anderzijds, 
deze superscriptie, wegens de nietcver-

. werping van de uitdrukkelijke betwisting 
door eiseres dat ze door de rechtsvoor
ganger van partijen was geschreven, 
evenmin een begin van bewijs door 
geschrift kon opleveren (schencling van 
artikel 134 7 van het Burgerlijk W etboek), 
zodat het arrest, door te steunen op de 
in punt 2 van de gronden bedoelde 
superscriptie die het niet heeft gei:den
tificeerd, om bewezen te verklaren dat 
de verweerder Henri Fettweis eigenaar 
is van de litigieuze effecten, op grond van 
de omstandigheden die het opsomt in de 
punten I, 4 en 5, welke als feitelijke 
vermoedens in aanmerking genomen 
zijn, en op sommige huiselijke papieren 
van. de overleden vrouw, die in punt 3 
worden bedoeld, de in het middel ver
·melde regels inzake het bewijs heeft 
geschonden (schending van de artike
len 1322, 1331, 1341, 1347, 1349 en 1353 
van het Burgerlijk Wetboek) en zijn 
beschikkende gedeelte niet wettelijk 
heeft verantwoord (schending van de 
artikelen 1315 van het Burgerlijk Wet-
hoek en 97 van de Grimdwet) : · 

Overwegende dat het arrest zich be
perkt tot overneming van de gronden 
waardoor de eerste rechter de door hem 
vastgestelde gegevens heeft beschouwd 
als vermoedens waaruit bleek dat de 
eerste verweerder eigenaar van de liti
gieuze effecten was ; 

Overwegende dat eiseres, tegen deze 
beslissing, voor het hof van beroep niet 
het middel heeft aangevoerd dat zij thans 
opwerpt; 

Dat dit middel, dat berust op de schen-

ding van wettelijke bepalingen die niet 
dwingend of .van openbare orde zijn, 
nieuw en, bijgevolg, niet ontvankelijk is ; 

Over het tweede middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1209, 1397, 
1495 van het Gerechtelijk Wetboek, van 
de rechten van de verdediging, en van 
artikel 97 van de Grondwet, 

doo1·dat, kennisnemende op het verzoek 
van eiseres van de rechtsvordering tot · 
verdeling van de nalatenschap van de 
moeder van partijen en, op de tegenvor
dering van de verweerders, van het 
geschil inzake de opvordering van effec
ten die in de woning van de overledene 
waren gevonden en waarvan de eerste 
verweerder beweerde eigenaar te zijn, 
het hof van I beroep, met bevestiging 
van de beslissing van de eerste rechter, 
na de vereffening-verdeling van de nala
tenschap te hebben bevolen, voor recht 
zegt dat de opeiser de enige eigenaar van 
de litigieuze effecten was en de aange
wezen notariss.en gelast hem deze effecten 
of hun tegenwaarde te overhandigen, op 
grand dat « terecht, om redenen die het 
hof overneemt en die niet worden weer
legd door de middelen en argumenten 
door appellante (thans eiseres) in haar 
conclusie ontwikkeld "• de eerste rechter 
aldus in verband met de eigendom en de 
overhandiging van deze effecten had 
beslist, 

terwijl, eerste onde1·deel, eiseres, in haar 
regelmatig in hoger beroep genomen 
conclusie, de rechter uitdrukkelijk had 
verzocht zijn beslissing inzake de eigen
dom van de effecten en hl.m overhandi
ging aan de eerste verweerder tot de 
homologatie van de verdeling uit te 
stellen overeenkomstig artikel 1209 van 
het Gerechtelijk W etboek, om haar in 
staat te stellen nieuwe bewijsgronden te 
doen gelden die uit de opzoekingen van 
de vereffenende notarissen moesten blij
ken en die voordien niet konden worden 
aangevoerd wegens de onregelmatige 
tenuitvoerlegging van het beroepen von
nis v66r het verstrijken van de termijn 
van hoger beroep, onder aanvoering 
bovendien, ter rechtvaardiging van de 
noodzaak van onderzoekingen door de 
notarissen, van het bestaan van tegen
strijd:igheden in de verklaringen van de 
verweerders in verband met de nalaten
schap van de vader na het beroepen 
vonnis ; het arrest, door te weigeren het 
geding te schorsen, het beginsel van de 
rechten van de verdediging heeft geschon
den volgens hetwelk een partij gerechtigd 
moet. zijn aan de feitenrechter alle voor 
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zijn beoordeling noodzakelijke gegevens 
voor te leggen en de draagwijdte van 
artikel 1209 van het Gerechtelijk Wet
boek heeft miskend dat, ongetwijfeld, 
aan de rechter de bevoegdheid heeft 
gegeven sommige geschillen inzake de 
verdeling dadelijk te beslechten, doch 
niettemin heeft behouden dat hij zijn 
beslissing moet. uitstellen tot het vonnis 
van homologa-uie is gewezen, wanneer een 
van de partijen hem zulks regelmatig 
verzoekt op grond van nauwkeurige en 
niet ontkende feiten die aantonen dat zij, 
dank zij dit uitstel, bijkomende en nieuwe 
bewijzen zal kunnen leveren (schending 
van artikel 1209 van het Gerechtelijk 
Wetboek en van het beginsel van de 
rechten van de verdediging); 

tweede onde1·deel, eiseres als « nieuw 
middel ,, dat uitdrukkelijk als dusdanig 
wordt bedoeld in haar in hoger beroep 
genomen conclusie tot staving van haar 
vordering tot verandering van de beslis
sing van de eerste rechter in verband met 
de kwestie van de overhandiging van de 
effecten, deed gel den dat « na de uitspraak 
van het beroepen vonnis, de notaris 
Paul Jacques ... , bewaarder van de liti
gieuze effecten, ze eigenmachtig aan de 
tweede gedaagde in hoger beroep (eerste 
verweerder) heeft overhandigd zonder 
hiervan vooraf 'kennis te geven aan 
concluante (eiseres) of haar raadsman, 
evenmin als aan de notaris Boland ... , en 
in "o/eerwil van het recht van hoger beroep 
van concluante waarvan de ministeriele 
officier het bestaan moest kennen " ; door 
de beslissing van de eerste rechter te 
bevestigen op de gronden van deze 
laatste « die niet worden weerlegd door 
de middelen en argumenten door eiseres 
in conclusie ontwikkeld ,, terwijl de 
overhandiging die was geschied in uit
voering van de bestreden beslissing, met 
toepassing van de artikelen 1397 en 1495 
van .het Gerechtelijk W etboek, nietig en 
zonder gevolg was, het arrest deze wette
lijke bepalingen heeft geschonden; 

derde onderdeel, het arrest niet opgeeft 
in welk opzicht en waarom eiseres niet 
gerechtigd was, zoals zij dat bij conchisie 
verzocht op grond van nieuwe feiten, 
zoals namelijk de onregelmatige tenuit
voerlegging van het beroepen vonnis en 
de weigering het nummer van de effeCten 
mede te delen, om tot het vonnis van 
homologatie uitstel te bekomen om bij
komende bewijsgronden te verstrekken 
(schending van artikel 97 van de Grand
wet); de verklaring dat de middelen van 
eiseres de gronden van de eerste rechter 

niet weerleggen, die het hof van beroep 
overneemt en die betrekking hebben op 
het bewijs van de eigendom van de effec
ten, geen passend antwoord :s op de 
conclusie van deze partij tot het bekomen 
van een onderzoekstermijn om dit bewijs 
te bestrijden, wanneer niet is verklaard 
dat het niet kan worden ontzenuwd en de 
omstandigheden waardoor de termijn 
wordt gerechtvaardigd nieuw zijn (schen
ding van dezelfde wettelijke bepaling) 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat, enerzijds, arti
kel 1209 van het Gerechtelijk Wetboek 
de regel invoert dat de rechter beslist 
over alle geschillen die bij hem aanhangig 
worden gemaakt naar aanleiding van een 
rechtsvordering tot verdeling ; 

Dat deze bepaling weliswaar aan de 
rechter het recht voorbehoudt de oplos
sing ervan uit te stellen tot het vonnis 
van homologatie is gewezen, doch hem 
.daartoe niet verplicht aileen omdat een 
partij dat vraagt ; 

Overwegende dat, anderzijds, de mid
delen door eiseres voorgedragen tot 
staving van haar verzoek tot opschorting 
door de feitenrechter werden verworpen 
op grond dat de tijdens de debatten 
bekomen gegevens « zonder enige twij
fel " de gegronclheid van de stelling van 
de eerste verweerder aantoonden ; 

Dat de verwerping van de door een 
partij voorgedragen middelen geen scherr
ding is van haar recht van verdediging ; 

Wat het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat het middel grieven 
aanvoert die vreemd zijn aan de wette
lijkheid van de bestreden beslissing, daar 
de tenuitvoerlegging van het beroepen 
vonnis, wat haar regelmatigheid ook 
mocht zijn, geen invloed uitoefent op de 
oplossing van het probleem van de 
eigendom van de litigieuze effecten ; 

W at het derde onderdeel betreft : 

Overwegende dat, nu de feitenrechter 
had beslist dat nu reeds was bewezen dat 
de eerste verweerder eigenaar van de 
litigieuze effecten was, hij daardoor 
impliciet doch zeker heeft geantwoord op 
de conclusie van eiseres om de beslissing 
op te schorten ten einde bijkomende 
inlichtingen omtrent de eigendom van 
die effecten te kunnen verstrekken ; 

Dat geen enkel onderdeel van het 
middel kan worden aangenomen ; 
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Om die redenen, verwerpt de voor
ziening; veroordeelt eiseres in de kosten. 

2~ maart 1973. - 1 e kamer. 
Voorzitte1· en Ve1·slaggever, de H. Valentin, 
raadsheer waarnemend voorzitter. 
Gelijklttidende concl~tsie, de H. Delange, 
advocaat-generaal. Pleiters, de 
HH. Dassesse en Philips. 

1 e KAMER - 22 maart 1973. 

1° INKOMSTENBELASTINGEN. 
WETBOEK VAN DE INKOMSTENBELAS
TINGEN. VENNOOTSCHAPSBELAS
TING. - AAN DEZE BELASTING ONDER

WORPEN VENNOOTSCHAPPEN. - · VEN
NOOTSCHAP IN VEREFFENING DIE ZICH 
NIET MEER BEZIGHOUDT MET EEN 
EXPLOITATIE OF MET VERRICHTINGEN 
VAN WINSTGEVENDE AARD. - VEN
NOOTSCHAP NIET MEER ONDERWORPEN 
AAN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN. 
WETBOEK VAN DE INKOMSTENBELAS
TINGEN. - VooRHEFFINGEN. - ToE
REKENING EN TERUGGA VE V A,N DE 
VOORHEFFINGEN.- ROERENDE VOOR

HEFFING INGEHOUDEN OP INKOMSTEN 
VAN EEN VENNOOTSCHAP DIE IN VER
EFFENING IS EN NIET AAN DE YEN
NOOTSCHAPSBELASTING O'NDERWORPEN 
IS. VOORHEFFINGEN DIE NIET 
KUNNEN WORDEN TERUGGEGEVEN. 

3° CASSATIEMIDDELEN. - BELAS
TINGZAKEN. MIDDEL ZONDER 
BELANG GEWORDEN WEGENS DE BE
SLISSING V A,N HET HOF OVER EEN 
ANDER MID DEL. - NIET ONTVANKELIJK 
MID DEL. 

1° Een vennootschap in veretfening die 
zich niet mee1· bezighoudt met een exploi
tatie of VMTichtingen van winstgevende 
aa1·d is niet meer aan de vennootschaps
belasti;~g onde1·worpen (1). (Wetb. van 
de inkornstenbel., art. 94.) 

(1) Cass., 8 september 1972, st<pra, biz. 32. 
(2) Men raadpiege cass., 8 september 1972, 

sttp1·a, biz. 32 en noot 1; J. KIRKPATRICK, 
Imposition des societes par actions, ru'. 168, 
biz. 207 en 208. 

2° Wanneer 1·oerende voorheffingen zijn 
ingehouden op inkomsten van een ven
nootschap in veretfening die niet meer 
aan de vennootschapsbelasting onder-

-w01·pen is, kan deze vennootschap geen 
aanspraalc maken op de teTuggave van 
deze vooTheffingen (2). (Wetb. van de 
inkomstenbel., art. 111, ll8, 120, 198, 
200 en 205.) 

3° Niet ontvankelijk isJwt middel dat voor 
de eise1· zondeT belang is gewo1·den we gens 
de beslissing van het Hoj over een ander 
middel (3). 

(COOPERATIEVE VENNOOTSCHA,P « CREDIT 
IMMOBILIER COlVIMERCIAL DE BELGI

QUE " [CICOBEL), IN VEREFFENING, 
T. BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN 
FINANCIEN.) 

ARREST (vertaling). 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest, op 8 maart 1972 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1, 2, 94, 153, 
186, 200 en 205 (zoals het gewijzigd is bij 
artikel 3 van de wet van 27 jUI'li 1966)· 
van het W etboek van de inkomstenbe
lastingen (artikel 1 van het koninklijk 
besluit van 26 februari 1964), 

doordat eiseres de teruggave van de te 
haren laste afgehouden roerende voor
heffingen had gevorderd op grond dat zij 
geen enkele belasting verschuldigd was 
en- het bestreden arrest deze vordering 
afwijst, op grond dat de roerende voor
heffing inzake de roerende inkomsten 
gei'nd door een vennootschap in veref
fening wier ontbinding een einde heeft 
gemaakt ai:m de exploitatie niet verre
kend of terugbetaald kan worden en 
" dat ·de verzoekende vennootschap 
(thans eiseres) bij beslissing van de 
buitengewone algemene vergadering van 
14 juni 1960 werd ontbonden; dat uit de 
gegevens van de dossiers helemaal niet 
blijkt dat zij haar exploitatie zou voort
gezet hebben; dat zij, door de beleg
gingen van haar kapitaal met het oog op 
de waardevermeerdering ervan, aileen 

(3) Cass., 29 oktober 1971 (.Arr. cass., 1972, 
biz. 224) ; vgl. 14 september 1972 en 21 maart:. 
1973, supra, biz. 59 en 724. 
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daden van vereffening heeft verricht; dat 
de verzoekende vennootschap sedert haar 
vereffening niet meer onderworpen is aan 
de gewone vennootschapsbelasting, zodat 
artikel 205 van het Wetboek van de 
inkomstenbelastingen op haar niet. van 
toepassing is; dat verzoekster, in veref
fening, daarentegen eventueel onder
worpen was aan de bijzondere aanslag 
als bedoeld in artikel liS en 120 van het 
W etboek van de inkomsten belastingen 
en aan de aanslagvoet vastgeswld bij 
artikel 131, 2°, van het Wetboek van de 
inkomsten belastingen, dat van toepassing 
is in geval van verdeling van het maat
schappelijk vermogen; dat artikel 200 
van het Wetboek van de inkomstenbe
lastingen bepaalt dat geen aftrek uit 
hoofde van voorheffingen wordt gedaan 
op de bijzondere aanslagen gevestigd in 
uitvoering van de artikelen llS en 1.20 
van, het Wetboek van de inkomsten
belastingen "' 

te1·wijl, nu de litigieuze voorheffiugen 
die ten laste van eiseres waren afgehou
den slechts voorschotten in mindering 
van de verschuldigde belasr.ingen waren, 
l1ieruit volgde dat indien, zoals het 
bestreden arrest dat vaststelt, eiseres 
geen enkele belasting verschuldigd was, 
tenzij eventueel een bijzondere aanslag 
waarmee de vo61'heffingen niet '"orden 
verrekend, deze voorheffingen haar moes
ten teruggegeven worden, bij gebrek aan 
een wettelijke bepaling krachtens welke 
de Staat ze mag behouden en daar 
artikel 205 van het Wetboek integendeel 
in deze teruggave voorziet : 

Overwegende dat het arrest vaststelt 
dat de eisende vennootschap bij beslissing 
van de buitengewone algemene Verga
dering van 14 juni 1960 werd ontbonden, 
dat geenszins is bewezen dat zij haar 
·exploitatie zou voortgezet hebben en 
dat zij, door de beleggingen van haar 
kapitaal met het oog op de waardever
nieerdering enran, aileen daden van ver
·effening heeft verricht ; 

Overwegende dat het arrest, met toe
passing van artikel _94 van het Wetboek 
van de inkomstenbelastingen,' nit deze 
vaststellingen wettelijk heeft afgeleid dat 
·eiseres, een vennootschap in vereffening 
die zich niet meer bezighield met een 
exploitatie of met verrichtingen van 
winstgevende aard, niet meer aan de 
gewone vennootschapsbelasting >Vas on
derworpen; 

Overwegende dat voormeld artikel 198 
van het Wetboek slechts in de verreke
ning van somm;ge voorheffingen en ook, 

met verwijzing naar artikel 205, in hun 
eventuele teruggave voorziet voor de 
vennootschappen die aan de gewo
ne vennootschapsbelasting onderworpen 
zijn ; dat het arrest, dat dit karakter aan 
eiseres ontzegt, wettelijk beslist dat deze 
vennootschap _ in vereffening, derhalve, 
geen aanspraak kan maken op de terug
gave van de roerende voorheffing afge
houden van haar inkomsten die bestaan 
in interesten uit voorschotten die zij aan 
de vennootschap Sococredit heeft toege
staan en in bankinteresten; 

Overwegende dat, na erop gewezen te 
hebben dat de vennootschap ten gevolge 
van de stopzetting van haar activiteit 
aileen nog maar kan worden onderworpen 
aan de bijzondere aanslagen als bedoeld 
in de artikelen 118 en 120 van dit Wet
hoek, het arrest in artikel 200 ervs,n, dat 
bepaalt dat geen aftrek uit hoofde van 
voorheffingen op deze bijzondere aan
slagen wordt gedaan, de bevestiging ziet 
van het feit dat de voorheffingen slechts 
kunnen verrekend en teruggegeven wor
den met betrekking tot de vennootschap
pen die aan de gewone vennootschaps
belasting zijn onderworpen ; 

Dat het_middel naar recht faalt; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de soh ending van de artikelen 97 van .de 
Grondwet, 11, inzonderheid 3°, 15, 
inzonderheid lid 2, 2°, Ill, 19.2 en 205 
van het Wetboek van de inkomsten
belastingen (artikel 1 van het koninklijk 
besluit van .26 februari 1964), 

doordat het bestreden arrest, in verband 
met de voorheffi_ng in 1965 ten lasoe van 
eiseres afgehouden van de interesten die 
de cooperatieve vennootschap Sococredit 
haar had gestort, de vordering tot terug
gave van eiseres afwijst door een tweede 
middel, namelijk : « dat deze interesten 
door de administratis terecht werden 
beschouwd als inkomsten uit voorschot
ten die door verzoekster (thans eiseres) 
als vennoot van de cooperatieve ven
nootschap Sococredit, schuldenares, wa
ren toegestaan, en niet als gewone 
inkomsten uit schuldvorderingen zoals 
verzoekster dat beweert ; dat deze inte
resten ten aanzien van de geriieter ervan, 
de verzoekende vennoots-chap Cicobel, 
derhalve, terecht werden beschouwd als 
inkomsten uit belegde kapitalen als 
bedoeld in artikell5, 2°, van het Wetboek 
van de inkomsten belastingen ; dat geen 
roerende '" oorheffing kan verrekend of 
teruggegeven worden uit hoofde van de 
inkomsten als bedoeld in artikel 15, 2°, 
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van het Wetboek van de inkomstenbe
lastingen "; 

terwijl het bestreden arrest, in dit 
opzicht, niet antwoordt op de conclusie 
van eiseres die had doen gelden dat die 
interesten niet konden worden beschouwd 
als inkomsten uit belegde kapitalen, 
omdat zij « als vennoot haar ontslag had 
gegeven op het ogenblik dat de balans 
van ide coi:iperatieve vennootschap Soco
credit met betrekking tot die toeken
ningen werd goedgekeurd " (schending 
van artikel 97 van de Grondwet), 

en tenvijl, zo het bestreden arrest 
impliciet heeft beslist dat de aldus door 
eiseres aangevoerde omstandigheid niet 
ter zake dienend was, zijn beslissing 
strijdig is met de wet daar, enerzijds, de 
interesten op voorschotten aan de ven
noten alleen worden toegekend door de 
stemming van de algemene vergadering 
die de balans en de winst- en verliesreke
ning goedkeurt, en, anderzijds, om vast 
te stellen of door een vennootschap 
toegekende bedragen behoren tot die 
welke bij artikel 15, 2°, van het Wetboek 
van de inkomstenbelastingen aan de 
regeling van de belegde kapitalen zijn 
onderworpen, men zich op de dag van de 
toekenning van de interesten moet 
plaatsen, waaruit volgt dat, ten deze, de 
interesten, die waren toegekend aan een 
persoon die geen vennoot meer was, niet 
konden worden belast als inkomsten u.it 
belegde kapitalen (schending van de 
overige bedoelde bepalingen) : 

Overwegende dat de verwerping van 
het eerste middel alle belang ontneemt 
aan het onderhavige middel en het, 
bijgevolg, niet ontvankelijk maakt (1); 

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

22 maart 1973. 1e kamer. 
Voorzitter, de H. Valentin, raadsheer 
waarnemend voorzitter. ---'- Verslaggever, 
Baron Richard. - Gelijklttidende con
chtsie, de H. Delange, advocaat-generaal. 
- Pleiters, de HH. Parfait, Baltus en 
Fally (de eerste twee van de balie te 
Brussel). 

(1) Over de ongegrondheid in rechte van de 
stelling in het middel, raadplege men cass., 
4 janual'i 1973, supra, blz. 454. 

Ie KAMER 23 maart 1973. 

l o ARCHITECT (TUCHT EN BE
SCHERMING VAN DE TITEL). -
0RDE VA,N AROHITECTEN.- RAA!D VAN 
BEROEP. - VERl\'I:ELDING, IN DE BE

SLISSING OF IN DE PROCESSEN-VER
BAAL VAN DE TERECHTZITTINGEN, VAN 
DE RAAD VAN DE 0RDE WAARTOE ELKE 
ARCHITECT BEHOORT, DIE IN DE RAAD 
VAN BEROEP ZITTING HEEFT. - NIET 
VERPLIORTE VERMELDING. 

2° CASSATIEMIDDELEN. - TucHT· 
ZAKEN.- 0RDE VAN AROHITECTEN.
MIDDEL AFGELEID UIT DE J\IIISKEN
NING VAN DE REGEL DIE AA,N EEN 
ARCHITECT VERBIEDT ALS LID VAN DE 
RAAD VAN BEROEP KENNIS TE NEJ\'I:EN 
VAN EEN ZAAK WAAROVER UITSPRAAK 
WAS GEDAAN DOOR DE RAAD VAN BE
ROEP WAARVAN HIJ DEEL UITMAAKT.-

0VERGELEGDE STUKKEN DIE RET NIET' 
MOGELIJK MAKEN DE GEGRONDHEID 
VAN RET MIDDEL TE BEOORDELEN. -
NIET ONTVANKELIJK MIDDEL. 

3° ARCHITECT (TUCHT EN BE
SCHERMING VAN DE TITEL). -
WET VAN 20 FEBRUARI 1939, ARTI

KEL 12. - DRAAGWIJDTE VAN DEZE 
BEPALING. 

4° CASSATIEMIDDELEN. - TucHT
ZAKEN.- 0RDE VAN AROHITECTEN.
MIDDEL DAT KRITIEK OEFENT OP EEN 

TEN OVERVLOEDE GEGEVEN REDEN.
NIET ONTVANKELIJK MIDDEL. 

l 0 N och artikel 28 van de wet va'f!- 26 juni 
1963 tot instelling van een Orde van 
architecten noch enige andere wettelijke 
bepaling verplichten in de sententie van 
de raad van beroep van de Orde van 
a1·chitecten of in de processen-verbaal 
van de terechtzittingen waarop de zaak 
is behandeld en be1·echt, de raad van. 
de Orde te vermelden waartoe elke archi
tect behoort die in deze raad van beroep· 
zitting heeft (2). 

2° Niet ontvankelijk is het middel ten be-

(2) Men raadplege cass., 5 mei 1969 (Ar1· •. 
cass., 1969, blz. 852). Krachtens artikel 67 ,. 
§ 3, van de wet van 15 juli 1970 tot wij-· 
ziging van artikel 33 van de wet van 26 juni 
1963 tot instelling van een Orde van archi
tecten, wordt de rechtspleging voor het 
cassatieberoep geregeld zoals in burgerlijke· 
z'aken. 
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toge dat een architect, als lid van de raad 
van beroep van rle Orrle van architecten, 
kennis heejt genomen van een zaak waar
over in ee1·ste aanleg uitspraak was ge
rlaan door de raad van de Orr:Ie waarvan 
hij deel uitmaakt, als de eiser geen eens
luidenrl verklaard ajschrijt van het 
proces-veTbaal van de samenstelling van 
rleze mad van beroep of een getuigsch?-ijt 
van de gTi(fie1· oveTlegt, waaTuit zou 
blijlcen dat dit proces-veTbaal niet is, op
gemaalct (1). (Wet van 26 juni 1963, 

. art. 28, lid 5; K. B. van 31 augustus 
1963, art. 33 en vlg.) 

iJo Artikel 12 van r:Ie wet van 20 jebrua1·i 
1939 op de bescherming van de titel en 
van het beToep van architect staat aan 
de houde1· van een diploma van ingenieu1· 
toe als m·chitect op te treden, doch laat 
noch ttitaTukkelijk noch impliciet de 
cum?Jlatie van r:Ie beroepen van a1'Chitect 
en van ingenieu1· toe (2). 

4o Zonae?· belang en de1·halve niet ontvanke
lijk is het middel dat kTitiek oefent op een 
ten ove1·vloede gegeven 1·eden van r:Ie 
bestreden beslis.~ing (3). 

(V ... , T. ORDE VAN ARCHITECTEN.) 

ARREST, 

HET HOF;- Gelet op de b~streden 
sententie, op 30 mei 1972 gewezen door 
de Raad van . beroep van de Orde van 
architecten, met het N ederlands als 
voertaal; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 28, lid 5, van de 
wet van ,26 juni 1963 tot instelling vari 
een Orde van architecten, zoals gewijzigd 
door de wet van 15 juli 1970, 

dom·dat de bestreden sententie beslist 
dat eiser niet meer op de tabel van de 
Orde van architecten als zelfstandig 
architect kan opgenomen worden, 

teTwijl noch uit de beslissing, noch 
uit het dossier kan uitgemaakt worden 
of de drie leden van de raad van beroep 

(1) Zie noot 2 onderaan blz. 736. 
(2) Cass., 9 februari 1971 (Arr. cass., 1971, 

· blz. 555). 
(3) Men raadplege cass., 30 september 1963 

(Bull. en PAsrc., 1964, I, 100); 11 januari 
1973, supra, blz. 482. 

CASSA'fiE, 1973. - 24 

die geen magistraten zijn, namelijk Preys, 
Vanhoeymissen en Verbruggen, al dan 
niet deel uitmaken van de provinciale 
raad van de Orde van West-Vlaanderen, 
zodat de beslissing de in het middel aan
gewezen bepaling schendt : 

Overwegende dat noch artikel .28 van 
de wet van ,26 juni 1963 noch enige andere 
wettelijke bepaling verplicht in de sen
tentie of in de processen-verbaal van 
de terechtzittingen waarop de zaak is 
behandeld en berecht, de raad van de 
Orde te verme1den, waarvan deel uitma
ken de leden-architecten van de raad van 
beroep die over de zaak uitspraak hebben 
gedaan; 
· Overwegende dat door de niet-over
legging van het proces-verbaal waarin de 
vorming, overeenkomstig artikel .28 van 
de wet van 26 juni 1963 en de artikelen 33 
en volgende van het koninklijk · besluit 
van 31 augustus 1963, van de raad van 
beroep die de bestreden sententie heeft 
gewezen, is vastgesteld, of van een ge
tuigschrift van de griffier volgens het
welk dit proces-verbaal niet bestaat, 
eiser het Hof niet in de mogelijkheid 
stelt de in het middel opgeworpen be
twisting te beoordelen ; 

Dat het middel niet kan worden aan
genomen; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 1, 1.2 van 
de wet/ van .20 februari 1939 op de be
scherming van de titel en van het beroep 
van architect, 1, .2, 3, 4, 17, 19, .20, .21, 
§ 1, 31 van de wet van .26 jurti 1963 tot 
instelling van een Orde van architecten, 
zoals gewijzigd door de wet van 15 juli 
1970, 7 van het decreet van .2-17 maart 
1791 houdende afschaffing van meester
rechten en tot instelling va1;1 het patent, 
6 en 97 van de Grondwet, ' 

doordat d~ bel';treden sententie beslist 
dat eiser niet meer op de tabel van de 
Orde van architecten als zelfstandig 
architect kan opgenomen worden om de 
reden dat hij « ,niet over de nodige tijd 
beschikt om zijn beroep van zelfstandig 
architect uit te oefenen voor · andere 
personen dan zijn werkgever; dat appel
lant (thans eiser) weliswaar een attest 
neerlegde, uitgaande van zijn werkgever, 
met melding dat het Vyvey vrijstaat zich 
te allen tijde en op gelijk welk uur vrij te 
maken ; dat desondanks dient opgemerkt 
te worden dat appellant een normaal 
en volledig hoofdberoep uitoefent bij 
zijn firma; dat hij in die omstandigheden, 
ondanks de faci1iteiten die de firma hem 
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klaarblijkelijk · wil . verlenen, niet . op 
behoorlijke vvijze, \bij . gebrek aan vol'
doende tijd,. zich van zijn taak als zelf
standig architect kan kwijten, te meer 
daar, eens opgeschreven op de. tabel der 
Orde, appellant geen verdere restricties 
mogen opgelegd worden », 

terwijl 1 o eiser, die gediplomeerd is als 
burgerlijk bouwkundig ingenieur, gerech
tigd is in hoedanigheid van architect op 
te treden en ingeschreven te blijven op 
de lijst van de Orde van architecten 
(schending van de artikelen 1, 12 van 
de wet van 20 februari 1939, 2, 4, 17, 19, 
20, 21, § 1, en 31 van de wet van 26 juni 
1963); 2o de beslissing geenszins betwist 
dat eiser, ondanks het feit dat hij een 
normaal en volledig hoofdberoep heeft, 
zich te allen tijde en op gelijk welk uur 
kan vrijmaken ;voor het beroep van 
architect en eiser derhalve gerechtigd is 
het vrij beroep van architect uit te oefe
nen zoals alle andere burgers die in deze 
voorwaarden verkeren (schending van 
de artikelen 7 van het decreet van 2-17 
maart 1791, 2, 4, 17, 19, 20, 21, § 1, van 
de wet. van 26 juni 1963 en 6 van de 
Grondwet); 3° de beslissing enerzijds 
aanneemt dat eiser zich uit zijn normaal 
en volledig hoofdberoep op aile tijden 
en uren kan vrijmaken · err anderzijds 
stelt dat hij toch geen tijd zou hebben 
om behoorlijk zijn beroep van architect 
uit te oefenen aangezien ditzelfde volledig 
en rormaal··.hoofdberoep, waarvan hij 
zich echter steeds vrij kan maken, hem 
dit zou beletten, en uiteindelijk betreurt 
dat geen verdere restricties mogen opge
legd worden, en dergelijke motieven 
duister, dubbeliinnig en tegenE!trijdig 
zijn daar eiser zich op aile uren kan vrij
m:aken en het beroep van architect als 
vrij beroep aan geen geregelde uren on
derworpen is (schending van de artike
len 97 van de Urondwet, 1 van de wet 
van 20 februari 1939, 7 van het decreet 
van 2-17maart 1791, 1, 2 en 3 van de wet 
van 26 juni 1963) ; 4° de beslissing niet 
antwoordt op de door eiser regelmatig 
genomen conclusies, ·waarin hij in uit
drukkelijke bewoording!'ln staande hield 
dat hij ook « zijn bediendencontract 
wenst te laten wijzigen, naar de richt
lijnen en adviezen die de raad hem 
eventueel zou willen geven » (schending 
van artikel 97 van de Grondwet) : 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat artikel12 van de wet 
van 20 februari 1939 op de bescherming 
van de titel en van het beroep van 

archit'ect ·noch uitdrukkelijk noch impli
.ciet de cumulatie van de beroepen van 
architect en ingenieur toelaat ; dat het 
enkel bepaalt dat de houder · van een 
diploma van ingenieur in hoedanigheid 
van architect mag optreden ; 

Dat het onderdeel naar recht faalt ; 

W at het tweede en het derde onder
dee} betreft : 

Overwegende dat :lndien de sententie 
vaststelt dat het attest van de werkgever 
van eiser vermeldt dat het deze laatste 
vrijstaat zich te allen tijde en op gelijk 
welk uur vrij te maken, zij daarentegen 
beslist dat · eiser slechts over zekere 
faciliteiten beschikt om zich van zijn 
taak van zelfstandig architect te kwij
ten, omdat hij bij zijn werkgever een nor
maal en volledig hoofdberoep uitoefent ; 

Dat zij hieruit, zonder tegenstrijdig
heid noch dtibbelzinnigheid, afleidt dat 
eiser niet over voldoende tijd besc~ikt 
om het beroep van zelfstandige architect 
naar behoren uit te oefenen ; 

Dat beide onderdelen feitelijke grand
slag missen; 

W at het vierde onderdeel betreft : 

Overwegende dat de raad van beroep, 
door te beschouwen dat eens . opgeschre
ven op de tabel van de Orde, eiser geen 
verdere restricties mogen worden opge
legd, de conclusie betreffende de aanpas
sing van het bediendencontract van eiser 
aan de richtlijnen en adviezen van de 
raad van beroep passend beantwoordt ; 

Dat het onderdeel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1, 6, 12 van 
de wet van 20 februari 1939 op de be
scherming van ·de titel en van het beroep 
van architect, 2, 4, 17, 19, 20, 21, § 1, 31 
van de wet van 26 j]..mi 1963 tot instelling 
van een Orde van architecten, zoals ge
wijzigd door de wet van 15 juli 1970, 
7 van het decreet van 2-17 maart 1791 
houdendt> afscha:ffirlg van meesterrechten 
en tot installing van het patent, 2, 13, 30; 
1 o, 53, 54 van het koni.nklijk besluit van 
30 november 1935 tot coordinatie van de 
wetten op de vennootschappen, vormend 
titel IX van boek I van het W etboek van 
koophandel, 1349, 1353 van het Burger
lijk Wetboek, 870 van het Gerechtelijk 
W etboek en 97 van de Grondwet, 

dom·dat de bestreden sententie beslist 
dat eiser niet meer op de tabel van de 
Orde van architecten als zelfstandig 
architect kan opgenomen worden om de 
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reden dat hij (( werkzaam is bij de naam
loze vennootschap « Koramic », die, val
gens haar statuten, alo; aannemer kan 
optreden ; dat eiser beweert dat gezegde 
firma in praktijk geen gebruik maakt van 
deze mogelijkheid ; dat het onaanneme
lijk voorkomt dat een firma een van haar 
doeleinden niet zou nastreven, te meer 
daar haar stichters naamloze vennoot
schappen zijn, .die bouwmaterialen pro
duceren en aangeschreven staan als aan
nemers ; dat eiser ontkent materialen 
van zijn werkgever voor te schrijven, 
maar bezwaarlijk kan ontkennen niet 
te kunnen beletten dat een client tach 
die bouwmaterialen verkiezen kan ; dat, 
zodoende zijn waardigheid van archi
tect, wegens verdenking, in het gedrang 
kan komen ''• 

terwijl I 0 eiser, die gediplomeerd 
bouwkundig ingenieur is, gerechtigd is 
in hoedanigheid van zelfstandig architect 
op te treden en ingeschreven te blijven op 
de lijst van de Orde van architecten 
(schending van de artikelen I, 6, I2 van 
de wet van 20 februari I939, 2, 4, I7, 19, 
20, 2I, § I, en 3I van de wet van 26 juni 
I963; 2° het ma&tschappelijk doel van 
de werkgever van eiser, de naamloze 
vennootschap « Koramic », luidens arti
kel 4 van hare statuten bestaat in, ener
zijds, aan- en verkoop van aile bouw
materialen en, anderzijds, werken van 
burgerlijke bouwkunde en eiser, bezol
digd bediende in dienst van deze werk
gever, ook als zelfstandig architect kan 
optreden wanneer deze werkgever, zoals 
hij uitdrukkelijk in zijn conclusie staande 
hield, geen werken van burgerlijke 
bouwkunde uitvoert (schending van de 
artikelen I, 6 en I2 van de wet van 
20 februari I939); 3° de naamloze ven
nootschap " Koramic ''• werkgever van 
eiser, handelt door haar beheerders en 
het feit dat, onder de hun door de sta
tuten toegekende oevoegdheden, ook die 
van aanneming valt, niet inhoudt dat zij 
die werkelijk uitoefenen, te meer daar, 
tegenover de formele ontkenning ervan in 
de conclusies, geen enkele daad van aan
neming door de beslissing wordt in aan
merking genomen en het beroep van de 
stichters van een naamloze vehnootschap 
vreemd is aan de activiteiten van de be
heer&organen ervan en dergelijke motie
ven niet van die aard zijn dat zij de be
slissing rechtvaardigen en indruisen te
gen de rechtspersoonlijkheid van de 
vennootschap, die afzonderlijk is van 
die van de vennoten (schending van de 
artikelen 2, 13, 30, I 0 , 53, 54 van het 
koninklijk besluit van 30 november I935, 

870 van het Gerechtelijk Wetboek, I349, 
I353 van het Burgerlijk Wetboek en 97 
van de Grondwet); 4° de onverenigbaar
heid van het beroep van architect :rnet 
dat van aannemer van openbare of pri
vate werken van beperkte interpretatie 
is en het feit dat eiser werkzaam is als 
bediende bij de naamloze vennootschap 
" Koramic », waarvan de stichters naam
loze vennootschappen zijn die bouw
materialen produceren en aangeschreven 
staan als aannemers, en het feit dat eiser 
niet zou kunnen beletten dat · een van 
zijne klienten deze producten zou ver
kiezen, geenszins dergelijke onverenig
baarheid uitmaken en evenmin kunnen 
beschouwd worden als aanleiding gevend 
tegenover eiser tot disciplinaire straffen 
of andere maatregelen (schending van de 
artikelen 7 van het decreet van 2-I7 
maart 179I, I, 6, I2 van de wet van 
26 juni I963) : 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat om de in het ant
woord op het eerste onderdeel van het 
tweede middel aangehaalde redenen, 
het middel naar recht faalt ; · 

W at het tweede, het derde en het vierde 
onderdeel betreft . : 

Overwegende dat de door de raad van 
beroep bevolen maatregel niet aileen op 
de in het middel aangehaalde redenen 
steunt maar ook op de reden dat · eiser 
niet over de nodige tijd beschikt om zijn 
beroep van zelfstandig architect op be
hoorlijke wijze uit te oefenen ; 

Dat., nu de beslissing wettelijk ge
rechtvaardigd is door laatstvermelde 
reden, het middel, dat overtollige redenen 
bekritiseert, bij geb;rek aan belang, niet 
optvankelijk is ; 

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

23 maart I973.- Ie kamer. - Voor
zitter, Ridder Rutsaert, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Verslaggever, de 
H. Gerniers. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Detournay, advocaat-generaal. -
Pleiters, de HR. Houtekier en Ansiaux. 
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2e KAMER ---' ~6 maart. 1973. 

1o WEGVERKEER. VooRRANG. 
~ WEGVERKEERSREGLEMENT, ARTI
KEL 17. - BESTUURDER DIE EEN 
MANEUVER WIL UITVOEREN. - VER
PLIOHTING DE ANDERE BESTUURDERS 

TE LATEN VOORGAAN.- 0MVANG VAN 

DEZE VERPLIOHTING. 

2o WEGVERKEER.. VooRRANG. 

WEGVERKEERSREGLEMENT, ARTI
KEL . 17. - BESTUUDER DIE DOOR 

OPEENVOLGENDE BEWEGINGEN VAN 
ZIJN VOERTUIG REOHTSOMKEER WIL 
MAKEN.- MANEUVER ZOALS BEDOELD 

IN DIT ARTIKEL. 

1 o De verplichting de andere bestuurders 
te laten voorgaan, bii artikel 17 van het 
wegverkeersreglement opgelegd aan de 
bestuurder die een maneuver wil '1-tit
voeren, is algemeen en houdt geen 
verband met het in acht nemen van de 
voorschrijten van dit reglement doo?· de 
andere bestuurders, voor zover hun 
plotseling opdagen niet voorzienbaar 
is (1). 

2o De bestuurder die doo1· opeenvolgende 
bewegingen van ziin voe1·tuig ?'echts
omkeer wil maken, voe1·t een maneuver 
uit in de zin van m·tikel i 7 van het weg
verkeersnglement (2). 

{LEBEAU, T. VIROUX D. EN A.). 

ARREST (ve?'taling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 27 oktober 1972 in hoger 
beroep gewezen door de Correctionele 
Rechtbank te Namen; 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 10, inzonderheid 
lid 4, 17, 21-2, 25-2, 27-2, 27-1 en 41 
van het koninklijk besluit van 14 maart 
1968 houdende algemeen reglement op 
de politic van het wegverkeer, 1382, 1383 

(1) Men raadplege cass., 25 september 1967 
(Arr. cass., 1968, blz. 121) en de arresten 
vermeld in de noten 3 en 4. 

(2) Men raadplege cass., 15 februari 1960 
(Bttll. en PASIC., 1960, blz. 702) en 4 september 
1961 (ibid., 1962, I, 11) en 13 januari 1!J66 
(ibid., 1966, I, 615); 

van het Burgerlijk W etboek en 97 . van 
de Grondwet, 

doordat, om de ten laste van eiser ge
legde overtredingen van de artikelen 10, 
lid 4, en 27-1 van het koninklijk besluit 
van 14 maart 1968 bewezen te verklaren, 
hem te veroordelen tot betaling van 
schadevergoeding aan de verweerder 
Andre Viroux, te zeggen dat de verweer
der Daniel Viroux geen schuld treft en 
de burgerlijke rechtsvordering van eiser 
tegen laatstgenoemde wegens onbevoegd
heid te verwerpen, het vonnis vaststelt 
" dat partijen het eens zijn om te zeggen 
dat Daniel Viroux heeft gestopt achter 
de stilstaande autobus, en dat hij daarna 
de autobus voorbij is gereden, en tegelijk 
zijn linker richtingslicht in werking heeft 
gesteld ; dat Lebeau hem heeft gevolgd ; 
dat hij de linker achterzijde van de wagen 
van Viroux heeft geraakt, toen deze 
dwars over de rijbaan stond en rechtsom
keer maakte om opnieuw de richting van 
Dinant in te slaan "• en het verder erop 
wijst dat « Viroux verklaart zijn rich
tingslicht in werking te hebben gesteld, 
daar geen enkele weggebruiker het voor
nemen te kennen had gegeven om hem in 
te halen, maar dat niet bewezen is dat 
Lebeau op dat ogenblik dat voornemen 
heeft te kennen gegeven ; dat, vermits de 
autobus zich opnieuw in bewegirig had 
gesteld, het verboden was te tripleren ; 
dat hieruit volgt dat .. . (Lebeau) zijn 
snelheid heeft opgevoerd daar hij ten 
onrechte veronderstelde dat Viroux zou 
voortrijden in de richting van Namen na 
de autobus te hebben voorbijgereden 
of hem te hebben ingehaald "• 

te1·wijl, eerste onderdeel, het vonnis 
met deze of enige andere reden niet ·ant
woordt op de conclusie waarin eiser 
stelt " dat de heer Viroux, door aldus te 
marieuvreren, twee rijfouten heeft be
gaan : 1° ... ; 2° een J;Ilaneuver op de rij
baan te hebben uitgevoerd (rechtsom
keer maken) zonder zich te bekommereri 
om het opdagen van de conclusienemer " 
(schending van artikel 97 van de Grond
wet}, 

tweede oriderdeel, volgens artikel 17 
van bet koninklijk besluit van 14 maart 
1968 de bestuurder die een maneuver 
wil. uitvoeren, de andere be!>tuurders 
moet laten voorgaan, inzonderheicl wan
neer de bestuurder bij zijn maneuver 
rechtsomkeer maakt, en de verweerder 
Daniel Viroux zich niet dwars over de 
door eiser normaal gevolgde rijbaan 
mocht.plaatsen (schending van genoemd 

.artikel 1 7), · 
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derde onderdeel, eiser terecht mocht 
denken dat de verweerder Daniel 
Viroux, door zijn richtingslicht in wer
king te stellen, overeenkomstig de arti
kelen· 21-2 en 41 van het koninklijk be
sluiu van 14 maart 1968, zijn voornemen 
te kennen. gaf, nieu op onregelmatige 
wijze rechtsomkeert te maken, maar wel 
de autobus links in te halen (schending 
van de genoemde artikelen 21-2 en 41), 

waaruit volgt dat eisers veroordeling 
tot schadevergoeding en de verwerping 
van zijn burgerlijke rechtsvordering niet 
wettelijk met redenen zijn omldeed 
(schending var: de voormelde bepalihgen 
van het koninldijk besluit van 14 maart 
1968 en van de artikelen 1382 en 1383 
van het. Burgerlijk W etboek) : 

Betreffende het tweede onderdeel : 

Overwegende dat artikel 17 van het 
wegverkeersreglement aan iedere be
stuurder die een maneuver wil uitvoeren, 
de verplichting oplegt de andere bestuur
ders te laten voorgaan ; dat deze regel 
geen verband houdt met het in acht 
nemen van de voorschriften van het 
wegverkeersreglement door de voort
rijdende bestuurders, voor zover hun 
:plotseling opdagen niet onvoorzienbaar 
IS" 

'overwegende dat de rechtbank vast
stelt dat de botsing is gebeurd op het 
ogenblik dat de wagen van de tweede 
verweerder, gevolgd door die van eiser, 
na een stilstaande autobus te zijn voor
bijgereden, dwars over de rijbaan stond 
en verweerder rechtsomkeert maakte om 
opnieuw de richting in te slaan, vanwaar 
hij kwam; 

Dat nit die vaststellingen blijkt dat 
yerweerder een maneuver uitvoerde ; 

Dat, door te beslissen dat verweerder 
geen schuld treft, door de rechtbank onbe
voegd te verklaren om uitspraak te doen 
op de civielrechtelijke vordering van 
eiser en door de rechtsvordering van 
verweerder gegrond te verklaren, het 
vonnis artikel 17 van het wegverkeers
reglement heeft geschonden ; 

Dat dit onderdeel van het middel ge
grond is; 

Overwegende, met betrekking tot de 
beslissingen op de strafvordering die 
tegen de verweerder Daniel Viroux, 
medebeklaagde, is ingesteld, dat eiser 
niet bevoegd is om zich tegen zodanige 
beslissing in cassatie te voorzien, en, met 
betrekking tou de beslissing op de ge
noemde rechtsvordering die tegen eiser, 
beklaagde, is ingesteld, dat het vonnis 
de strafvordering door verjaring ver-

vallen verklaart, zodat de voorziening 
geen belang meer heeft en derhalve niet 
ontvankelijk is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den vonnis, . ':'oor zov~~ het uitspraak 
doet op de ClVIelr~c~tehJke vorderingen ; 
verwerpt de. voorz1emng voor het overige ; 
beveelt dat van dit arre:st melding zal 
worde~. gemaak~ op de kant van de ge
deeltehJk . vermet1gde beslissing; ver
oordeelt e1ser in de helft van de kosten 
en de verweerders in de overige kosten 
uitgezonderd de kosten van de beteke~ 
ning, aan het openbaar ministerie, van 
eisers voorziening, die ten laste van 
laatstgenoemde blijven; verwijst de al
dus beperkte zaak naar de Correctionele 
Rechtbank te Dina'nt, zitting houdende 
in hoger beroep. · 

26 maart 1973.- 2e kamer. - Voor
zitter de H. Trousse, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Vm·slaggever, de 
H. Closon. - Gelijkluidende conclusie, de 
H. Paul Mahaux, eerste advocaat-gene
raal. - Pleiter, de H. Fally. 

2e KAMER - 26 maart 1973. 

l o REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.

RECHTSVORDERING VAN DE BURGER
LIJKE PARTIJ NIET AA.NGENOMEN. -
GEEN PASSEND ANTWOORD QP DE 

CONCI.USIE VAN DEZE PARTIJ. - NIET 
MET REDENEN OMKLEDE BESLISSING. 

2° CASSATIE. - 0MVANG. - STRAF
ZAK;EJN. - BURGERLIJKE RECHTSVOR
DERING. - VOORZIENING VAN DE BUR
GERLIJKE PARTIJ TEGEN DE BESLIS
SING WAARBIJ HAAR EIS WORDT ONT
ZEGP.- CASSATIE VAN DF BESLISSING 
OP DE RECHTSVORDERING TEGEN DE 
BEKLA,AGDE. - BRENGT DE OA,SSATIE 
MEDE VAN DE NIET DEFINITIEVE BE

SLISSING OP DE REOHTSVORDERING 
TEGEN DE BURGERREOHTELIJK AAN

SPRAKELIJKE PARTIJ, DIE OP DEZELFDE 
ONWETTELIJKHEID IS GEGROND. 
NIETTEGENSTAANDE· DE NIET-ONTVAN
KELIJKHEID VAN DE VOORZIENING TE
GEN DEZE BESLISSING EN DE AFSTAND 
VAN DEZE VOORZIENING, ZONDER BE
RUSTING. 
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1 o Niet met redenen omkleed is de beslis
sing die de rechtsvordering van de bur
gerlijke partij verwerpt, zonder passend · 
te antwoo1·den op de door deze partij 
regelmatig bij conclusie aangevoerde 
middelen (1). (Grondwet, art. 97.) 

2o De ·cassatie, op de voorziening van de 
burgerlijke partij, van de beslissing 
waarbij de rechtsvordering van deze 
partij tegen de beklaagde wordt ontzegd, 
brengt de cassatie mede van de beslissing 
op de 1·echtsvordering tegen de voo1· de 
belclaagde bu1·ge1'1'echtelijk aansprake
lijke pw·tij, die op dezelfde onwettelijk
heid is geg1'0nd, hoewel de voo1·ziening 
tegen deze beslissing voo1·alsnog niet 
ontvanlcelijk is en zelfs inclien de burger
lijlce partij van deze vooTziening ajstand 
heeft gedaan zonder evenwel in de be
slissing te be1'U8ten (2). 

(PINEUR EN BUCHE, 

T. NAAll'lLOZE VENNOOTSCHAP 
« J.V. PONCEJ,ET ET FILS ll,} 

ARREST (vertaling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 3 november 1972 gewezen 
door de Correctionele Rechtbank te Luik, 
rechtdoende in hoger beroep en over de 
burgerlijke belangen aileen ; 

I. In zoverre de voorziening gericht is 
tegen de verweerder Buche en tegen het 
openbaar ministerie : 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van artikel 97 van de Grondwet, 

clooTdat het arrest niet regelmatig met 
redenen is omkleed daar het geen ant
woord geeft op de conclusie waarin eiser 
aanvoerde dat, " zelfs indien de werken 
tussen 5 en 23 januari 1966 onderbroken 
werden ... , de heer Pineur vast en zeker 
geen werken zou hebben laten uitvoeren 
om de bouwplaats te beschermen (vijf 
dagen) en opnieuw in bedrijf te stellen 
(zes dagen), terwijl de twee voorgaande 
perioden van weerverlet onderscheiden
lijk vijf en vier werkdagen geduurd heb
ben": 

(1) Cass., 14 juni 1971 (Arr. cass., 1971, 
blz. 1022). 

(2) Men raadplege cass., 11 april en 27 juni 
1972 (Arr. cas.s., 1972, blz. 753 en 1029). 

Overwegende dat uit de stukken waar
op het Hof vermag acht te slaan, blijkt 
dat eisers rechtsvordering strekte met 
name tot vergoeding van de buitenge
wone kosten die hij heeft moeten maken 
om zijn bouwplaats, die beschadigd werd 
en waar de werken werden onderbroken 
tengevolge van het aan verweerder te 
wijten ongeval, te bescl:termen en op
nieuw in bedrijf te stellen ; 

Dat verweerder hiertegen heeft aan
gevoerd dat, zelfs indien het ongeval 
zich niet had voorgedaan, eiser toch de 
werken had 1noeten onderbreken wegens 
het slechte weer en derhalve zijn bouw
plaats had moeten beschermen en op
nieuw in bedrijf stellen ; 

Overwegende dat, als antwoord op dit 
verweer en steunende op het aanvullend 
verslag van de gerechtelijk desktmdige, 
eiser in zijn conclusie in hoger beroep de 
overwegingen aanvoert die in het middel 
zijn overgenmnen en waarop het vonnis 
slechts antwoordt " dat de deskundige ... 
een onderbreking van de werken van 
dertien dagen wegens weerverlet » aan
neemt en " dat de onderbreking en het 
weder in bedrijf brengen voor de werken 
dus toch zouden gebeurd zijn, maar dat 
ze aileen in de tijd verschoven werden » ; 

Overwegende dat dergelijke redenge
ving geen passend antwoord is op eisers 
conclusie waarin hij aanvoerde dat, zelfs 
indien de werken wegens weerverlet 
« tussen 5 en 23 januari 1966 » werden 
onderbroken, die omstandigheid de kos
ten niet zou hebben meegebracht, die 
eiser zich heeft moeten getroosten ten
gevolge van het ongeval ; 

Dat het middel gegrond is; 
Overwegende dat de kosten van het 

openbaar ministerie om het gerecht van 
beroep uitspraak te laten doen over de 
burgerlijke belangen, betrekking hebben 
op de civielrechtelijke vordering ; 

II. In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de verweerster « Naamloze ven
nootschap J.V. Poncelet et Fils», civiel
rechtelijk aansprakelijk : 

Overwegende dat eiser afstand heeft 
gedaan van zijn voorziening om de reden 
aileen, die stetm vindt in processtukken, 
dat het bestreden vonnis bij verstek teri 
opzichte van verweerster werd gewezen 
en de voorziening dus voorbarig is; 

Overwegende echter dat de vernieti
ging van de beslissing op de rechtsvorde
ring van eiser tegen verweerder de ver
nietiging meebrengt van de op dezelfde 
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<mwettelijkheid gegronde niet-definitie
've beslissing op de rechtsvordering van 
'eiser tegen verweerster die voor ver
weerder civielrechtelijk aansprakelijk 
wel:d · verklaard, vermits voornoemde af
stand niet kan worden gei"nterpreteerd 
als een berusting in de beslissing ; 

Om die redenen, decreteert de gedeel
telijke afstand van de voorziening ; ver
nietigt het bestrede.n vonnis, voor zover 
het afwijzend beschikt op eisers rechts
vordering met betrekking tot vergoe
ding van de schade aangegeven in de re
denen van dit arrest en voor zover het 
eiser veroordeel t in de kosten, die van 
hoger beroep inbegrepen ; verwerpt de 
voorziening voor het overige; beveelt 
dat van dit arrest melding zal worden ge
maakt op de kant ·van de gedeeltelijk 
vernietigde beslissing ; veroordeelt iedere 
verweerder in de helft van de kosten, be
halve in de kosten van eisers afstand, die 
te zijnen laste blijven ; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar de Correctionele 
Rechtbank te Hoei, zitting houdende in 
hoger beroep. 

26 maart 1973.- 2e kamer. - Voor
zitter, de H. Trousse, raadsheer waar
nemend v6orzitter. - Verslaggever, de 
H. Capelle. - Gelijkluidende conclttsie, 
de H. Paul Mahaux, eerste advocaat
generaal. - Pleiter, de H. Fally. 

2e KAMER 26 maart ·1973. 

VOORZIENING IN CASSATIE. 
PERSONEN BEVOEGD OM ZIOH IN CAS
BATIE TE VOORZIEN OF TEGEN WIE 
EEN OASSATIEBEROEP KAN WORDEN IN
GESTELD. - STRAFZAKEN. - VbOR
ZIENING VAN EEN BURGERLIJKE P ARTIJ 
TEGEN EEN ANDERE BURGERLIJKE 
PARTIJ. GEEN GEDING AANGE
GAAN TUSSEN DEZE PARTIJEN OF VER
OORDELING VAN DE EERSTE TEN VOOR
DELE VAN DE TWEEDE. - NIET ONT
VANKELIJKE VOORZIENING. 

Niet ontvankelijk is de voorziening door 
een partij ingesteld tegen een andere 
partij waarmede zij voor de feitenrechter 
geen geding had aangegaan en ten wier 
voordele de bestreden beslissing geen ver-

oordeling tegen de eisende partij' uit
sp1'eekt (I). 

(REMY EN LOViNFOSSE, 
T. 'LEROY EN LITISOONSORTEN.) 

Met de notitie overeenstemmend 
arrest. 

26 maart 1973. - 2e kamer. - Voor
zitter, de H. Trousse, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Verslaggever, de 
H. Capelle. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Paul Mahaux, eerste advocaat
generaal. 

2e· KAMER. - 26 maart 1973. 

1° HOGER BEROEP. - STRAFZA:irnN; 
- STRAFVORDERING .. - HOGER BE
ROEP VAN RET OPENBAAR MINISTERIE. 
- DRAAGWIJDTE. . 

2° VERJARING. - STRAFZAKEN. __: 
STRAFVORDERING. - VERSTEKVONN~S 
NIET AAN DE PERSOON BETEKEND. -
GEWONE VERZETTERMI.JN. - SCHOR
SING, .BIJ RET VERSTRIJKEN VAN DE 
VERZETTERMIJN, VAN DE VERJARINGS
TERMIJN VAN DE STRAFVORDERING. -,
VERJARINGSTERMIJN VAN DE STRAF
VORDERING VERVANGEN DOOR DEVER
JARINGSTERMIJN VAN DE STRAF. -
VERJARINGSTERMIJN VAN DE STRAF
VORDERING BEGINT OPNIEUW TE LOPEN 
VANAF DE DATUM VAN RET ONTVANKE
LIJK VERKLAARD VERZET TEGEN HE'J.' 
VERSTEKVONNIS. 

1° Het hager beroep van het openbaar mi
nister·ie maakt de strafvordering bij de 
rechter in hoge1· beroep aanhangig in 
het algemeen belang. De vermelding in de 
akte van hager beroep, van de reden 
waaTom het hager bemep wordt inge: 
steld, beperkt eT de draagwijdte niet 
van (2). (Sv., art. 172, 174 en 202.) 

(1) Cass., 14 juni 1971 (Arr. cass., 1971, 
biz. 1025). 

(2) Cass., 22 september 1952 (Bull. en 
PASIC., 1953, I, 3) en 3 juni 1957 (ibid., 1957, 
I, 1200). 
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2o lngeval een verstelcvonnis niet aan r1e 
per/won is betekend, ivordt de verjarings
terrnijn van r1e strajvordering, bij het 
verstrijken van de gewone verzetterrnijn, 
geschorst en vervangen r1oor de verja
ringsterrnijn van de straf, en be.gint 
hij pas opnieuw te lopen vanaj de 
daturn van het ontvankeliJ'k verklaard 
verzet tegen het ve1·stelcvonnis (I). (Wet 
va,n I7 april I878, art. 24; Sv., art. I5I 
en I87.) 

(PROCUREUR DES KONINGS TE VERVIERS, 
T, PIERRARD.) 

ARREST (vertaling). 

RET HOF;- Gelet op het bestreden 
vonnis, op I3 november I972 in hoger 
beroep gewezen dqor de Correctionele 
Rechtbank te Verviers; _ 

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

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de aruikelen I72, I74 en 202 
van het Wetboek van strafvordering, 2I, 
lid I, 22 van de wet van I7 april I878 
houdende de voorafgaande titel van het 
Wetboek van strafvordering en 78 van 
de gemeentewet, 

doordat het vonnis niet ontvankelijk 
verklaart het hoger beroep, door het 
openbaar ministerie regelmavig ingesteld 
tegen het vonnis van 27 april I972 van 
de Politierechtbank te Verviers, die op. 
verweerders verzet tegen het veroor
delend verstekvonnis van 2 december 
1971 het verzet ontvankelijk, maar 
ongegrond heeft verklaard en heeft be
slist dat het verstekvonnis zijn gevol
gen zal hebbe;n, 

terwijl verweerder slechts vervolgd 
werd wegens overtreding van de artike
len 561, 7°, van het Strafwetboek, 32 en 
122 van een politieverordening van de 
stad Verviers van 9 september I963 be
treffende de volksgezondheid ; deze ten 
laste van verweerder gelegde feiten over
tredingen opleveren en de strafvorde
ring verjaard was op 27 april I972, op 
welke datum het beroepen vonnis werd 
gewezen : 

(1) Cass., 21 februari 1972 (Arr. cass., 1972, 
blz. 578) en de in noot 1 op blz. 579 vermelde 
arresten; 16 januari 1973, supm, blz. 499. 

Overwegende dat het bestreden von
nis het hoger beroep van het openbaar 
ministerie niet ontvankelijk· verklaart op 
grond dat · het beroepen vonnis voor de 
openbare partij geen grief kon opleveren, 
aangezien dit vonnis zich ertoe beperkt 
de tegen verweerder bij verstekvonnis 
van 2 december 1971 uitgesproken straf
fen te handhaven en het openbaar minis
terie hiertegen geen hoger beroep heeft 
ingesteld; 

Overwegende dat 'het. openbaar minis
terie zijn hoger beroep grondde op « alle 
mogelijk aan te voeren middelen " en 
inzonderheid op het feit dat het verzet 
tegen het verstekvonnis niet ontvanke
lijk had moeten worden verklaard ; 

Overwegende dat door het hoger be
roep van het openbaar ministerie de 
strafvordering bij de rechter in hoger 
beroep aanhangig wordt gemaakt in het 
algemeen belang ; dat de vermelding in 
de akte van hoger beroep van de reden 
waarom het werd ingesteld, de draag
wijdte ervan niet beperkt; 

Overwegende dat uit de stukken waar
op het Hof vermag acht te slaan, blijkt 
dau de ten lasGe van verweerder gelegde 
overtredingen op 13 maart I971 Werden 
gepleegd; 

Dat derhalve, behoudens schorsing, de 
strafvordering op 27 april I972, datum 
waarop het beroepen vonnis werd uit
gesproken, verj aard was, daar to en meer 
dan een jaar verlopen was sinds de dag 
van de feiten ; 

Overwegende dat de verjaring van de 
strafvordering ten dezen werd geschorst 
vanaf 5 februari 1972, op welke datum 
de gewone termijn verstreek om verzet 
te kunnen doen tegen het verstekvonnis 
dat aan verweerder op 25 januari 1972 
werd betekend in de vorm vereist bij 
artikel 37 van het Gerechtelijk Wetboek, 
tot 16 februari I972, datum van het 
tegen genoemd vonnis gedane verzet 
dat ontvankelijk werd verklaard door 
het beroepen vonnis ; 

Dat dientengevolge meer dan dertien 
maanden zijn verlopen vanaf de feiten 
en de verjaring van de strafvordering 
gedurende minder dan een maand werd 
geschorst, zodat de strafvordering ver
jaard was, toen de eerste rechter op het 
verzet uitspraak deed ; 

Overwegende dat het hoger beroep van 
het openbaar ministerie tegen die be
'slissing derhalve ontvankelijk was; dat, 
door om voornoemde redenen het tegen
overgestelde te beslissen, het vmmis de 
in het midclel vermelde wetsbepalingen 
heeft geschonden ; 
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Dat het middel gegrond is ; 

II. In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de beslissingen op de incidentele 
vorderingen van verweerder : 

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

Om die redenen, vernietigt het be
{>treden vonnis, behalve voor zover het 
uitspraak doet op de incidentele vorde
ringen van verweerder en het de desbe
treffende kosten te zijnen laste laat ; 
beveelt dat van dit arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van de ge
deeltelijk vernietigde beslissing ; laat de 
kosten ten laste van de Staat; verwijst 
de aldus beperkte zaak naar de Correc
tionele Rechtbank te Luik, zitting hou
dende in hager beroep. 

26 maart 1973. - 2e kamer. - Voor
zitter, de H. Trousse, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Verslaggever, de 
H. Capelle. - Gelijkluirlende conclusie, 
de H. Paul Mahaux, eerste advocaat
generaal. 

2e KAMER. - 26 maart 1973, 

Jo RECHTERLIJK GEWIJSDE. 
STRAFZAKEN.- STRAFVORDERING. 
BESLISSING INZAKE EEN TEN LASTE 
GELEGD MISDRIJF. BESLISSING 
HEEFT GEEN GEZAG VAN GEWIJSDE 
TEN OPZICHTE VAN EEN MEDEDADER 
VAN OF MEDEPLICHTIGE AAN DIT MIS
DRIJF, DIE AFZONDERLIJK WORDT VER

VOLGD. 

2° RECHTERLIJK GEWIJSDE. -
STRAFZAKEN. - BEGRIP EN DRAAG
WIJDTE. 

ao RECHTERLIJK GEWI.JSDE. -
STRAFZAKEN. - VERVOLGING WEGENS 
EEN MISDRIJF VAN VOOR EEN VEROOR
DELENDE BESLISSING. - REOHTER 
DIE VASTSTELT DAT DIT MISDRIJF, 
IN DE ONDERSTELLING' DAT HET BE
WEZEN IS, ZOU UITGAAN VAN HET
ZELFDE STRAFBA,A,R OPZET ALS DAT 
WAAROVER DEZE VEROORDELING IS 

UITGESPROKEN. RET GEWIJSDE 
DOET DE STRAFVORDERING M.B.T. DIT 
NIEUW MISDRIJF VERVALLEN. 

1° De beslissing van het strajgerecht inzake 
degene aan wie een misdrijj ten laste 
worrlt gelegd, heejt geen gezag van ge
wijsrle ten opzichte van een ajzondei'lijk 
ve1·volgde mederlader van of medeplich
tige aan dit misrlrijj; deze beslissing 
kan hem noch schaden noch baten (1). 
(Algemeen beginsel van het gezag van 
gewijsde in strafzaken.) 

2° Het gezag van het gewijsde over de grand 
van de strafvordering, dat een algemeen 
beginsel van strafrecht is, is een van 
de wijzen waarop de strajvordering 
vervalt ( 2) . 

3° De jei.tenrechter, die vaststelt rlat een 
misdriif waarover een vemordelenrle be
slissing is uitgesproken en een misrlrijj 
van v66r deze beslissing, waarvan hij 
kennis heejt genomen, in de onrf,erstel
ling dat het nieuwe misrlrijj bewezen is, 
de uitvoering van een enkel strajbaar 
opzet opleveren, is, ten gevolge van het 
gezag van gewijsrle van deze beslissing, 
dat rle strajvordering heejt doen vervallen, 
zonder rechtsmacht niet alleen om een 
straj uit te spreken, doch oak om te be
slissen rlat het misdrijj beuezen is (3). 
(Algemeen beginsel van het gezag van 
gewijsde in strafzaken.) 

(BURETTE.) 

ARREST (vertaling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 28 november 1972 geweze:h 
door het Hof van beroep te Luik ; 

Over het middel ambtshalve afgeleid 
uit de schending van het gezag van ge
wijsde van de rechterlijke beslissingen op 
de strafvordering : 

Overwegende dat enerzijds het arrest 
overweegt dat " definitief gewezen is " 
dat de medebeklaagde Burton, houder 
van het cafe waar het bedoelde speel
toestel in gebruik was, de wet van 24 ok-

(1) Cass., 18 januari 1972 (41-r. cass., 1972, 
blz. 483) en noot 3, blz. 484. 

(2) err (3) Cass., 9 mei 1972 (_Arr. cass., 1972, 
blz. 835), alsmede de noot onder cass., 
23 november 1971 (ibid., 1972, blz. 304); 
vgl. dit laatste arrest, blz. 302. 
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tober 1902 op het spel heeft overtreden, 
en het zicb op die omstandigheid grondt 
om te zeggen dat « dus "· ook de tegen 
eiser, verhuurder van bedoeld toestel, in 
aanmerking genomen telastlegging be
wezen is; 

Dat het bof van beroep aldus het al
gemeen strafrecbtelijk beginsel heeft 
miskend, volgens hetwelk bet gezag van 
het gewijsde ten opzicbte van een der 
daders van een misdrijf niet geldt voor 
de afzonderlijk vervolgde mededaders 
van en medeplichtigen aan dat misdrijf, 
daar die beslissing hun niet ten bate of 
schade mag strekken ; . 

Overwegende dat anderzijds het arrest 
de telastlegging, tussen l januari 1968 
en 4 oktober 1968 op ongeoorloofde 
wijze kansspelen te hebben geexploiteerd, 
bewezen verklaart en zegt dat de straf, 
uitgesproken bij het arrest van 24 mei 
1972 waarbij eiser werd veroordeeld 
wegens identieke in 1969 en 197b ge
pleegde feiten, eveneens za,l worden toe
gepast op de thans ten laste van eiser 
gelegde feiten, hierbij overwegende dat 
de verschillende feiten het gevolg zijn 
van een enkel schuldig opzet ; 

Dat ten gevolge van het gezag van ge
wijsde van het arrest van 24 mei 1972 
de strafvordering vervallen is en die 
rechtsvordering niet ontvankelijk is ge
worden, zodat bet hof van beroep zonder 
jurisdictie was, niet aileen om uit dien 
hoofde een straf uit te spreken maar ook 
om te beslissen dat eiser zich aan be
doelde feiten schuldig had gemaakt ; 

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 
kost.en .ten laste van de Staat; verwijst 
de zaak naar bet Hof van beroep te Brus
sel. 

26 maart 1973.- ze kamer.- Voor
zitter, de H. Trousse, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Verslaggeve1·, de 
H. Closon. - Gelijkluidenrle conclttsie, 
de H. Paul Mahaux, eerste advocaat
generaal. 

2e KAMER. - 26 maart 1973. 

1o CASSATIE. - RECHTSPLEGING. 
VOORZIENINGEN DOOR EEN BEKLAAGDE 
INGESTELD TEGEN TWEE ARRESTEN DIE 
TE ZIJNEN LASTE, OP DEZELFDE DAG 
EN DOOR DEZELFDE KAMER VAN HET 

HOF VAN BEROEP ZIJN GEWEZEN. -
SAMENVOEGING VAN DE ZAKEN. 

2° SAMENLOOP VAN MISDRIJVEN. 
- EENDAADSE SAMENLOOP.- SAMEN
LOPENDE MISDRIJVEN OPEENVOLGEND 
DOOR EENZELFDE RECHTER BESLECHT. 
- REGELS INZAKE DE SAMENVOEGING 
VAN TOEPASSINC\. 

3° STRAF. - EENDAADSE SAMENLOOP 
VAN WANBEDRIJVEN, - GEVANGENIS
STRAFFEN DIE SAMEN HET DUBBEL VAN 
HET MAXIMUM VAN DE ZWAARSTE STRAF 
TE BOVEN GAAN. - VERMINDERING 
TOT DEZE STRAF VERPLICHT. 

4° VERWIJZING NA CASSATIE. -
STRAFZAKEN. - 0ASSATIE VAN EEN 
BESLISSING IN ZOVERRE ZIJ OVEREEN • 
KOMSTIG ARTIKEL 60 VAN HET STRA.F· 
WETBOEK DE UITGESPROKEN GEV A.N· 
GENISSTRAFFEN NIET HEEFT VERMIN· 
DERD. - GEDEELTELIJKE CASSATIE 
MET VERWIJZING. 

l 0 W anneer een belclaagcle zich in cassatier 
heejt voorzien tegen twee (]Jrresten die te 
zijnen laste, op dezeljde dag en door de
ze~fde lcamer van het hof van beroep 
zijn gewezen ·over dezeljde en ove1· soort
gelijke misdrijven, lean het Hoj beider 
voorzieningen samenvoegen (l). 

2° De !'egels inzalce de eendaadse samenloop 
van misdrijven zijn van toepassing, 
zelfs wannee1· de samenlopende mis
drijven opeenvolgend door een en de
zelfde rechter wm:den beslecht (2); 

3° W anneer het totaal van de we gens 
samenlopende wanbedrijven het dubbel 
van de zwaarste straj te boven gaat, moet 
dit totaal ve1·plicht tot deze stm:f worden 
verminderd (3). (S.W., art. 60.) 

4° De cassatie uitgesprolcen in zoverre een 
beslissing overeenkomstig at·tikel 60 van
het Strajwetboelc het totaal van de ge
vangenisst7·atfen wegens samenlopende 
wanbed1·ijven niet heeft verminderd, 
is tot deze beschilcking beperlct, doch 
geschiedt met verwijzing (4). 

(1) Men raadplege cass., 23 juli 1934, 
redenen (Bttll. en PASIC., 1934, I, 367), en 
22 juli 1968 (.Arr. cass., 1968, biz. 1334); 
vgl. cass., 1 juni 1970 (ibid., 1970, blz. 903). 

(2) Cass., 22 juli 1968, waarvan sprake in 
noot 1, en de noot onder dit arrest. 

(3) en (4) Cass., 17 november 1965 (Bull. 
en PAsrc., 1966, I, 355); 12 september 1966 
(Ar1·. cass., 1967, blz. 40). 
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(OHABEAU.) 

ARREST (vertaling). 

HET HOF ; - Gelet op de bestreden 
arresten, op 12 januari 1973 gewezen 
door het Hof van beroep te Brussel ; 

Overwegende dat de voorzieningen 
door dezelfde eiser gericht zijn tegen 
twee arresten die tegen hem op dezelfde 
datum door dezelfde kamer van het hof 
van beroep werden gewezen ; dat zij dus 
samenhangend zijn en dat er grond is 
om ze samen te voegen ; 

Over het middel, ambtshalve afgeleid 
uit de schending van de artikelen 60 en 
100 van het Strafwetboek : 

Overwegende dat de bestreden arres
ten, rechtdoende op ten laste van eiser 
gelegde samenlopende wanbedrijven, hem 
hebben veroordeeld tot verscheidene 
hoofdgevangenisstraffen die samen acht
tien maanden bedragen, om op een open
bare plaats ·in staat van dronkenschap 
een autorijtuig te hebben bestuurd (vier 
maanden), op een openbare weg een 
voertuig te hebben bestuurd, niettegen
staande de vervallenverklaring van het 
recht een voer.tuig te besturen (eenmaal 
zes en eenmaal vier maanden) en om 
een autorijtuig te hebben bestuurd op 
een opE'mbare plaats, zonder dat zijn 
civielrechtelijke aansprakelijkheid door 
een verzekering overeenkomstig de wet 
van l juli 1956 was gedekt (tweemaal 
twee maanden); 

Overwegende dat artikel 60 van het 
Strafwetboek, dat luidens artikel l 00 
van datzelfde wetboek toepasselijk is op 
de ten laste van eiser bewezen verklaarde 
misdrijven, bepaalt dat bij · samenloop 
van verscheidene wanbedrijven aile straf. 
fen samen worden opgelegd, zouder dat 
zij evenwel het dubbele van het maxi
mum van de zwaarste straf mogen te 
hoven gaan; 

Overwegende dat ten deze de zwaarste 
hoofdgevangenisstraf die is welke wordt 
gesteld bij artikel 35 van de wet betref
fende de politie van het wegverkeer, dit 
is zes maanden ; 

Overwegende dat hieruit volgt dat 
het hof van beroep, na de straffen voor de 
onderscheiden misdrijven te hebben uit
gesproken, het totaal van de hoofd
gevangenisstraffen had moeten vermin
deren tot het dubbele van het maximum, 
dit is twaalf maanden; 

Overwegende dat, door zulks niet te 
doen, het hof van beroep de in het middel 

vermelde wetsbepalingen heef't geschon
den; 

Overwegende, voor het overige, dat 
de substantiele of op straffe van nietig
heid voorgeschreven rechtsvormen wer
den nageleefd en dat de beslisswg over
eenkomstig de wet is ; 

Om die redenen, beslissende tot samen
voeging van de voorzieningen, -vernie
tigt de bestreden arresten, voor zover 
zij de cumulatief uitgesproken gevan
genisstraffen niet tot twaalf maanden 
hebben verminderd; beveel.t dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt op 
de kant van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissingen ; verwerp_t de voorzieningen 
voor het overige; veroordeelt eiser in 
tweederde van de kosten ; laat het overige 
derde ten laste van de Staat ; verwijst, 
de aldus beperkte zaken naar het Hof 
van beroep te Luik. 

26 maart 1973. - 2e kamer. - Voor
zitter en Tlerslaggever, de H. Trousse, 
raadsheer waarnemend voorzitter. -
Gelijkluidende conchtsie, de H. Paul 
Mahaux, eerste advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 26 maart 1973. 

HOF VAN ASSISEN. - VERWIJZINGS
ARREST. - CASSATIEBEROEP VAN DE 
BESOHULDIGDE BINNEN TIEN VRIJE 
DAGEN NA DE BETEKENING VAN HET 
ARREST.- 0NDERZOEK DOOR HET HOF. 

Het Hof verwerpt het cassatieberoep dat 
door de beschuldigde tegen het a1-rest 
tot verwijzing naar het hof van assisen 
werd ingesteld v66r het verstrijken van 
de termijn van tien vrije dagen na de 
betelcening van het arrest, wanneer het 
arrest de wet niet schendt en niet is 
aangetast door nietigheden die, in de 
stand van de zaalc, door het hof moeten 
worden onderzocht (1). (Sv., art. 299 
en 416.) 

(1) Cass., 12 maart 1973, supra, blz. 683 
en noot 1. Over de als zodanig aan het H of 
voorgelegde wetsschendingen en nietigheden, 
raadpl. cass., 19 c,kt0ber 1953 (Bull. en PAsiC., 
1954, I, 126) en ,.e.denen van het voormelde 
arrest van 12 maart 1973. 
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(KARIO.) 

ARREST (vertaling). 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 6 februari 1973 geweze:O: door 
het Hof van beroep te Brussel, kamer van 
inbeschuldigingstelling, waarbij eiser naar 
het Hof van assisen van de provincie 
Brabant werd verwezen ; 

Overwegende dat het arrest geen 
schending van de wet bevat en niet is 
aangetast door een nietigheid die. in de 
huidige stand van het geding door het 
Hof dient onderzocht te worden ; 

Om die redenen, en zonder acht te 
slaa,n op het als memorie geldend schrij
ven van eiser, dat slechts beweringen 
bevat, die vreemd zijn aan die schendin
gen en nietigheden, verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt eiser in de kosten. 

- 26 maart 1973.- 2e kamer.- Voor
zitter, de H. Trousse, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Ve1·slaggever, de 
H. Clason. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Paul Mahaux, eerste advocaat
generaal. 

2e KAMER. - 27 maart 1973. 

1o RECHTERLIJKE ORGANISATIE. 
- SAMENSTELLING VAN RET RECRTS
COLLEGE. - STRAFZAKEN. - ARTI
KEL 779 VAN RET GERECRTELIJK WET
BOEK VAN TOEPASSING IN STRAFZAKEN. 

2o RECHTERLIJKE ORGANISATIE. 
- SAMENSTELLING VAN. RET RECRTS
COLLEGE. - STRAFZAKEN. -ARREST 
VAN RET HOF VAN B.EROEP. - RECH
TERS DIE NIET ALLEN AANWEZIG WA
REN OP EEN TFRECRTZITTING WAAROP 
DE ZA.AK IS BEHANDELD. - NIETIG
HEID VAN RE1 ARREST. 

3o VONNISSEN EN ARRESTEN. -
STRAFZAKEN. - CoNCLUSIE. - BE
GRIP. 

(1) Cass., 7 september 1971 (Arr. cass., 
1972, biz. 17). -

(2) Cass., 8 november 1965 (B~tll. en PAsiC., 

1° Artikel 779 van het Gerechtelijlc Wet
boek is van toepassing in strafzaken (1). 

2° Nietig is het arrest van, het hof van be
roep dat in strafzaken is gewezen door 
rechte1·s waarvan een niet aanwezig was 
op een van ae terechtzittingen waarop 
de zaak is behandeld (2). (G.W., 
art. 779, lid I.) 

3° Een conclusie in st1·afzalcen is het ge. 
sch1·ift dat is ondertelcend door een 
pm·tij of haar madsman, die haar ve1'
tegenwoordigt of bijstaat, dat aan de 
de 1·echte1· tijdens de de batten ter terecht
zitting w01·dt voorgelegd, waarvan regel
matig wordt vastgesteld dat de 1·echter 
lcennis e1·van heeft genomen, en waarin 
middelen wo1·den aangevoerd tot staving 
van een eis, "een verwee1·middel of een 
except~e (3). 

(LENGLET, T. BLONDE EN LITISCONSOR
TEN; DE BROUWER EN WALTNIEL, q.q., 
T. LENGLET.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 18 oktober 1972 door het Hof 
van beroep te Gent gewezen ; 

I. W at betreft de voorziening van 
Lenglet Serge, beklaagde : 

Overwegende dat de voorziening niet 
ontvankelijk is, bij gebrek aan belang. 
in zoverre zij gericht is tegen de beslissin
gen van het arrest waarbij I 0 eiser wordt 
vrijgesproken van het overige van de 
telastlegging P dat het bedrag van 
250.000 frank overschrijdt, 2° de civiel
rechtelijke vordering van Engels Albert 
tegen eiser ongegrond wordt verklaard ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 190, 209 
en 210 van het Wetboek van strafvorde
ring, 779 van het Gerechtelijk Wetboek 
(wet van 10 oktober 1967), 

doordat raadsheer Nuytinck, die deel 
uitmaakte van de zetel welke het bestre-· 

1966, I, 321) ; vgl. cass., 7 september 1971 
(Arr; cass., 1972, I, 17). Men raaclplege cass.; 
1 maart 1971 (An·. cass., 1971, biz. 619), 
alsmecle cass. fr., 26 augustus 1884 (Dall. per., 
1885, V, kol. 283) en 14 november 1892 (ibid. 
1892, V, kol. 375). 

(3) Cass., 12 januari 1971 (Arr. cass., 1971, 
biz. 458). 
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den' arrest heeft gewezen, de terechtzit
ting riiet heeft bijgewoond welke op 
28 juni 1972 door het 'hof van beroep 
aan het onderzoek van de zaakwerd· be
steed eh in de loop waarvan de raads
lieden van een medebeklaagde en van de 
vennootschap « Cogeli ,, de eerste een 
ondertekende nota en de tweede een 
dossier neerlegden, waarvan hun akte 
werd verleend, waarna het hof van be
roep de debatten gesloten verklaarde en 
de zaak tot uitspraak uitstelde op 
18 oktober 1972, 

terwijl de vonnissen en arresten niet 
mogen worden gewezen dan door al de 
rechters die alle terechtzittingen hebben 
bijgewoond in de loop waarvan· er is 
overgegaan tot een maatregel die . op 
he~ onderzoek van de zaak betrekking 
heeft; er op de terechtzitting van 28 juni 
1972 wel degelijk . werd overgegaan tot 
maatregelen met betrekking tot het 
onderzoek van de zaak, te . weten de 
neerlegging van een ondertekende nota 
door de raadsman van een der beklaag
den, nota welke als conclusie geldt, en 
de sluiting van de debatten, welke maat
regel inhield dat de feitenrechters oor
deelden genoegzaam voorgelicht te zijn 
om hun . overtuiging te kunnen vormen 
aangaande de door hen onderz,ocl;tte 
zaak, en terwijl dienvolgens het be
streden arrest nietig is wijl het werd ge
wezen door rechters van wie er een niet 
alle terechtzittingen had bijgewoond : 

Overwegende dat uit die vaststellingen 
van het arrest en van het proces-verbaal 
van de terechtzitting waarop het werd 
gewezen, blijkt dat die beslissing gena
men werd door een kamer samengesteld 
onder meer uit de heren Carnewal, voor
zitter, Maes en Nuytinck, raadsheren; 

Overwegende dat het proces-verbaal 
van de terechtzitting van 28 juni J972, 
hetwelk vermeldt onder meer dat een 
der beklaagden een « nota " neerlegt en 
dat het hof van beroep de debatten voor 
gesloten verklaart, vaststelt dat de kamer 
op deze datum samengesteld was uit de 
heren Carnewal, voorzitter, Bevernage 
en Maes, raadsheren ; 

Overwegende dat krachtens anikel 779 
van het Gerechtelijk W etboek, de von
nissen en arresten op straffe van nietig
heid enkel kunnen gewezen worden door 
de rechters die alle zittingen over de zaak 
hebben bijgewoond; 

Overwegende dat op de terechtzitting 
van 28 juni 1972 de zaak werd behandeld 
nu een der beklaagden, al weze het onder 
de vorm van « nota ,, een door de voor-

zi tter ·en de griffier geviseerde conclusie· 
heeft .genomen waariri .hij verweermid·
delen voordroeg, en het hof van beroep 
de debatten voor gesloten heeft ye{
klaard; 

Overwegende dat, nu de rechters die 
het bestreden arrest gewezen hebben 
niet allen aanwezig waren op de terecht
zitting van 28 juni 1972, het arrest met 
nietigheid aangetast is; 

Dat het middel gegrond is ; 

B. In zoverre de voorziening gericht is 
tegen de beslissing over de tegen eiser 
ingestelde civielrechtelijke vorderingen : 

Overwegende dat de vernietiging van 
de beslissing over de strafvordering de 
vernietiging . medebrengt van de niet 
definitieve beslissingen over de · civiel
rechtelijke vorderingen, welke het ge
volg. ervan zijn, hoewel de voorziening 
tegen deze laatste beslissingen .voorals
nog niet ontvankelijk is ; 

II. W at betreft de voorziening van 
De Brouwer Robert en Waltniel Jean
Baptiste, als curatoren van het faillis
sement Gerniers, burgerlijke partijen : 

Overwegende dat bij gedeeltelijke af
stand de eisers hun voorziening beperken 
tot de beslissing over hun civielrechte
lijke vordering tegen beklaagde Lenglet 
Serge; 

Over het eerste middel, afgeleid nit 
de schending van artikel 779 van het 
Gerechtelijk W etboek, 

doorrlat het bestreden arrest uitge
sproken werd door de heren voorzitter 
en raadsheren Carnewal, Maes en Nuy
tinck, zulks nadat de zaak behandeld 
was geweest onder meer ter zitting van 
28 juni 1972, waar zetelden de heren 
voorzitter en raadsheren Carnewal, Be
vernaege en Maes, nadat meer bepaald 
op gezegde zitting voor de beklaagde 
Pierre Gerniers een door zijn raadsman, 
meester Hubene, ondertekende nota 
werd ingediend en daarna de debatten 
gesloten werden verklaard, en nadat op 
al de andere zittingen van het hof van 
beroep, waarop de zaak werd behandeld, 
gezeteld hadden de heren voorzitter en 
raadsheren Carnewal, Maes en Nuytinck, 

tm"wijl nit wat voorafgaat volgt dat 
het bestreden arrest, in strijd met wat 
artikel 779 van het Gereohtelijk W etboek 
voorschrijft, niet .gewezen werd door 
rechters die alle zittingen over de zaak 
hadden bijgewoond : 
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Overwegende dat dit middel hetzelfde 
is als het eerste middel voorgedragen door 
Lenglet Serge, en om dezelfde reden 
gegrond is; 

III. Wat betreft de voorziening van de 
naamloze 'vennootschap van Luxem
burgs recht " Compagnie de gestion de la 
Lieutenante », vrijwillig tussenkomende 
partij : 

Overwegende dat uit geen stuk, waarop 
het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat 
de voorziening betekend werd aan de 
partijen tegen wie' zij gericht is ; dat zij 
derhalve niet ontvankelijk is; 

Om die redenen, en zonder dat er aan
leiding bestaat tot onderzoek van het 
tweede middel tegengeworpen door de 
eisers Lenglet en De Brouwer en Walt
niel, hetwelk tot geen ruimere vernieti
ging kan leiden, decreteert de afstand 
van de voorziening van de eisers De 
Brouwer en Waltniel in zoverre zij ge
richt is tegen de beslissingen waarbij 
uitspraak wordt gedaan I 0 over de vor
deringen van het- openbaar ministerie en 
van de andere burgerlijke partijen en 
over de tussenkomst van de vennoot
schap " Compagnie de gestion de la 
Lieutenante », 2° over de vordering van 
de eisers tegen de peldaagden Gerniers 
Jean-Pierre en Gerniers Pierre; ver
nietigt het bestreden arrest in zoverre 
het I 0 Lenglet veroordeelt op de straf
vordering Em op de civielr\)chtelijke 
vorderingen ; 2° en in zoverre het uit
spraak doet over de vordering van de 
·eisers De Brouwer en Waltniel; ver
'werpt de voorziening van Lenglet voor 
het overige ; laat de kosten van afstand 
ten laste van Mrs. De Brouwer en 
Waltniel; laat de kosten van de voor
zieningen van Lenglet en van Mrs. 
De Brouwer en W altniel ten laste van 
de Staat ; verwerpt de voorziening van 
de vennootschap « Compagnie de ges
tion de La Lieutenante » en veroordeelt 
haar in de kosten ervan ; beveelt dat 
van dit arrest melding zal worden ge
maakt op de kant van de gedeeltelijk 
vernietigde beslissing; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar het Hof van beroep 
te Brussel. 

(1} Vgl. cass., 18 oktober 1965 (Bull. en 
P>~.src., 1966, I, 214). Over het feit dat de 
verzekeraar van een tijdelijk onbruikbaar 
·geworden voertuig in beginsel niet vcrpiicht 
is de.dekking uit te breiden tot het vervangend 

27 maart I973. - 2e kamer. - Voor
zitter, de H. Louveaux, voor:z;itter. -
Verslaggever, de H. Naulaerts. - Ge
lijkluidende concl1J,sie, de H. Depelchin, 
advocaat-generaal. Pleiters, de 
HH. Faures en Bayart. 

2e KA.MER. - 27 maart 1973. 

I 0 BEWIJS.- BEWIJS DOOR GESOHRIFT. 
- BEWIJSKRAOHT VAN DE A,KTEN. -
STRAFZAKEN. VERPLIOHTE VER
ZEKERINGSOVEREENKOMST VOOR DE 
BURGERREOHTELIJKE AANSPRAKELIJK
HEID INZAKE 1 MOTORRIJTUIGEN. 
BEPALING OMTRENT HET VERVA,NGEND 
VOERTUIG. - UITLEGGING. - VER
ENIGBAAR MET DE BEWOORDINGEN 
ERVAN. - GEEN MISKENNING VAN DE 
BEWIJSKRAOHT VA,N DE AKTE. 

20 CASSATIE. - BINDENDE KRACHT 
TUSSEN DE PA,RTIJEN.- REOHTER DIE 
AAN DE OVEREENKOMST HET GEVOLG 
TOEKENT DAT ZIJ, VOLGENS DE UIT
LEGGING DIE HIJ ERA,AN GEEFT, WET
TELIJK TUSSEN DE PARTIJEN HEEFT.
GEEN SOHENDING VAN ARTIKEL ll34 
VAN HET BUBGERLIJK WETBOEK. 

I 0 De bewijskracht van een bepaling van 
een verplichte verzekeringsovereenkomst 
voor de bu1·gerrechtelijke aansprakelijk
lwid inzake motm-rijtuigen, die met in
achtneming van bepaalde vooTwaaTden 
de dekking van de veTzekeTaaT uitstTekt 
tot het in het veTkeer gebrachte voe1·tuig 
ter vervanging van het verzekeTde voer
tuig, woTdt niet mislcend door het lt?'Test 
dat aan deze bepaling ee?J, uitlegging 
geeft die verenigbaar is met de be
wooTdingen eTvan ( l) . 

2° De bindende kracht van een overeenkomst 
woTdt niet mislcend door de rechter, die 
aan de overeenkomst het gevolg toekent 
dat zij, volgens de uitlegging die hij 
eman geejt, wettelijk tussen de partijen 
heeft (2). (B. W., art. ll34.) 

voertuig, zie men cass., 22 oktober 1971 (Arr. 
cass., 1972, biz. 193} en de noot 1 op biz. 194. 

(2) Cass., 7 jam1ari 1972 (Arr. cass., 1972, 
biz. 445). 
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(NAAMLOZE· VENNOOTSCHAP « BELGISCHE 

VE<I-ZEKERINGSMAATSCHAPPIJ VAN DJ!1 

MIDDE:NSTA,ND », T. DE\yA,ELE EN LITIS· 

CONSORTEN, NA,AM~OZE VENNOOTSCHAP 

« LA ROYALE BELGE », T. DEWAELE 

EN LITISCONSORTEN.} 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 31 oktober 1972 door het Hof 
van beroep te Gent gewezen; 

I. W at de voorziening van de naamloze 
vennootschap " Belgische Verzekerings
maatschappij van de Middenstand » be
treft : 

Overwegende dat de voorziening enkel 
gericht is tegen de beslissing over de 
civielrechtelijke vorderingen ; 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 6 en II van de wet 
van I juli 1956 betreffende de verplichte 
aansprakelijkheidsverzekering inzake mo
torrijtuigen, 1134, I319, 1320 en 1322 
van het Burgerlijk W etboek, 

doo1·dat het bestreden arrest eiseres in 
solidum met de naamloze vennootschap 
"Royale Beige»· en Vanlerberghe ver
oordeelt om aan de burgerlijke partijen 
Dewaele ·Gustaaf, De Voider Yvonne, 
Tuyvtens Marie-Jeanne en Hoste Bertha 
de toegekende schadevergoedingen te be
talen om de reden dat, na vastgesteld 
te hebben dat de wagen Taunus van 
Vanlerberghe minder dan een maand 
onbruikbaar was op het ogenblik van 
het ongeval en de door Vanlerberghe bij 
" Rent-a-car » gelijkaardige gehuurde 
"Simca 1500 » voor eenzelfde soort ge
bruik bestemd was, " aldus tot zover en 
de naamloze vennootschap " Royale Bei
ge » en de naamloze vennootschap " De 
Middenstand » de burgerlijke aansprake-

.lijkheid van de door de Simca 1501 
onder het sturen van Vanlerberghe in 
het ongeval van 31 maart 1970 veroor
zaa1-:te schade dekken, mogelijks de ene 
bij gebreke aan de andere, maar toch voor 
het geheel ; dat heiden dns de hoedanig
heid van verzekeraar ter zake hebben en 
vatbaar zijn om door rechtstreekse vor
dering op grond van artikel 6 van de wet 
van 1 juli 1956 tot · schadevergoe
ding aangesproken te worden ; dat het 
feit dat zij slechts suppletief aan de 
naamloze vennootschap " Royale Beige » 
het schadebedrag zou moeten afdragen 
niet wegneemt dat de naamloze vennoot
schap "De Middenstand », eensde f?imca 
1500 onder het sturen van Vanlerberghe 

vereenzelvigd, van da~ a,f ten aanzien 
van de schad(llijders de · rnedeverzeke
raarster van het gehele risico is geworden, 
dit is vanaf het. ogenblik zelf dat de 
Simca .1500 op die manier vereenzelvigd 
was ; dat er niet moet overwogen. worden 
nopens een " bedoeling te verv:angen » 
of " zich als verzekerd aanzien » in hoofde 
van Vanlerberghe, evenmin over welk
danige " aanwezigheid van boordpapie
ren » (deze van de Ford Taunus in de 
Simca 1500) noch over "het aanbrengen 
van nummei'plaat » (van de nummer
plaat van de Ford Taunus op de Simca 
1500); dat dit immers begrippen offeiten 
zijn die nergens terzake als voorwaarde 
van de uitbreiding van dekking over
eengekomen geweest zijn, en evenmin 
per se zulke voorwaarden zijn », 

terwijl 1° eiseres gerechtigd is tegenover 
de burgerlijke partijen, die schade onder
gaan hebben tengevolge van het ongeval, 
het feit in te roepen dat het risico niet 
door de verzekeringspolis gedekt is ; 
het verweer volgens hetwelk de 
Simca 1500, waarmee Vanlerberghe. het 
ongeval veroorzaakte, geen vervangend 
voertuig was in de plaats van de door 
eiseres verzekerde Taunus inhoudt dat 
het risico niet door de polis gedekt was 
en derhalve door eiseres aan de derden 
kon tegengesteld worden. (schending van 
de artikelen 6 en 11 van de wet van 
1 juli: I956}, 

2° eiseres in haar conclusie staande 
hield dat " de vervanging niet slaat op 
het voertuig dat door de personenven
nootschap met beperkte aansprakeiijk
heid "Rent-a-car" in huur werd gegeven; 
dat de vervanging waarvan sprake in 
artikel 4-1-a niet ontstaat door het enkel 
feit dat het bij concluante verzekerd 
voertuig onbruikbaar was en dat de 
verzekerde Vanlerberghe met een ander 
voertuig reed ; dat " de vervanging »maar 
zou bestaan indien dit de bedoeling van 
V anlerberghe ware geweest onder andere 
dat. hij zich bij het besturen van het 
voertuig " Rent-a-car » als verzekerd 
aanzag bij concluante ; dat de vervan
ging dan aangetoond en bewezen wordt 
door. uitwendige tekenen, onder andere 
het aanbrengen van de nummerplaat 
van het ene voertuig op het andere en 
het bezit van de vereiste boordpapieren, 
onder andere het verzekeringsbewijs· 
zoals voorgeschreven door de wet ; dat 
in casu V anlerberghe nimmer blijk heeft 
gegeven dat hij zich bij concluante 
als verzekerd aanzag, wei integendeel dat 
uit zijn verklaring blijkt dat hij het voer-
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tuig bestuurde op grond van een huur
contract waarbij .hem tegen vergoeding 
het tijdelijk genot van een ander vo~rtuig 
werd verschaft en waarbij contractueel 
het bestaan van een verzekeringskon
trakt eigen aan het gehuurd voertuig 
werd bepaald "• en het arrest ten onrechte 
oordeelt dat er met deze gedragingen 
en inzicht van Vanlerberghe het voertuig 
Simca 1500 niet als vervangend voertuig 
te beschouwen geen rekening kan ge
houden worden (schending van arti
kelll34 van het Burgerlijk Wetboek), 

3° het tussEm eiseres en Vanlerberghe 
gesloten beding volgens hetwelk de dek
king van het contract zich uitstrekt tot 
een voertuig dat, in de gegeven omstan
digheden, een ander onbruikbaar voer
tuig vervangt, inhoudt dat de gebruiker 
het inzicht heeft om dit vbertuig als ver
vangend te aanzien en te gebruiken en 
het arrest, door te oordelen dat zulks 
geen belang heeft, zowel de draagwijdte 
als de bewijskracht van dit beding 
miskend heeft (schending van de arti
kelen 1134, 1319, 1320 en 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek) : 

Overwegende dat het arrest niet be
slist dat. eiseres niet gerechtigd is om 
tegenover de burgerlijke partijen tegen 
te stellen dat het risico door haar ver
zekering niet gedekt is ; dat het echter 
beslist dat, om de redenen welke het ver
meldt, het risico ten deze door eiseres.wel 
gedekt is; 

Overwegende dat, luidens artikel 4 
van de algemene voorwaarden van de 
polis van eiseres, de dekking van de 
verzekering zich onder meer uitstrekt, 
zonder dat hiervoor. een verklaring ver
eist weze, tot de civielrechtelijke aan
sprakelijkheid van de verzekeringsnemer 
als bestuurder van een motorrijtuig, 
dat aan een derde toebehoort en tot het
zelfde · gebruik bestemd is als het in het 
contract omschreven motorrijtuig, in
dien dat motorrijtuig gedurende niet 
langer dan een kalendermaand het 
omschreven motorr~jtuig, dat om welke 
reden ook tijdelijk onbruikbaar zou zijn, 
vervangt; 

Overwegende dat de uitbreiding van de 
dekking derhalve van toepassing is voor 
zover het vaststaat 1° dat het in het 
contract omschreven motorrijtuig tijde
lijk onbruikbaar is, 2° dat het vervangend 
motorrijtuig tot hetzelfde gebruik be
stemd is, 3° dat de vervanging niet 
langer dan een kalendermaand duurt ; 

Overwegende dat daartoe bovendien 
niet vereist is dat de verzekeringnemer 

zijn voornemen het onbruikbaar motor
rijtuig tijdelijk door een ander te ver
vangen zou hebben bekendgemaakt door 
uitwendige tekenen, zoals het aanbren
gen van de nummerplaat van het ene 
rijtuig op het andere en het bezit van 
de vereiste boordpapieren ; 

Overwegende dat het arrest vaststelt.: 
dat de Ford Taunus, eigendom van de 
verzekeringnemer van eiseres, tijdelijk 
onbruikbaar was; dat de Simca 1501, 
eigendom van «Rent-a-car n, tot het
zelfde gebruik was bestemd ; en dat de 
vervanging van de Ford Taunus door 
de Simca 1500 niet langer dan een kalen
dermaand heeft geduurd ; 

Overwegende dat, door te beslissen dat 
het vervullen van deze voorwaarden vol
staat voor de toepassing van artikel 4 . 
van de algemene voorwaarden en dat het 
kenbaar maken van het voornemen te 
vervangen door uitwendige tekenen een 
begrip of een feit is dat nergens als voor
waarde van de uitbreiding van de dekking 
overeengekomen werd en evenmin uiter
aard zulke voorwaarde uitmaakt, het 
arrest van bedoeld artikel 4 een uitlegging 
geeft welke met de termen ervan niet 
onverenigbaar is en, door aan de over
eenkomst het gevolg toe te kennen dat 
zij, volgens de uitlegging welke het ervan 
geeft, wettelijk tussen partijen heeft, de 
bindende kracht ervan niet niiskent ; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

II. Wat de voorziening van de naam
loze vennootschap « Royale Beige " be
treft : 

Overwegende dat uit geen stuk waarop 
het Hof vermag acht te slaan blijkt dat 
de voorziening betekend werd aan de 
partijen tegen wie zij is gericht; dat zij 
derhalve niet ontvankelijk is ; 

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

27 maart 1973.- 2e kamer. - Voor
zitter, de H. Louveaux, voorzitter. -
Vm·slaggever, de H. Naulaerts.- Gelijk
luidende conclusie, de H. Depelchin, 
advocaat-generaal. Pleiters, de 
HH. Houtekier en Bayart. 
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2" KAMER. - 27 maart 1973. 

STRAF.- GELDBOETE.- 0PDECIEMEN. 
- WET VAN 22 DECEMBER 1969. -
0NZEKERHEID OMTRENT BET FElT OF 
BET MISDRIJF VOOR OF NA DE INWER
KINGTREDING VAN DEZE WET IS GE
PLEEGD. - NIET GERECBTVAARDIGDE 
TOEPASSING VAN DEZE WET. 

Niet w_ettelijk gerechtvaardigd is de toe
pass~ng op een geldboete van de ver
hoging met 290 deciemen, ingevoerd bij 
de wet van 22 december 1969, wanneer 
de vaststellingen van de beslissing in 
·het onzekere laten of het misdrijf ge
pleegd is v66r of na de 10" januari 
1970, dag waarop deze wet in werking 
is getreden (1). 

(ROUX.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 22 januari 1973 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

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

Over het middel ambtshalve afgeleid 
uit de schending van artikel 1 van de wet 
van 5 maart 1952, gewijzigd bij het enige 
artikel van de wet van 22 december 1969 : 

Overwegende dat het arrest ten laste 
van eiser het feit bewezen verklaart te 
Berchem of elders in het arrondissement 
Antwerpen tussen 17 juni 1969 en 17 sep
tember 1970 oplichting te hebben ge
pleegd, en hem deswege veroordeelt tot 
een gevangenisstraf en tot een geldboete 
van 1.000 frank « vermeerderd met 
290 deciemen, aldus uitmakende der
tigduizend frank » ; 

Overwegende dat de wet van 22 de
C(3mber 1969 tot verhoging van de geld
boeten met 290 deciemen, op 10 januari 
1970 in werking is getreden ; dat de bij 
die wet voorgeschreveh verhoging van 

(1) Cass., 4 december 1972, supra 
biz. 330 : over de betekenis in een telastlegging 
van de .woorden (( tussen de ... en de ... ,, zie 
cass., 15 november 1948 (Bull. en PAsiC., 1948, 

--1, 632). 

de geldboeten niet toepasselijk is op geld
boeten uitgesproken wegens misdrijven 
gepleegd v66r die inwerkingtreding ; 
dat het arrest niet nauwkeurig de datum 
aangeeft waarop de feiten gepleegd zijn, 
zodat het de toepassing niet rechtvaardigt 
van artikel 1 van de wet van 5 maart 
1952, gewijzigd bij het enig artikel van 
de wet van 22 december 1969, en de in 
het middel aangehaalde wetsbepaling 
schendt; 

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

II. In zoverre de voorziening gericht is 
tegen het bevel tot onmiddellijke aan
houding : 

Overwegende dat, daar de veroordeling 
tot gevangenisstraf in kracht van gewijs
de is gegaan wegens het verwerpen van 
de voorziening die ertegen is gericht, 
het rechtsmiddel dat wordt ingesteld 
tegen het bevel tot onmiddellijke aan
houding geen belang meer oplevert en 
derhalve niet ontvankelijk is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest in zover het de geldboete van 
1.000 frank met 290 opdeciemen ver
hoogt ; verwerpt de voorziening voor het 
overige; beveelt dat van dit arrest mel
ding zal worden gemaakt op de kant van 
de gedeeltelijk vernietigde beslissing ; 
veroordeelt eiser in de helft van de kosten 
en laat de andere helft ten laste van de 
Staat ; verwijst de zaak naar het Hof van 
beroep te Gent, dat slechts uitspraak zal 
doen over de toepassing van de opde
ciemen op de geldboete. 

27 maart 1973.- 2" kamer.- Voor
zitte1', de H. Louveaux, voorzitter. -
Verslaggever, de H. Van Leckwijck. -
Gelijkluidende conc,lusie, de H. Depelchin, 
ad vocaat -generaal. 

2e KAMER. - 27 maart 1973, 

CASSATIEMIDDELEN. STRAFZA-
KEN.- MIDDEL WAARJ;!IJ RET BESTAAN 
WORDT AANGEVOERD VAN EEN GROND 
TOT WRAKING VAN EEN LID VAN DE 
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. 
COMMISSIE TOT BESCHERMING VAN DE 
MAATSORAPPIJ, DIE DE BESTREDEN 
BES:LISSING _REEFT GEWEZEN. - MID
DEL DAT VOOR RET EERST AAN RET 
HoF WORDT VOORGEDRAGEN. - NIET 
ONTVANKELIJK MIDDEL . 

. Het middel waarbij het bestaan wordt aan
gevoerd van een grand tot wraking van 
een lid van de commissie tot bescherming 
van de maatschappij, die de best?· eden 
beslissing heeft gewezen, kan niet voor 
het ee1·st aan het Hoj van cassatie wor
den voorgedragen (1}. 

(BEERENS.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 12 februari 1973 door de 
comrnissie tot bescherming van de maat
schappij, ingesteld bij de hulpgevangenis 
te Leuven, gewezen ; 

Over het middel hieruit afgeleid dat 
dokter V olcher die deel uitmaakte van de 
comrnissie en deelnam aan de beraad
slaging eiser heeft ge'interneerd : 

Overwegende dat eiser gei:nterneerd 
werd ingevolge een beschikking van de 
raadkamer van de Rechtbank van eerste 
aanleg te Leuven gewezen op 25 mei 
1971 ; dat deze beschikking gegrond is 
op de vaststellingen gedaan door do_kter 
Volcher, geneesheer-deskundige; 

Overwegende dat uit het proces-ver" 
baal van de zitting vail de commissie 
gehouden op 12 februari 1973 blijkt dat 
dokter V olcher deel uitmaakte van voor
melde commissie als geneesheer anthro
poloog, lid van de commissie ; 

Dat het middel, hetwelk er op neer
komt een grond van wraking in te roepen, 
niet voor de commissie werd ingeroepen 
en derhalve onontvankelijk is ; 

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

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning. 

(1) Cass., 6 januari 1969 (_Arr. cass., 1969, -~ 
biz; 429) en noot 2. 

27 maart 1973. ~ 2e kamer. - Voor
zitter en Verslaggever, de H. Louveaux, 
voorzitter. · - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Depelchin, advocaat-generaal. --. 

2e KAMER. - 27 maart 1973. 

CASSATIE.- OMVANG.- STRAFZA.KEN. 
- BURGERLIJKE RECRTSVORDERINGEN. 
- BESLISSING WAARBIJ DE AANSPRAKE-
LIJKHEID VOOR EEN ONGEV AL TUSSEN 
TWEE BEKLAAGDEN WORDT VERDEELD, 
RESPECTIEVELIJK TEN BELOPE VAN EEN 
DERDE EN TWEE DERDEN. - 0ASSATIE, 
OP DE VOORZIENING VAN DE EERSTE BE
KLAAGDE, VAN DE BESLISSINGEN OP DE 
WEDERZIJDSE BURGERLIJKE REOHTS
VORDE'RINGEN. - 0ASSATIE DIE ZICR 
NIET UITSTREKT TOT DE BESCRIKKING
WAARBIJ DE AANSPRAKELIJKREID VAN 
DE ANDERE BEKLAAGDE OP TWEE 
DERDEN TEN MINSTE WORDT VAST
GESTELD. 

W anneer de rechter de aansprakelijlcheW: 
voor een ongeval tussen twee beklaagden 
verdeeld heejt, ten belope van een derde 
voor de eerste en twee derden .voor 
de tweede, strekt de cassatie, die is uit
gesproken op de voorziening van de 
eerste, van de beslissingen op de weder
zijdse burgerlijke rechtsvorderingen en 
hierop gegrO'Iid is dat de eiser onwettelijk 
aansprakelijk werd ve1·klaard zich niet 
uit tot de beslissing dat de andere be
klaagde aansprakelijk is voor twee der~ 
den ten minste (2). 

(LALEMAN EN EORTGENOTEN LALEMAN
CAILLAU, T. LANDSBOND DER KRISTE~ 
LIJKE MUTUALITEITEN, NOYER EN VAN
DENBUSSORE.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 22 juni 1972 gewezen door 
het Hof van beroep te Gent ; 

I. Over de voorziening door Laleman 
gericht tegen de beslissing op de straf-

(2) Cass., 8 juni 1971 (_Arr. cass., 1971, 
biz. 1007); vgl. cass., 19 maart I973, supra, 
biz. 706. 
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vordering en op de burgerlijke rechts
vorderingen die tegen hem werden in
gesteld : 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
;schending van artikel 12-1 van het weg
verkeersreglement en van artikel 97 van 
de Grondwet, 

doordat het arrest eiser medeaanspra
kelijk stelt voor het ongeval om reden 
dat « er blijkt uit het verslag van -de ge
rechtsdeskundige en de situatieschets dat 
beide beklaagden niet zo dicht mogelijk 
bij de rechterrand van de rijbaan zijn 
gebleven. Het blijkt verder uit het onder
zoek dat de Mercedes van Laleman met 
zijn linkerzijde precies op de ingebeelde 
middenlijn reed terwijl de. Austin van 
Vandenbussche met zijn linker voorhoek 
de ingebeelde middellijn met 30 centi
meter overschreed. Hieruit volgt dat 
Vanden bussche meer van de rechter
rand van de rijbaan verwijderd was dan 
Laleman "• en dat het arrest derhalve aan 
beide beldaagden in hoger beroep een 
inbreuk op artikel 12-l van het weg
verkeersreglement ten laste legt, 

terwijl, tweede onderdeel, de eisers in hun 
'()Onclusies uitvoerig op deze feitelijke 
Dmstandigheden hadden gewezen : « Kan 
men verwijten dat Laleman niet uiterst 
rechts reed ? Er dient niet uit het oog 
te worden verloren dat Laleman een 
straat uitreed die zich in het centrum 
van de kom van Langemark bevindt. 
Een normale bestuurder zal nooit een 
voetpad scheren. Anderzijds, zo op de 
plaats der aanrijding een gele lijn is ge-

. trokken (parkeerverbod), had Laleman 
in de straat gestationeerde voertuigen 
moeten voorbijrijden. Het artikel 18 van 
de wegcode moet een redelijke inter
pretatie kennen ( ... ). De uitdrukking 
« zo dicht mogelijk » zet overigens de 
deur open voor een zekere tolerantie inet 
het oog op de eigenaardigheden, de nood
wendigheden en de veiligheid van het 
verkeer. Het artikel 12 verplicht de be
stuurder niet " op ieder ogenblik " uiterst 
rechts te houden. Men kan van een be
stuurder niet verlangen dat hij in drukke 
straten kronkelend maneuvreert om ui
terst rechts te gaan rijden telkens als 
een stuk rijbaan tussen stilstaande voer
tuigen vrij is, zo'n interpretatie zou niet 
oordeelkundig zijn en in veel gevallen 
leiden tot gevaren. De verplichting zo 
dicht mogelijk bij de rechterrand van 
de rijbaan te blijven moet volgens de 
omstandigheden worden beoordeeld. Die 
omstandigheden kunnen afhangen van 
de toestand en het profiel van de rijbaan 

(welving, beschadiging, watergoten) en 
van de bijzonderheden van het verkeer 
(voetgangers, stilstaande voertuigen). 
Uit foto nummer 9 kan men afleiden dat 
er voertuigen zijn die in de Zonnebeke
straat parkeren. Wanneer men de foto 
nummer 10 bekijkt, is het klaarblijkelijk 
dat de tweede beklaagde Laleman zijn 
rechterkant hield en dat hij niet het 
minst het tegenliggend verkeer hinderde. 
Rekening houdende met hetgeen vooraf
gaat, is het klaarblijkelijk dat het ongeval 
uitsluitend te wijten is .aan de fout van 
eerste beklaagde die op een roekeloze 
wijze zijn bocht volledig links heeft ge
nomen », zodat het bestreden arrest, 
door niet te antwoorden op deze regel
matig genomen conclusies, de grondwet
telijke bepaling van artikel 97 schendt : 

Overwegende dat door de enkele vast
stelling, overgenomen uit de motivering 
van het beroepen vonnis, dat uit het 
verslag van de gerechtsdesk1.mdige en de 
situatieschets blijkt dat eiser niet zo 
dicht rnogelijk bij de rechterrand van 
de rijbaan is gebleven, het arrest de in 
het middel aangehaalde, in hoger beroep 
hernomeh conclusies niet heeft beant
woord waarin deze onder meer voorhield 
dat hij in de straat gestationeerde voer
tuigen had moeten voorbijrijden, dat men 
van hem niet kon verlangen dat hij in 
een drukke straat, in het centrum van 
de kom van de gemeente gelegen, kron
kelend zou maneuvreren om uiterst 
rechts te gaan rijden telkens als een stuk 
rijbaan tussen stilstaande voertuigen 
vrij is, nu hij tach zijn rechterkant hield 
en het 'tegenliggend verkeer niet hinderde, 
dat een normale bestuurder nooit in de 
uiteengezette omstandigheden een voet
pad zal scheren en dat een redelijke inter
pretatie van artikel 12-1 van het weg
verkeersreglement dat oak niet vereist ; 

Dat dit onderdeel van het middel ge
grond is; 

II. Over de voorziening van Laleman 
en Cailliau tegen de beslissing op de 
civielrechtelijke vordering door hen tegen 
de verweerder, medebeldaagde Vanden
bussche, ingesteld : 

Overwegende dat deze beslissing aan 
de eisers slechts de twee derden van de 
door hen geleden schade toekent en een 
derde van de aansprakelijkheid ten laste 
van eiser Laleman legt wegens de tegen 
deze laatste in aanmerking genomen te
lastlegging ; dat uit het antwoord op het 
hierboven besproken middel blijkt dat 
deze beslissing niet regelmatig gemoti
veerd is; 
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Om die redenen, en zonder dat ertoe 
aanlejding is de andere door eiser aan
gevoerde middelen te· onderzoeken, die 
tot geen ruimere. cassatie kunnen leiden, 
vernietigt de.bestreden beslissing, behalve 
in zoverre zij uitspraak doet over de 
tegen verweerder Vandenbussche inge
stelde. strafvorde:ring, en in zoverre zij, 
uitspraak doende over de tegen eiser en 
de door de eisers ingestelde civielrech
telijke vorderingen, beslist dat verweer
der Vandenbussche voor ten minste 
twee derden aansprakelijk is voor het 
ongeval; beveelt dat van dit arrest mel
ding zal worden gemaakt op de kant van 
de gedeeltelijk vernietigde beslissing; 
veroordeelt verweerder Vandenbussche 
in de helft van de kosten ; laat de andere 
helft ten laste van de Staat; verwijst de 
aldus beperkte zaak naar het Hof van 
beroep te BrusseL 

27 maart 1973. - 2 6 kamer. - Voor
zitte1', de H. Louveaux, voorzitter. -
Ve1·slaggever, de H. Versee. - Gelijk
luidende conclttsie, de H. Depelchin, 
advocaat-generaaL Pleiters, de 
HH. Van Ryn en De Bruyn. 

26 KAMER. - 27 maart 1973. 

VOORZIENING IN CASSATIE. 
AFs•rAND.- STRAFZAKEN.- BURGER
LIJKE RECHTSVORDERING. - VooR
ZIENING VAN DE BURGERLIJKE PAR· 
TIJ TEGEN EEN BESLISSING DIE RAAR 
EIS AFWIJST. - AFSTAND DOOR EEN 
ADVOCAAT, HOUDER VAN DE STUKKEN, 
DOOR NIET VAN EEN BIJZONDERE VOL· 
MACHT. - AFSTAND ZONDER GEVOLG. 

Het Hof slaat geen acht op de afstand, ge
daan doo1· een advocaat, die houder is 
van de stuklcen, doch niet van een bij
zondere volmacht, van een voorziening 
door de bttrgerlijlce partij ingesteld tegen 
een beslissing waarbij haM eis wordt af
gewezen, daar de afstand van de voor
ziening in een dergelijk geval met een 
afstand van de rechtsvordering gelijk
staat (1). (Wet van 16 februari 1961, 
art. 6.) · 

(1) Oass., 9 maat;t 1970 (Arr. cass., 1970, 
biz. 643); vgl. cass., 18 januari 1972 (ibj,d., 
1972, biz. 483) en 3 januari 1973, supra, 
biz. 451. 

{NAAMLOZE VENNOOTSCH:AP 
«BUREAU MARITIME FRANCO- BELGE »; 

T. vos.) 

Met .de notitie overeenstemmend 
arrest. 

27 maart 1973. - 2 6 kamer. - Voor
zitter, de H. Louveaux, voorzitter. ~ 
Verslaggever, de H. ChateL - Gelijk
luidende conclusie, de H. Depelchin, advo
caat-generaaL 

3e KAMER. - 28 maart 1973. 

1° SOCIALE ZEKERHEID.- WERK
LoosHEIDSVERZEKElRING. - RECHT OP 
WERKLOOSHEIDSUITKERING. - 0NBE
SCHIKBA,ARHEID VAN DE WERKLOZE 
VOOR DE A,LGEMENE ARBEIDSMARKT 
WE GENS ARBEIDSONGESCHIKTHEID. ...::..... 
GEEN GENEESKUNDIG ONDERZOEK VER
EIST OM RET RECHT OP UITKERING TE 
ONTZEGGEN. 

2° GERECHTSKOSTEN. - BURGER
LIJKE ZAKEN.- WERKLOOSHEIDSVER-
ZEKERING. CASSATIEGEDING. 
VooRZIENING vAN DE RrJKSDIENST 
VOOR AABEIDSVOORZIENING TEGEN EEN 
BESLISSING OVER EEN VORDERING IN· 
GESTELD DOOR OF TEGEN EEN GERECH
TIGDE. - VOORZIENING INGEWILLIGD. · 
- VEROORDELING VAN DE ElSER IN DE 
KOSTEN. 

1° De we1·kloze aan wie het recht op we1'k· 
loosheidsttitkering wo1·dt ontzegd, omdat 
hij wegens arbeidsongeschilctheid onbe· 
schikbaar voor de algemene arbeids
markt is, lean worden uitgesloten van 
het recht op werlcloosheidsttitkering 
zonder te worden onderzocht door een 
geneesheer aangewezen door het geweste
lijk buremt van de Rijlcsdienst voor 
Arbeidsvoorziening. (K. B. van 20 de
cember 1963, art. 133 en 142, § 1; 
M. B, van 4 juni 1964, art; 38). 

2° Wanneer het Hof, na de V001'Ziening van 
de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening 
te hebben ingewilligd, een beslissing 
vernietigt ove1· een vorde1·ing gegrond op 
de wetgeving inzake we1·lcloosheid en 
ingesteld door of tegen een gerechtigde, 

• 
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veroordeelt het de eiser in de kosten van 
het cassatiegeding (1). (G. W.,.art ... 580, 
2°, HH7, lid 2,.en Illi, lid 2.) 

(RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIE-
NING, T. VAES, MEYBOSCH EN PROCU

REUR-GENERAAL BIJ RET HOF VAN 
BEROEP TE LUIK.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 28 oktober I97I door het 
Arbeidshof te Luik gewezen ; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen I31, irizonderheid 
§ I, 133, in:zonderheid het laatste lid, I42, 
inzonderheid. § I, van het koninklijk 
besluit van 20 december 1963 betreffende 
arbeidsvoorziening en werkloosheid, ge
wijzigd wat artikel 133 betreft dobr de 
koninldijke besluiten van 26 januari 1967 
en 24 oktober I967, 37, 38 van het 
ministerieel besluit van 4 juni I964 inzake 
werkloosheid, 97 van de Grondwet, ll34, 
1319, I320 en I322 van het Burgerlijk 
Wetboek, 

doo1·dat, hoewel het bestreden arrest 
aanneemt dat verweerster aan het gewes
telijk bureau voor arbeidsvooi-ziening 
had verklaard dat zij van dokter Krieke
mans niet meer mocht gaan werken bij 
Ford te Genk, dat zij voll8dige rust 
moest nemen en dat zij van hem voor
lopig nergens mocht gaan werken, het 
arbeidshof het beroepen vonnis, dat de 
door de directeur van het gewestelijk 
bureau genomen beslissing verweerster 
van het genot der werkloosheidsuitke
ringen uit te sluiten, had vernietigd, daar 
zij volgens haar eigen verklaring voor 
de algemene arbeidsmarkt onbeschikbaar 
was in de zin van voormeld artikel 133, 
bevestigt om de reden dat de rechters in 
hoger beroep oordelen dat de gewestelijke 
directeur haar ingevolge deze verklaring 
aan een geneeskundig onderzoek had 
moeten onderwerpen, zodat eventueel 
artikel I42, § I, van het koninklijk 
besluit van 20 december 1963 had kunnen 
toegepast worden, en dat dit onderzoek 
des te meer geboden was daar de betrok
kene om medische redenen ontslagen 
was, 

terwijl elke persoon het recht heeft 

(1) Cass., 24 januari 1973, sttpra; biz. 533. 

zich als werkzoekende. aan of af te. mel den 
en eiser in de persoon van de. directeur 
van het gewestelijk bureau noch de 
verplichting noch zelfs het recht heeft de 
gegrondheid nate gaan van het door de 
werknemer gemaakte voorbehoud, qat 
hem voor de algemene arbeidsmarkt 
onbeschikbaar maakt, ongeacht of dat 
voorbehoud van medische of van andere 
aard is; en terwijl voormeld artikel 142, 
§ I, vreemd is aan de onbeschikbaarheid 
van de werknemer voor de algemene 
arbeidsmarkt, maar de uitsluiting van 
de werknemer van het genot der werk
loosheidsuitkeringen op grond van zijn 
lichamelijke ongeschiktheid regelt, welke 
ongeschiktheid moet worden bevestigd 
door de geneesheer aangewezen door 
eisers gewestelijk bureau, op de wijze en 
onder de voorwaarden bepaald in de 
artikelen 37 en 38 van het ministeriee1 
besluit van 4 juni 1964, waaruit volgt dat 
het arrest de wettelijke begrippen van 
onbeschikbaarheid voor de algemene 
arbeidsmarkt en van de lichamelijke 
ongeschiktheid om een dienstbetrekking 
te bekleden miskend heeft (schending 
van de artikelen 131, 133, 142 van het 
koninklijk besluit van 20 december 196.3 
betreffende arbeidsvoorziening en werk
loosheid, gewijzigd wat artikeli33 betreft 
door de koninklijke besluiten van 
26 januari 1967 en 24 oktober 1967, 
37 en 38 van het ministerieel besluit van 
4 juni 1964 inzake werkloosheid en 97 
van de Grondwet) en waaruit tenminste 
volgt dat het arrest niet naar de eis van 
de wet met redenen omkleed is, daar het 
in het onzekere laat of de rechters in 
hoger beroep beschouwd hebben dat de 
uitsluiting van verweerster van het genot 
der werkloosheidsuitkeringen haar oor
zaak in een lichamelijke ongeschiktheid 
vindt, in welk geval zij de bewijskracht 
hebben miskend van de verklaring van 
verweerster aan de directeur van het 
gewestelijk bureau, zoals zij in diem; 
beslissing staat vermeld, alsi:nede van 
het gerechtelijk contract zoals het tussen 
partijen is tot stand gekomen, dan wei 
of integendeel de rechters in hoger beroep 
geoordeeld hebben dat een medisch 
onderzoek geboden was alvorens ver
weerster van het genot der werkloos
heidsuitkeringen nit te sluiten, omdat 
haar onbeschikbaarheid voor de algemene 
arbeidsmarkt haar oorzaak vindt in de 
door haar aangevoerde lichamelijke on
geschiktheid (schending van aile in het 
middel aangeduide wetsbepalingen) : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
vaststelt dat verweerster een dienst-
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betrekking die haar werd aangeboden, 
geweigerd heeft en op 13 oktober 1970 
verklaard heeft " dat zij volledige rust 
moest nemen en van haar geneesheer 
voorlopig nergens mocht gaan werken » ; 
dat niet wordt betwist dat verweerster 
door deze verklaring zodanig voorbehoud 
voor de hervatting van de arbeid heeft 
gemaakt, dat zij onbeschikbaar werd 
voor de algemene arbeidsmarkt ; 

Overwegende dat naar luid van arti
kel 133, lid 4, van het koninklijk besluit 
van 20 december 1963 betreffende ar
beidsvoorziening en werkloosheid, de 
werkloze die zulkdanig voorbehoud 
maakt, geacht wordt niet bereid te zijn 
een passende dienstbetrekking te aan
vaarden en het recht op uitkering hem 
om die reden wordt ontzegd; 

Overwegende dat weliswaar artikel142, 
§ 1, van hetzelfde koninklijk beslu.it aan 
de directeu.r van het gewestelijk bureau 
van de Rijksdienst voor Arbeidsvoor
ziening oplegt het advies in te winnen 
van de door het bureau aangewezen 
geneesheer, alvorens de werknemer te 
beschou.wen als ongeschikt tot werken in 
de zin van de wetgeving inzake verplichte 
ziekte- en invaliditeitsverzekering ; dat 
-ook artikel 38 van het ministerieel besluit 
van 4 juni 1964 inzake werkloosheid 
voorschrijft de werknemer die verklaart 
dat hij lichamelijk niet geschikt is om 
een dienstbetrekking te- vervullen, zo 
spoedig mogelijk te onderwerpen aan het 
medisch onderzoek van de geneesheer 
aangewezen door het gewestelijk bureau ; 

Dat de bepalingen van de genoemde 
artikelen 142 en 38 evenwel geen toe
passing vinden, wanneer aan de werldoze 
het recht op werkloosheid_ wordt ontzegd 
krachtens artikel 133, lid 4, van het 
koninldijk besluit van 20 december 1963 
om de reden dat hij, ingevolge zijn 
verldaring wegens arbeidsongeschiktheid 
<Jill het even welke dienstbetrekking niet 
te ku.nnen aanvaarden, onbeschikbaar 
voor de algemene arbeidsmarkt 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 ; gelet op 
artikel 1017, lid 2, van het Gerechtelijk 
Wetboek, veroordeelt eiser in de kosten; 
verwijst de zaak naar het Arbeidshof te 
Brussel. 

28 maart 1973. - 3e kamer. -
Voorzitter, de H. Wauters, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggever, 

de H. Janssens. :---- Geliikluidende con
clusie, de H. Lenaerts, advocaat-generaal. 
- Pleiters, de HH. Simont en van Heeke. 

3e KAMER, - 28 maart 1973. 

1° BEVOEGDHEID EN AANLEG. 
BURGERLIJKE ZAKEN. - V OLSTREKTE 
BEVOEGDHEID.- AR-BEIDSGERECHTEN. 
-NATION ALE MAATSCHAPPIJ DER BEL
GISCHJL SPOORWEGEN.- BEVOEGDHEID 
VAN DEZE GERECHTEN VOOR ALLE 
GESCHILLEN OVER DE RECHTEN DIE UIT 
HET PERSONEELSSTATUUT ONTSTAAN. 

2° SPOORWEGEN (NATIONALE 
MAATSCHAPPIJ DER). PER
soNEELSSTATUUT. - G:EsCHILLEN. -
BEVOEGDHEID VAN DE ARBEIDSGE
RECHTEN. 

3° CASSATIE.- TAAK VAN HET HoF.
BURGERLIJKE ZAKEN. - BESLISSING 
DIE HAAR BESCHIKKEND GEDEELTE 
GRONDT OP EEN DOOR DE VOORZIENING 
GEKRITISEERDE REDEN. - BEVOEGD
REID VAN HET HOF OM DEZE TE 
VERVANGEN DOOR EEN RECHTSGROND 
DIE RET BESCHIKKENDE GEDEELTE 
RECHTVAARDIGT. 

4° SOCIALE ZEKERHEID. - ZIEKTE
EN INVALIDITEITSVERZEKERING.- GE
NEESKUNDIGE V:E;RZORGING. - Ko
NINKLIJK BESLUIT VAN 28 NOVEMBER 
1956, ARTIKEL 8. - GEZINSHOOFD.
BEGRIP. 

5° SPOORWEGEN (NATIONALE 
MAATSCHAPPI.T DER). - PERSO
NEELSSTATUUT. GENEESKUNDIGE 
VERZORGING. - KONINKLIJK BESLUIT 
VAN 28 NOVEMBER 1956, ARUKEL 8,
GEZINSHOOFD. - BEGRIP. 

6° CASSATIEMIDDELEN.- BURGER
LIJKE ZAKEN. - MIDDEL DAT, ZELFS 
GEGROND, NIET TOT CASSATIE KAN 
LEIDEN. - NIET ONTVANKELIJK MID
DEL. 

1 o en 2o De a1·beidsgerechten nemen kennis 
van alle geschillen over de rechten die de 
personeelsleden van de Nationale Maat
schappii der Belgische Spoorwegen en 
hun 1·echthebbenden aan het personeels-
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statuut ontlenen (1). (Wet van 23 juli 
1926, art. 13, laatste lid, gewijzigd bij 
artikel 58 vervat in artikel 3 van de 
wet van 10 oktober 1967.) 

3o: Indien de bestreden beslissing haar 
beschikkend gedeelte grondt op een door· 
de voorziening gekritiseer·de reden, mag 
het H of deze vervangen door· een r·echts
grond die het beschikkende gedeelte 
rechtvaardigt (2). 

4o en 5o Voor· de toepassing van ar·tikel 8 
van het koninklijk besluit van 28 novem
ber 1956, luidens hetwelk de leden van 
een gezin, waarvan twee personen res
pectievelijk onder de ziekte- en invalidi
teitsverzekering en onder het personeels
statuut van de N ationale M aatschappij 
der Belgische Spoorwegen vallen, recht 
hebben op tegemoetkoming in de kosten 
van geneeskundige verzor·ging kr·achtens 
de regeling die . op het gezinshoojd 
toepasselijk is, kan degene die onder de 
ziekte- en invaliditeitsverzekering valt 
alleen als gezinshoojd worden beschouwd, 
indien de betrokken gezinsleden de hoe
danigheid van persoon te zijnen laste 
hebben met toepassing van de wetgeving 
op die verzekering (3). 

6o Niet ontvankelijk wegens gemis aan 
belang is het middel dat niet tot cassatie 
kan leiden, zelfs indien het gegrond 
is (4). 

(NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGI
SCHE SPOORWEGEN, T. VAN EYKEN 

EN LITISCONSORTEN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 1.9 april 1972 gewezen door het 
Arbeidshof te Brussel ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 9, 580, 1°, van 

(1) Raadpl. cass., 8februari 1952, twee arres
ten (B1tll. en PASIC., 1952, I, 322) met conclusie 
van Procureur-generaal Cornil; 12 mei 1961 
(Bull. en PAsiC., 1961, I, 968) met conclusie 
van Advocaat-generaal Dumon; 12 april, 
22 en 29 juni 1962 (ibid., 1962, I, 898, 1205 en 
1236); 20 november 1964 (ibid., 1965, I, 285); 
raadpl. omtrent de wijziging van artikel 13, 
laatste lid, van de wet van 23 juli 1_926 door 
artikei 58 vervat in artikei 3 van de wet van 
10 oktober 1967 : Gedr. St. Senaat, 1964-1965, 
nr. 170, biz. 255. 

het Gerechtelijk Wetboek, ll, § 2, 'van: 
het koninklijk besluit van 28 november· 
1969 tot uitvoering van ·de wet van 
27 juni 1969 tot herziening vail de besluit
wet van 28 december 1944 bet.reffende 
de maatschappelijke zekerheid der arbei
ders, en voor zoveel als nodig 97 van de 
Grondwet, 

doordat het bestreden arrest de arbeids
gerechten bevoegd verklaart voor de 
betwistingen betreffende de juiste toe
passing van de « berichten " in het raaru 
van de sociale zekerheid van de N ationale 
Maatschappij der Belgische Spoorwegen 
op grond van de beweegredenen dat « de 
wetgever van het Gerechtelijk W etboek 
expliciet de beoordeling van dergelijke
akteh van administratieve overheid, in 
zoverre ze betrekking hebben op de 
materie die aan de arbeidsrechtbankerr 
werd toegewezen, in de materiele be
voegdheid van de arbeidsrechtbanken 
heeft gesteld en hen ter zake de voile 
rechtsmacht heeft toegekend ; aldus moet 
rekening gehouden worden met het feit 
dat artikel 13, laatste lid, van de wet van 
13 juli 1926 tot oprichting van de
Nationale Maatschappij der Belgische 
Spoorwegen, gewijzigd werd door arti
kel 58, vervat in artikel 3, van de wet. 
van 10 oktober 1967 houdende het 
Gerechtelijk Wetboek, zelf gewijzigd bij 
artikel 42 van de wet van 24 juni 1970,. 
en waarvan de tekst luidt: «De Nationale 
Maatschappij der Belgische Spoorwegen 
is onderworpen ag,n de rechtsmacht van 
de arbeidshoven en -rechtbanken, zelfs 
wat betreft haar vast personeel " ; daarbij 
is de tekst van artikel 580 van het 
Gerechtelijk Wetboek -ook zeer duidelijk, 
luidend : « De arbeidsrechtbank neemt 
kennis 1° van · geschillen betreffende 
de werkgeversverplichtingen, opgelegd 
door de wetgeving inzake sociale zeker
heid ... verplichte ziekte- en invaliditeits
verzekering .. . », en zulks ongeacht het 
bijzonder statuut uitgevaardigd voor de 
werknemers van de N ationale Maat
schappij der Belgische Spoorwegen ; men 

(2) Cass., 15 september 1971 (.Arr. cass., 
1972, biz. 56). 

(3) Zie omtrent de hoedanigheid van per· 
soon ten Iaste in de zin van de wetgeving_ op 
de ziekte- en invaliditeitsverzekering : konink
lijk besiuit van 4 november 1963, art. 165-168, 

(4) Cass., 4 februari 1965 (B1tll. en PAsw .. 
1965, I, 565) en 21 april 1966 (ibid., 1966, I, 
1057); vgl. cass., 19 december 1972, supra. 
biz. 411. 
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mag inderdaad niet statuut en de bepa
lingen ervan verwarren met de bepalingen 
van het Gerechtelijk W etboek betref
fende de materiels bevoegdheid "• 

terwijl de materiels bevoegdheid van 
.de arbeidsgerechten in verband met de 
geschillen betreffende de werkgevers 
verplichtingen omtrent de socials zeker
heid en de verplichte ziekte- en invalidi
teitsverzekering beperkt wordt door arti: 
kel580, 1°, van het Gerechtelijk Wetboek 
i;ot de wetgeving dienaangaande, 

terwijl het sociaal zekerheidsstelsel 
van de N ationale Maatschappij der 
Belgische Spoorwegen een van het wet
gevend stelsel afwijkende reglementering 
uitmaakt die geen wet in de materiels zin 
is, 

terwijl artikel II, § 2, van het konink
lijk besluit van 28 november 1969 het 
toepassingsgebied van de wet van 27 juni 
1969 onder andere als volgt bepaalt : 
« De toepassing van de wet wordt ver
ruimd wat betreft de regeling inzake 
verplichte verzekering tegen ziekte en 
invaliditeit . . . tot de instellingen van 
openbaar nut, met uitzondering van 
de Nationals Maatschappij der Belgische 
Spoorwegen, alsmede tot de personen die 
in hun dienst zijn en zich in een statutaire 
toestand bevinden "• zodat het arrest de 
arbeidsgerechten een bevoegdheid toe
kent die hen niet toebehoort, en dien
volgens de ingeroepen wett.eksten 
schendt: 

Overwegende dat artikel 13. van de wet 
van 23 juli 1926 tot oprichting van de 
N ationale Maatschappij der Belgische 
Spoorwegen de rechtspositie van het 
personeel van de maatschappij regelt en 
voorschrijft dat een personeelsstatuut 
wordt opgemaakt ; dat het laatste lid 
van dit artikel, gewijzigd bij artikel 58 
vervat in artikel 3 van de wet van 
10 oktober 1967 houdende het Gerechte
lijk Wetboek, bepaalt : «De Nationals 
Maatschappij der Belgische Spoorwegen 
is onderworpen aan de rechtsmacht van 
·de arbeidshoven en -rechtbanken, zelfs 
wat betreft haar vast personeel " ; 

Dat deze bepaling aan de arbeidsge
rechten de bevoegdheid verleent kennis 
te nemen van alle geschillen over de 
rechten die nit het personeelsstatuut 
ontstaan ; dat deze bevoegdheid zich ook 
uitstrekt tot de aanspraken die de recht
hebbenden van de personeelsleden aan 
bet statuut ontlenen ; 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
zonder op dit punt te worden aange
v:ochten, vaststelt dat verweerster als 

echtgenote van .een lid van het vast 
personeel van de genoemde maat13chappij 
« ingevolge de bepalingert van de socials 
zekerheid van het statutair personeel, de 
hoedanigheid van persoon te zijnen laste 
heeft om te genieten van de voordelen 
der ziekte- en invaliditeitsverzekering " 
en dat het geschil « gaat over de toepas
sing van de regelen inzake het verstrek
ken van geneeskundige verzorging " ; dat 
niet wordt betwist dat deze regelen deel 
uitmaken van het personeelsstatuut van 
de maatschappij ; 

Overwegende dat de arbeidsgerechten 
derhalve krachtens het laatste lid van 
artikel 13 van de wet van 23 juli 1926 
bevoegd zijn om van het geschil kennis 
te nemen ; dat, nu het arrest op die grand 
wettig verantwoord is, het zonder belang 
is te onderzoeken of deze bevoegdheid 
ste'"m vindt in artikel 580, 1°, van het 
Gerechtelijk Wetboek waarvan de schen
ding in het middel wordt aangeklaagd ; 

Dat het middel niet ontvankelijk is; 

Over het tweede middel, afgeleid nit de 
schending van de artikelen 8 van het 
koninklijk besluit van 28 november 1956 
tot vaststelling voor de aan de verplichte 
ziekte- en invaliditeitsverzekering onder
worpen gewezen personeelsleden van de 
N ationale Maatschappij der Belgische 
Spoorwegen, of voor hun weduwen,. van 
de voorwaarden van toekenning der 
verstrekkingen en voor zoveel als nodig 
97 van de Gtondwet, 

doordat het bestreden arrest artikel 8 
van het koni~kljjk besluit van 28 novem
ber 1956 niet van toepassing verklaart 
op grand van de volgende beweegreden : 
« het valt nochtans op uit de betiteling 
van dit koninklijk besluit dat dit laatste 
strekt tot vaststelling voor de aan de ver
plichte ziekte- en invaliditeitsverzeke
ring onderworpen gewezen personeelsle
den van de N ationale Maatschappij der 
Belgische Spoorwegen of voor hun wedu
wen, van de voorwaarden van toekenning 
der verstrekkingen ; het blijkt integendeel 
vast te staan dat Janssens Victor geen 
gewezen personeelslid van de Nationals 
Maatschappij der Belgische Spoorwegen 
is, maar wei een nog actief agent en 
Van Eyken Johanna is geenszins zijn 
weduwe "• 

te?·wijl artikel 8 bepaalt : " § 1. W anneer 
in een gezin een van beide echtgenoten 
onderworpen is aan het statuut van het 
personeel van de N ationale Maatschappij 
der Belgische Spoorwegen, hetzij als 
personeelslid dezer maatschappij, . het.zij 
als gerechtigde op een statutair rust: of 
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overlevingspensioen dezer maatschappij, 
en de andere partij hetzij · onderworpen 
is aan de verplichte verzekering tegen 
ziekte of invaliditeit, hetzij gerechtigd is 
op een rust- of overlevingspensioen 
ten laste van de pensioenregeling der 
arbeiders, der bedienden of der mijn
werkers, valt de geneeskundige ver
zorging, verschuldigd aan de andere van 
dat gezin deel uitmakende personen, 
ten laste van de instelling of het organis
me waarbij het gezinshoofd is aange
sloten. § 2. Wordt gelijkgesteld met 
gezinshoofd zoals bedoeld bij vorige 
paragraaf, de moeder die weduwe, ge
scheiden of feitelijk gescheiden is en 
kinderen ten laste heeft, of, zo de moeder 
geen deel uitmaakt van het gezin of geen 
verplicht verzekerde is, noch onderwor
pen is aan het statuut van het personeel 
van de N ationale Maatschappij der 
Belgische Spoorwegen, noch gerechtigd is 
op een der bij vorige paragraaf bedoelde 
pensioenen, het oudste kind dat aan een 
van deze beide voorwaarden voldoet "• 

terwijl uit de lectuur van dit artikel 
en uit zijn plaats in de context van het 
koninklijk besluit volgt dat een algemene 
draagwijdte aan artikel 8 moet gegeven 
worden, zodat het arrest artikel 8 van het 
koninklijk besluit van 28 november 1956 
schendt door de draagwijdte ervan te 
beperken in strijd met de tekst ervan : 

Overwegende dat artikel 8 van het 
koninklijk besluit van 28 november 1956 
bepaalt krachtens welke regeling de 
tegemoetkomingen in de kosten voor 
geneeskundige verzorging verschuldigd 
zijn aan de leden van een gezin, waarvan 
twee personen respectievelijk onder de 
verplichte ziekte- en invaliditeitsverze
kering en onder de door eiseres uitgevaar
digde regeling vallen; dat luidens dit 
artikel geen prestaties krachtens de door 
eiseres uitgevaardigde regeling verschul
digd zijn, indien de persoon die als gezins
hoofd wordt beschouwd, onder de ver
plichte ziekte- en invaliditeitsverzekering 
valt; dat een verplicht verzekerde maar 
als gezinshoofd kan worden beschouwd, 
indien de andere leden van het gezin de 
hoedanigheid van persoon te zijnen laste 
hebben met toepassing van de wetgeving 
op de verplichte ziekte- en invaliditeits
verzekering ; 

Overwegende dat niet wordt betwist 
dat verweerster niet, maar haar zoon 
J ozef wel als verplicht verzekerde onder 
de ziektec en invaliditeitsverzekering 
valt; dat het arrest in eigen motieven en 
door bevestiging van de redenen van het 

beroepen vonnis vaststelt dat verweerster 
en haar zoon Paul geen personen ten 
laste van de meerderjarige zoon Jozef 
zijn met toepassing van de wetgeving op 
de ziekte- en invaliditeitsverzekering en 
dat zij de voordelen van die verzekering 
niet kunnen genieten ; dat ingevolge die 
vaststelling de zoon J ozef voor de toe
passing van artikel 8 van het koninklijk 
besluit van 28 november 1956 dus niet 
als gezinshoofd kan worden beschouwd, 
zodat niet is voldaan aan de door dit 
artikel gestelde voorwaarden waaronder 
eiseres geen tegemoetkoming in de kosten 
voor geneeskundige verzorging aan ver
~eerster en haar zoon Paul verschuldigd 
IS; 

Overwegende dat, gelet op die niet 
aangevochten vaststellingen van het 
arrest, de in het middel aangevoerde 
schending van het genoemde artikel 8 
geen invloed op de wettigheid van de 
beslissing kan hebben; 

Dat het middel bij gebrek aan belang 
niet ontvankelijk is ; 

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

28 maart 1973. - ge kamer. 
Voorzitter en Verslaggever, de H. Wauters, 
raadsheer waarnemend voorzitter. 
Gelijlcluidende conr;lusie, de H. Lenaerts, 
advocaat-generaal. Pleiters, de 
HH. VanRyn en Houtekier. 

ge KAMER. - 28 maart 1973. 

SOCIALE ZEKERHEID.- WERKLOOS
HEIDSVERZEKERING. RECHT OP 
WERKLOOSHEIDSUITKERING. pAS· 
SENDE DIENSTBETREKKING. - BEOOR· 
DELING VAN RET PASSEND KARA,KTER. 
- IN ACHT TE NEMEN CRITERIA, 

Het passend lcaralcter van een aangeboden 
dienstbet1·elclcing, wellce de we1·lcloze die 
als werlczoelcende moet ingeschreven zijn 
om recht op werlcloosheidsuitlce1·ing te 
hebben, verplicht is te aanvaa1·den, mag 
oolc beoo1·deeld worden met inachtneming 
van andere c1·iteria dan die wellce voo1'
lcomen in de artilcelen 35 tot 59 van het 
ministerieel besluit van 4 juni 1964 
inzalce werlcloosheid, wanneer het geschil 
bet1·efjende het passend lca1·alcter van de 
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dienstbet1·ekking buiten het toepassin.gs
veld van die b.ij ministerieel besluit 
vastgestelde c1iteria valt (1). (Koninklijk 
besluit van 20 december 1963, art. 133). 

de criteria, .limitm;ief bepaald door· het 
ministerieel besluit van 4 juni 1964; 
hetwelk niet toestaat psychologische 
redenen in beschouwing te nemen, noch 
te beslissen dat niet passend is een aan
geboden betrekking bij dezelfde werk-

(RIJKSDIENST VOOR A.RBEIDSVOOR
ZIENING, T. EERDEKENS.) 

1 gever, die de werknemer vroeger vrij
willig verlaten heeft : 

A,RREST. 

HET HOF ; - Gelet op heu bestreden 
.arrest, op 9 september 1971 door de 
.afdeling Hasselt van het Arbeidshof van 
Luik gewezen; 

Over het middel afgeleid nit de schen
ding van de artikelen 133 van het konink
lijk besluit van 20 december 1963 
betreffende arbeidsvoorziening en werk-
1oosheid, 34 tot 59 van het ministerieel 
besluit van 4 juni 1964 inzake werkloos
heid en 97 van de Grondwet, 

doordat het bestreden arrest het beroe
pen vonnis wijzigt en de beslissing van 
de directeur van het gewestelijk bureau, 
die verweerster van het recht op werk
loosheidsuitkeringen voor een periode 
van dertien weken uitsluit, vernietigt op 
de volgende gronden : « ingevolge arti
kel 133 van het koninklijk besluit van 
20 december 1963 moet een werkloze 
elke passende betrekking aanvaarden ; 
noch artikel 133 noch de artikelen 34 tot 
59 van het ininisterieel besluit van 4 juni 
1964 vermelden dat de in dit laatste 
besluit aangeduide criteria· de enige zijn 
die bepalen of een aangeboden betrekking 
al dan niet passend is "• en « is niet . 
passend een aangeboden betrekking bij · 
dezelfde werkgever die de werknemer 
vroeger vrijwillig verlaten heeft, zulks 
om psychologische redenen "• · 

te1·wijl de werkloze, naar luid van 
voormeld artikel 133, elke passende 
dienstbetrekking die hem wordt aange
boden moet aanvaarden en de hoven en 
rechtbanken bij het beoordelen van het 
passende karakter van de aangeboden 
betrekking slechts acht mogen slaan op 

(1) Raadpl. cass., 10 januari 1973, twee 
arresten, supra, biz. 479 en 481. 

(2} Ret Openbaar Ministerie was van 
mening dat bij het beoot"dclen van het passend 
karaktet" van de dienstbetrekking geen andere 
criteria in acht mogen worden genomen dan 
die welke de minister ter uitvoering van arti
kel 133, lid 3, van het koninklijk besluit van 
20 december 1963 bepaalt .. 

Overwegende dat het middel hierop 
steunt dat de artikelen 35 tot 59 van het 
ministerieel besluit van 4 juni 1964 
inzake werkloosheid beperkend de cri
teria aangeven die toelaten een aange
boden betrekking voor niet passend te 
houden; 

Overwegende dat voornoemd minis
terieel besluit de criteria van de passende 
dienstbetrekking vaststelt hetzij in ver
band met bepaalde kenmerken eigen aan 
de persoon of het beroep van de werk
nemer, hetzij in verband met beroeps
geschiktheid, lichamelijke geschiktheid, 
lonen, plaats van het werk, gereedschap 
en speciale kleding, zedelijkheid en 
arbeidsduur, en daarenboven in artikel46 
elementen opsomt die niet in aanmerking 
mogen genomen worden ; 

Overwegende dat de aangegeven posi
tieve of negatieve criteria beoordelings
elementen zijn die de rechter slechts 
binden voor zover het te beoordelen 
geschil in hun toepassingsveld vall' ; 

Overwegende dat de rechter dan ook 
vrij het passend karakter van een aange
boden dienstbetrekking beoordeelt wan
neer hij, zoals hij het ten deze impliciet 
doet, vaststelt dat het geschil buiten 
dit toepassingsveld valt; · 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

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

28 maart 1973. - 3e kamer. -
Voorzitter, de H. Wauters, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Verslaggever, 
de H. Janssens. - Andersluidende con
clusie (2), de H. Lenaerts, ·advocaat
generaal. - Pleiters, de HH. Simont 
en van Heeke. 

3e KAMER. - 28 maart 1973. 

CASSATIEMIDDELEN. DIENST-
PLICHT. - MIDDJJ:I, GESTEUND OP 
GENEESKUNDIG GETUIGSCHRIFT DA'I 
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NIET AAN DE HERKEURINGSRAAD IS 
OVERGELEGD. - NIET ONTVANKELIJK 
MID DEL. 

N iet ontvankelijk is het. middel dat steunt 
op een geneeskundig getuigschrijt dat 
niet aan de herkeuringsraad is overge
legd (I). 

(DYCKHOFF.) 

Met de notitie overeenstemmend 
arrest. 

28 maart I973. - 3e kamer. -
Voorzitter en Verslaggever, de H. Wauters, 

· raadsheer w:aarnemend voorzitter. 
Gelijkluidende conclusie, de H. Lenaerts, 
advocaat-generaal. 

I e KAMER. - 29 maart 1973. 

I 0 VONNISSEN EN ARRESTEN. 
RE.GELMATIG GEWEZEN VONNIS VAN 
EEN BUITENLANDSE RECHTBANK. -
VONNIS BETREFFENDE DE STAAT VAN 
DE PERSONEN, ZELFS VAN BELGISCHE 
NATIONALITEIT. - VONNIS HEEFT GE
VOLG IN BELGIE, ZONDER ENIGE UIT
VOERBAARVERKLARING, BEHOUDENS 
DADEN VAN TENUITVOERLEGGING OP 
DE GOEDEREN OF VAN DWANG OP DE 
PERSONEN. 

2o VONNISSEN EN ARRESTEN. 
REGELMATIG GEWEZEN VONNIS VAN 
EEN BUITENLANDSE RECHTBANK. -
VoNNIS BETREFFENDE DE STAAT VAN 
DE PERSONEN. - VOORWAARDEN OM 
DIT VONNIS IN BELGI:ii: VOOR REGEL
MATIG GEWEZEN TE BESCHOUWEN. 

3° vo:r:rn-rSSEN EN ARRESTEN. -
REGELMATIG GEWEZEN VONNIS VAN 
EEN BUITENLANDSE RECHTBANK. -
VONNIS BETREFFENDE DE STAAT VAN 
DE PERSONEN. - VoNNIS DAT IN 
BELGI:ii: GEZAG VAN GEWIJSDE « ERGA 
OMNES » HEEFT, INDIEN HET DE VOOR
WAARDEN VAN ARTIKEL 570 G.W. 
VERVULT. 

(1) Oass., 16 oktober 1961 en 30 april 1962 
. (Bull. en PASIC., 1962, I, 185 en 942). 

4o VONNISSEN EN ARRESTEN. 
REGELMATIG GEWEZEN VONNIS VAN 
EEN BUITENLANDSE RECHTBANK. -
VONNIS BETREFFENDE DE STAAT VAN 
DE PERSONEN. - VoNNIS DAT IN 
BELGIE GEZAG VAN GEWIJSDE « ERGA 
OMNES » HEEFT, INDIEN ~HET VOLDOET 
AAN DE VOORWAA,RDEN VAN ARTI
KEL 570 G.W.- GEZAG VAN GEWIJSDE 
VAN DIT VONNIS, INDIEN HET DE 
STAAT VAN DE PERSOON VASTSTELT 
HETZIJ DOOR TOEWIJZING HETZIJ DOOR 
AF,VIJZING VAN EEN RECHTSVORDERING 
· BETREFFENDE DEZE STAAT. 

5° VONNISSEN EN ARRESTEN. 
REGELMATIG GEWEZEN VONNIS VAN 
EEN BUITENLANDSE RECHTBANK. -
VONNIS BETREFFENDE DE STAAT VAN 
DE PERSONEN. - BELGISCHE RECHTER 
BIJ WIE DE ZA,AK AANHANGIG IS BUITEN 
DE PROCEDURE VAN UITVOERBAARVER
KLARING.- 0NBEVOEGDHEID VAN DE 
RECHTER OM ZIJN MENING IN DE 
PLAATS TE STELLEN VAN DE BEOORDE· 
LING VA,N DE BUITENLANDSE RECHTER. 

6° ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING 
VAN TAFEL EN BED. - GROVE 
BELEDIGING. - BELEDIGEND KARAK
TER DAT NIET UITSLUITEND VOORT
VLOEIT UIT DE INTRINSIEKE TEKORT
KOJ\HNG AAN DE VERPLICHTINGEN VAN 
HET HUWELIJK. 

fO ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING 
vAN TAFEL EN BED. - GROVE 
BELEDIGING. - ARREST DAT BESLIST 
DAT, BUITEN HET GEVAL VAN KOPPE· 
LARIJ, VAN HEIMELIJKE VERSTA,NDHOU
DING OF VAN EEN BEDRIEGLIJKE 
DAAD, ELKE TEKORTKOMING AAN DE 
GETROUWHEID EEN GROVE BELEDIGING 
OPLEVERT.- ONWETTELIJKHEID. 

8° ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING 
VAN TAFEL EN BED. - GROVE 
BELEDIGING. - BELEDIGENDE HOU
DING VAN EEN ECHTGENOOT.- Hou
DING DIE EEN VERZACHTING VAN DE 
FOUTEN VAN DE ANDERE ECHTGENOOT 
KAN UITMAKEN, WELKE HET KA,RAKTER 
VAN GROVE BELEDIGING ERAAN ONT
NEEMT. 

I 0 De 1·egelmatig gewezen vonnissen van 
een buitenlandse 1·echtbanle betreflende 
de staat van de pe1·sonen, zeljs van 
Belgische nationaliteit, hebben in Belgie 
gevolg, zonder enige uitvoerbaarve1·
lclaring, behalve indien 'l?'len zich erop 
be1·oept voor daden van tenuitvoerlegging 

I 
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op de goederen of van dwang op de 
pet·sonen (1). (G.W., art. 570.) 

2° De vonnissen van een buitenlandse 
reohtbank betreffende de staat van de 
personen worden in Belgie slechts voor 
t•egelmatig gewezen gehouden, indien zij 
voldoen aan de voorwaarden van at·ti
kel570 van het Gerechtelijk Wetboek (2). 

3° De vonnissen van een buitenlandse 
t'echtbanlc betreffende de -staat van de 
pe1·sonen, die de vom·waarden van arti
lcel 570 van het Gerechtelijk Wetboek 
vervullen, hebben in Belgie gezag van 
gewijsde erg a omnes ( 3). 

4° Het gezag van gewijsde erga omnes 
geldt voor elk buitenlands vonnis tot 
vaststelling van de staat van een persoon, 
zelfs een Belgische, ongeacht of dit door 
toewijzing dan wel door afwijzing van 
een rechtsvorde1·ing betreffende deze staat 
geschiedt, indien dit vonnis voldoet aan 
de voorwaarden van artikel 570 van het 
Gerechtelijk Wetboelc {4). 

5° I nzake vonnissen betre ffende de staat 
van een partij, mag de Belgische rechter, 
bij wie de zaak aanhangig ·is buiten de 
proceduTe van uitvoerbaarverklaring, 
zijn mening niet in de plaats stellen van 
de beooTdeling van de buitenlandse 
rechte1· ( 5) . 

{i0 Het beledigend karakter van de gedra
ging van een echtgenoot en de ernst van 
dit beledigend kamlcter vloeien niet 
uitsluitend voorl ttit de intTinsieke telcort
koming aan de uit het huwelijlc voort
spruitende verplichtingen, doch moeten 
beooTdeeld woTden op grond van alle 
omstandigheden van de zaalc, onder meeT 
van htm k1·enkend karakter ten opzichte 
van cle echtgenoot (6). (B.W., art. 231.) 

7° Onwettelijk is het an·est dat beslist dat, 
bttiten het geval van koppelarij, van 
heimelijke ve1·standhouding of van een 
bed1'ieglijlce daad, ellce telcot·tkoming aan 
de getrouwheid die de echtgenoten elkaa1' 
veTschttldigd zijn een grove belediging 
opleve1·t, die doo1· de verbt·eking van de 
huwelijksband moet worden gesanctio
neerd {7). (B.W., art. 231.) 

8° De beledigende hmtding van een echt
genoot lean een ve1·zachting · zijn van de 
fottten van de ande?"e echtgenoot welke 
het kamkte1' van gTOve belediging e1·aan 
ontneemt (8). (B.W., art. 231.) 

(1) tot (8) Zie de verwijzingen en auteurs 
vermelcl in cle conclusie van het openbaar 
ministerie, verschenen· in Bull. en PABIC., 

1973, I, blz. '726; 

(D ... , T. L .... ) 

ARREST (vertaling). 

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

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 3, lid 3, 231, 1319, 
1320, 1322 van het Burgerlijk Wetboek 
en 570 van het Gerechtelijk Wetboek, 

dooTdat, nu het moest oordelen of de 
vroeger door een buitenlands gerecht 
gewezen beslissing, die had gezegd dat 
de gedraging van eiseres niet voldoende 
ernstig en beledigend was om de tegen 
haar ingestelde vordering tot echtschei
ding te rechtvaardigen, al dan niet een 
beletsel was voor het instellen voor de 
Belgische gerechten van een nieuwe 
vordering tot echtscheiding die op de
zelfde feiten was gegTond en aldus de 
niet-ontvankelijld1eid van deze nieuwe 
vordering ten gevolge had, het bestreden 
arrest, om te verklaren dat deze beslissing 
" die een beginsel van openbare orde 
overtreedt een vim de voorwaarden mist 
om in Belgie gezag van gewijsde te 
hebben ,, overweegt, enerzijds, dat de 
buitenlandse beslissing " de afwijzing van 
de vordering tot echtscheiding zou heb
ben gemotiveerd met het feit dat er 
grond bestond tot compensatie vail. de 
fouten - hoewel ze zich daartegen ver
zet ,, en zou hebben verklaard " dat een 
vrouw die door haar man in de steek 
wordt gelaten daardoor gerechtigd is bij 
een derde tamelijk intieme troost te 
zoeken ,, en, anderzijds, dat de buiten
landse beslissing door te zeggen " dat 
men in het onderhavige geval van oordeel 
moet zijn · dat de onvoorzichtige houding 
van de echtgenote die sinds meer dan 
een jaar in feite in de steek wordt gelaten, 
ten opzichte van de man niet zo ernstig 
en beledigend is dat ze tot grondslag 
van een vordering tot echtscheiding 
zou kunnen dienen ,, « van het Belgisch 
recht is afgeweken en artikel 3, lid 3, 
van het Burgerlijk W etboek heeft 
geschonden door de wettelijke gronden 
tot echoscheiding in rechte verkeerd te 
beoordelen ,, op gTond " dat de houding 
van gedaagde in hoger beroep niet als 
·reden vari verschoning voor appellante 
kan dienen ,, daar « nooit werd bewezen 
of zelfs aangevoerd dat gedaagde _ in 
hoger beroep enig aandeel heeft gehad in 
het ontstaan en de instandhouding van 
de betrekkingen van appellante met " 
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een derde, en in het Belgisch recht 
·.alle.en de conniventie in het overspel of 
jn andere onbehoorlijke betrekkingen 
.:met derden, de aanzetting tot de daad, de 
verdraagzaamheid van de gekrenkte 
.echtgenoot aan het overspel o;f aan die 
.andere betrekkingen elk beledigend ka
rakter ontnemen, 

terwijl, eerste. onderdeel, het bestreden 
.arrest de· bewijskracht van de buiten
landse beslissing miskent, daar deze 
.allee:ri had beslist dat, in de bijzondere 
omstandigheden van de zaak, de aan 
eiseres ten laste gelegde feiten « ten 
opzichte van de man niet zo ernstig en 
beledigend waren dat ze tot grand
slag van een vordering tot echtscheiding 
konden dienen "• zonder echter de 
fouten te compenseren en, nog minder, 
zonder daardoor te verklaren dat « een 
vrouw die door haar man in de steek 
wordt gelaten uit dien hoofde gerechtigd 
is bij een derde tamelijk intieme troost 
te zoeken" (schending van de arti
kelen 1319, 1320 en 1322 van het Burger
lijk W etboek) ; 

. tweede onderdeel, door 'te zeggen dat de 
buitenlandse beslissing, die de staat van 
verlating waarin eiseres had verkeerd in 
.aanmerking had genomen als verzach
tingsgrond die het beledigend karakter 
van de betrekkingen, die geen overspel 
·Opleverden, van eiseres met een derde 
deed verdwijnen, in het Belgisch recht 
de wettelijke gronden tot echtscheiding 
verkeerd had beoordeeld, op grond dat 
in .het Belgisch recht aileen « de conni
ventie in het overspel of in andere 
·onbehoorlijke betrekkingen met derden, 
de aanzetting tot de daad, de verdraag
zaamheid van de gekrenkte echtgenoot 
.aan het overspel of aan die andere 
betrekkingen elk beledigend karakter 
ontnemen », het bestreden arrest zelf in 
het Belgisch recht de wettelijke gronden 
tot echtscheiding verkeerd had beoor
deeld, daar elke tekortkoming, door een 
echtgenoot, aan de uit het huwelijk 
voortvloeiende verplichtingen, ' onder 
meer aan de verplichting van getrouw-
11eid, niet noodzakelijk een grove bele
diging oplevert, ook al is er geen conni
ventie, aanzetting of verdraagzaamheid 
(schending van artikel 231 van het 

13urgerlijk Wetboek); 
derde onderdeel, de feitenrechters, onder 

voorwendsel van een onderzoek of de 
buitenlandse beslissing met de openbare 
·orde strookte, met overschrijding van de 
grenzen van hun taak bij een dergelijk 
onderzoek, de zaak ten gronde hebben 

herzien door in de plaats van de feitelijke 
beoordeling van het buitenlandse gerecht 
hun eigen. beoordeling inzake het ernstig 
en beledigend karakter van de onvoor
zichtige houding van eiseres te stellen 
(schending van de artikelen 23, 25 en 570 
van het Gerechtelijk Wetboek en 3, lid 2, 
van het Burgerlijk W etboek) : 

Overwegende dat de vonnissen die 
regelmatig door een buitenlandse recht
bank zijn gewezen in . verband met de 
staat van de personen, zelfs van Belgische 
nationaliteit, in Belgie gevolg hebben, 
zonder enige uitvoerbaarverklaring, be
halve indien men zich erop beroept voor 
daden van tenuitvoerlegging op de 
goederen of van dw!Otng op de personen ; 

Dat ze echter, in Belgie, slechts voor 
regelmatig gewezen worden gehouden 
indien ze voldoen aan de voorwaarden 
van artikel 570 van het Gerechtelijk 
Wetboek; 

Overwegende dat een dergelijk vonnis, 
indien het die voorwaarden vervult, in 
Belgie gezag van gewijsde heeft, zelfs ten 
opzichte van derden ; 

Dat het gezag verbonden is aan elke 
beslissing tot vaststelling van de staat 
van een persoon, ongeacht of dit door 
toewijzing dan wei door afwijzing van 
een rechtsvordering betreffende deze 
staat geschiedt; 

Overwegende dat het beledigend karak
ter van de gedraging van een echtgenoot 
en de ernst van dit beledigend karakter 
niet. uitsluitend voortvloeien uit de 
intrinsieke tekortkoming aan de uit het 
huwelijk voortspruitende verplichtingen, 
doch beoordeeld moeten worden op grond 
van alle omstandigheden van de zaak, 
onder meer van hun krenkend karakter 
ten opzichte van de andere echtgenoot ; 

Dat, ten deze, de buitenlandse beslis
sing, na ontleding van de gegevens van 
de zaak, erop wijst da~ op het moment 
dat ten laste van eiseres verdachte ;feiteh 
werden vastgesteld, haar man haar sinds 
meer dan een jaar in de steek had gelaten 
en haar had te kennen gegeven dat hij 
het gemeenschappelijk Ieven helemaal 
niet meer wilde hervatten ; 

Dat het buitenlands vonnis, door te 
wijzen op deze beledigende omstandig
heid voor de echtgenote die aldus in de 
steek gelaten werd, zoals het dat zelf 
zegt, hieruit niet het bestaan van een of 
andere compensatie van de fouten afieidt, 
.cloch zich ertoe beperkt een beoorde
lingselement inzake het krenkend karak
ter voor verweerder van de houding van 
eiseres in het licht te stellen ; 
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Dat het bestreden arrest in dit opzicht 
ten onrechte beslist dat, buiten het geval 
van koppelarij, van heimelijk~ verstand
houding of van een bedrieglijke daad, 
elke tekortkoming aan de getrouwheid 
die de echtgenoten elkaar verschuldigd 
zijn een grove belediging oplevert die 
door de verbreking van de huwelijksband 
moet worden gesanctioneerd ; 

Dat de beledigende houding van een 
echtgenoot, buiten de in het arrest limi
tatief opgesomde gevallen, een verzach
ting van de fouten van de andere echt
genoot kan uitmaken welke eraan het 
karakter van grove belediging ontneemt; 

Dat de beoordeling van dit element 
van feitelijke aard is en dat inzake 
vonnissen betreffende de . staat van een 
partij de Belgische rechter zijn mening 
niet in de plaats van de beoordeling van 
de buitenlandse rechter mag stellen ; 

Dat het middel gegrond is ; 

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

29 maart 1973. - 1e kamer. -
Voo1'Zitter en Ve1·slaggever, de H. Valentin, 
raadsheer waarnemend voorzitter. 
Gelijkluidencle conclusie, de H. Ganshof 
van der Meersch, advocaat-generaal. -
Pleiters, de HH. VanRyn en van Heeke. 

1 e KAMER. ~ 29 maart 1973. 

1° ARCHITECT (TUCHT EN BE
SCHERMING VAN DE TITEL).
RAAD VAN DE 0RDE VAN AitcHITECTEN. 
- RAAD VAN BEROEP VAN DE 0RDE 
VAN ARCHITECTEN. _:_ VERPLICHTING 

DE BESLISSING ONMIDDELLIJK, BIJ AAN
GETEKENDE BRIEF, AAN DE PARTIJEN 
TE BETEKENEN. 

2° ARCHITECT (TUCHT EN BE
SCHERMING VAN DE TITEL). -
RAAD VAN BEROEP VAN DE 0RDE VAN 
ARCHITECTEN. - VERPLICHTING DE 
BESLISSING ALVORENS RECHT TE DOEN 
ONMIDDELLIJK, BIJ AANGETEKENDE 
BRIEF, AAN DE PARTIJEN TE BETE· 
KENEN. - ARCHITECT DIE, ZONDER 

VOORBEHOUD, VRIJWILLIG IS VERSCHE
NEN EN ZICH OVER DE GROND VAN DE 
ZAAK HEEFT VERDEDIGD. - GEEN 

ONREGELMATIGHEID VAN DE PROCE· 
DURE. 

3° ARCHITECT (TUCHT EN BE
SCHERMING VAN DE TI'l'EL). -
RAAD VAN BEROEP VAN DE 0RDE VAN 
ARCHITECTEN. - BESLISSING ALVO
RENS RECHT TE DOEN OVER . HAAR 
EIGEN BEVOEGDHEID, WAARBIJ VOOR 
RET OVERIGE DE BETROKKEN AR· 
CHITECT OPGELEGD WORDT OP STAAN. 
DE VOET ZICH OVER DE GROND V A.N DE 
ZAA.K TE VERDEDIGEN EN DE VOOR
LOPIGE TENUITVOERLEGGING BEVOLEN 
WORDT, NIE'I'TEGENSTAANDE ELK 
REOHTSlVIIDDEL, ZONDER DA'I' DEZE 
BESLISSING, BIJ AANGETEKENDE BRIEF, 

AAN DE PAR'I'IJEN IS BETEKEND. -
WETTELIJKE EINDBESLISSING WAN· 
NEER DE BETROKKEN ARCHITECT VRIJ
WILLIG EN ZONDER VOORBEHOUD IS 

VERSOHENEN EN ZICH OVER DE GROND 
VAN DE ZAAK HEEFT VERDEDIGD. 

1° De beslissingen van de mad van beroep 
van de Orde van m·chitecten worden 
onmiddellijk, bij aangetekende b1·iej, aan 
de bet1·okken partijen betekend. (Wet van 
26 juni 1963, art. 25 en 32.) 

2° De onregelmatigheid van de procedure 
die hieruit kan voortvloeien dat een 
beslissing van de raad van beroep 
van de Orde van architecten niet aan 
de betrokken partijen is betekend, is 
gedekt door de vrijwillige verschijning, 
zonder voorbehoud, van de betrokken 
architect en door zijn _ verwem· over de 
grond van de zaak. (Wet van 26 juni 
1963, art. 25 en 32.) 

3° W ettelijk is de beslissing van de raarl 
van beroep van de Orde van arcMtecten 
die uitspraak doet over de grond van 
het geschil, nadat de betrokken architect, 
zonder voorbehoud, vrijwillig is ver
schenen en zich over de grond van· de 
zaak heeft verdedigd, zelfs zonder bete
kening aan de partijen, bij aangetekende 
brief, van de beslissing alvorens recht 
te doen van deze raad, dat hij het recht 
heeft om kennis te nemen van de aan deze 
a1·chitect verweten feiten, hieraan een 
1·echtskundige benaming te geven en 
op het hoger beroep recht te doen, 
terwijl hij daarbij aan de partij beveelt 
zich onverrijld over de grond van de 
zaak te verdedigen en de voorlopige 
uitvoering gelast, niettegenstaande elk 
beroep. 
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(W."~., T. ORDE VAN ARCHITECTEN.) 

ARREST (vertaling). 

HET HOF·;- Gelet op de bestreden 
1>eslissingen, op I7 en 3I mei I972 door 
-de franstalige raad van beroep van de 
.'Orde van architecten gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
~ding van de artikelen 25 en 32 van de wet 
van 26 juni I963 tot instelling van een 
·Orde van architecten, 

doo1·dat de beslissing van I7 mei -I972, 
.na gezegd te hebben dat de raad van 
beroep van de aan eiser ten laste gelegde 
.feiten kennis dient te nemen, ze te 
kwalificeren en uitspraak te doen over 
.het hoger beroep, eiser gebiedt zich onver
wijld te verdedigen over de grond van de 
:zaak en de voorlopige tenuitvoerlegging 
beveelt niettegenstaande voorziening, 

en doordat de beslissing van 3I mei 
I972 eiser zekere vermaningen geeft en 
te zijnen laste een straf van vier maanden 
.schorsing uitspreekt, 

terwijl, naar luid van vorenbedoelde 
. artikelen 25 en 32, de beslissingen van de 
:raad van beroep onmiddellijk bij aan
getekende brief aan de betrokken partijen 
worden betekend en deze formaliteit, die 
moet dienen om de fundamentele rechten 
van de verdediging te eerbiedigen, sub
stantieel is, waaruit volgt dat de raad 
van beroep, bij de beslissing van I7 mei 
I972, eiser niet kon bevelen zich onver
wijld over de grond van de zaak te 
·verdedigen, dat wil zeggen zonder voor
.afgaande kennisgeving, en dat, nu deze 
beslissing,niet werd betekend, de beslis
.singvan 3I mei I972, die gewezen is in 
een nietige procedure, zelf door nietigheid 
is aangetast : 

Overwegende dat, blijkens het proces
verbaal van de openbare terechtzitting 
-die op I7 mei I972 door de franstalige 
raad van beroep van de Orde van archi
tecten werd gehouden, de op die datum 
gewezen beslissing, waarbij bevolen werd 
de debatten op staande voet voort te 
zetten, is uitgesproken in aanwezigheid 
van eiser en van zijn raadsman, die 
vervolgens in zijn middelen werd gehoord 
en een conclusie heeft neergelegd ; dat 
hieruit volgt dat de nietigheid waarop 
eiser zich . beroept door zijn vrijwillige 
verschijning, zonder voorbehoud, en door 
·zijn verweer over de grond van de zaak 
~s gedekt; 

Dat het middel naar recht faalt ; 

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

29 maart I973. I• kamer. 
Voorzitter, de H. Valentin, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - VerslaggeveT, 
de H. Busin. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Ganshof van der Meersch, procu
reur-generaal. - PleiteTs, de HH. Fally 
en Ansiaux. 

I° KAMER. - 30 maart 1973, 

BEWIJS. - BEWIJS DOOR GESCHRIFT. -
BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN. -
BURGERLIJKE ZAKEN. - 0VEREEN
KOMST. U!TLEGGING DOOR DE 
RECHTER. - UITLEGGING ONVERENIG
BAAR MET DE BEWOORDINGEN VAN DE 
AKTE WAARIN DE OVEREENKOMST 
WORDT VASTGESTELD. - MISKENNING 
VAN DE BEWIJSKRACHT VAN DEZE 
AKTE . 

De bewijskmcht van de akte, waaTin een 
oveTeenlcomst woTdt vastgesteld, woTdt 
miskend dooT de rechteT die aan deze akte 
een uitlegging geejt welke onveTenigbaar 
is met de bewoordingen eTvan (I). 

(VAND:iJmSTRAETE, T. LEUNE.) 

ARREST . 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 22 oktober I971 door het Hof 
van beroep te Gent gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen I3I5, I3I9, I320, 
I322 van het Burgerlijk Wetboek, en 
97 van de Grondwet, 

doordat, na te hebben vastgesteld dat 
vetweerster op I 7 juli I969 " een vergelijk 
tot regeling van het ongeval onderte
kende met de verklaring zowel de voor
als de keerzijde van de akte te hebben 
"gelezen en goedgekeurd" en waarbij ze, 
ten aanzien van het ongeval van I2 april 
1969, een vergoeding aanvaardde van 

(1) Oass., 12 mei 1996 (Bull. en PASIC., 
1966, I, 1157) en 8 december 1969 (Arr. cass., 
1970, biz. 338). 
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11.000 frank, onder uits1uitend voor
behoud van de op heden afgesloten 
medische kosten die zullen betaald wor
den mits voorlegging van de bewijsstuk
ken en onder gebeurlijke aftrek van de 
tussenkomst van de ziekenbond » en dat 
« luidens de op de keerzijde van de akte 
gestelde voorwaarden, het vergelijk over 
het schadegeval dient beschouwd te 
worden als forfaitaire overeengekomen 
eindafrekening voor alle gevolgen, bekend 
of niet », ·het arrest bij bevestiging van de 
beslissing van de eerste rechter de eis 
van verweerster tegen eiser, aansprake
lijk voor het ongeval, tot betaling van 
schadevergoeding hoven genoemd bedrag 
van 11.000 frank en van de som van 
5.585 frank in conclusie aangeboclen voor 
meclische kosten, die in de darling waren 
voorbehouden, gegroncl verklaart, op 
grond van de reclenen dat « in geval van 
betwisting over de omvang van de door 
het vergelijk geclekte schadelijke gevol
gen, een onderzoek naar de werkelijke 
wil van de partijen zich opdringt; clat de 
vergoeding van 11.000 frank nagenoeg 
overeenstemt met de materiele schade 
van 1.475 frank plus het inkomstenverlies 
wegens tijdelijke arbeiclsongeschiktheid 
gedurende de periode gaande van de 
datum van het ongeval tot die van de 
ondertekening van de litigieuze akte ; dat 
blijkbaar geen --andere schade begroot 
werd, hoewel bij het treffen van het 
vergelijk vaststond dat geintimeercle 
(thans verweerster), bij ontstentenis van 
consolidatie der kwetsuren, onder genees
kundige behandeling bleef; · dat uit voor
melcl beperkt bedrag en uit de afscheiding 
van kosten voor latere geneeskunclige 
zorgen volgt dat geintimeerde de bedoe
ling had de materiele schade in aanmer-
king te nemen welke op 17 juli 1969 voor 
benaderende verrekening vatbaar was ; 
d.at de verzekeringsmaatschappij van 
appellant (thans eiser) in de brief van 
26 augustus 1969 verklaart dat de 
schadeberekening op 11.000 frank ste1-mt 
op medische gegevens, houdende een 
tijclelijke arbeidsongeschiktheicl van res
pectievelijk 100 pet., 50 pet. en 25 pet. 
gedurende de eerste, tweede en derde 
maand na het ongeval; dat, hoven cleze 
arbeidsongeschiktheid, haar medische 
adviseur in zijn rapport van 2 juli 1969 
nog een tijdelijke arbeidsongeschiktheid 
bepaalt van 10 pet. geclurende drie maan
den en eraan toevoegt « clat hij geen 
gedeeltelijke blijvende arbeiclsongeschikt
heid voorziet » ; dat, consoliclatie van het 
hersentrauma ontbrekende en een langere 
tijdelijke arbeidsongeschiktheid gekend 

zijnde, de inspecteur van de verzekerings
maatschappij geen an!itere bedoeling 
kan gehad hebben dan'de regeling van 
de materiele schade tot op 17 juli 1969, 
daar het, behoudens bedrog, niet aan te 
nemen is clat hij een plattelandsvrouw 
zou aanzetten tot definitief vergelijk 
over het schadegeval tegen hie et nunc 
ontoereikende vergoeding en zonder haar 
de tijcl te laten over de heling en gevolgen 
van de kwetsuren advies van de behan
delende geneesheer in te winnen ; clat de 
prognose, door de behandelencle genees
heer enkele dagen na het ongeval gesteld, 
niet wercl bewaarheid, zoals uit latere 
attesten en het rapport van de geneesheer 
der verzekeringsmaatschappij blijkt » ; 

terwijl, eerste ondercleel, de darling van 
17 juli 1969 tussen de verzekeraar 
The Ocean, handelende ter outlasting van 
eiser, en verweerster letterlijk beschikt : 
A) Bijzondere voorwaarden : « onder 
uitsluitend voorbehoud van de meclische 
kosten afgesloten op heden, en die zullen 
betaalcl worden mits voorlegging van de 
bewijsstukken ... », en B) Algemene 
voorwaarden : « I. Ret vergelijk client 
beschouwd te worden als forfaitaire over
eengekomen eindafrekening voor alle 
gevolgen van het ongeval, waaronder 
namelijk het stoffelijk of zedelijk nadeel, 
bekencl of niet, huidig en toekomend, 
voorzien of niet, voortvloeiend of voort 
te vloeien uit dit ongeval, evenals alle 
bijkomende kosten ; 2. De ondergete
kende ariderzijds verklaart uitdrukkelijk 
dat zij ... afziet van elke huidige of toe
komstige actie, zowel tegen The Ocean 
als tegen haar verzekerde als tegen wie 
en uit welke hoofde het ook weze ; 3. De 
ondergetekende anderzijds erkent door 
The Ocean uitdrukkelijk onclervraagd te 
zijn geweest nopens het feit of zij weet 
een schikking te mogen treffen zelfs over 
toekomstig nadeel en dat het wel verstaan 
blijft dat de betaling haar geclaan wordt 
als overeengekomen en uiteindelijke afre
kening voor huidige en gebeurlijke 
schacle. De ondergetekende anderzijds 
heeft bij deze ondervraging uitdrukkelijk 
geantwoorcl dat zij voorafgaand vergelijk 
met kennis van zaken aangenon1.en had 
voor volledige schadevergoeding en eind
afrekening en clit, welke ook de vererge
ring 1noge wezen die in de toekomst in. 
haar gezonclheiclstoestand 1nocht optre
clen en de gevolgen die hogervermeld 
ongeval na zich mocht slepen, zelfs indien. 
het uit de gegevens van het geval mocht 
blijken dat een of geen der partijen. 
wetenschappelijk de ernst van de verwon
dingen kon vermoeden op het ogenblik 
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waarop dit vergelijk getroffen werd, heide 
partijen daarover een wisselvallige over
eenkomst afgesloten hehhende " ; de 
termen van die akte klaar zijn wat hetreft 
de omvang van de door het vergelijk 
gedekte schadelijke gevolgen ; de context 
van de akte iedere onduidelijkheid uit
sluit, meer hepaald wat hetreft de 
gemeenschappelijke wil niets anders voor 
te hehouden dan de medische kosten 
gedaan tot op de datumvan 17 juli 1969, 
wat hetreft de informatie die vooraf door 
de verzekeraar aan het slachtoffer werd 
verstrekt nopens het opnemen in het 
vergelijk van de toekomstige schade, 
hekend of niet, voorzien of niet, die uit 
het ongeval zou kunnen voortvloeien, en 
wat hetreft de starting door de verze
keraar en de aanvaarding door het 
slachtoffer van het hedrag van het verge
lijk als forfaitaire overeengekomen eind
afrekening voor alle gevolgen van het 
ongeval; het onderzoek naar de gemeen
schappelijke hedoeling door de feiten
rechter steunend op de elementen van de 
akte en op de uitwendige omstandig
heden, hernomen in hovenvermelde rede
nen, in de hestreden beslissing leidt tot 
een interpretatie van het voorwerp van 
het vergelijk, heperkt tot de vergoeding 
aileen van die schade welke op de datum 
van 17 juli 1969 gekend was, interpre
tatie die niet verenighaar is met de 
termen van de alde en hijgevolg de 
hewijskracht ervan miskent (schending 
van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van 
het Burgerlijk Wetboek); 

tweede onderdeel, voormelde redenen 
van de hestreden heslissing die wil van 
de verweerster, en me teen die van de 
andere partij hij het vergelijk van 17 juli 
1969, afleiden, enerzijds, nit het feit dat 
het hedrag heperkt tot 11.000 frank 
« nagenoeg overeenstemt met de materiele 
schade van 1.475 frank plus het inkom
stenverlies wegens tijdelijke arheidson
geschiktheid gedurende de periode gaande 
van de datum van het ongeval tot die 
van de ondertekening van de litigieuze 
akte "• en, anderzijds, uit «de afscheiding 
van kosten voor latere geneeskundige 
zorgen ''; nit geen enkel aan een tegen
sprekelijk dehat onderworpen element 
kan afgeleid worden dat het vergelijk tot 
regeling van het ongeval, huiten de 
materiele schade van 1.475 frank, uitslui
tend het inkomstenverlies dekte (schen
ding van artikel-1315 van het Burgerlijk 
Wethoek), en, in zover deze hewering 
van de rechter zou stel.men op de door 
het arrest aangehaalde hriefvan 26 augus
tus 1969 van de verzekeraar van eiser, 

0ASSATIE, 1973. ~ 25 

zij de hewijskracht van deze brief mis
kent (schending van de artikelen 1319, 
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wet
hoek) ; hovendien, zoals het arrest uit
drukkelijk aanhaalt, het vergelijk gete
kend werd «onder uitsluitend voorhehoud 
van de medische kosten afgesloten op 
heden " (dit is op 17 juli 1969), hetgeen 
niet verenigbaar is met het vooropstellen 
van een « afscheiding van kosten voor 
latere geneeskundige zorgen" (schending 
van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van 
het Burgerlijk Wethoek); het arrest 
aldus, door de wil van de partijen hij de 
akte op grond van tegenstrijdige en niet 
adequate motieven te verklaren, arti
kel 97 van de Grondwet schendt : 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te slaan 
blijkt dat het « vergelijk tot regeling van 
het ongeval "' dat op 17 juli 1969 tussen 
verweerster en de inspecteur van de 
verzekeringsmaatschappij " The Ocean 
Accident and Guarantee Corporation 
Ltd ,, verzekeraar van eiser, werd geslo
ten, de door het middel overgenomen 
algemene en hijzondere voorwaarden 
inhoudt, waarhij inzonderheid wordt 
bepaald dat « het vergelijk als forfaitair 
overeengekomen eindafrekening dient 
heschouwd te worden voor alle gevolgen 
van het ongeval, waaronder namelijk het 
stoffelijk of zedelijk nadeel, hekend of 
niet, huidig of toekomend, voorzien of 
niet, voortvloeiend of voort te vloeien nit 
dit ongeval, evenals alle hijkomende 
kosten "; 

Overwegende dat het arrest niettemin 
beslist, op grond van een onderzoek naar 
de werkelijke wil van de partijen, dat het 
vergelijk slechts de materiele schade in 
aanmerking neemt welke op 17 juli 1969 
voor henaderende verrekening vatbaar 
was en op grond daarvan eiser veroor
deelt tot het hetalen van bepaalde sam
men, hoven het door het vergelijk vast
gesteld hedrag, tot vergoeding van de uit 
het ongeval ontstane schade en een 
deskundige aanstelt om de gevolgen van 
het ongeval verder te hepalen ; 

Overwegende dat de uitlegging die het 
arrest aldus van het vergelijk geeft niet 
verenighaar is met de hewoordingen 
ervan; 

Overwegende dat het arrest weliswaar' 
heschouwt dat « de inspecteur van de 
verzekeringsmaatschappij geen andere 
hedoeling kan . gehad hehben dan de 
regeling van de materiele schade tot op 
17 juli 1969, daar, hehoudens hedrog, het 
niet aan te nemen is dat hij een platte-
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landsvrouw zou aanzetten tot een defi
nitiefvergelijk over het schadegeval tegen 
hie et nunc ontoereikende vergoeding en 
zonder haar de tijd te laten over de heling 
en gevolgen der kwetsuren advies van de 
behandelende geneesheer in te winnen " ; 

Dat die beschouwing behoort tot het 
onderzoek van de gemeenschappelijke 
bedoeling " steunend op de elementen 
van de akte en op .uitwendige omstan
digheden », waarvan het middel aanvoert 
dat het leidt tot een interpretatie van het 
vergelijk die met de termen van de akte 
niet verenigbaar is ; 

Overwegende dat, nu het arrest niet 
beslist dat de dading door bedrog is 
aangetast, voormelde beschouwing, in 
strijd met wat verweerster staande houdt, 
niet volstaat om de beslissing te recht
vaardigen; 

Dat het middel gegrond is ; 

(COLLIN.) 

Met de notitie overeenstemmend 
arrest. 

2. april 1973. - 2e kamer. - Voor
zitter, de H. Perrichon, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Verslaggever, de 
H. Trousse. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Krings, advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 2 april 1973, 

1° POLITIEK MISDRIJF.- GEMEEN· 
Om die redenen, vernietigt het bestre- RECRTELIJK MISDRIJF DAT SLECRTS 

den arrest; beveelt dat Van dit arrest ONRECRTSTREEKS AAN 1DE INSTELLIN· 
melding zal Worden gemaakt op de kant GEN AFBREUK DOET. - AFWEZIGREID 
Van de Vernietigde beslissing ; houdt de VAN RET MATERIEEL BESTANDDEEL 
kosten aan opdat erover door de feiten- VAN HET POLITIEK MISDRIJF. 
rechter wordt beslist; verwijst de zaak 
naar het Hof van beroep te Brussel. 2o VOLKSTELLING. - ALGEMENE 

30 maart 1973. - 1e kamer. 
Voorzitter, Ridder Rutsaert, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Verslaggever, 
de H. Meeus.- Gelijlcluidende conclusie, 
de H. Charles, advocaat-generaal. 
Pleiters, de HH. Dassesse en Bayart. 

2e KAMER. - 2 april 1973, 

CASSATIEMIDDELEN. STRAFZA-
KEN. - MIDDEL TEN BETOGE DAT DE 
RECHTER A.RTIKEL 71 VAN RET STRAF
WETBOEK MOEST TOEPASSEN. - MID· 
DEL NIET VOORGELEGD AAN DE FEITEN
RECRTER. NIET ONTVANKELIJK 
MID DEL. 

Niet ontvankelijk is het middel ten betoge 
dat de rechter artikel 71 van het Stmjwet
boelc had moeten toepassen, indien voor· 
de jeitenr·echter· geen 1'echtvam·digings
gr·ond is opgewor·pen (1). 

(1) Cass., 22 februari 1971 (Arr·. cass., 1971, 
blz. 598). 

VOLKSTELLING. EN NIJVERREIDS· EN 
RANDELSTELLING. - KONINKLIJK BE· 
SLUIT VAN 5 AUGUSTUS 1970. -
WEIGERING ZICR AAN DE UITVOERING 
VA,N DE TELLING TE ONDERWERPEN 
KAN SLECRTS ONRECRTSTREEKS POLl· 
TIEKE GEVOLGEN HEBBEN.- GEMEEN
RECRTELIJK MISDRIJF ZELFS INDIEN 
RIJ DIE WEIGERT GEHANDELD REEFT 

, MET DE BEDOELING DE GOEDE WERKING 
VAN DE POLITIEKE INSTELLINGEN TE 
BELEMll'lEREN. 

1° W anneer een gemeenrechtelijlc misdr·ijj 
niet rechtstreeks, maar enlcel door een 
tussenfactor·, aan de instellingen ajbre1tlc 
lean cloen, ontbreelct het materieel be
stanclcleel waar·cloor· het politielc m·isd1'ijf 
worclt gekenmm·kt (2). 

2° De weigeTing om zich aan de uitvoering 
van de telling te oncler·werpen lean slechts 
onrechtstr·eelcs politielce gevolgen he b ben, 
daar· cle bevoegde cvmbtenar·en het r·echt 
hebben van ambtswege cle voorschrijten, 
van het koninlclijlc besluit van 5 mtg1t8· 
tus 1970 uit te voer·en en de pmctische 
onmogelijlcheid waarin zij zich zouden 
beponden hebben om cle veralgemeende 

· (2) Cass., 191 juni 1972 (Arr. cass., 1072, 
blz. 986) en cle. hoot. 
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weigering van een verklm·ing te herstel
len, niet kan volstaan om aan het misdrijj 
een politielc kamkter te verstrelcken; het 
is derlwlve een gemeenrechtelijk mis
drijj, zeljs indien hij die geweigerd heejt, 
dit heejt gedaan met de bedoeling de wer
king van de politieke instellingen te 
belemmeren (1). 

(PROCUREUR DES KONINGS TE LUIK, 
T. BRONC;KART.) 

ARREST (vertaling), 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 18 oktober 1972 in hoger 
beroep gewezen door de Correctionele 
Rechtbank te Luik; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van artikel 98 van de Grondwet, 

doordat het bestreden vonnis de politie
rechtbank onbevoegd verklaard heeft, op 
grond dat het teri laste gelegde misdrijf 
een politiek karakter draagt, 

terwijl de weigering om statistische 
inlichtingen te verstrekken de politieke 
gevolgen die de dader van het misdrijf 
wenste, niet rechtstreeks kan meebren-

. gen, maar slechts langs een tussenfactor 
om, te weten de hypothetische beslis
singen van de openbare machten ten 
gevolge van de uitgeoefende druk : 

Overwegende dat de inlichtingen, voor
geschreven bij het koninklijk besluit van 
5 augustus 1970, betreffende de algemene 
volkstelling en de nijverheids- en handels
telling op 31 december 1970, niet ver
strekken aan het bestuur een gemeen
rechtelijk misdrijf is ; 

Dat zelfs indien geweigerd werd met 
het oogmerk de door de Regering gelaste 
volkstelling te dwarsbomen om politieke 
redenen, het slechts dan een politiek 
misdrijf in de zin van artikel 98 van de 
Grondwet zou kunnen opleveren, wan
neer het aan politieke instellingen recht
streeks afbreuk kan doen ; 

Dat, na te hebben herinnerd aan dit 
vereiste, materieel bestanddeel van elk 
politick misdrijf, het vonnis, om te 
beslissen dat de verweerder rechtstreeks 
aan de politieke instellingen afbreuk heeft 
gedaan, erop wijst enerzijds « dat de 
telling onder meer ten doel heeft het 
ledental van de wetgevende kamers te 

(1) Cass., 19 juni 1972 (Arr. cass., 1972, 
biz. 986) en de noot. 

bepalen en dat die juiste kennis van het 
bevolkingscijfer noodzakelijk is voor de 
uitvoering van een vrij groot aantal 
burgerlijke en politieke wetten "• en 
anderzijds dat verweerder, « samen met 
anderen die eveneens wegens dezelfde fei
ten werden gedagvaard, deel heeft geno
men aan een obstructiebeweging om de 
verwezenlijking van dat doe] te verhih
deren >>; 

Dat het vonnis wettelijk uit die vast
stellingen niet kon afleiden dat recht
streeks aan de politi,eke instellingen 
afbreuk is gedaan ; 

Dat immers de weigering om de 
tellingsformaliteiten te vervullen slechts 
onrechtstreeks pd!itieke gevolgen. met 
zich kan brengen, daar de bevoegde 
ambtenaren de macht hebben om· de 
voorschriften van het koninklijk besluit 
van 5 augustus 1970 ambtshalve uit te 
voeren en daar de praktische onmogelijk
heid waarin ze zich zouden hebben bevon
den de veralgemeende weigering ,van 
aangifte te verhelpen, niet v:oldoende is 
om aan het misdrijf een politick karakter 
te verlenen ; 

Overwegende derhalve dat het misdrijf 
slechts onrechtstreekse politieke gevolgen 
eventueel met zich kan brengen en het 
dus geen politiek misdrijf kan zijn, 
aangezien het materieel bestanddeel, dat 
detgelijk misdrijf kenmerkt, ontbreekt ; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den vonnis, beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de kant 
van de vernietigde beslissing; veroordeelt 
verweerder in de kosten ; verwijst de 
zaak naar de Correctionele Rechtbank te 
Hoei, zitting houdende in hoger beroep. 

2 april 1973. - 2e kamer. - Voor
zitte?·, de H. Perrichon, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Verslaggever, de 
H. Trousse. - Gelijlcluidende conclusie, 
de H. Krings, advocaat-generaal. · 
Pleiter, de H. Dassesse. 

2e KAMER. - 2 april 1973. 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. STRAFZAKEN. 
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING. -
RECHTER IN HOGER BEROEP DIE RET 
BEROEPEN VONNIS WIJZIGT. - CoN-
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CLUSIE VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ 
DIE IN ALGEMENE BEWOORDINGEN 

VERWIJST NAAR HET STRAFDOSSIER, 
NAAR HET DESKUNDIGENVERSLAG EN 
NAAR HET BEROEPEN VONNIS.- RECH· 
TEP- IN HOGER BEROEP NIET VERPLICHT 

DE REDENEN VAN DIT VONNIS EN DE 
OVERWEGINGEN VAN HET DESKUN· 
DIGENVERSLAG TE WEERLEGGEN. 

De rechter in hoge1· be1·oep die de beslissing 
van de eerste rechter ajwijst en de 
beklaagde vrijsp1·eekt, is niet verplicht de 
redenen van het beroepen vonnis en de 
overwegingen van de deskundige te 
weerleggen, wannee1· in de voo1· hem 
·genomen .conclusie de burgerlijke partij 
in algemene bewoo1·dingen verklaard 
heejt dat zij verwees naar het strajdossier, 
naar het deskundigenverslag en naru· het 
beroepen vonnis (1). (Grondwet, art. 97.) 

(COCCO, T. RAMAUT.) 

ARREST (vertaling). 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 14 november 1972 in hoger 
beroep gewezen door de Correctionele 
Rechtbank te Bergen ; 

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

Overwegende dat eiser, burgerlijke 
partij, niet werd veroordeeld in de kosten 
van de strafvordering die tegen verweer
der werd ingesteld, zodat hij niet bevoegd 
is om van die beslissing in cassatieberoep 
te komen; 

II. In zoverre de voorziening gericht is 
tegen de beslissing op de civielrechtelijke 
vordering die door eiser is ingesteld : 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van artikel 97 van de Grondwet, 

doordat het bestreden vonnis verweer
der wegens bestaande twijfel heeft vrij
gesproken van de telastleggingen van 
slagen en . verwondingen door onvoor
ziclnigheid en van de overtreding van 
artikel 27 van het wegverkeersreglement 
en dientengevolge de rechtbank onbe
voegd heeft verklaard om uitspraak te 

(1) Vgl. cass., 25 september 1957 (Bttll. en 
PASIC., 1958, I, 309); 5 juni 1959 (ibid., 1959, 
I, 1015); 30 mei 1960 (ibicl., 1960, I, 1119); 
18 maart 1965 (ibid., 1965, I, 758). 

doen op de .. schadevergoedingsvordering 
van eiser tegen verweerder, op grond·dat 
het mogelijk was dat eiser, die te voet 
ging, voor verweerder een onvoorzienbare 
hindernis had opgeleverd, 

terwijl eiser bij conclusie verklaard 
heeft dat hij verwees naar het beroepen 
vonnis en naar het verslag van de gerech
telijke deskundige; enerzijds het beroe
pen vonnis beslist heeft dat verweerder, 
die op het ptmt was een voertuig te 
kruisen, door een teken te geven met zijn 
koplichten de andere weggebruiker ver
zocht had over te schakelen op de 
« kruislichten " en verweerder reeds door 
dit lichtteken de silhouet van eiser, die 
stilstond, had moeten opmerken, zodat 
verweerder voor een voorzienbare hin
dernis was komen te staan ; de te zijnen 
laste gelegde rnisdrijven aldus bewezen 
waren en de civielrechtelijke vordering 
van eiser gerechtvaardigd was door de 
schuld van verweerder; anderzijds het 
verslag van ~e deskundige Bury op 
bladzijde 9 vermeldt dat de andere 
weggebruiker overgeschakeld heeft op de 
kruislichten ten gevolge van verweerders 
lichtteken ; en het bestreden vonnis geen 
antwoord geeft op de overwegingen van 
de eerste rechter en van de deskundige 
betreffende het lichtteken ; 

tenvijl op zijn minst de redengeving 
van het bestreden vonnis het Hof in het 
onzekere laat of het bestreden vonnis in 
feite heeft willen beslissen dat het niet 
bewezen was dat verweerder een teken 
had gegeven met zijn lichten, dan wei in 
feite heeft willen beslissen dat, zelfs 
indien het bewezen was dat verweerder 
een teken met de lichten had gegeven, 
zulks hem niet in staat had gesteld om de 
door eisers aanwezigheid opgeleverde 
hindernis op te mer ken, of nog naar recht 
heeft willen beslissen dat, zelfs indien 
verweerder eiser had ktmnen oprnerken 
door zijn lichtteken, het niettemin niet 
bewezen zou zijn dat hij zich schuldig 
had gemaakt aan de telastlegging niet te 
hebben kunnen stoppen voor een voor
zienbare hindernis en aan verweerder 
door onvoorzichtigheid verwondingen te 
hebben toegebracht, en het Hof, wegens 
die dubbelzinnigheid van die redenen, 
niet kan uitmaken welke de opvatting 
van de eerste rechter is geweest, wat 
gelijkstaat met het ontbreken van de 
motivering bij artikel 97 van de Grand
wet: 

Overwegende dat eiser in zijn conclusie 
voor de rechters in hoger beroep heeft 
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verklaard dat hij verwees naar het straf
dossier, naar het verslag van de des
kundige en naar het beroepen vonnis ; 

Dat door die verwijzing, uitgedrukt in 
algemene bewoordingen, de rechter niet 
verplicht was de redenen van het beroe
pen vonnis en de overwegingen. van de 
deskundige te beantwoorden ; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen ; 

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

2 april 1973. - 2e kamer. - Voor
zitter, de H. Perrichon, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Ve1·slaggever, de 
H. Legros. - Geli}kluidende conclusie, 
de H. Krings, advocaat-generaal. 
Pleiter, de H. Struye. 

2e KA.MER. - 2 april 1973. 

1o VOORZIENING IN CASSATIE. 
VORM. - 8TRA,FZAKEN. - VERZOEK
SCHRIFT TOT. STAVING VAN DE VOOR

ZIENING INGEDIEND TER GRIFFIE VAN 
RET GERECHT DAT DE BESTREDEN 

BESLISSING HEEFT GEWEZEN. - VER

ZOEKSCHRIFT MET EEN ONLEESBARE 

HANDTEKENING ZONDER DE HOEDA.NIG
HEID VAN DE ONDERTEKENA.AR TE 

VERMELDEN. - RET RoF SLAA.T ER 

GEEN ACHT OP. 

2o VOORZIENING IN CASSATIE. 
VoRM. - STRA.FZAKEN. - NIET ON

DERTEKEND GESCHRIFT, « MEMORIE 
IN ·cASSATIE » GENOEMD, DAT IN NAAM 

VAN DE VERWEERDER, ALS ANT
WOORD OP DE VOORZIENING A,AN DE 

GRIFFIE VAN RET ROF IS GERICHT. 

RET RoF SLAAT ER GEEN ACHT OP. 

}o Het Hoj slaat geen acht op een ve?·zoek
sclwijt dat tot staving van een vom·ziening 
in strajzaken is ingediend te1· grif!ie van 
het ge1·echt dat de best1·eden beslissing 
heeft gewezen,.wanneer dit Ve?'zoekschrijt 
een onleesbare handtekening draagt en 
noch de identiteit noch de hoedanigheid 
van de ondm·tekenaar vermeldt (I). 

(1) en (2) Cass., 30 juni 1970 (Ar1·. cass., 
1970, biz. 1024); men raadpiege cass., 10 mei 
1971 (ibid., 1971, biz. 890). 

\ 

2° Het Hoj slaat geen acht op een niet 
getekend geschrijt, dat · (, memorie in 
cassatie » wordt genoemd en in naam van 
de ve1·weerder aan de g1·if!ie van het Hof 
is gericht als antwoor·d op de voorzie
ning (2). 

(CLERDIN, T. VANDERHEYDEN.) 

ARREST (vertaling). 

HET ROF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 17 november 1972 in hager 
beroep gewezen door de Correctionele 
Recht bank te Luik; 

Overwegende dat eiser, beklaagde en 
burgerlijke partij, niet bevoegd is om in 
cassatieberoep te komen van de beslissing 
op de strafvordering die tegen verweerder 
is ingesteld; 

Dat de voorziening in zoverre .niet 
ontvankelijk is ; 

I. Op de voorziening van eiser, be
klaagde: 

Overwegende dat, voor zover de voor
ziening gericht is tegen de beslissing op 
de strafvordering die tegen eiser is inge
steld, de substantiele of op straffe van 
nietigheid voorgeschreven rechtsvormen 
in acht zijn genomen en dat de beslissing 
overeenkomstig de wet is en dat, voor 
zover de voorziening gericht is tegen de 
beslissing op de civielrechtelijke vorde
ring van verweerder tegen eiser, deze geen 
enkel middel aanvoert; 

II. Op de voorziening van eiser, bur
gerlijke partij : 

Overwegende dat uit ~e stukken waar
op het Hof vermag acht te slaan, niet 
blijkt dat eiser zijn voorziening heeft 
doen betekenen aan de verweerder 
Vanderheyden tegen wie zij is gericht ; 

Dat de voorziening niet ontvankelijk 
is; 

Om die redimen, zonder acht te slaan 
op het ter staving van de voorziening 
neergelegd verzoekschrift dat een onlees
bare handtekening draagt en noch de 
identiteit, noch de hoedanigheid van de 
ondertekenaar vermeldt, of op het niet
ondertekend schrijven, getiteld <( memorie 
van cassatie >>, dat namens verweerder en 
in antwoord op die voorziening aan de 
griffie van het Rof is gericht, verwerpt de 
voorziening; veroordeelt eiser in de 
kosten. 
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2 april 1973. - 2e kamer. - Voor
zitter, de H. Perrichon, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Verslaggever, de 
H. Capelle. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Krings, advocaat-generaal. 

:!" KAMER. - . 2 april 1973, 

1o BESCHERMING VAN DE MAAT
SCHAPPIJ (WET TOT). - BESLIS
SING VAN DE COMMISSIE TOT 
BESCHERMING VAN DE MA,A,TSCHAPPIJ, 
RECH'i!DOENDE OVER DE INVRIJHEID
STELLING VAN EEN GEIN'i!ERNEERDE.
BESLISSING DIE NIET IN OPENBARE 
TERECHTZITUNG MOET .WORDEN UITGE

SPROKEN. 

2o CASSATIEMIDDELEN. - STRAF
zAKEN. - VoORZIENING IN CASSATIE 
TEGEN EEN BESLISSING VAN . DE COM
MISSIE TOT BESCHERMING VAN DE 
MAATSCHAPPIJ DIE DE INVRIJHEID
STELLING VAN EEN GEINTERNEERDE 
WEIGERT. - MIDDEL HIERUIT AFGE
LEID DAT DE BESLISSING GEWEZEN IS 
BillTEN DE TEGENWOORDIGHEID VAN 

DE GEINTERNEERDE EN DAT HEM GEEN 
AFSCHRIFT ERV A.N TER KENNIS WERD 
GEBRACHT. - NIET ONTVANKELIJK 

MIDDEL. 

3o VONNISSEN EN ARRESTEN. 
STRAFZAKEN. - BESLISSING VA,N DE 
COMMISSIE TOT BESCHERMING VAN DE 
MAATSCHAPPIJ DIE DE INVRIJHEID
STELLING VAN EEN GEINTERNEERDE 
WEIGERT.- GEEN KENNISGEVING VAN 
EEN AFSCHRIFT VAN DE BESLISSING 
A,AN DE GEINTERNEERDE. - 0MSTAN
DIGHEID DIE DE WETTELIJKHEID VAN 
DE BESLISSING NIET AANTAST. 

4o REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN.- STRAFZA,KEN.
BIJ CONCLUSIE VOORGEDRAGEN VER
WEER DAT TER ZAKE NIET MEER DIE
NENDE IS WEGENS DE VASTSTELLINGEN 
VAN DE RECHTER.- GEEN VERPLICH
TING MEER VOOR DE RECHTER HIEROP 
TE A.NTWOORDEN. 

5o BESCHERMING VAN DE MAAT
SCHAPPIJ (WET TOT).- VERBE
TERING VAN DE GEESTESTOESTAND VAN 

DE GEINTERNEERDE EN VERVULLING 
VAN DE VOORWAA.RDEN VOOR ZIJN 
RECLASSERING. - SoEvEREINE ·BEOOR
DELING DOOR DE COMMISSIE TOT 
BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ. 

1° De beslissing waarbij de commissie tot 
bescherming van de maatschappij uit
spraak doet over het verzoek tot invrij
heidstelling van· een ge'interneerde moet 
niet in openbm·e terechtzitting worden 
uitgesprolcen (1). 

2° Niet ontvankelijk, wegens het ontbreken 
•:an belang, is het middel hieruit afgeleirl 
dat de besUssing van de commissie tot 
bescherming van de maatschappij die de 
inv1·ijheidstelling van een ge'interneerde 
weigert, gewezen is btbiten de tegenwoo1'
digheid van de ge'inte1·neerde en dat 
hem geen afsch1'ift van de beslissing 
werd betelcend, wanneer deze beslissing 
gewezen is nadat de ge'interneerde door 
zijn advocaat voo1· de commissie verte
genwoonligd en verdedigd werd (2). 

3o De niet-betelcening aan een ge'inter
nee1'de van het afschrift van de beslissing 
van de commissie tot bescherming van de 
maatschappij, die de invrijheidstelling 
weige?·t, tast de wettelijkheid van deze 
beslissing niet aan (3). 

4° De rechter is niet verplicht anders te 
antwoo1·den op een bij conclusie voorge
dragen verweer dat ter zake niet meer 
dienende is wegens de vaststellingen van 
zijn beslissing (4). (Grondwet, art. 97.) 

5° De commissie tot bescherming van de 
maatschappij beoordeelt soeverein in 
feite of de geestestoestand van de ge'inter
neerde voldoende verbeterd is en of de 
voorwaarden voo1· zijn reclassering ver
vuld zijn (5). (Wet van 9 april 1930, 
vervangen bij die van 1 juli 1964, 
art. 18.) 

(LA.MAILLE.) 

ARREST (vertaling). 

HET HOF ; - Gelet op de bestreden 

(1) Cass., 20 april 1970 (.Ar1•. cass., 1970, 
biz. 778). 

(2) en (3) C;tss., 22 september 1969 (Arr. 
cass., 1970, biz; 78). 

(4) Cass., 27 februari 1973, supra, biz. 634. 
(5) Cass., 23 november 1970 (Arr. cass., 

1971, biz. 268). 
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beslissing, op 6 februari 1973 gewezen 
door de commissie tot bescherming van 
de maatschappij, ingesteld bij de psychia
trische afdeling van de gevangenis te 
Luik; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 163, 195 van het Wetboek van 
strafvordering en 6 van het verdrag tot 
bescherming van de rechten van de mens 
en de fundamentele vrijheden, goedge
keurd bij de handeling van de wetgevende 
macht van 13 mei 1955, 

doordat de bestrede;n beslissing met 
gesloten deuren werd uitgesproken en 
zonder dat eisers advocaat voor de 
terechtzitting werd opgeroepen, die be
beslissing aan eiser niet werd betekend 
binnen 48 uren, zij niet regelmatig met 
xedenen is omkleed en eisers conclusie 

· niet beantwoordt : 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende enerzijds dat de beslis
sing waarbij de commissie tot bescher
ming van de maatschappij een aanvraag 
tot invrijheidstelling van een gemter
neerde verwerpt, niet ter openbare 
terechtzitting hoeft uitgesproken te wor
den; 

Overwegende dat anderzijds uit de 
vermeldingen van de beslissing blijkt dat 
-eisers advocaat werd gehoord op de 
terechtzitting van 2 februari 1973, waar
-op de zaak in beraad werd gehouden en 
werd verdaagd tot 6 februari 1973, 
datum van, de uitspraak ; 

Dat eiser zijn voorziening heeft kunnen 
instellen binnen de wettelijke termijnen 
en er dus geen belang bij heeft aan te 
voeren dat de beslissing niet in tegen
woordigheid van zijn advocaat werd 
uitgesproken ; 

W at het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat, in de onderstelling 
dat die formaliteit bij de wet is vereist, de 
niet-vervulling ervan de wettelijkheid 
van de beslissing niet kan aantasten, 
.aangezien de betekening een handeling is 
van latere datum dan de beslissing; 

W at het derde onderdeel betreft : 

Overwegende dat de beslissing weigert 
eiser in vrijheid te stellen, op grond dat 
tc de geestestoestand van de gemterneerde 
geen voldoende beterschap vertoont, hij 
alsnog een groot en voortdurend gevaar 
voor de maatschappij is en hij verder in 
een inrichting tot bescherming van de 
maatschappij moet blijven , ; 

Dat de beslissing aldus regelmatig ri:tet 
redenen omkleed· is ; 

Dat na de vaststellingen van de beslis
sing, niet meer ter zake dienden de 
overige punten van eisers conclusie 
betreffende de ondoeltreffendheid voor 
gelnterneerde van zijn internering en 
betreffende de overweging dat aileen de 
verbetering van zijn geestestoestand in 
aanmerking moet worden genomen ; dat 
de commissie derhalve niet gehouden was 
hierop een antwoord te geven ; 

Overwegende dat geen enkel onderdeel 
. van het middel kan worden aangenomen ; 

Over het tweede middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 28, § 3, van 
de wet tot bescherming van de maat
schappij van 1 juli 1964, 

doordat het dossier niet ter beschik
king stand van eisers advocaat vier dagen 
v66r de terechtzitting van 26 januari 
1973, waartoe hij werd opgeroepen : 

Overwegende dat uit de stukken waar
op het Hof vermag acht te slaan, niet 
blijkt dat de commissie op 26 januari 
1973 zitting heeft gehouden in de zaak 
van eiser; 

Da"L de beslissing vaststelt dat " het 
dossier van de gelnterneerde ter beschik
king van zijn raadsman werd gesteld 
vanaf 25 januari 1973, dit is meer dan 
vier voile dagen voor de zitting van 
2 februari 1973 van de commissie tot 
bescherming van de maatschappij » ; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1 en 18 van 
de wet tot bescherming van de maat
schappij van 1 juli 1964 en 97 van de 
Grondwet, 

do01·dat enerzijds de door eiser gekozen 
geneesheer en de geneesheer-antropoloog 
van de gevangenis te Sint-Gillis beweren 
dat eiser zich niet meer in een staat van 
ernstige geestesstoornis bevindt en dat 
de internering niet !anger gerechtvaar
digd is en anderzijds dat de procureur 
des Konings een gunstig advies voor 
eisers invrijheidstelling · heeft gegeven, 
waaruit volgt dat de redenen van de 
beslissing tendentieus zijn ; 

Overwegende dat de commissie tot 
bescherming van de maatschappij in feite 
en derhalve op onaantastbare wijze 
beoordeelt of de geestestoestand van de 
gelnterneerde voldoende beterschap ver
toont en of de voorwaarden voor zijn 
reclassering vervuld zijn ; 
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Dat het middel niet kan worden aan
genomen; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening. 

2 april 1973. - 2e kamer. - Voor
zittel·, de H. Perrichon, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Verslaggeve1·, de 
H. Legros. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Ktings, advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 3 april 1973. 

VOORZIENING IN CASSATIE. 
VORM. - S'I'RAFZAKEN. - VOORZIE
NING BIJ" BRIEF INGES'I'ELD. - NIE'I'
ONTV ANKELIJKHEID. 

Niet ontvankelijk is de voorziening die in 
strafzaken bij brief wonlt ingesteld (1). 
(Sv., art. 417; wet van 25 juli 1893, 
art. 1.) 

(OTS.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op de bestreden 
beschikking, op 30 april 1970 door de 
raadkamer van de Rechtbank van eerste 
aanleg te Brussel gewezen ; 

Overwegende dat eiser in een· schrijven 
van 3 februari 1973 verklaart cassatie
beroep in te stellen tegen die beslissing 
waarbij zijn internering werd bevolen; 

Dat dergelijk verzoekschrift, dat niet 
beantwoordt aan de voorschriften van 
artikel 417 van het Wetboek van straf
vordering of aan deze van artikel 1 van 
de wet van 25 juli 1893, geen cassatie
beroep oplevert ; 

Om die redenen, verwerpt het verzoek. 

(1) Cass., 4 mei 1971 (A1-r. cass., 1971, 
blz. 864) ; 13 september en 20 december 1971 
(ibicl., 1972, blz. 43 en 4-01). 

(2) Men raadplege cass., 15 februari 1971 
(Arr. cass., Hl71, blz. 576) en neat 1. - Cass., · 
13 mei en 17 juni 1068 (ibicl., 1968, blz. 1135 
en 1253) : de ge\nterneerde is ontvankelijk om 
zi ch in cassatie te voorzien tegen een beslissing 
van een commissie tot bescherming van de 

3 april 1973. - 2e kamer. - Voor
zitter, de H. Delahaye, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Verslaggever, de 
H. Versee. - Gelijkluidende conclusie, 
de H._ Detournay, advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 3 april 1973. 

1° VOORZIENING IN CASSATIE. 
TERMIJN. - STRAFZAKEN. - VooR
ZIENING TEGEN EEN EINDBESLISSING 
OP TEGENSPRAAK VAN EEN COMMISSIE 
TOT BESCHERMING VAN DE MAAT
SO]IAPPIJ, WAARBIJ DE INVRIJHEID
STELLING OP PROEF VAN DE GEJNTER
NEERDE ONDER EEN BEPAALDE 
VOORWAARDE WORDT BEVOLEN. 

2° VOORZIENING IN CASSATIE. -
VORM. - STRAFZAKEN. - VOORZIE
NING BIJ BRIEF INGESTELD. - NIET
ONTV ANKELIJKHEID. 

3° GERECHTSKOSTEN. STRAF· 
ZAKEN. - 0ASSATIEGEDING. - VooR
ZIENING IN CASSATIE TEGEN EEN 
BESLISSING BETREFFENDE DE TOEPAS
SING VAN DE WET TOT BESCHERMING 
VAN DE MAATSCHAPPIJ. GEEN 
BELASTBARE KOSTEN. 

1° Te laat ingediend en derhalve niet 
ontvankelijk is de voorziening, die na 
het ve1·strijlcen van de termijn van arti
kel 373 van het Wetboek van stmfvor
dering, in cassatie wordt ingesteld tegen 
een eindbeslissing op tegenspraalc van 
een commissie tot bescherming van de 
maatschappij, waarbij de invrijheid
stelling op proef van de gei-nterneerde 
onder een bepaalde voorwaarde wordt 
bevolen (2). 

2° N iet ontvanlcelijk is de voorziening die 
in strafzaken bij brief wordt ingesteld ( 3). 
(Sv., art. 417; wet van 25 juli 1893, 
art. 1.) 

3° De voo1·ziening tegen . een beslissing 
betreffencle de toepassing van de wet tot 
bescherming van de maatschappij b1·engt 
geen belastbare kosten mee (4). (Wetb. 

maatschappij die de invrijheidstelling op proef 
van voorwaarden afhankelijk stelt. 

(3) Zie het voorgaand arrest. 
(4) Cass., 26 september 1972, st~pm, blz. 101; 

me1i raadplege cass., 4 december 1972 en 
8 jannari 1973, supra, blz. 333 en 4 7 4. 
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van registratie-, hypotheek- en grif
fierechten, art. 162, 6°bis, 2791, 1°, 
279 2, 1o, en 280, 1o.) (Imp1iciete oplos
sing.) 

(SCHARLAEKEN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - -Ge1et op de bestreden 
beslissing, op 11 januari 1973 gewezen 
door de Commissie tot bescherming van 
de maatschappij bij de psychiatrische 
afdeling van de gevangenis te Antwerpen 
en waarbij eisers invrijheidstelling op 
proef onder de voorwaarde dat hij zal 
opgenomen worden in een prive-instel-
1ing, bevolen wordt ; 

Overwegende dat de voorziening tegen 
deze beslissing die definitief is in de zin 
van artikel 416 van het Wetboek van 
strafvordering en op tegenspraak is 
gewezen, eerst op 21 februari 1973 werd 
ingesteld, dit is buiten de terrnijn bepaald 
bij artikel 373 van het Wetboek van 
strafvordering ; 

Dat zij derhalve niet ontvankelijk is ; 
Overwegende dat door schrijven van 

26 februari 1973, eiser insgelijks een 
beslissing aanvecht die, volgens hem,, in 
zijn zaak op 8 februari 1973 door hoger
vernoemde Commissie gewezen werd ; 

Overwegende dat die brief, die niet 
beantwoordt aan de voorschriften van 
artikel 417 van het Wetboek van straf
vordering of aan deze van al'tikel 1 van 
de wet van 25 juli 1893, geen cassatie
beroep oplevert ; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening en het verzoekschrift. 

3 april 1973. - 2e kamer. - Vaar
zitter en Verslaggever, de H. De1ahaye, 
raadsheer waarnemend voorzitter. 
Gelijkluidende canclusie, de H. Detour
nay, advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 3 april 1973. 

GERECHTSKOSTEN. - STRAFZAKEN. 
- VEROORDEELDE, APPELLANT. -
HOGER BEROEP VAN HET OPENBAAR 
MINISTERIE TEGEN HEM EN TEGEN EEN 
VRIJGESPROKEN MEDEBEKLAAGDE. ,-

BEVESTIGING DOOR DE RECHTER IN 
HOGER BEROEP. - VEROO~DELING VAN 
DE VEROORDEELDE IN ALLE KOSTEN 
VAN HET HOGER BEROEP.- 0NWETTE
LIJKHEID. 

Wanneer een veraardeelde hager beraep 
instelt en het apenbaar ministerie hager 
beraep aantekent tegen hem en tegen een 
vrijgespraken medebeklaagde, maeten de 
kasten van het hager beraep van het 
apenbaar ministerie tegen laatstgenaem
de, in geval van bevestiging van de 
vrijspraak, ten laste blijven van de 
Staat (1). (Wet van 1 juni 1849, art. 3.) 

(ROOSEMONT, T. DE WIT 
EN LITISCONSORTEN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 9 november 1972 door het Hof 
van beroep te Gent gewezen ; 

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

Over het middel afgeleid uit de scherr
, ding van artikel 97 van de Grondwet · ... 

Dat het rniddel derhalve niet ontvan
kelijk is; 

Over het middel ambtshalve afgeleid 
uit de schending van de artikelen 211 van 
het Wetboek van strafvordering en 3 van 
de wet van 1 juni 1849 betreffende de 
herziening van de tarieven in strafzaken : 

Overwegende dat, op het hoger beroep 
van eiser enerzijds, en van het openbaar 
ministerie anderzijds, gericht tegen eiser 
en tegen Uyttersprot Anny door 
Van Lierop Frans, rechtstreeks gedaagd, 
het arrest het beroepen vonnis bevestigt 
waarbij eiser veroordeeld i:m de recht
streeks gedaagde vrijgesproken werd; 
dat het arrest eiser nochtans veroordeelt 
tot de kosten van de strafvordering, in 
hoger beroep, zonder uitsluiting van de 
kosten van het hoger beroep van het 
open baar ministerie tegen de rechtstreeks 
gedaagde ; dat het derhalve de aange
haalde wets_bepalingen f>Chendt ; 

Overwegende, voor het overige, dat de 
substantiele of op straffe van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvormen werden na-

(1) Cass., 20 november 1972, supra, blz. 281. 
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geleefd en dat . de beslissing overeen
komstig de wet is ; 

II. In zoverre de voorziening gericht is 
tegen de beslissing over de civielrechte
lijke vordering ingesteld door : 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest in zoverre het eiser in al de 
kosten van het hoger beroep van het 
openbaar ministerie veroordeelt en de 
lijfsdwang uitbreidt tot deze kosten ; 
verwerpt de voorziening voor het overige ; 
beveelt dat van dit arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van de 
gedeeltelijk vernietigde beslissing ; ver
oordeelt eiser in de vier vijfde van de 
kosten en laat een vijfde ten laste van de 
Staat; verwijst de aldus beperkte zaak 
naar het Hof van beroep te Brussel. 

3 april 1973. - 2e kamer. - Voor
zitter, de H. Delahaye, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Verslaggever, de 
H. Versee. - Gelijkluidencle conclusie, 
de H. Detournay, advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 3 april 1973, 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. STRAFZAKEN. 
B\!RGERLIJKE RECHTSVORDERING. -
BEKLAAGDE VEROORDEELD. OM DE 
BURGERLIJKE PARTIJ WEGENS SCHADE 
TE VERGOEDEN.- CONCLUSIE VAN DE 
BEKLAAGDE WAARIN RET BESTAAN VAN 
DIE SCHADE WORDT BETWIST. - GEEN 
ANTWOORD. - NIET GEMOTIVEERDE 
BESLISSING. 

Niet gemotiveerd is de beslissing die de 
beklaagde veroordeelt om cle burgerlijke 
partij wegens schade te ve1·goeden, 
zonder te antwoorden op de conclttsie 
van de beklaagde waarin het bestaan 
van die schade wordt betwist (1). (Grond
wet, art. 97.) 

(SIMOEN, T. VAN QUAETHEM.) 

ARREST. 

. HET HOF ; - Gelet op het bestreden 

(1) Cass., 12 en 19 maart 1973, supra, 
blz. 678 en 706. 

arrest, op 21 november 1972 door het 
Hof van beroep te Gent gewezen ; 

Overwegende dat het arrest enkel uit
spraak doet over de burgerlijke belangen ; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 1315, 1382 en 1383 van het Burger
lijk Wetboek, 

cloorclat het arrest eiser veroordeelt tot 
vergoeding van de schade door verweer
der ondergaan hoofdens tijdelijke werk
ongeschiktheid en blijvende ·werkonge
schiktheid van 20 pet., zonder te 
antwoorden op de conclusie waarbij 
eiser aanvoerde : dat verweerder geen 
materiele schade had geleden ; dat ver
weerder geen bewijsst1.1k, namelijk geen 
fiskaal attest, had voorgelegd ten bewijze 
dat zijn persoonlijk werk iets bijbracht 
aan het productiviteitsverm6gi:m van de 
onderneming ; dat verweerder ingevolge 
zijn leeftijd en zijn voorbestaande 
arthrose geen dorswerk kon verrichten : 

Overwegende dat eiser in zijn conclusie 
liet gelden dat verweerder dorsonder
nemer was doch, wegens zijn gevorderde 
leeftijd en de arthrose waaraan hij leed, 
geen persoonlijke arbeid presteeide, dat 
het werk door zijn zonen werd verricht, 
dat zijn bedrijf ingevolge zijn werkonge
schiktheid geen verlies had opgelopen, 
dat hij dienvolgens slechts aanspraak 
kon maken, boven diverse uitgaven, op 
morele schade ; 

Overwegende dat het arrest enkel 
beschouwt dat ten aanzien van de inkom
stenschade in verband met de tijdelijke 
werkongeschiktheid « de eerste rechter 
terecht heeft geoordeeld dat wegens het 
ontbreken van een berekeningsbasis de 
aldus geleden schade niet mathematisch 
te becijferen was en dienvolg'ens ex aequo 
et bono diende te worden bepaald "• en 
dat ten aanzien van de vermogensschade 
in verband met de blijvende werkonge
schiktheid hij oordeelkundig heeft gesta
tueerd; 

Dat het beroepen vonnis, waarbij eiser 
wegens door verweerder geleden inkom
stenverlies ingevolge tijdelijke en gedeel
telijke blijvende werkongeschiktheid tot 
een ex aequo et bono bepaalde vergoeding 
werd veroordeeld, alleen vaststelt, aan
gaande de eerste schadepost, het gebrek 
aan vaststaande gegevens betreffende 
het inkomstenverlies van het slachtoffer, 
en, aangaande de tweede, het gebrek aan 
bewijs van inkomen van het slachtoffer ; 

Dat het arrest aldus, noch door zijn 
eigen redengeving noch door verwijzing 
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naar die van de eerste rechter, eisers 
conclusie beantwoordt ; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest in zoverre het eiser veroordeelt 
om aan verweerder schadevergoeding te 
betalen hoofdens inkomstenverlies in 
verband met zijn tijdelijke en blijvende 
werkongeschiktheid en hem in de kosten 
van boger beroep 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 ver
weerder in de kosten ; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar het Hof van beroep 
te Brussel. · 

3 april I973. - 2• ka;mer. - Voo1'
zitter, de H. Delahaye, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Verslaggever, de 
H. Van Leckwijck.- Gelijklttidende con
clusie, de H. Detournay, advocaat-gene
raal.- Pleiter, de H. d'Udekem d'Acoz 
(van de balie te leper). 

3e KAMER. - 4 april 1973, 

1o ARBEID$BESCHERMING. - Co
MITE VOOR VEILIGHEID, GEZONDHEID 
EN VERFRAAIING DER WERKPLAATSEN 

VAN EEN ONDERNEMING. - 0NDER
NEMING. - BEGRIP. 

2° ARBEIDSBESCHERMING. - Co
MITE VOOR VEILIGHEID, GEZONDHEID 
EN VERFRAAIING DER WERKPLAATSEN. 

- WERKNEMER, AFGEVAARDIGDE VAN 
HET PERSONEEL BI.J HET IN EEN FILIAAL 

VAN EEN VENNOOTSCHAP OPGERICHT 
COMITE. - FILIAAL OPGEHEVEN EN 

WERKNEMER TEWERKGESTELD IN EEN 
ANDER FILIAAL. - WERKNEMER DIE 

GEEN DEEL MEER UITMAAKT VAN HET 

PERSONEEL VAN DE ONDERNEMING IN 
DE ZIN VAN DE WET.- GEVOLGEN. 

1 o De onderneming waarin een comite voor 
veiligheid, gezondheid en verfmaiing 
der we1·kplaatsen moet worden opgericht, 
waartoe een werknemer moet behoren om 
bij dit comite ajgevaardigde van het per
soneel te zijn en, eventueel, in geval van 
ontslag zijn he;plaatsing te vragen, is 

de technische bedrijjseenheid. (Wet van 
IO juni 1952, art. Ibis, gewijzigd bij 
de wetten van 16 januari I967 en 
17 februari 1971.) 

2° W anneer een werknemer verkozen is tot 
afgevaardigde van het personeel bij het 
in een jiliaal van een vennootschap op
gericht comite voor veiligheid, gezondheid 
en verjraaiing der werkplaatsen en dit 
jiliaal opgeheven wordt, maalct hij geen 
deel meer uit van het personeel van de 
onderneming, in de zin van de wet. 
W ordt hij tewerkgesteld in een ander 
jiliaal van dezelfde vennootschap en 
vervolgens ontslagen, dan heeft hij het 
recht niet te v1·agen in deze onde1·neming 
te worden herplaatst. (Wet van I 0 juni 
1952, art. Ibis, gewijzigd bij de wetten 
van 16 januari 1967 en 17 februari 
1971.) 

(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP «SARMA», 

T. DEFOURNY.) 

ARREST (vertaling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 28 februari 1972 door het 
Arbeidshof te Luik gewezen; 

Over het rniddel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 1 bis van de wet 
van 10 juni 1952 betreffende de gezond
heid en de veiligheid van de werknemers 
alsmede de salubriteit van het werk en 
van de werkplaatsen, gewijzigd bij 
artikel 5 van de wet van 16 januari 1967, 
en meer bepaald van de §§ 1, 2°, 2; 3, 4 
en 7, en 97 van de Grondwet, 

doordat, ter weerlegging van de stelling 
van eiseres die in een uitvoerige conclusie 
betoogde dat verweerster niet meer in 
aanmerking kwarn voor de bijzondere 
bescherming die bij de wet aa:p. de afge
vaardigden van het personeel bij het 
comite voor veiligheid en gezondheid is 
toegekend, daar het mandaat van ver
weerster een einde had genomen op het 
moment dat zij geen deel meer had uit
gemaakt van het personeel van het op
geheven filiaal, het arrest, na te hebben 
gepreciseerd dat de op te lossen vraag 
is of een lid van het cornite voor veilig
heid en gezondheid van een opgeheven 
filiaal, dat in een ander filiaal van de
zelfde firma werd tewerkgesteld, de wet
telijke bescherrning toegekend aan de 
leden die het personeel vertegenwoor
digen verder blijft genieten, vooreerst 
zegt dat verweerster steeds deel is blijven 
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uitinaken va:n het personeel van eise
res, vervolgens verklaart dat de wette
lijke bescherming niet verbonden is aan 
de uitoefening van het mandaat, op 
grand « dat een afgevaardigde die de 
bescherming niet geniet als afgevaar
digde ze· nog als kandidaat kan genie
ten ,, en ten slotte besluit dat, in het 
onderhavige geval, verweerster steeds 
deel is blijven uitmaken van het perso
neel van eiseres « daar haar arbeids
overeenkomst voor bedienden nooit werd 
verbroken ,, en eiseres, op grand van deze 
overwegingen, veroordeelt om aan ver
weerster de bij artikel Ibis, § 7, van 
de wet van 10 juni 1952 bepaalde 
vergoeding te betalen, 

terwijl, eerste onde1·deel, het arrest, 
door beurtelings te zeggen, zonder pre
cisering van zijn stdling, dat verweerster 
steeds deel is blijven uitmaken van het 
personeel van eiseres, wat erop schijnt 
te wijzen dat het mandaat van verweer
ster geen einde zou hebben genomen, 
zodat zij de wettelijke bescherming als 
lid dat het personeel van het opgeheven 
filiaal vertegenwoordigt verder zou blij
ven genieten, en dat de afgevaardigde 
die de wettelijke bescherming niet meer 
geniet als afgevaardigde ze als kandidaat 
blijft genieten, in het onzekere laat .of 
verweerster, hetzij als lid dat het perso
n.eel vertegenwoordigt, hetzij als kandi
daat de bijzondere bescherming van de 
wet van 10 juni 1952 genoot, en de aldus 
tegen eiseres uitgesproken veroordeling 
op duistere of althans dnbbelzinnige gran
den berust (schending van artikel 97 van 
de Grondwet) ; 

tweede onderdeel, de bijzondere be
scherming die de wet van 10 jnni 1952 
toekent aan de werknemers die het per
soneel van een technische bedrijfseen
heid vertegenwoordigen bij het comite 
voor veiligheid en gezondheid van deze 
eenheid een einde neemt wanneer het 
mandaat van de afgevaardigde een 
einde neemt, onder 1neer wanneer deze 
geen deel meer nitmaakt van het perso
neel van de technische bedrijfseenheid 
die hij vertegenwoordigt ; de kandidaat 
die als afgevaardigde van het personeel 
bij het comite voor veiligheid en gezond
heid is verkozen tronwens, na beeindiging 
van zijn mandaat, niet in aamnerking 
komt voor de bijzondere bescherming 
die aan de niet verkozen kandidaten is 
voorbehouden, zodat het arrest niet kon 
beslissen, zonder de gezamenlijke in het 
middel vennelde wetsbepalingen te schen
den, dat verweerster de bijzondere be
scherming genoot die bij de wet aan de 

vertegenwoordigers van het personeel . 
en aan de kandidaten bij het comite voor 
veiligheid en gezondheid is toegekend 

W at het tweede onderdeel.betreft : 

Overwegende 1 dat nit de vaststellingen 
van het arrest en nit die van de eerste 
rechter, waarnaar het verwijst, volgt 
dat verweerster deel nitmaakte van het 
personeel van een filiaal van de eisende 
vennootschap en als afgevaardigde van 
het personeel bij het in dat filiaal opge
richte comite voor veiligheid, gezond
heid en verfraaiing der werkplaatsen 
was verkozen ; dat eiseres, na opheffing 
van dat filiaal, verweerster in een ander 
filiaal tewerkstelde, doch haar later met 
opzegging ontsloeg; dat verweerster, die 
zich beriep op de wettelijke bescherming 
welke zij als lid van voornoemd comite 
wilde genieten, vroeg in de onderneming 
te worden herplaatst, doch dat znlks 
door eiseres werd geweigerd ; 

Overwegende dat, krachtens de wet 
van 10 jnni 1952 betreffende de gezond
heid en de veiligheid van de werknemers 
alsmede de salnbriteit van het werk en 
van de werkplaatsen, de werknemers die 
het personeel bij het comite voor veilig
heid, gezondheid en verfraaiing der 
werkplaatsen vertegenwoordigen of die 
op een kandidateniijst werden geplaatst 
met het oog op de verkiezingen voor dit 
comite, tijdens de bij de wet vast
gestelde periode slechts knnnen worden 
ontslagen om een dringende reden of om 
economische of technische redenen die 
vooraf door het bevoegd paritair comite 
zijn erkend ; dat wanneer de werkgever de 
overeenkomst beeindigt in overtreding 
van deze wetsbepalingen, de ontslagen 
werkn01ner kan vragen in de onderne
ming te worden herplaatst ; 

Overwegende dat, in de zin van deze 
wet, de onderneming waarin een comite 
voor veiligheid, gezondheid of verfraaiing 
der werkplaatsen moet worden opgericht 
de technische bedrijfseenheid is ; dat de 
werlrnemer lid van het personeel van deze 
eenheid moet zijn om op de lijst van 
de kandidaten voor het erin opgerichte 
cOirtite te kmmen worden geplaatst en 
het mandaat van afgevaardigde van het 
personeel nit te oefenen ; dat de werking 
van de wettelijke bescherming inslnit 
dat de beschermde werknemer, die in 
overtreding van de wet werd ontslagen, 
vraagt in de aldns omschreven onder
neming te worden herplaatst ; dat hiernit 
volgt dat wanneer de werknemer reeds 
v66r zijn ontslag geen deel meer nitmaak
te van het personeel van deze onderne-
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ming hij de wettelijke bescherming niet · 
meer kan genieten ; dat het in dit cpzicht 
zonder belang is dat de werknemer in 
dienst van dezelfde werkgever is geble
ven, indien hij, zoals in het onderhavige 
geval, v66r zijn ontslag in een andere 
technische bedrijfseenheid werd tewerk
gesteld; 

Overwegende derhalve dat het arrest, 
door te beslissen dat verweerster gerech
tigd was haar herplaatsing in de onder
neming te vragen en door eiseres te ver
oordelen om haar de bij de wet bepaalde 
vergoedingen in geval van weigering tot 
herplaatsing te betalen, de in het middel 
aangevoerde wetsbepalingen heeft ge
schonden; 

Dat het middel gegrond is ; 

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

4 april I973. - 3e kamer. - Voor
zitter, de H. Polet, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Verslaggever, de 
H. Meeus. - Gelijkluidende conclusie, de 
H. Duchatelet, advocaat-generaal. 
Pleiters, de HH. VanRyn en Simont. 

Op dezelfde dag is een arrest in dezelfde 
zin gewezen op een cassatieberoep tegen 
een tweede arrest van het Arbeidshof te 
Luik van 28 februari 1972 in zake naam
loze vennootschap "Sarma,, t. Scher
penberg. 

3e KAMER. - 4 april 1973. 

I 0 HUUR vAN WERK. - ARBEIDS
OVEREENKOMST. ---'-- ARBEIDSOVEREEN
KOMST VOOR BEDIENDEN. - ARBEIDS
OVEREENKOMST VOOR ONBEPAALDE 
TIJD. - 0NTSLAG. - BETEKENING VAN 
DE OPZEGGING. - 0VERHANDIGING 
VAN EEN GESOHRIFT. - BEWIJS. 

20 HUUR vAN WERK. - ARBEIDS
OVEREENKOMST.- ARBEIDSOVEREEN
KOl\fST VOOR BEDIENDEN. - ARBEIDS
OVEREENKOMST VOOR ONBEPAALDE 

TIJD. - 0NTSLAG. - BETEKENING 
VAN DE OPZEGGING.- 0VERHANDIGING 
VANEEN GESOHRIFT. -DUPLIOAATVAN 
DIT GESOHRIFT NIET ONDERTEKEND 
DOOR DE PARTIJ DIE DE OPZEGGING 
KRIJGT. - NIETIGHEID VAN DE BETE
KENING. 

I 0 W anneer een partij een arbeidsover
eenkomst voor onbepaalde tijd beeindigt 
en de opzegging betekent door de over
handiging van een geschrift aan de 
ande1·e partij, lean. het bewijs van de 
overhandiging van dit geschrift slechts 
blijken uit de . ondertekening van het 
duplicaat van het geschrift door de par
tij die de opzegging krijgt. (Gecoi:irdi
neerde wetten va.n 20 juli I955 betref
fende het bediendencontract, art. I4.) 

2° W anneer een partiJ. een voor een onbe
paalde tijd gesloten bediendencontract 
beeindigt en de opzegging, betekent door 
de overhandiging van een geschrift aan 
de andere partij, is de betekening nietig 
indien de partij die de opzegging krijgt 
het duplicaat van het geschrift niet onder
tekent. · (Gecoordineerde wetten van 
20 juli I955 betreffende het bedienden
contract, art. I4.) 

{NAAMLOZE VENNOOTSOHAP 
"GARAGE SAINT PAUL ll, 

T. LIEBENS.-} 

ARREST (vm·taling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 29 december I97l door het 
Arbeidshof te Luik gewezen ; 

W at de ontvankelijkheid van de me
morie van antwoord betreft : 

Overwegende dat de door verweerder 
aan de griffie van het Hof gezonden me
morie niet ondertekend is door een advo
caat bij het Hof van cassatie en dus niet
ontvankelijk is ; 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 4bis, I4, 20 van 
de op 20 juli I955 gecoi:irdineerde wetten 
betreffende het bediendencontract, aan
gevuld en gewijzigd bij de artikelen 33 
en .49 van de wet van 21 november I969, 
van de artikelen I, I5, 16 van de wet van 
30 juli I963 tot instelling van het sta
tuut der handelsvertegenwoordigers, 
I315, 13I6 va.n het Burgerlijk Wetboek 
en 97 van de Grondwet, 

doordat het bestreden arrest, niettegen
staande de overhandiging door eiseres aan 
verweerder van een brief van 28 maart 
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1970 waarin aan verweerder een opzeg
ging wordt betekend en regelmatig wordt 
vermeld dat « de opzeggingstermijn zal 
ingaan op 1 april 1970 en eindigen op 
31 december 1970 », eiseresniettemin ver
oordeelt tot betaling van een vergoeding 
wegens verbreking zonder regelmatige 
opzegging, op 31 december 1970, van de 
betrekking van verweerder als handels
vertegenwoordiger, van een vergoeding 
wegens uitwinning en van een vergoeding 
wegens vakantiegeld, en, om aldus te 
beslissen, eiseres niet toelaat door alle 
rechtsmiddelen, inzonderheid door ge
tuigen, het bewijs te leveren dat die 
opzeggingsbrief op 28 maart 1970 aan 
verweerder zelf werd overhandigd, op 
grond dat het verzoek om het bewijs door 
getuigen te leveren niet-ontvankelijk is, 
dat uit artikel 14 van de gecoordineerde 
wetten betreffende het bediendencon
tract volgt dat de wetgever vereist dat 
een opzegging beslist wordt betekend bij 
aangetekende brief, deurwaardersexploot 
« of door overhandiging van een geschrift 
dat de bediende als bewijs van ontvangst 
heeft ondertekend », dat hij de eerste 
twee manieren en de derde niet op de
zelfde voet heeft kunnen plaatsen « in
dien het niet voor ontvangst was onder
tekend " en dat de toelating om door ge
tuigen het bewijs te leveren van de over
handiging van een opzeggingsbrief, van 
de datum ervan en van de op straffe van 
nietigheid voorgeschreven vermeldingen 
inzake duur in feite erop zou neerkomen 
« slechts het getuigenis van een door de 
werkgever gekozen intieme kennis toe 
te laten zonder mogelijkheid van tegen
bewijs », 

terwijl, volgens artikel 4bis van de 
gecoordineerde wetten betreffende het 
bediendencontract, inzake de arbeids
overeenkomst voor bedienden, bij ont
stentenis van een geschrift, het getuigen
bewijs wordt toegelaten, ongeacht de 
waarde van het geschil, en uit arti
kel 14 van dezelfde wetten geenszins 
volgt, wanneer, zoals in het onderhavige 
geval, de opzegging aan de bediende 
wordt gegeven door overhandiging van 
een gedateerde brief waarin het begin en 
de duur van de opzeggingstermijn regel
matig vermeld zijn, dat dit geschrift, 
op straffe van nietigheid, door de be
diende voor ontvangst moet worden 
ondertekend en dat de overhandiging 
ervan aan de bediende op de dag van zijn 
datum slechts door deze wijze en niet 
eventueel door getuigen kan worden be
wezen, en terwijl het arrest, bijgevolg, 
niet wettelijk heeft kunnen verklaren dat 

het door eiseres aangeboden bewijs van 
dit feit door alle rechtsmiddelen, inzon
derheid door get.uigen, in beginsel riiet 
ontvankelijk was om de aangevoerde 
rechtsgronden en om de feitelijk con
jecturale onderstelling dat de toelating 
om door getuigen het bewijs te leveren 
van de overhandiging van een opzeg
gingsbrief en van de datum van deze 
overhandiging « in feite erop zou neer
komen slechts het getuigenis van een 
intieme kennis van de werkgever toe te 
laten zonder mogelijkheid van tegenbe
wijs »: 

Overwegende dat uit het bestreden ar
rest en uit de regelmatig aan het Hof 
voorgelegde stukken blijkt dat eiseres 
voor de feitenrechter aanvoerde dat zij, 
bij een brief van 28 maart 1970, ver
weerder met opzegging had ontslagen 
en dat zij, subsidiair, vroeg door getuigen 
te mogen bewijzen dat haar bediende 
de brief de dag zelf had ontvangen ; 

Overwegende dat, door het stellen van 
een algemene regel, artikel 4bis van de 
gecoordineerde wetten betreffende het 
bediendencontract, volgens hetwelk in 
deze materie, bij ontstentenis van een ge
schrift, het getuigenbewijs wordt toe
gelaten ongeacht de waarde van het ge
~schil, niet afwijkt van de bijzcndere be
palingen inzake de vormen van de op
zegging; 

Overwegende dat, naar luid van arti
ke1 14, leden 3 en 5, van deze wetten, de 
opzegging betekend wordt, hetzij do01' de 
overhandiging aan de andere partij van 
een geschrift waarop het begin en de duur 
van de opzeggingstermijn vermeld zijn, 
hetzij bij aangetekende brief, hetzij bij 
gerechtsdeurwaardersexploot ; 

Overwegende dat artikel 14, lid 4, van 
deze wetten bepaalt dat de handtekening 
van de partij die de opzegging krijgt op 
het duplicaat van het in het vorige lid 
bedoelde geschrift enkel geldt als bewijs 
van ontvangst van de betekening ; 

Overwegende dat uit deze wettelijke 
bepaling en uit de algemene economie 
van de overige bepalingen van artikel 14 
van de gecoordineerde wetten volgt dat, 
wanneer een partij gebruik maakt van de 
manier als bedoeld in lid 3 van dit 
artikel, het duplicaat van het geschrift 
moet worden ondertekend door de partij 
die de opzegging krijgt en dat, in d1t ge
val, het verzuim van deze formaliteit de 
nietigheid van de akte ten gevolge heeft ; 

Overwegende dat, door te weigeren 
het door eiseres gevraagde getuigenver
hoor te bevelen op grond dat de wetgever 
vereist dat een opzegging beslist bij aan-
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getekende brief, deurwaardersexploot of 
door overhandiging van een geschrift 
wordt betekend, en dat hij de eerste twee 
manieren en de derde niet op dezelfde 
voet heeft kunnen plaatsen indien het 
duplicaat van het geschrift niet voor 
ontvangst was ondertekend, de rechter 
geen enkele van de in het middel bedoelde 
wettelijke bepalingen heeft geschonden; 

Overwegende dat het middel, in zo
verre het kritiek uitbrengt op deze gran
den, naar recht faalt ; dat het, in zoverre 
het andere gronden van het arrest be
kritiseert, niet ontvankelijk is bij gebrek 
aan belang; 

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

4 april 1973. - 3e kamer. - Voor
zitter en Verslaggeve1·, de H. Polet, raads
heer waarnemend voorzitter. - Gelijk
luidende conclusie, de H. Duchatelet, 
advocaat-generaal. - Pleiter, de H. De 
Bruyn. 

1 e KAMER. - 5 april 1973. 

1o ARCHITECT (TUCHT EN BE
SCHERMING VAN DE TITEL).
ARCHITECT IN DIENST VAN EEN GEWES
TELIJKE MAATSCHAPPIJ VOOR DE HUTS
VESTING, AANGENOMEN DOOR DE NA
TIONALE MAATSCHAPPIJ VOOR DE 
HUISVESTING. - ARCHITECT DIE MAG 
INGESCHREVEN ZIJN OP EEN TABEL VAN 
DE 0RDE VAN ARCHITECTEN. 

2° OPENBARE DIENST. - GEWESTE
LIJKE MAATSCHAPPIJ VOOR DE HUTS
VESTING OPGERICHT ALS EEN HANDELS· 
VENNOOTSCHAP. - MAATSCHAPPIJ AAN
GENOMEN DOOR DE NATIONALE 
MAATSCHAPPIJ VOOR DE HUISVESTING, 
DIE HETZELFDE DOEL ALS DEZE MAAT· 

(1) Men raadplege cass., 16 december 1965 
(Bull. en PAsrc., 1966, I, 513) en 22 oktober 
1970 (Arr. cass., 1971, blz. 168), alsmede de 
conclusie van Procureur-generaal Ganshof 
van der Meersch v66r deze arresten, versche
nen in Bull. en PAsrc., 1966, I, ·513, en 1971, I, 
147 ; cass., 21 april 1966, redenen (Bull. en 
PASIC., 1966, I, 1060). 

Zie ook : Raad van State, 17 juni 1955 
(Verz. Arr. Raad van State, 1955, blz. 622) 
en 9 maart 1956 (ibid., 1956, blz. 198); 

SCHAPPIJ· NASTREEFT. - MAATSCHAP
PIJ DIE EEN MET EEN OPENBARE' 
DIENST BELASTE INSTELLING IS. 

1° De ambtenaren en beambten van de 
Staat, provincies en openbare instellin
gen die, k1·achtens artikel 5 van de wet 
van 20 jebruari 1939, bttiten hun 
functiiin, als architect mogen opt1·eden in 
dienst van een gewestelijke maatschappij 
voor de huisvesting, die door deN a.tionale 
Maatschappij voor de Huisvesting werd 
aangenomen, mogen worden ingesch1'even 
op een tabel van de Orde van m·chitecten. 
(Wet van 26 juni 1963, art. 4.) 

2° Hoewel zij als een handelsvennootschap 
is opgericht, is een gewesteliy'lce maat
schappij voor de huisvesting, die doo1' de 
Nationale Maatschappij voor de Huis
vesting we1·d aangenomen en hetzelfde 
doel van openbaa1' nut nastreejt, een met 
een open bare dienst belaste instelling. 

(ORDE VAN ARCHITEOTE.N, T. DE BACKER.) 

ARREST (vertaling). 

HET HOF ; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 16 februari 1972 gewezen 
door de franstalige raad van beroep van 
de Orde van architecten ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 5 van de wet van 
20 februari 1939 op de bescherming van 
de titel en van het beroep van architect, 
2 van de wet van 26 juni 1963 tot instel
ling van een Orde van architecten en 
97 van de Grondwet, 

doo1·dat de bestreden sententie, na te 
hebben vastgesteld dat verweerster in 
dienst was bij een cooperatieve vennoot
schap en een vaste wedde ontving, 
niettemir;t haar inschrijving als architect
ambtenaar toestaat op de tabel van de 
Orde van architecten van de provincie 
Henegouwen, 

terwijl, zo artikel 5 van de wet van . 
20 februari 1939 weliswaar bepaalt dat 

FLA~1ME, « Concurrence entre le secteur public 
et prive dans la C.E.E. , (Rev. de droit admini
stratif, 1963, blz. 149 en volg ... ) 

Wat betreft de Nationale Maatschappij 
voor de Huisvesting en de maatschappijen die 
ervan afhangen, zie de artikelen 10, 13, 20, 21, 
23 tot 37 van de Huisvestingscode (K.B. van 
10 december 1970 houdende de Huisvestings· 
code, bevestigd bij de wet van 2 juli 1971, 
art. 1.) 
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de ambtenaren en beambten van de 
Staat, de provincies, de gemeenten en de 
openbare instellingen de titel van archi
tect mogen bezitten, het dit echter niet 
toelaat voor de bedienden van een 
coi::iperatieve vennootschap, al staat zij 
onder staatscontrole, en de gelijkstelling 
van deze, bedienden met de ambtenaren 
en beambten van de openbare besturen 
onmogelijk maakt : 

Overwegende dat artikel 5 van cie wet 
van 20 februari 1939 op de bescherming 
van de titel en van het beroep van 
architect, voor de ambtenaren en beamb
ten van de Staat, provincies en openbare 
instellingen een beperking invoert op de 
uitoefening van het beroep van architect 
die, krachtens artikel 4 van de wet van 
26 juni 1963 tot installing van een Orde 
van architecten, impliceert dat de betrok
kene vooraf op een tabel van de Orde 
wordt ingeschreven door de raad, die 
belast is met de taak waarvan sprake in 
artikel 2 van deze wet ; 

Overwegende dat eiser aan de bestre
den sententie verwijt verweerster, be
diende van een coi::iperatieve vennoot
schap, te hebben gelijkgesteld met deze 
ambtenaren en beambten en dienten
gevolge haar inschrijving als architect
ambtenaar te hebben toegestaan op de 
tabel van de Orde van architecten van 
de provincie Henegouwen ; 

Overwegende dat de sententie vast
stelt dat de gewestelijke maatschappij 
voor de huisvesting, namelijk " Societe, 
regionale du logement du Borinage », in 
het kort Sorelabo, waaraan verweerster 
verbonden is, hoewel zij een coi::iperatieve 
vennootschap is, van de Nationale 
Maatschappij voor de Huisvesting af
hangt; 

Overwegende dat deze maatschappij 
een installing van openbaar nut is ; 

Overwegende dat het zonder belang is 
dat de maatschappij Sorelabo als een 
privaatrechtelijke vennootschap is op- · 
gericht; dat zij hetzelfde doel van open
baar nut nastreeft als de maatschappij 
waarvan zij afhangt, zodat zij hiervan 
ook het karakter van administratieve 
overheid heeft ; 

Dat de sententie verweerster dus wet
telijk met een beambte van een open bare 
installing heeft gelijkgesteld; 

Dat het. middel naar recht faalt ; 

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

5 april 1973. - 1" kamer. - Voor
zitter, Baron Richard, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Verslaggever, de 
H. Busin. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Colard, advocaat-generaal. -
Pleiters, de HH. Ansiaux en De Bruyn. 

1 e KAMER. - 6 april 1973, 

1o VONNISSEN EN ARRESTEN. 
UITLEGGEND EN WIJZIGEND VONNIS. -
ARTIKEL 793 TOT 795 VAN HET GE
RECHTELIJK WETBOEK. - DRAAG
WIJDTE VAN DEZE BEPALINGEN. 

20 CASSATIEMIDDELEN.- BURGER
LIJKE ZAKEN.- MIDDEL DAT OP EEN 
ONJUISTE UITLEGGING VAN DE BESTRE
DEN BESLISSING BERUST. - MIDDEL 
DAT FEITELIJKE GRONDSLAG MIST. 

1 o De bepalingen van de artilcelen 798 tot 
795 van het Gerechtelijk W etboek maken 
de uitlegging of verbetering door de 
rechter mogelijk van een dom· hem zelf 
tevoren gewezen beslissir,;g, doch gee.ns
zins de uitlegging of ve1·betering van een 
vroege1· doo1· een andere 1'echter gevelde 
beslissing. , 

2o Feitelijke g1·ondslag mist het middel dat 
op een onjuiste uitlegging van de 
best1·eden beslissing berust (1). 

(NAAl\ILOZE VENNOOTSCHAP AGENCE 
MARITIME ROECKENS ET VAN REGE
MORTEL », .T. PERSONENVENNOOTSCHAP 
MET BEPERKTE A,ANSPRAKELIJKHEID 
«BULLMAN BROS ANTWERP».) 

A,RREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 16 juni 1971 door het Hof van 
beroep te Brusse1 gewezen ; 

Over het middel afgeleid nit de schen
ding van de artikelen 1109, 1110, 1134, 
1135,1319,1320,1322,1338, 1350,inzon
derheid 3°, van het Burgerlijk Wetboek, 
23, 24, 26, 28, 793 en 794 van het Gerech-

(1) Cass., 23 februari 1972 (Arr. cass., 1972, 
biz. 585). 



-~ ---~--~-~~~-- ----~ 

-785-

telijk W etboek en, voor zoveel als nodig, 
1351 van het Burgerlijk Wetboek, 

doordat het arrest onontvankelijk ver
klaart de derdenverzetten van eiseres 
tegen het op 9 december 1959 door de 
Rechtbank van eerste aanleg te Antwer
pen gevelde vonnis, die waren aange
tekend door verzoekschriften van 4 de
cember 1967 en 21 december 1968, zulks 
in .zover zij steunen op het feit dat dit 
vonnis tegen een onbestaande vennoot
schap werd gewezen, en, dienvolgens, 
insgelijks afwijst de derdenverzetten die 
bij conclusie tegen evengenoemd vonnis 
en tegen de op 29 september 1959 en 
25 april 1961 gevelde vonnissen werden 
aangetekend, bij gebreke van het in de 
zaak betrekken van de verwerende partij 
in die uitspraken, op de gronden dat het 
door eiseres aangevoerde middel over de 
zaak zelve « erin bestaat dat het beslag 
gelegd werd en het vonnis van geldig
verklaring uitgesproken werd ten laste 
van een onhestaande « vennootschap 
naar Duits recht J. Willy Siemss Schneller 
Internatiomiler Seedienst "• wanneer de 
werkelijke schuldenaar de natuurlijke 
persoon J. Willy Siemss was ; ... dat deze 
materiele vergissing niet aileen aan 
appellante (thans verweerster) te wijten 
is doch bovendien ook aan de pleit
bezorger van de verwerende partij in het 
geding van geldigverklaring van het 
beslag, daar bedoelde pleitbezorger deze 
vergissing niet rechtzette ; .. . dat uit de 
conclusie door gei'ntimeerde (thans eise
res) voor de Rechtbank van eerste aanleg 
te Antwerpen genomen in het geding dat 
uitliep op het vonnis van 28 mei 1963 en 
het arrest van 12 juni 1964, duidelijk 
blijkt dat zij aanvaardde rlat de beslagene 
zich met de natuurlijke persoon J. Willy 
Siemss vereenzelvigde ; dat zij onder meer 
in haar op 20 maart 1963 betekende 
-conclusie letterlijk schreef: dat beslagene 
(J.W. Siemss) op 2 februari 1960 failliet 
verklaard werd en dat Siemss reeds op 
1 december 1959 een faillietvoorkomend 
concordaat aangevraagd had; dat gei'nti
-meerde alzo uitdrukkelijk te kennen gaf 
dat zij de persoon J. Willy Siemss 
beschouwde als de beslagene; waarop de 
door appellante gevoerde procedure van 
derdenbeslag betrekking had "• 

tenvijl rle macht, erkend aan de rechter, 
·die in de hem voorgelegde zaak uitspraak 
·doet, een voorheen geveld vonnis te 
interpreteren en een daarin aanwezige 
verschrijving te verbeteren hem niet, 
tenzij op straffe van schending van de 
bewijskracht van de akte en van misken
ning van het gezag van het rechter-

lijk gewijsde, in staat stelt te ver
klaren, zoals ten deze, dat het vonnis 
van geldigverklaring van het. door ver
weerster uitgevoerde derdenbeslag, welk 
vonnis tegen een onbestaande rechtsper
soon geveld werd, te weten een vennoot
schap naar Duits recht, in werkelijkheid 
geveld is tegen een natuurlijk persoon, 
waaruit volgt dat het arrest het begrip 
materiele dwaling, vergissing of ver
schrijving miskent (schending van de 
artikelen 1109 en 1110 van het Burgerlijk 
Wetboek, 793 en 794 vanhet Gerechtelijk 
Wetboek), alsmede de bewijskracht van 
het vonnis van 9 december 1959 miskent 
(schending van de artikelen 1319 en 1320 
van het Burgerlijk Wetboek), en tevens 
miskent wat door deze beslissing is 
gevonnist (schending van de artike
len 1350, inzonderheid 3o, van het Bur
gerlijk Wetboek, 23, 24, 26 en 28 van het 
Gerechtelijk Wetboek en, voor zoveel als 
nodig, 1351 van het Burgerlijk Wet
hoek); 

en te1·wijl, al beschouwt men de betes 
kende conclusie van 20 maart 1963 al
inhoudende de erkenning, door eiseres, 
dat zij de persoon J. Willy Siemss als de 
beslagene beschouwde, niettemin blijft 
dat het vonnis van 9 december 1959 
tegen een rechtspersoon werd· geveld en 
dat niets in dit vonnis,. evenmin trouwens 
als in het op voormelde conclusie gevelde 
vonnis van 28 mei 1963 en in het arrest 
van 12 juni 1964, impliceert dat de 
rechtbank bij het uitspreken van haar 
vonnis van 9 december 1959 in werke
lijkheid overwogen heeft dat de besla
gene partij niet een rechtspersoon was 
maar J. Willy Siemss persoonlijk, waaruit 
volgt dat het vonnis andermaal datgene 
wat door het arrest van 9 december 1959 
werd gevonnist miskent, en voorts 
miskent wat door het vonnis van 28 mei 
1963 en het arrest van 12 jtmi 1964 was 
gevonnist (schending van de artike
len 1319, 1320, 1322 en 1350, inzonder
heid 3°, van het Burgerlijk Wetboek, 23, 
24, 26 en 28 van het Gerechtelijk Wet
hoek en, voor zoveel als nodig, 
1351 van het Burgerlijk Wetboek), als
mede de bewijskracht van voormelde 
conclusie (schending van de artike
len 1319, 1320 en 1322 van het Burger
lijk Wetboek), en de daaraan verbonden 
gevolgen (schending van de artike
len 1134, 1135 en 1138 van het Burgerlijk 
Wetboek): 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat het middel het arrest 
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verwijt het vonnis van 9 december 1959 
van de Rechtbank van eerste aanleg te 
Antwerpen wederrechtelijk te hebben 
uitgelegd of verbeterd; ' 

Overwegende dat de bepalingen van de 
artikelen 793 en 794 van het Gerechtelijk 
Wetboek slechts betrekking hebben op 
de uitlegging of de verbetering door de 
rechter van een door ·hem zelf tevoren 
gewezen beslissing, doch geenszins op de 
uitlegging of de verbetering door een 
rechter van een vroeger door een ander 
rechter gevelde beslissing ; 

Overwegende dat, in strijd met de 
aanvoering van het middel, het arrest 
niet zelf beslist dat het vonnis van 
9 december 1959, hetwelk tegen een onbe
staande vennootschap naar Duits recht 
geveld werd, in werkelijkheid tegen een 
natuurlijke persoon werd gewezen; 

Dat het hof van beroep zich ertoe 
beperkt vast te stellen dat eiseres zelf in 
haar conclusie van 20 maart 1963 erkend 
had dat de beslagene J.W. Siemss was en 
niet een vennootschap naar Duits recht 
" J.W. Siemss, Schneller Internationaler 
Seedienst », en daaruit afleidt dat eiseres 
in haar derdenverzetten niet ontvankelijk 
is, in zover deze verzetten steunen op het 
feit dat de beslagene een onbestaande 
vennootschap is ; 

W at het tweede onderdeel .betreft : 

Overwegende dat het arrest geenszins 
op de beschouwing steunt dat de beslis
singen van 28 mei 1963 en 12 juni 1964 
evenals het vonnis van 9 december 1959 
zouden hebben geoordeeld dat de besla
gene J.W. _Biemss w~;ts; dat het evenmin 
verklaart dat de conclusie van 20 rilaart 
1963 dergelijke beoordeling aan het 
vonnis van 9 december 1959 toeschrijft ; 

OverwegEmde dat het middel, hetwelk 
op een verkeerde uitlegging van het 
arrest berust, in zijn beide onderdelen 
feitelijke grondslag mist ; 

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

6 april 1973. ~ 1e kamer. ~ .Voor
zitte?·, Ridder Rutsaert, raadsheer waar-· 
nemend voorzitter. ~ Verslaggever, de 
H. Gerniers. ~ Gelijklttidende conclttsie, 
de H. Krings, advocaat-generaal. 
Pleiters, de HH. Fally en Simont. 

1 e KA.MER. - 6 april 1973. 

10 BEWIJS. ~ BURGERLIJKE ZAKEN. ~ 
VORDERING GEGROND OP EEN OVER
TREDING VAN DE STRAFWET. ~ BEWIJS
LAST RUST OP DE ElSER. ~ VERWEER
DER I!ETWIST DAT HIJ SCHULD HEEFT 
AAN DEZE OVERTREDING OF VOERT EEN 
RECRTVAARDIGINGSGROND A.AN. ~BE
WERING DIE EEN GELOOFWAARDIG 
GEGEVEN BEVAT. ~ BEWIJS VAN DE 
ONJUISTHEID ERVAN RUST OP DE ElSER. 

2° VOORZIENING IN CASSATIE. -
VORM. ~ BDRGERLIJKE ZAKEN. ~ 
MEMORIE VAN ANTWOORD. ~ AFGIFTE 
OP DE GRIFFIE NA DE BIJ DE WET 
GESTELDE TERMIJN. HET HOF 
SLA,AT ER GEEN ACHT OP. 

3o GERECHTSKOSTEN. ~ BuRG;ER
LIJKE ZAKEN. ~ 0ASSA.TIEGEDING. -
MEMORIE VAN ANTWOORD OP DE 
GRIFFIE AFGEGEVEN NA DE BIJ DE WET 
GESTELDE TERMIJN. ~ 0ASSA,TIE. ~ 
KOSTEN VAN DE MEMORIE V A.N ANT
WOORD TEN LASTE VAN DE· VERWEER
DER. 

1 o W anneer een vordering gegrond is op 
een overtreding van de strajwet, moet de 
eise1· bewijzen dat de verweerder schuld 
heeft aan deze overtreding of dat de door 
de verweerder aangevoerde rechtvaardi
gingsgrond niet bestaat, in zover deze 
bewering een geloojwaardig gegeven 
bevat (1). 

2° In burgerlijke zalcen slaat het Hof geen 
acht op een memo1·ie van antwoord die 
op de griffie is ajgegeven na de te1·mijn 
die op straffe van verval bij artikel 1093 
van het Gerechtelijk W etboek is vast
gesteld (2). 

3o W anneer een memo?"ie van antwoord op 
de griffie is afgegeven na de bij de wet 
gestelde termijn, blijven de desbetref
jende kosten ten laste van de verweerder, 
zeljs indien het Hoj de andere kosten 
aanhottdt tot hierover door de feiten
rechter wordt beslist (3). (G.W., 
art. 1lll.) 

(1) Cass., 7 september 1972, supra, blz. 27; 
vgl. cass., 18 februari 1971 (Arr. cass., 1971, 
blz. 590. 

(2) en (3) Men raadplege cass., 6 september 
1968 (Arr. cass., 1969, blz. 21). 
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(PHLIPS EN GEMEENSCHAPPELIJK MOTOR
WAARBORGFONDS, T. NAAMLOZE VEN
NOOTSCHAP « ROYALE BELGE » EN 

VERHEYDEN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
.arrest, op 14 december 1971 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 1315, 1382, 1383 
van het Burgerlijk Wetboek, 418, 420 
van het Strafwetboek en 25.3 van het 
koninklijk besluit van. 8 april 1954 
houdende algemeen reglement op de 
politie van het wegverkeer, gewijzigd 
door artikel 12 van het koninklijk besluit 
van 30 april 1963, 

doordat, hoewel eiser in zijn voor het 
hof van beroep genomen conclusie, 
waarbij eiseres zich aansloot, liet gelden 
dat de verweerders de gegrondheid van 
hun vordering dienden .te bewijzen, dat 
het enige voorgebrachte bewijsmateriaal 
bestond in een geseponeerd strafdossier, 
dat dit dossier slechts Mn enkel objectief 
gegeven inhield, namelijk dat het licht 
voor de rijrichting van eiser vijf seconden 
vroeger op groen oversloeg dan dit voor 
de rijrichting van verweerder, dat daar
buiten het strafdossier enkel bestond uit 
de verklaringen van de aanrijdende 
partijen, namelijk eiser en verweerder, 
en dat uit die gegevens het gevolg diende 
te worden getrokken dat, indien eiser, bij 
zijn afzwenken naar links op het kruis
punt van de Jan de V oslei met de 
Kolonielaan, verweerder aanreed, dit 
gebeurde doordat, terwijl eiser normaal 
door het groene licht reed, verweerder 
het kruispunt overstak vooraleer het 
licht voor hem op groen stond, het arrest 
eiser voor het op 25 april 1966 op voor
meld kruispunt overkomen ongeval vol
ledig aansprakelijk verklaart, en hem 
veroordeelt om de door de verweerders 
geleden schade en meer bepaald de door 
de verweerder geleden lichamelijke 
schade volledig te vergoeden, znlks om 
de redenen dat voorm:elde werking win 
de lichten aan de bestuurders die het 
krnispunt waren opgereden het recht niet 
verleende door te rijden zonder zich te 
bekommeren om de tegenliggers die op 
normale wijze hun weg vervolgden nadat 
het licht voor hen groen was geworden, 
dat uit voormelde Werking van de lichten 
niet met zekerheid kan afgeleid worden 
dat verweerder, zoals de eisers staande 

houden, met zijn bromfiets door het rood 
licht het kruispunt zou zijn opgereden, 
dat de. mogelijkheid bestaat dat eiser het 
kruispunt opreed juist voordat het licht 
voor verweerder groen werd, zodat eiser 
onmogelijk het kruispunt kon ontruimen 
zonder de normale gang van verweerder 
te hinderen, dat het ook niet uitgesloten 
is dat de aanrijding zich heeft voorgedaan 
terwijl de lichten in beide richtingen 
groen waren, dat het aan eiser behoort te 
bewijzen dat het slachtoffer een inbreuk 
heeft begaan op het verkeersreglement, 
door het krnispunt op te rijden toen het 
licht voor hem rood was, en eiser dit 
bewijs niet voldoende naar recht levert, 
en doordat het arrest impliciet deze 
beslissing aan het gemeenschappelijk 
fonds gemeen verklaart, 

terwijl zodoende het arrest eiser veroor
deelt op grand van een font welke niet 
aileen door de artikelen 1382 en 1383 van 
het Burgerlijk Wetboek wordt bedoeld, 
maar· daarenboven beteugeld wordt door 
de artikelen 418, 420 van het Strafwet
boek en 25.3 van het hoven aangeduid 
verkeersreglement, gewijzigd zoals ge
zegd, 

terwijl, indien verweerder, zoals de 
eisers stelden, het kruispunt was opge
reden vooraleer het licht voor hem groen 
werd, hij niet normaal zijn weg vervolgde 
zoals bedoeld door voormeld artikel 25.3 
van het verkeersreglement, en eiser dien
volgens de door gezegd artikel 25.3 
bedoelde fout niet heeft begaan noch het 
misdrijf, door gezegde fout, onopzettelijk 
slagen en verwondingen aan verweerder 
te hebben toegebracht, zoals bedoeld in 
de artikelen 418 en 420 van het Straf
wetboek, 

en te1·wijl, nu de aan eiser toegeschreven 
fout een inbreuk nitmaakte op verschil
lende strafbepalingen, en het arrest 
geenszins verklaart dat de stelling van 
de eisers ontbloot is van ieder gegeven 
dat van die aard is dat die stelling moet 
worden aangenomen, maar integendeel 
de mogelijke gegrondheid van die stelling 
aanneemt, uit de bepalingen van arti
kel 1315 van het Burgerlijk Wetboek 
volgt dat de verweerders de font van 
eiser dienden te bewijzen, en meer 
bepaald moesten bewijzen dat de ver
weerder de font niet had begaan, welke 
tot gevolg zon hebben gehad dat een van 
de bestanddelen van de aan eiser toege
schreven font afwezig was : 

Overwegende dat verweerder, oor
spronkelijke aanlegger, zijn vordering tot 
schadevergoeding hierop steunde dat 
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eiser, die uit tegenovergestelde richting. 
kwam en naar links zwenkte, hem de weg 
afsneed; 

Overwegende dat de eisers in conclusie 
voor het hof van beroep stelden dat uit 
het enige objectieve gegeven van het 
strafdossier, namelijk het feit dat het 
Iicht voor de rijrichting val?- eiser vijf 
seconden vroeger op groen aansloeg dan 
d;t voor de rijrichting van verweerder 
het geval was, het gevolg moest worden 
getrokken dat, indien eiser bij zijn 
afzwenken verweerder aanreed, zulks 
gebeurde doordat. eiser normaal door het 
groen licht reed terwijl verweerder het 
kruispunt overstak vooraleer het licht 
voor hem op groen stond ; 

Overwegende dat het arrest beschouwt 
dat uit de omstandigheid dat voor ver
weerder het verkeerslicht groen was vijf 
seconden nadat het voor eiser groen was 
geworden « niet met zekerheid kan wor
den afgeleid » dat verweerder het kruis
punt door het rood licht zou zijn opge
reden ; dat het eraan toevoegt dat ook 
andere mogelijkheden geenszins uitge
sloten zijn ; 

Overwegende dat het hof van beroep 
zodoende enkel vaststelt dat de bewering 

'Van eiser, oorspronkelijk verweerder, 
niet voldoende naar rechte bewezen 
voorkomt, doch niet dat zij van aile 
geloofwaardigheid ontbloot is ; 

Overwegende dat nu de door verweer
der, oorspronkelijk aanlegger, tegen eiser 
ingestelde rechtsvordering gegrond was 
op een inbreuk op de strafwet en de 
oorspronkelijke verweerder, thans eiser, 
tot zijn verweer een feit inriep dat een 
bestanddeel van de inbreuk op de straf
wet uitsloot en niet van aile geloofwaar
digheid ontbloot was, het aan de oor
spronkelijke aanlegger, thans verweerder, 
behoorde het bewijs te leveren dat het · 
ingeroepen feit niet met de werkelijkheid 
overeenstemt ; 

Overwegende dat het arrest derhalve, 
door niettemin te beslissen dat het aan 
eiser, oorspronkelijke verweerder, be
hoort te bewijzen dat verweerder, oor
spronkelijke aanlegger, een inbreuk 
pleegde op artikel 25.3 van het algemeen 
reglement op de politie van het wegver
keer, door het kruisp1.mt op te rijden toen 
het licht voor hem op rood stond, en door 
het verweer van eiser te verwerpen omdat 
hij dit bewijs niet tot voldoening van 
recht leverde, de regels betreffende de 
bewijslast miskent ; 

Dat het middel gegrond is ; 

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

de verweerders welke buiten de wettelijke 
termijn werd ingediend, vernietigt het 
bestreden arrest, behalve in zover aan 
de onderlrnge verzekeringsmaatschappij, 
het Gemeenschappelijk Motorwaarborg
fonds, akte wordt verleend van haar 
tussenkomst; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de kant 
van de .gedeeltelijk vernietigde beslis
sing ; legt ten laste van de verweerders 
de kosten die op h1.m 1nemorie van 
antwoord betrekking hebben; houdt de 
overige kosten aan, zegt dat over deze 
kosten door de feitenrechter zal worden 
beslist; verwijst de aldus beperkte zaak 
naar het Hof van beroep te Gent. 

6 aprii 1973. - 1e kamer. - Voor
zitter·, Ridder Rutsaert, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Verslaggever·, de 
H. de Vreese. -

1 

Gelijkluidende conclusie, 
de H. Krings

1 
advocaat-generaal. -

Pleiters, de HH. Bayart en Struye. 

2e KAMER. - 9 april 1973. 

l o REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN.- STRA]'ZAKEN.
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING. -
BESLISSING DIE DE FEITELIJKE GE
GEVENS PREOISEERT WAAROP ZIJ IS 
GEGROND. - BESLISSING DIE ALDUS 
ANTWOORDT OP ,DE CONOLUSIE WAARIN 
ANDERE OF TEGENSTRIJDIGE FEITE
LIJKE GEGEVENS WORDEN UITEENGE
ZET. - REGELMATIG MET REDENEN 
OMKLEDE BESLISSING. 

2o VOORZIENING IN CASSATIE. -
VoRM. - STRAFZAKEN. - BuRGER
LIJKE PARTIJ, EISERES. - UITGIFTE 
VAN DE VERKLARING VAN VOORZIENING 
NIET BIJ HET ORIGINEEL VAN HET 
EXPLOOT VAN BETEKENING GEVOEGD. 
- NIET-ONTVANKELIJKHEID. 

l o De r·echter· clie de jeitelijke gegevens pr·e
ciseer·t waarop zijn beslissing is gegrond, 
antwoorclt aldus, .door ze te verwer·pen, 
op de conclusie waarin andere of tegen
strijdige jeitelijke gegevens worden uit
eengezet en omkleedt derhalve zijn be
slissing r·egelmatig met redenen (l). 
(Grondwet, art. 97.) 

(1) Cass., 14, 21 november 1972, 12 februari 
1973, supra, blz. 256, 285 en 582; zie ook het 
arrest van cleze dag, infra, blz. 792. 
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2° Niet ontvanlcelijk is de voorziening van 
een bttrgerlijke partij, wanneer een ttit
gijte van de verklaring van voorziening 
niet bij het oTigineel van betelcening van 
dit rechtsmiddel is gevoegd (1). (Sv., 
art. 418.) 

(VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ « DE VER

ENIGDE PROVINCIEN ll EN LEONET 1\L 

EN C., T. DE WULF.) 

ARREST (vertaling). 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 3 oktober 1972 in hoger be
roep gewezen door de Correctionele 
Rechtbank te Dinant ; 

I. Op de voorziening van Marc Leonet, 
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 vourziening gericht is 
tegen de beslissing op de civielrechtelijke 
vordering van De Wulf tegen eiser : 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van artikel 97 van de Grondwet, 

doordat, na de overtredingen van de 
artikelen 17 en 25-2 van het wegver
keersreglement door de verweerder (De 
Wulf) en de overtreding van artikel 27-l 
van hetzelfde reglement door de eiser 
Marc Leonet te hebben gekenmerkt, 
het bestreden vonnis geen antwoord geeft 
op het middel dat laatstgenoemde bij 
(regelmatig voor de rechtbank genomen) 
conclusie aanvoerde in de volgende be
woordingen : « dat er immers tussen de 
betrekkelijk hoge snelheid van eiser in 
hoger beroep (thans eiser) en het ongeval 
geen oorzakelijk verband bestaat, aange
zien vaststaat dat voornoemde eiser er 
zich klaarblijkelijk niet kon aan ver

,wachten dat gedaagde in hoger beroep 
(thans verweerder) plotseling v66r hem de 
rijbaan ging oversteken, wat een bij
zonder gevaarlijk maneuver was, of dat 
hij het maneuver ging voortzetten, in 
de onderstelling dat hij dit maneuver 
had begonnen ; dat uit de redengeving 

(1) Cass., 7 november 1972, supra, biz. 226. 

van het vonnis waartegen beroep niet 
kan worden afgeleid da.t er een oorzake
lijk verband bestaat tussen het 1nisdrijf 
waarvoor straffen werden uitgesproken 
en de civielrechtelijke gevolgen van het 
ongeval": 

Overwegende dat, om te beslissen dat 
de eerste rechter de aansprakelijkheid 
voor het bedoelde ongeval juist heeft 
beoordeeld, het bestreden vonnis erop 
wijst dat « de aansprakelijkheid van de 
eiser in hoger beroep Leonet (thans 
eiser) volgt uit een blijkbaar overdreven 
snelheid, daar die bestuurder zijn snel
heid niet geregeld had naar het zicht 
waarover hij beschikte ; met een hoge 
snelheid van ten minste 90 km. per uur 
rijdt hij in een onoverzichtelijke bocht , ; 
dat het vonnis bovendien verwijst naar 
de redenen van de eerste rechter, die het 
verklaart over te nemen ; dat de eerste 
rechter, na aan de omstandigheden van 
het ongeval te hebben herinnerd, beslist 
« dat Leonet onbetwistbaar zijn snel
heid niet heeft geregeld naar het zicht 
waarover hij beschikte, dat hij zich ge
dragen heeft als een snel rijdend bestuur
der en niet als een weggebruiker die bij 
een normaal inhaalmaneuver getroffen 
wordt uitsluitend ten gevolge van het 
foutieve maneuver van de andere ; dat 
het ongeval te wijten is aan een samen
loop van fouten begaan door de mede
verdachten, snelheid enerzijds en niet
inachtneming van het recht van voor
rang anderzijds " ; 

pverwegende dat het vonnis aldus, 
zowel in zijn eigen redenen als in die van 
de eerste rechter, waarnaar hij verwijst, 
passend antwoordt op het in hoger be
roep gevoerde verweer en dit verwerpt 
door te beslissen dat zonder eisers font 
het ongeval niet zou zijn gebeurd en dat 
er dus een oorzakelijk verband bestaat 
tussen het misdrijf waarvoor tegen hem 
straffen werden uitgesproken en de 
civielrechtelijke gevolgen van het onge
val; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

II. Op de voorziening van Charles 
Leonet, civielrechtelijk aansprakelijke 
partij : 

Overwegende dat eiser, als partij die 
civielrechtelijk aansprakelijk is voor 
Marc Leonet, buiten zaak werd gesteld 
zonder kosten ; 

Dat de voorziening derhalve niet ont
vankelijk is wegens · het ontbreken van 
belang; 
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III. Op de voorziening van Charles 
Leonet, en van de Verenigde Provin
ciiin, burgerlijke partijen : 

a) In zoverre de voorziening gericht is 
tegen het openbaar ministerie : 

Overwegende dat de eisers, burgerlijke 
partijen, in geen kosten van de straf
vordering werden veroordeeld ; dat de 
voorziening niet ontvankelijk is ; 

b) In zoverre de voorziening gericht is 
tegen de verweerder De Wulf : 

Overwegende dat, wanneer de wet 
voorschrijft dat een voorziening moet 
worden betekend, de volledige tekst 
van de verklaring van cassatieberoep 
moet worden betekend ; 

Overwegende dat geen eensluidend 
afschrift van de verklaring van cassatie
beroep is gevoegd bij het betekenings
exploot dat in originali werd neerge
legd door eiser en in het dossier opgeno
men; 

Dat het dientengevolge voor het Hof 
onmogelijk is de regelmatigheid van de 
bij artikel 418 van het Wetboek van 
strafvordering vereiste betekening na te 
gaan; 

Dat de voorziening derhalve niet ont-
vankelijk is ; ' 

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

9 april 1973. - 2e kamer. - Voor
zitter, de H. Louveaux, voorzitter. -
Verslaggever, de H. Trousse. - Gelijk
luidende conclusie, de H. Duchatelet, 
advocaat-generaal. - Pleiter, de H. Dis
keuve (van de balie te Dinant). 

2e KAMER. - 9 april 1973. 

1° CASSATIEMIDDELEN. - STRAF
ZAKEN. - BURGERLIJKE RECHTSVOR
DERING. - VEROORDELING TOT SCHA
DEVERGOEDING WEGENS DE SCHADE
LUKE GEVOLGEN VAN EEN ONGEV AL 
DAT DOOR DE FOUTEN VAN DE BEKLAAG
DE ALLEEN WERD VEROORZAAKT. -
MIDDEL DAT HET BESTAAN VAN EEN 
DEZER FOUTEN BETWIST. - NIET-ONT
VANKELIJKHEID, 

2° AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST). - VERKEERS
ONGEVAL. - KRUISING. - RECHTER 

DIE VASTSTELT DAT DE RIJBAAN VOL
DOENDE BREED WAS ZODAT TWEE 
AUTORIJTUIGEN GEMAKKELIJK KONDEN 
KRUISEN, DAT EEN BESTUURDER BE
HOORLIJK RECHTS HIELD EN DAT DE 
SNELHEID NIET OVERDREVEN WAS. -
RECHTER DIE BESLIST DAT DEZE 
BESTUURDER NIET VERANTWOORDELIJK 
IS VOOR DE BOTSING MET EEN VOERTUIG 
KOMENDE UIT DE TEGENOVERGESTELDE 
RICHTING. 

1° W anneer een veroordeling tot schade
vergoeding wegens de sohadelijke gevol
gen van een ongeval hie1·op is gesteund 
dat het ongeval door de jouten van de 
beklaagde alleen werd veroorzaakt, is 
niet ontvankelijk, wegens het ontbreken 
van belang, het middel dat enkel het 
bestaan van een dezer fouten betwist ( 1). 
(B.W., art. 1382.) 

2° De ?'echter die vaststelt dat de rijbaan 
voldoende breed en vrij was zodat twee 
autorijtuigen gemakkelijk konden krui
sen, dat een bestuurder in een bocht 
behoorlijlc rechts hield, en dat uit geen 
gegeven kon worden ajgeleid dat zijn 
snelheid ove1·dreven was, kan wettelijk 
beslissen dat deze bestuurder niet ver
antwoordelijk is voor de botsing met een 
voertuig komende uit de tegenoverge
stelde 1·ichting en dat hij geen enkele 
jout heejt begaan. (B.W., art. 1382.) 

(DE WIT EN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 
« BROUWERIJ WIELEMANS-CEUPPENS >>, 
T. NACHTERGAEL.) 

ARREST (vertaling). 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 15 november 1972 in hoger. 
beroep gewezen door de Correctionele 
Recht bank te Charleroi; 

A. Op de voorziening van De Wit, be
klaagde: 

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

Overwegende dat het vOimis vast
stelt dat de strafvordering die tegen eiser 
is ingesteld en waarbij de kosten van de . 
strafvordering in beide instanties ten 
laste van de Staat zijn gelaten, door 
verjaring vervallen is; 

Dat de voorziening niet ontvankelijk 
is wegens het ontbreken van belang ; 
----------------------------

(1) Cass., 27 september -1971 (Arr. cass., 
1972, blz. 98). 
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II, In zoverre de voorziening gericht is 
tegen de beslissing op de civielrechtelijke 
vordering die tegen eiser is ingesteld : 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van 
de Grondwet en 20, 2, van het wegver
keersreglement, 

doordat het vonnis impliciet aanneemt 
dat, toen eiser de stationerende wagen is 
beginnen voorbij te rijden, de wagen van 
verweerster niet zichtbaar was en stelt, 
zonder echter zijn stelling op gegevens 
van de zaak te gronden, dat « vermits 
het ongeval zich ten minste op zeventien 
meter van het stationerend voertuig 
heeft voorgedaan, geen enkele hindernis 
of omstandigheid eiser belette rechts te 
houden": 

Overwegende dat eiser vervolgd werd 
wegens twee telastleggingen, te weten 
wegens overtreding van artikel 20, 2, 
van het wegverkeersreglement enerzijds 
en overtreding van artikel 2 7, 1 eerste en 
tweede lid, van genoemd reglement 
anderzijds ; . 

Overwegende dat uit het middel blijkt 
dat dit slechts betrekking heeft op de 
plaats die eiser op de rijbaan heeft inge
nomen, hetgeen de eerste telastlegging 
betreft; 

Overwegende dat het vonnis, recht
doende . op de civielrechtelijke vordering, 
beslist dat de twee feiten van die telast
legging « bewezen zijn · en noodzake
lijk in oorzakelijk verband staan met het 
ongeval "; 

Dat derhalve, zelfs indien het middel 
gegrond was, eisers veroordeling wette
lijk gerechtvaardigd blijft door de vast
stelling aileen dat de feiten van de tweede 
telastlegging, die bewezen zijn, in oorza
kelijk verband staan met het ongeval ; 

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

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 1382 en 
1383 van het Burgerlijk Wetboek en 
27, 1, van het wegverkeersreglement, 

doordat de rechtbank. al neemt z:lj 
. impliciet aan dat de dochter van ver
weerster slechts over 15 tot 20 meter 
zichtbaarheid beschikte, tegen haar geen 
enkele fout bewezen verklaart, 

terwijl het vaststaat dat zij, evenzeer 
als eiser, verrast werd door de voorzien
bare hindernis opgeleverd door de tegen
ligger: 

Overwegende dat het vonnis erop wijst 

« dat niet betwist wordt dat de wagen 
van verweerster in de bocht behoorlijk 
rechts hield, dat de rijbaan voldoende 
breed en vrij was zodat twee autorij" 
tuigen gemakkelijk konden kruisen ; dat 
uit geen enkel gegeven van het dossier 
kan worden afgeleid dat haar snelheid 
overdreven was " en dientengevolge be
slist « dat alle aansprakelijkheid voor het 
ongeval rust op de beklaagde " ( eiser) ; 

Dat de rechter, die duidelijk aangeeft 
op grand van welke feitelijke en dus 
onaantastbare vaststellingen hij tot zijn 
overtuiging is gekomen, op regelmatige 
wijze heeft kunnen beslissen dat de 
dochter van verweerster geen rijfout had 
begaan en aldus zijn beslissing wettelijk 
heeft gerechtvaardigd ; 

Dat bet middel niet kan worden aan
genomen; 

B. Op de voorziening van .de naam
loze vennootschap Brouwerij Wielemans
Ceuppens, civielrechtelijk aansprakelijke 
partij : 

Overwegende dat uit geen enkel stuk 
waarop · bet Hof vermag acht te slaan, 
blijkt dat de voorziening werd betekend 
aan de partijen tegen wie zij is gericht ; 

Dat zij derhalve niet ontvankelijk is ; 

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

9 april 1973. - 2e kamer. - Voor
zitter, de H. Louveaux, voorzitter. -
Verslaggever, de H. Clason. - Gelijk
luidende conclusie, de H. Duchatelet, 
advocaat-generaal.- Pleiters, de HH. M. 
Gailly en Dassesse (de eerste van de balie 
te Charleroi). 

2e KA,MER. - 9 april 1973. 

1° RECHTERLIJKE ORGANISATIE. 
- SAMENSTELLING VAN HET RECHTS
COLLEGE. - STRAFZAKEN. - ARTI
KEL 779 VAN HET GERECHTELIJK WET
BOER. - TOEPASSELIJK IN STRAF
ZAKEN. 

2o RECHTERLIJKE ORGANISATIE. 
- STRAFZAKEN. -ARREST VAN HET 
HOF VAN BEROEP, - RECHTERS DIE 
NIET ALLEN AANWEZIG WAREN OP EEN 
TERECHTZITTING WAAROP DE ZAAK IS 
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BEHANDELD. - NIETIGHEID VAN HET 
ARREST. 

1° Artikel 779 van het Gerechtelijk Wetboek 
is toepassel-ijk in strajzaken (1). (G.W., 
art. 2 en 779.) 

2° Buiten het geval voorzien door arti
kel 779, lid 2, van het Gerechtelijk 
W etboek, is nietig het ar1·est van het hof 
van beroep dat in strajzaken is gewezen 
door rechters die niet allen aan
wezig waren op een van de terechtzit
tingen waarop de zaak is behandeld (2). 
(G.W., art. 779, lid 1.) 

(CHENGUITE.) 

ARREST (vertaling). 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 7 februari 1973 gewezen door 
het Hof van beroep te Brussel ; 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van artikel 779, lid 1, van het Ge
rechtelijk Wetboek : 

Overwegende dat het proces-verbaa.l 
van de terechtzitting van 30 januari 1973 
van het hof van beroep vaststelt dat ·het 
rechtscollege was samengesteld uit de 
heren Ruttiens, Pire, en Stranard; dat 
de zaak op die terechtzitting werd be
handeld en dat de uitspraak werd ver
daagd tot 7 februari 1973; 

Overwegende dat het proces-verbaal 
van de terechtzitting van 7 februari 1973 
en het eensluidend afschrift van genoemd 
arrest vermelden dat het rechtscollege 
was samengesteld uit de heren Ruttiens, 
Bauthier en Stranard ; 

Overwegende dat hieruit blijkt dat 
de rechters die het arrest hebben gewe
zen, niet allen alle terechtzittingen van de 
zaak hebben bijgewoond; 

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 Luik. 

9 april 1973. - 2e kamer. - Voor
zitter, de H. Louveaux, voorzitter. -
Verslaggever, de H. Closon. - Gelijk-

(1) en (2) Cass., 27 maart 1973, supra, 
blz. 748. 

luidende conclusie, de H. Duchatelet, 
advocaat-generaal. - Pleiter, de H. L. 
Carlier (van de balie te Brussel). 

2e KAMER.· - 9 april 1973, 

VOORZIENING IN CASSATIE. 
STRAFZAKEN. - AFsTAND. 

W anneer in strajzaken de eiser verklaard 
heejt afstand te doen van zijn voorzie
ning, decreteert het Hoj de ajstand (3). 

(DELFORGE.) 

Met de notitie overeenstemmend 
arrest. 

9 april 1973. - 2e kamer. - Voor
zitter, de H. Louveaux, voorzitter. -
Verslaggever, de H. Legros. - Gelijk
luidende conclusie, de H. Duchatelet, 
advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 9 april 1973. 

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.
BESLISSING DIE DE FEITELIJKE GEGE
VENS PREOISEERT W AAROP ZIJ IS GE
GROND. - BESLISSING DIE ALDUS 
ANTWOORDT OP DE CONCLUSIE WAARIN 
ANDERE OF TEGENSTRIJDIGE FEITE
LIJKE GEGEVENS WORDEN UITEEN
GEZET. - REGELMATIG MET REDENEN 
OMKLEDE BESLISSING. 

2° AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST). - VERKEERS
ONGEV AL. - BOTSING. - RECHTER 
DIE VASTSTELT DAT ELKE BESTUURDER 
EEN FOUTIEF MANEUVER HEEFT UIT
GEVOERD.- VONNIS DAT I/ESLIST DAT 
DE BOTSING ENKEL VEROORZAAKT IS 
DOOR DE FOUT VAN DE EERSTE BE-

(3) Cass., 25 september 1972, supra, blz. 99. 
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STUURDER. - VASTSTELLINGEN VAN 

HET VONNIS WAARUIT KAN WORDEN 

AFGELEID DAT HET ONGEVAL ZIOH ZOU 

VOORGEDAAN HEBBEN ZONDER DE FOUT 

VAN DE TWEEDE BESTUURDER. 

GEEN TEGENSTRIJDIGHEID. 

I o De rechte1· die de jeitelijke gegevens 
waa1·op zijn beslissing is gegrond pre
ciseert, omkleedt regelmatig met redenen 
de vm·werping van de conclusie waarin 
andere of tegenstrijdige feitelijke gege
vens worden uiteengezet (1). (Grondwet, 
art. 97.) 

2o Niet tegenstrijdig is het vonnis, dat na 
te hebben vastgesteld dat elke bij een 
botsing bet1·okken bestuttrder een joutiej 
maneuveT heejt uitgevoe1·d, beslist dat 
de botsing enkel veT001'Zaakt is dooT de 
fout van een van de bestttuTders, wannee1· 
uit de vaststellingen van het vonnis lean 
wo1·den ajgeleid dat het ongeval zich zan
de?' de fout van de tweede bestuuTdeT zmt 
hebben vooTgedaan (2). (Grondwet, 
art. 97; B.W., art. 138.2.) 

(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « VERZE· 

KERINGSMAATSCHAPPIJ DE VREDE » EN 

ANDEREN, T, DOIGNIES.) 

ARREST (veTtaling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 5 oktober 197.2 gewezen door 
het Hof van beroep te Brussel ; 

I. Betreffende de voorzieningen van 
Lemaire en« A.G. de 1830 »: 

Overwegende dat de eisers niet bevoegd 
zijn om in cassatieberoep te komen van 
de beslissing op de strafvordering die 
tegen de verweerder Doignies is ingesteld ; 
dat in zoverre de voorzieningen niet ont
vankelijk zijn ; 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 97 van de Grond
wet, 3 en 4 van de wet van 17 april 1878 
houdende de voorafgaande titel van het 
Wetboek van strafvordering, 138.2, 1383 

(1) Zie het arrest van deze dag, supra, 
blz. 788. 

(2) Vgl. cass., 14 april1969 (Arr. cass., 1969, 
blz. 755); 12 oktober 1970 I'll 29 maart 1971 
(ibid., 1971, blz. 138 en 726); 16 november 
Hl72, supra, blz. 268. 

van het Burgerlijk Wetboek, 418.en 420 
van het Strafwetboek, 

doordat het bestreden arrest bevesti
gend beslist op de veroordelingen die 
de eerste rechter ten laste van de eerste 
eiser heeft uitgesproken wegens onop
zettelijk toebrengen van verwondingen, 
en, rechtdoende op de rechtstreekse vor
dering, van de eisers tegen de verweer
der Doignies, deze vrijspreekt van onop
zettelijke verwondingen . en overdreven 
snelheid, ·maar hem veroordeelt wegens 
overtreding van de artikelen 1.2, 2, a, 
en 1.2, 3°, van het wegverkeersreglement, 
erbijvoegende dat er tussen deze mis
drijven en het ongeval geen oorzakelijk 
verband bestaat, zodat de rechtsvorde
ringen van de eisers die zich burgerlijke 
partij tegen Doignies hebben gesteld, 
verworpen worden als ongegrond, voor 
zover zij steunen op de overtreding van 
de artikelen 1.2, .2, a, en 1.2, 3°, van het 
wegverkeersreglement, en het hof van 
beroep voor het overige niet bevoegd 
verklaart om hiervan kennis te nemen, 
op grond dat 1°, met betrekking tot de 
overdreven snelheid, deze niet kan wor
den afgeleid uit de aanzienlijke schade 
aan het voertuig, daar die schade werd 
veroorzaakt door een frontale botsing 
en het gewaagd is te beweren dat de 
hevigheid van de schok blijkt uit de 
opgelopen zware verwondingen; ,2° met 
betrekking tot het oorzakelijk verband 
tussen het ongeval en de overtredingen 
van de artikelen 1.2, .2°, a, en 1.2, 3°, van 
het wegverkeersreglement, die tegeu 
Doignies bewezen geacht zijn, er tussen 
deze overtredingen en het ongeval geen 
oorzakelijk verband bestaat, aangezien 
het ongeval niet op het linkergedeelte 
van de eerste verkeersheuvel (richting 
Overijse Terhulpen) gebeurd is, maar 
op het gedeelte van de rijbaan dat 
Doignies noodzakelijk moest nemen we
gens de verkeerstekens, aangebracht 
voorbij genoemde verkeersheuvel en 
rechts hiervan ten opzichte van de rich
ting die de rechtstreeks gedagvaarde 
(Doignies) volgde, en aangezien de schok 
zich heeft voorgedaan ter hoogte van 
het verkeersheuveltje; 3° met betrekking 
tot de strafrechtelijke en civielrechtelijke 
aansprakelijkheid van de eiser Lemaire, 
deze op .200 meter de tegenliggende 
wagen van Doignies had zien aankomen 
en derhalve moest verwachten dat laatst
genoemde hetzij links van hem het kruis
punt zou komen uitgereden, hetzij gelet 
op de tijdelijke plaatsgesteldheid zijn 
weg zou vervolgen ; dat hij de fout 

, heeft begaan, waarin het ongeval zijn 
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oorsprong vindt en die de enige oorzaak 
ervan is, met name op het kruispunt 
niet de bocht naar links zo ruim mogelijk 
te hebben genomen zodat hij de weg die 
hij wilde inslaan kon oprijden overeen
komstig de bepalingen van artikel12, 1°, 
van het wegverkeersreglement ; door 
onmiddellijk na de doorgang van de 
vrachtwagen plotseling naar links uit te 
wijken, heeft hij niet de nodige voorzich
tigheid en voorzorg betracht en heeft 
hij inzonderheid artikel 25, 2°, van voor
noemd reglement overtreden; 

terwijl 1° die redenen geen passend 
antwoord zijn op de conclusies waarin 
de eisers aanvoerden, enerzijds, dat op 
het ogenblik van het ongeval Doignies 
met een snelheid reed die heel wat hoger 
was dan het toegelaten maximum, zoals 
blijkt nit de omvang van de materiele 
schade en uit de verwondingen van .de 
getroffenen, en dat die snelheid des te 
meer overdreven was, daar een vracht
wagen de rijbaan aan h~t oversteken was 
van links naar rechts ten opzichte van de 
richting van Doignies, zodat diens zicht 
volledig was belemmerd en hij had moe
ten vertragen ; dat Doignies erkent de 
eiser Lemaire pas te hebben opgemerkt 
op 10 meter afstand, dit is op het ogen
blik zelf dat deze zijn draai naar links 
begon ; dat hij derhalve zijn snelheid niet 
kon opvoeren, zoals hij heeft erkend, om 
onmiddellijk achter de vrachtwagen door 
te rijden, zonder zich eerst ervan te heb
ben vergewist dat niets hem belette zijn 
weg te vervolgen ; anderzijds, dat de 
weggebruikers die, zoals Lemaire, in de 
richting van Overijse reden en die wegens 
het profiel van de weg de tegenliggers 
niet konden zien aankomen, terecht 
mochten ondersteilen dat laatstgenoem
den rechts zouden houden en de verkeers
heuvel links van hen laten en dat zij 
niet zouden kmnen gereden daar, waar de 
verweerder Doignies is komen opdagen, 
zodat, toen eiser naar links zwenkte, hij 
enerzijds naar de linkerkant van de rij
baan moest rijden en enigzins op het 
linkergedeelte ervan moest komen en 
anderzijds rekening moest houden met 
de aanwezigheid van een voertuig, niet 
daar waar Doignies reed, maar heel wat 
verder dan de verkeersheuvel, ter hoogte 
van de signalen die de verplichting op~ 
legden op die plaats de rijbaan te ver
laten en. niet vijftig meter daarvoor; dat 
door rechts van de vluchtheuvel te rijden 
en doordat hij naar links moe~:~t draaien 
om daarna opnieuw in rechte lijn verder 
te rijden, dit is door een maneuver 
«in bajonetvorm" te verrichten,_ Doig-

nies noodzakelijk zijn snelheid aanmerke- . 
lijk moest verminderen en zich op het 
ogenblik van de feiten in de zone zou 
hebben bevonden waar een oplettend 
weggebruiker kon verwachten dat hij 
ging opdagen ; dat het ongeval zich heeft 
voorgedaan op de plaats waar Doignies 
na die twee opeenvolgende bochten zijn 
voertuig nor1naal opnieuw in rechte 
richting zou hebben gebracht en dat het 
dus zeker is dat de twee weggebruikers, 
door langzaam te rijden, elkaar op zekere 
afstand zouden hebben opgemerkt en 
elkaar heel gemakkelijk hadden kunnen 
vermijden; dat hieruit volgt dat het 
bestreden arrest niet regelmatig met 
redenen is omkleed (schending van aile 
in het middel vermelde bepalingen) ; 

en terwijl 2° het arrest in ieder geval 
niet wettelijk gerechtvaardigd is, daar 
die vaststeilingen dubbelzinnig en zelfs 
tegenstrijdig zi~n, voor zover het ho~ van 
beroep verklaart dat de overtredmgen 
van de artikelen 12, 2°, a, en 12, 3°, van 
het wegverkeersreglement bewezen zijn 
en toch stelt dat tussen die overtredingen 
en het. ongeval geen oorzakelijk verband 
bestaat, terwijl aan de hand van die 
redengeving niet kan worden uitgemaakt 
of het ongeval zonder die overtreclingen 
toch zou zijn gebeurd (schending van 
aile bepalingen die in het middel zijn ver
meld) : 

Betreffende het eerste onderdeel : 

Overwegende dat, om de eiser Lemaire 
te veroordelen wegens onopzettelijk toe
brengen van verwondingen aan verweer
der, het arrest erop wijst dat, toen eiser 
op tweehonderd meter de tegemoetko
mende wagen van verweerder heeft zien 
opdagen, « hij plotseling naar de linker
kant van de rijbaan was gereden om 
links af te slaan en de autoweg op te 
rijden " en aldus de « font heeft begaan 
waarin het ongeval zijn oorsprong .vindt 
en die de enige oorzaak ervan is, met 
name op het kruispunt niet de bocht 
naar links zo r\1im mogelijk te hebben ge
nomen zodat hij de vveg die hij wilde in
slaan kon oprijden overeenkomstig de 
bepalingen van artikel 12, 1°, van het 
wegverkeersreglement >> ; dat het beslist 
dat " door onmiddellijk na de doorgang 
van de vrachtwagen plotseling naar 
links uit te wijken, hij de nodige voor
zichtigheid en voorzorg niet heeft be
tracht en inzonderheid artikel 25, 2°, 
van voornoemd reglement heeft overtre
den >> 

Overwegend~ dat het arrest bovendien 
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vaststelt dat, na zijn snelheid te hebben 
verminderd om een vrachtwagen te Iaten 
doorgaan, verweerder met een snelheid 

· heeft gereden, die hij niet nader bepalen 
kan ; dat hij op tien meter van eisers voer
tuig was gekomen, toen deze zijn maneu
ver naar links uitvoerde ; dat het verder 
zegt; dat langsheen de rijbanen waa:rop 
eise'r en verweerder reden, snelheids
beperkings- en gevaarstekens voorkwa
men ; dat het beslist enerzijds dat niet 
bewezen is dat verweerder ~met over
dreven snelheid heeft gereden en de 
bepalingen van artikel 2 7, 1, van het 
wegverkeersreglement heeft overtreden 
en anderzijds dat het ongeval zich heeft 
voorgedaan op het gedeelte van de rij
baan dat verweerder noodzakelijk moest 
nemen wegens de verkeerstekens ter 
plaatse; 

Overwegende dat het hof van beroep 
door die overwegingen betreffende de 
gedraging van eiser zowel als van ver
weerder wil beslissen dat niet bewezen is 
dat laatstgenoemde op het ogenblik 
van het ongeval met overdreven snel
heid reed en dat, toen hij reed op het 
gedeelte van de rijbaan dat hij moest 
nemen, hij zich plotseling bevond voor 
eisers wagen die een foutief maneuver 
naar links uitvoerde ; 

Dat het hof van beroep, door de rede
nen op te geven waarom het, in strijd 
met de stelling van de eisers, oordeelt dat 
de enige oorzaak van het ongeval te 
vinden is in de rijfout van de eiser Le
maire, passend antwoordt op het ver
weer van de eisers en zijn beslissing 
regelmatig rechtvaardigt. ; 

Dat dit onderdeel van het middel niet 
kan worden aangenomen ; 

Betreffende het tweede onderdeel : 

Overwegende dat uit het geheel van de 
vaststellingen van het arrest blijkt dat de 
eiser Lemaire verweerders wagen op 
tweehonderd meter had opgemerkt, dat 
hij moest verwachten dat laatstgenoemde 
hetzij links .van hem het kruispunt zou 
komen uitgereden, hetzij gelet op de 
plaatsgesteldheid zijn weg zou ver
volgen en dat de botsing tussen de 
voertuigen gebeurd is op een plaats die 
verweerder noodzakelijk moest oprijden, 
zelfs indien hij de bepalingen van de 
artikelen 12-2, a, en 12-3 van het weg
verkeersreglement in acht had genomen ; 
dat het arrest dientengevolge beslist dat 
de enige oorzaak van het ongeval hierin 
Iigt dat eiser niet·de bocht zo ruim moge
lijk genomen heeft, zoals voorgeschreven 
bij artikel 12, 1, van genoemd reglement, 

en dat, zelfs al had verweerder de voor
schriften van het wegverkeersreglement 
opgevolgd, het ongeval zich toch zou 
hebben voorgedaan, zoals het nu is ge
beurd; 

Dat het arrest door die feitelijke en 
dus onaantastbare vaststellingen de con
clusie van de eisers heeft beantwoord en 
zonder tegenstrijdigheid of dubbelzinnig
heid heeft kunnen beslissen dat verweer
der geen rijfout in oorzakelijk verband 
met het ongeval heeft begaan : 

Dat dit onderdeel van het middel fei
telijke grondslag mist ; 

Overwegende, met betrekking tot de 
beslissing op de strafvordering die tegen 
de eiser Lemaire is ingesteld, dat de sub
stantiele of op straffe van nietigheid voor
geschreven rechtsvormen werden nage
leefd en. dat de beslissing overeenkomstig 
de wet is; 

En overwegende dat, met betrekking 
tot de beslissingen op de civielrechtelijke 
vc.rderingen die door de eisers en ver
weerder zijn ingesteld, eerstgenoemden 
geen bijzonder middel aanvoeren ; 

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

9 april 1973. - 2e kamer. - Voor
zitter, de H. Louveaux, voorzitter. -
Ve1·slaggeve1·, de H. Clason. - Gelijklui
dende conclusie, de H. Duchatelet, advo
caat-generaal.- Pleiters, de HH. Struye, 
Bayart en Simont. 

2e;:KAMER . .:__ 10 april 1973. 

1 o RECHTERLIJKE ORGANISATIE. 
- SAMENSTELLING VAN DE RECHT· 
BA,NK.- STRAFZA.KEN.- ARTIKEL 779 
VAN HET GERECHTELIJK WETBOEK IS 
VAN TOEP A,SSING IN STRAFZAKEN. 

2° RECHTERLIJKE ORGANISATIE. 
- SA.MENSTELLING VAN DE RECHT
BANK. - STRAFZAKEN. - CORREC· 
TIONELE RECHTBANK. - RECHTERS 
NIET AANWEZIG BIJ GEHEEL HET 
ONDERZOEK VAN DE ZAAK.- NIETIG· 
HElD VAN RET VONNIS. 
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3° CASSATIE. - OMVANG .. - STRAF
ZAKEN.· - CASSATIE. VAN DE BESLIS

SING WAARBIJ DE BEKLAAGDE WORDT 

VEROORDEELD. -:---- BuRGERRECHTELIJK 
A.ANSPRAKELIJKE PARTIJ DIE ZICH NIET 

OF. DIE ZICH ONREGELlVIATIG IN CASSATIE 
HEEFT VOORZIEN. - GEVOLGEN VA.N 

DE. CASSA.TIE TEN A.ANZIEN VA.N DEZE 

PARTIJ. 

1° Artikel 779 van het Gerechtelijk Wetboek 
is van toepassing in strafzaken ( 1). 
(G.W., art. 2 en 779.) (Impliciete 
oplossing.) 

2° Buiten het geval voorzien door arti
kel 779, lid 2, van het Gm·echtelijk 
W etboek, is nietig het vonnis van de 
con·ectionele rechtbank gewezen door 
rechters die niet allen aanwezig waren op 
alle terechtz#tingen waamp de zaak is 
behandeld (2). (G.W., art. 779, lid l.) 

3° Wanneer de beslissing tot veroordeling 
van de beklaagde op zijn voorziening 
vemietigd wm·dt en de burgm~·echtelijk 
aanspmkelijke partij zich niet of zich 
onregelmatig in cassatie heejt voorzien, 
ve1·liest de beslissing wam·bij deze partij 
bu1·ger1·echtelijk aansprakelijk wordt ver
klaard voor de ve1·oo1·deling van de 
beklaagde, haar bestaans1·eden (3). 

(MAES EN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 

« WEGENISWERKEN MAES 0. », T. 

DELANGHE EN LITISCONSORTEN.) 

ARREST. 

RET HOF;- Gelet op het bestreden 
voru1is, op 18 januari 1972 in hager beroep 
gewezen door de Correctionele Recht bank 
te Veurne; 

Overwegende dat de eisers hun voor
zieningen hebben beperkt tot de veroor: 
delingen zowel op strafgebied als op 
civielrechtelijk gebied uitgesproken ; 

I. Over de voorziening van eiser : 

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

(1) Cass., 9 april 1973, supra, blz. 791. 
(2) Vgl. cass., 9 april1973, supm, blz. 791. 
(3) Cass., 14 november 1972, supra, blz. 259. 

Over het middel ambtshalve afgeleid 
uit de.schending van de artikelen 779 van 

, Gerechtelijk Wetboek, 172 en 210 van 
het W etboek van strafvordering : 

Overwegende dat uit de verscheidene 
processen-verbaal van de terechtzitting 
welke op 5 oktober 1971 in de zaken 59/7,1, 
60/71, 61/71, 62/71, 63/71, 64/7l, 65/71, 
66/71, 67/71, 68/71, 69/71, 70/71, 71/71, 
72/71, 73/71, 74/71, 75/71, 76/71, 77/71, 
78/71, 79/71, 80/71, 81/71, 82/71, 83/71 ' 
84/71, 87/71, 88/71, 89/71, 90/71, door 
de Correctionele Rechtbank te Veurne 
gehouden werd, blijkt dat verslag door de 
voorzitter werd uitgebracht ; dat de 
rechtbank vervolgens bij vonnis van 
dezelfde datum beslist heeft de zaken 
samen te voegen en ze op 23 november 
1971 voor verdere behandeling uit te 
stellen; dat zowel uit bedoeld proces
verbaal als uit evenvermeld vonnis blijkt 
dat de rechtbank was samengesteld uit 
de heren Volcke, voorzitter, Desplenter, 
ondervoorzitter, en Anne, rechter; 

Overwegende dat uit het proces-ver
baal van de terechtzitting van 23 novem
ber 1971 blijkt dat het openbaar minis
terie en de partijen werden gehoord en 
dat de zaak voor uitspraak op de zitting 
van 21 december 1971 werd gesteld; dat 
uit bedoeld proces-verbaal blijkt dat de 
rechtbank alsdan was samengesteld _ uit 
de heren Volcke, voorzitter, Desplenter, 
ondervoorzitter, en Welvaert, rechter; 
dat vervolgens uit het proces-verbaal 
van de terechtzitting van 21 december 
1971 blijkt dat de uitspraak op 18 januari 
1972 werd uitgesteld; 

Overwegende dat uit het proces-ver
baal van de terechtzitting van 18 januari 
1972 en uit het bestreden vonnis, op 
voormelde datum gewezen, blijkt dat de 
rechtbank zoals op 23 november 1971 
was samengesteld ; 

Overwegende dat ·in dit vonnis welis
waar wordt vastgesteld dat de voor
zitter in zijn verslag wetd gehoord, doch 
dat noch uit voormeld vonnis, noch uit de 
andere st1.ikken waarop het· Hof vermag 
acht te slaan blijkt dat dit verslag op 
23 november 1971, toen de rechtbank, 
samengesteld zoals bij het later wijzen 
van het vonnis, de zaak verder behan
delde, opnieuw werd gedaan ; 

Overwegende dat, krachtens arti
kel 779, 1°, van het Gerechtelijk Wet
boek, vonnissen gewezen door rechters 
die niet alle zittingen over de zaak 
hebben bijgewoond, nietig zijn; dat, nu 
het bestreden vonnis gewezen werd door 
rechters die niet allen de zitting waarop 
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verslag werd uitgebracht hebben bijge
woond, het door nietigheid is aangetast ; 

B. In zoverre de voorziening gericht is 
tegen de beslissing op de civielrechtelijke 
vorderingen door de ver'weerders tegen 
-eiser ingesteld : 

Overwegende dat de vernietiging van 
de beslissing op de strafvordering de 
vernietiging met zich- brengt van de 
beslissing op de civielrechtelijke vorde
Tingen, welke laatste be:>lissing het gevolg 
.is van de eerste ; 

II. Over de voorziening van eiseres': 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te slaan 
niet blijkt dat eiseres, civielrechtelijk 
.aansprakelijke partij, haar voorziening 
heeft betekend aan de partijen tegen wie 
·ze gericht is; dat de voorziening dien
volgens niet ontvankelijk is ; 

Overwegende echter dat ingevolge de 
hierna op de voorziening van eiser uitge
.sproken vernietiging, de beslissing waar
bij eiseres civielrechtelijk aansprakelijk 
wordt verklaard voor de betaling van de 
geldboete, voor de kosten en voor de 
:schadevergoedingen, zonder voorwerp 
wordt; 

Om die redenen, en zonder acht te 
slaan op het middel door eiser aange
voerd, hetwelk geen aanleiding geven kan 
tot cassatie zonder verwijzing, ver-nietigt 
het bestreden vonnis voor zover het eiser 
op de strafvordering en de civielrechte
lijke vorderingen veroordeelt; zegt dat 
tengevolge van deze vernietiging de 
beslissing waarbij eiseres civielrechtelijk 
.aansprakelijk wordt verklaard voor de 
betaling van de geldboete, voor de 
kosten en voor de schadevergoedingen, 
zonder voorwerp wordt ; beveelt dat van 
dit arrest melding zal worden gemaakt 

-op de kant van de gedeeltelijk vernie-
tigde beslissing ; laat de kosten ten laste 
van de Staat ; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar de Correctionele Rechtbank te 
Kortrijk, zitting houdende m hoger 
beroep. 

10 april 1973. - 2e kamer. - Voor
zitter, de H. Naulaerts, raadsheer waar
nemend voorzitter. :__ Verslaggeve1·, de 
H. Chatel. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Lenaerts, advocaat-generaal. 
Pleiter, de H. Simont. 

2e KAMER. - 10 april 1973. 

VOORZIENING IN CASSATIE. 
TERMIJN. - STRAFZAKEN. - VooR
ZIENING TEGEN EEN VERSTEKARREST 
EN TEGEN EEN ARREST DAT HET VERZET 
ALB ONGEDAAN BESOROUWT.- Voo:R
ZIENING INGESTELD NA RET VERSTRIJ

KEN VAN DE TERMIJN BEPAALD BIJ 
ARTIKEL 373 VAN RET WETBOEK VAN 
STRAFVORDERING, DIE BEGINT TE LO· 
PEN DE DAG NA DE BETEKENING VAN 
RET TWEEDE ARREST. - NIET ONT
VANKELIJKE VOORZIENING. 

Niet ontvankelijk is de voorziening van de 
beklaagde tegen een versteka1"1'est en 
tegen het arrest dat het verzet tegen het 
eerste arrest wegens niet-verschijning 
als ongedaan beschouwt, wanneer de 
voorziening wordt ingesteld na het ver
strijken van de termijn bepaald bij 
artikel 373 van het Wetboek van stmj
vordering, die begint te lopen de dag na 
de betekening van het a?Test dat het 
verzet als ongedaan beschouwt (1). (Sv., 
art. 373.) 

(KONTOGIANNIS.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op de' bestreden 
arresten, op 28 juni 1972 en 10 augustus 
1972 door het Hof van beroep te Brussel 
gewezen; 

Overwegende dat het verstekarrest 
van I 0 augustus 1972 eisers verzet tegen 
het verstekarrest van 28 jtmi 1972 ·als 
ongedaan beschouwt wegens niet-ver
schijning; 

Overwegende dat het arrest van 
10 augustus 1972 aan eiser betekend is op 
25 augustus 1972 en de voorziening eerst 
op 2 november 1972 ingesteld is, dit is na 
het verstrijken van de termijn voorge
schreven bij artikel 373 van het Wetboek 
van strafvordering ; 

Dat de voorziening tegen deze beslis
sing derhalve niet ontvankelijk is ; 

Overwegende dat de termijn waarover 
eiser beschikt om zich in cassatie te 
voorzien tegen het verstekarrest van 
28 juni 1972, waartegen hij een verzet 

(1) Cass., 15 juni 1970 (Arr. cass., 1970, 
biz. 964); raadpi. cass., 9 november en 21 de
cember 1971 (ibid., 1972, biz. 255 en 405). 
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heeft gedaan dat als ongedaan wordt 
beschouwd, dezelfde is als die waarover 
hij beschikte om cassatieberoep in te 
stellen tegen het arrest waarbij het verzet 
als ongedaan wordt beschouwd ; 

Dat deze termijn verstreken is, zodat 
de voorziening tegen het arrest van 
28 juni 1972 evenmin ontvankelijk is; 

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

10 april 1973. - 2 8 h.amer. - Voo1·
zitte1·, de H. Naulaerts, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Verslaggever, de 
H. Van Leckwijck. - Gelijkluidende con
clusie, de H. Lenaerts, advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 10 april 1973. 

1°BEWIJS.- STRAFZAKEN. -BURGER
LIJKE RECHTSVORDERING. - BEWIJS
MIDDELEN. - AAGLIST OF BEDROG. -
ALLE BEWIJSMIDDELEN TOELAATBAAR. 

2° CASSATIEMIDDELEN. - STRAF
ZAKEN. - Mn:iDEL GEGROND OP EEN 
DOOR DE RECHTER BEGANE RECHTS
DWALING. - DWALING ZONDER IN
VLOED OP DE WETTIGHEID VAN RET 
BESCHIKKENDE GEDEELTE. ~MinDEL 
ZONDER BELANG. 

3°BEWIJS.- STRAFZAKEN. -BURGER
LIJKE RECHTSVORDERING. - VERMOE
DENS. BURGERLIJK WETBOEK, 
ARTIKEL 1353.- BEPA,ALDE VERMOE
DENS.- BEGRIP. 

1° Het bewijs van arglist of bedrog kan 
door alle bewijsmiddelen w01·den gele
verd (1). (B.W., art. 1349 en 1353.) 

2° Niet ontvanlcelijk bij gebrek aan belang 
is het middel dat aan de 1·echte1· verwijt 
een 1·echtsdwaling te hebben begaan, 
wanneer deze zonder invloed is op de 
wettigheid van het bestreden beschikkende 
gedeelte (2). 

(1) Raaclpl. cass., 19 april 1909 (B~tll. en'' 
PASIC., 1909, I, 210) en 5 oktober 1967 (Arr. 
cass., 1968, blz. 172); DE PAGE, Traite cle 
droit civil belge, III, nrs. 713, D, en 928. 

(2) Cass., 10 mei 1971 (Arr. cass., 1971, 

3° Onder " bepaalde » vermoedens in de zin 
van a1·tikel 1353 van het Bu1·gerlijlc 
Wetboek · wordt verstaan dat het onbe
kende jeit in rechtst1·eeks verband staat 
met de' bekende jeiten, waaruit de rechter 
het bestaan van het onbekende jeit 
afteidt (3). 

(KOCKX A., T. KOCKX F.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 8 november 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 
schending van de artikelen 1341, 1348 
en 1353 van het Burgerlijk Wetboek, 

doordat het bestreden arrest beslist dat 
artikel 1353 in fine van het Burgerlijk 
W etboek het bewijs door vermoedens 
toelaat tegen de inhoud van de akte van 
27 september 1969, wanneer tegen die 
handeling uit hoofde van arglist of 
bedrog opgekomen wordt, en de telast
legging D (misbruik van vertrouwen) ten 
laste van eiseres bewezen verklaart op 
grond van « een bundel onrechtstreekse, 
overeenstemmende en · pertinente ver
moedens », 

terwijl, eerste onderdeel, artikel 1353 
in fine van het Burgerlijk W etboek een 
overbodige en onnodige bepaling inhoudt 
en het arrest uitsluitend daarop steunt 
om te beslissen da" het bewijs door 
vermoedens tegen hogervermelde akte 
toelaatbaar is ; 

tweede onderdeel, ·artikel 1353 van het 
Burgerlijk W etboek geen andere dan 
« gewichtige, bepaalde en overeenstem
mende » vermoedens toelaat, en « per
tinente » niet hetzelfde beduidt als 
« bepaalde » : 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat, wanneer men tegen 
een harideling opkomt uit hoofde van 

blz. 891) en 20 clecember 1971 (ibid., 1972, 
blz. 382). 

{3) BAUDRY-LACANTINERIE, Droit civil, 
Obligations, IV, nr. 2698; KLUYSKENS, 
Beginselen van burgerlijlc recht, I, nr. _320-; 
raaclpl. cass., 4 maart 1969, tw('e arresten 
(An·. cass., 1969, blz. 627 en 631). 
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atglist of bedrog, men zich buiten het 
toepassingsgebied van artikel 1341 van 
het Burgerlijk W etboek bevindt en alle 
bewijsmiddelen zonder enige beperking 
toelaatbaar zijn ; 

Dat het onderdeel, bij gebrek aan 
belang, niet ontvankelijk is ; 

W at het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat onder " bepaalde 
vermoedens " in de zin van artikel 1353 
van het Burgerlijk Wetboek wordt ver
staan dat het onbekende feit in recht
streeks verband staat met het bekende 
feit ; dat " pertinente vermoedens >1 

·dezelfde betekenis heeft ; 
Dat het onderdeel niet kan worden 

aangenomen ; 

En overwegende dat de substantiele of 
<JP 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 : 

Overwegende dat eiseres geen bijzonder 
middel aanvoei't ; 

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

10 april 1973. - 2e kamer. - Voo1·
.zitter en Verslaggeve1·, de H. Naulaerts, 
raadsheer waarnemend voorzitter. -
Gelijlclttidende conclusie, de H. Lenaerts, 
advocaat-generaal.- Pleiter, de H. Ooms 
(van de balie te Antwerpen). 

2e KAMER. - 10 april 1973, 

1° SCRIP -SCHEEPV AART. 
BINNENVAART. - DOORVAART VAN 
EEN SLUIS. - DOORVAART VOLGENS DE 
ORDE VAN AANKOMST DER VAARTUIGEN 
AAN DE STOPPALEN. - DRAAGWIJDTE. 

2° SCHIP-SCHEEPVAART. 
BINNENVAART. - BELEMMERING VAN 
DE DOORVAART. - VAARTUIGEN DIE 
NAAST ELKAAR VOOR EEN SLUIS LIG
GEN. - BELEMMERING VEROORZAAKT 
DOOR RET VAARTUIG DAT DE SLIDS NIET 
RET EERST MAG DOORVAREN. 

1? Artikel 28, § 1, van het koninklijk 
besluit van 15 oktober 1935, volgens 
hetwelk de doorvaa1·t van een sluis 
geschiedt volgens de m·de van aanlcomst 
der vaartuigen aan de stoppalen, geldt 
ook voor de vaartuigen die de stoppalen 
reeds voorbij zijn gevaren; § 8 van 
hetzelfde artikel, volgens wellce geen 
voo1Tang van doorva1·en kan gelden 
tegenover vaartuigen die reeds binnen 
het kunstwm·k varen of wam·van de 
voorsteven de stoppaal voorbij is, doen 
geen afbreuk aan de door § 1 gestelde 
1·egel. 

2° Om uit te maken welk van twee vaar
tuigen die naast elkaar v66r een sluis 
liggen, de helft van de wate1·weg voor 
andere vaartuigen, vlottreinen of vlotten 
niet vrijlaat, mag de rechter beslissen dat 
het vaartuig dat niet de voor1·ang van 
doorvaart in de shtis heeft, de doorvaart 
belemmert. (K.B. van 15 oktober 1935, 
art. 16,lid 1, en 28.) 

(VAN LEEMPUT.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 21 november 1972 in hoger 
beroep gewezen door de Correctionele 
Rechtbank te Turnhout ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 28, § 8, van het 
koninklijk besluit van 15 oktober 1935 
houdende het algemeen reglement der 
scheepvaartwegen van het koninkrijk, 

doordat het bestreden vonnis beslist 
dat het schip " Telstar " de voorrang 
genoot bij de doorvaart van de sluis 
omdat het reeds de dag te voren de 
500 meter-paal voor de sluis v66r het 
schip van eiser was voorbijgevaren, 

terwijl, volgens voormeld artikel 28, 
§ 8, geen voorrang van doorvaren kan 
gelden tegenover· vaartuigen die reeds 
binnen de kunstwerken varen en ieder 
vaartuig waarvan de voorsteven de stop
paal voorbij is, beschouwd wordt als het 
kunstwerk binnengevaren : 

Overwegende dat artikel 28, § 8, van 
het algemeen reglement der scheepvaart
wegen van het koninkrijk enkel voor
schrijft dat de voorrangen opgesomd in 
de §§ 2 tot 4 van dit artikel niet gelden 
tegenover vaartuigen die reeds binnen 
de kunstwerken varen of waarvan de 
voorsteven de stoppaal voorbij is ; dat 
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dit voorschrift geen afbreuk doet aan 
de algemene regel, vervat in § 1 van 
dit artikel, volgens welke de doorvaart 
van slu:izen geschiedt volgens de orde van 
aankomst der vaartuigen aan de stop
palen; 

· Dat het middel naar recht faalt ; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
scheriding van artikel 28 van het konink
lijk besluit van 15 oktober 1935 houdende 
het algemeen reglement der scheepvaart
wegen van het koninkrijk, 

doo1·dat het vonnis de inbreuk op 
artikel 16, lid 1, van bedoeld reglement 
afleidt uit ecn inbreuk op artikel 28 van 
hetzelfde reglement, 

tenvijl beide bepalingen geen onderling 
verband hebben, artikel 16, lid 1, enkel 
de verplichting oplegt de helft van de 
waterweg voor andere vaartuigen vrij te 
laten, doch geen voorrang instelt, en het 
afleiden van een inbreuk op artikel 16 nit 
een inbreuk op artikel 28 een ongeoor
loofde uitbreiding van dit laatste artikel 
inhoudt: 

Overwegende dat wanneer twee vaar
tuigen, zoa1s het vonnis het ten deze 
vaststelt, naast elkaar liggen en alzo de 
doorvaart van de andere vaartuigen 
belemmeren, de rechter moet nagaan 
welk van de twee vaartuigen de belem
mering uitmaakt, met andere woorden 
welk van de twee vaartuigeh niet langs 
het andere mag liggen; 

Overwegende dat de rechter die vast
stelt dat een van de vaartuigen, op grond 
van artikel 28 van het algemeen regle
ment, het eerst de sluis mocht doorvaren 
omdat het v66r het andere vaartuig aan 
de stoppaal was aangekomen, meteen 
beslist dat het andere vaartuig niet naast 
het eerste mocht gaan liggen; 

Overwegende dat hij zodoende arti
kel 28 niet uitbreidt tot een geval waar
voor het niet is geschreven, maar enkel 
de toepassingsvoorwaarden van artikel 16 
omschrijft; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

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

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

10 april 1973. ~ 2e kamer. ~ Voor
zitter en Ve1·slaggever, de H. Naulaerts, 
raadsheer waarnemend voorzitter. 
Gelijkluidende conclusie, de H. Lenaerts, 
advocaat-generaal. Pleiter, de 
H. Dieryck (van de balie te Antwerpen). 

2e KAMER. - 10 april 1973, 

VOORZIENING IN CASSATIE. 
TERMIJN. ~ STRAFZAKEN. ~BURGER· 
LIJKE RECETSVORDERING. :_____ SCHADE 

DIE ONDERSCHEIDEN BESTANDDELEN 
01\iVAT. ~ ARREST' DAT DEFINITIEF 
UITSPRAAK DOET OVER EEN V.A,N DEZE 
BESTANDDELEN EN VOOR RET OVERIGE 

EEN VOORLOPIOE VERGOEDING TOEKENT 
EN EEN ONDERZOEKSMAATREGEL BE· 
VEELT. ~ GEEN BEVOEGDHEIDSGE

SCHIL. VoORZIENING VOOR DE 
EINDBESLISSING. ~ VoORZIENING NIET 
ONTV ANKELIJK. 

Niet ontvankelijk is de v661· de eindbeslis
sing ingestelde voorziening tegen een 
arrest dat, zonde1· ove1· een bevoegdheids
geschil ttitspraak te doen, definitief 
uitspmak doet ove1· een bestctnddeel vah 
de schade en voor de andere bestanddelen 
een voorlopige ve1·goeding toekent en een 
onde1·zoeksmaatregel beveelt (l). (Sv., 
art. 416.) 

(GOES E. EN J., T. BEYNE 
EN LITISCONSORTEN.) 

ARREST. 

HET HOF ; ~ Gelet op het bestreden 
arrest, op 27 november 1972 op verwij
zing door het Hbf van beroep te Brussei 
gewezen; 

Gelet op het arrest van het Hof van 
27 jtmi 1972 (2) ; 

A. Wat betreft de voorziening van 
G-oes Eric, beklaagde : 

I. In zoverre de voorziening gericht is 

(1) Cass., 29 januari 1968 (Ar1·. cass., 1968, 
blz. 712), 10 maart 1969 (ibicl., 1969, blz. 643); 
vgl. cass., 30 mei 1972 (ibid., 1972, blz. 919). 

(2) Arr. cass., 1972, blz. 1029. 
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tegen de beslissing over de strafvorde
ring: 

II. In zoverre de voorziening gericht is 
tegen de beslissing over de civielrechte
lijke vorderingen : 

Overwegende dat eiser verklaart af
stand te doen van zijn voorziening in 
zoverre zij gericht is tegen de beslis
singen waarbij aan de verweerders provi
sionele vergoedingen worden toegekend 
en een desktmdige wordt aangesteld; 

Overwegende dat, in zoverre het arrest 
aan eerste verweerder een definitief 
bedrag van 22.246 frank toekent, de 
voorziening niet ontvankelijk is, vermits 
dit bedrag slechts bepaalde elementen 
van de geleden schade betreft en er voor 
het over'ige een provisie wordt toegekend 
met aanstelling van een desknndige ; dat 
zodanige beslissing, die overigens geen 
uitspraak doet over een betwisting om
trent de bevoegdheid, geen eindbeslissing 
is in de zin van artikel 416 van het 
Wetboek van strafvordering; 

B. Wat betreft de voorziening van 
Goes Jaak, civielrechtelijk aansprake
lijke partij : 

Overwegende dat uit geen stuk waarop 
het Hof vermag acht te slaan blijkt dat 
de voorziening betekend werd aan de 
partijen tegen wie zij gericht is; dat zij 
derhalve niet ontvankelijk is ; 

Om die redenen, decreteert de afstand 
van de voorziening van Goes Eric, in 
zoverre zij gericht is tegen de beslissingen 
waarbij aan de verweerders provisionele 
vergoedingen worden toegekend ; ver
werpt zijn voorziening voor het overige ; 
verwerpt de voorziening van Goes J aak ; 
veroordeelt de eisers in de kosten. 

10 april 1973. - 2e kamer. - Voo1·
zitter en Ve1·slaggeveT, de H. Naulaerts, 
raadsheer waarnemend voorzitter. 
Gelijkluidende conclusie, de H. Lenaerts, 
advocaat-generaal.- PleiteT, de H. Hou
tekier. 

3e KAMER. - 11 april 1973. 

·I o INKOMSTENBELASTINGEN. 

CASSATIE1 1973. - 26 

AANSLAG EN INKOHIERING. - NIEUWE 
OF SUBSIDIAIRE .A,ANSLAG. - WETBOEK 
VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN, AR· 
TIKEL 260, 261 EN 262. - DRA.A.G· 
WIJDTE VAN DEZE WETTELIJKE BEPA· 
LINGEN. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN. 
AANSLAG EN INKOHIERING. - NIEUWE 
OF SUBSIDIAIRE AANSL.A,G. - WETBOEK 
VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN, AR· 
TIKEL 260, 261 EN 262. - TOEPAS
SINGSVOORWAARDE VOOR DEZE WETTE· 
LIJKE BEPALINGEN. 

3° INKOMSTENBELASTINGEN. 
AANSLAG EN INKOIIIERING. - NmuWE 
OF SUBSIDIAIRE AANSLAG. - WETBOEK 
VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN, AR· 
TIKEL 260, 261 EN 262.- 00RSPRON
KELIJKE AANSLAG NIETIG VERKLAARD 
WEGENS DE ONWETTELIJKHEID VAN 
HET BEWIJS GEBEZIGD TOT STAVING 
VAN HET BESTAAN VAN DE BELASTING· 
ELEMENTEN. - NIEUWE OF SUBS!· 
DIAIRE AANSLAG. - BEWIJS VAN DE 
.A,ANSLAGELEMENTEN. - BEGRIP. 

4o INKOMSTENBELASTINGEN. 
RAMING VAN DE BELASTBARE GROND· 
SLAG.- AKTEN, STUKKEN, REGISTERS, 
BESCHEIDEN OF INLICHTINGEN IN VER
B.A,ND MET DE RECHTSPLEGING. 
INZAGE VERLENEN AAN EEN AMBTE· 
NA.A.R BELAST MET DE VESTIGING OF 
DE INVORDERING VAN DE BELASTINGEN. 

UITDRUKKELIJKE MACHTIGING, 
NAA,RGELANG VAN HET GEVAL, VAN DE 
PROCUREUR·GENERAAL BIJ HET HOF 
VAN BEROEP OF VAN DE A,UDITEUR· 
GENERAAL BIJ HET MILITAIR GE
RECHTSHOF. 

5o INKOMSTENBELASTINGEN. 
AANSLAG EN INKOHIERING. - NIEUWE 
OF SUBSIDIAIRE AANSLAG. - WETBOEK 
VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN, AR· 
TIKEL 260, 261 EN 262. - BEWIJS 
VAN DE BELASTINGELEMENTEN TOT 
VESTIGING Y AN DE OORSPRONKELIJKE 
AANSLAG ENKEL GEGROND OP A,KTEN, 
STUKKEN, REGISTERS, BESCHEIDEN EN 
INLICHTINGEN IN VERBAND MET JUDI· 
ClAIRE RECHTSPLEGINGEN. - GEEN 
1\fACHTIGING VAN DE PROCUREUR-GENE
RAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP OF 
VAN DE AUDITEUR-GENERAAL BIJ HET 
MILITAIR GERECHTSHOF. - NIETIG
VERKLARING VAN DIE AANSLAG. -
NIEUWE OF SUBSIDIAIRE AANSLAG. -
BEWIJS VAN DE BELASTINGELEMENTEN 
GEGROND OP DEZELFDE AKTEN, STUK
KEN, REGISTERS, BESCHEIDEN OF IN
LICHTINGEN WAARVAN TOEN AAN DE 
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ADMINISTRATIE INZAGE VERLEEND 
WERD MET UITDRUKKELIJKE MACHTI
GING DE PROCUREUR-GENERAAL OF 
VAN DE AUDITEUR-GEN;ERAAL.- WET
TELIJKHEID. 

6° INKOMSTENBELASTINGEN. 
AANSLA,G EN INKOHIERING. - NIEUWE 
OF SUBSIDIAIR;E AANSLAG. - WETBOEK 
VAN DE INKOMSTENBELASTING;EN, AR-
1'IKEL 260, 261 EN 262.- BEWIJS VAN 
DE BELASTINGELEMENTEN. - BEGRIP. 

1° Ingevolge a1·tikel 260, 261 en 262 van 
het w etboek van de inkomstenbelastingen 
lean de administratie, in geval van nie
tigverklaring van een aanslag en on
geacht de omstandigheden, behoudens 
ve1·val en gewijsde, de belastingplichtige 
rechtsgeldig aanslaan op de inkomsten 
waarvoor hij wettelijk belasting ver
schuldigd is (1). 

2° Ingevolge artikel 260, 261 en 262 van 
het W etboek van de inkomstenbelastingen 
heeft de · administratie het recht een 
nieuwe aanslag te vestigen of een subsi
diaire aanslag aan het oorcleel van het 
hof van beroep te onderwerpen, n.l. 
wannem· de oo1·spronkelijke aanslag 
nietig verklaard is omdat het bestaan van 
cle belastingelementen, waarop cleze was 
gevestigcl, enkel en alleen op een onwettig 
bewijs was gegrond (2). 

3° W anneer een aanslag nietig verklaa1·cl is 
omdat het bestaan van de belastingele
menten enkel en alleen op een onwettig 
bewijs was gegrond, heeft cle administra
tie ingevolge artikel 260, 261 en 262 van 
het W etboek van cle inkomstenbelastin
gen het recht een nieuwe aanslag te 
vestigen of een subsidiai1·e aanslag aan 
het oo1·cleel van het hof van beroep te 
onclerwerpen, door het bewijs van belast
ba1·e inkomsten te leveren doo1· alle 
bewijsmiddelen die door de wet niet 
uitgesloten worden ; de administratie 
lean daartoe niet alleen een andere 

(1} Cass., 6 oktober 1970 (Arr. cass., 1971, 
blz. 121). 

(2} Cass., 23 oktober 1962 (Bull. en PASIC., 
1963, I, 1046). 

(3} Cass., 3 juni 1964 (Bull. en PAsiC., 1964, 
I, 1046). 

'(4) In strafzaken heeft het Hof beslist dat 
het onwettelijk optreden, o.a. van een ambte
naar van de ·gerechtelijke politie, geen gevolg 
kan hebben voor degene die er het slacht
offer van is ; inzonderheid dat een veroor-

bewijsmiddel aanwenden dan dat gebe
zigd tot staving van de oorspronkelijke 
aanslag, doch oak hetzelfde bewijsmiddel 
gebruiken, wanneer ten gevolge van een 
niet~we wettelijke bepaling of van een 
nieuw feit, de onwettelijkheid, waardoor 
het vroeger was aangetast, niet meer 
aanwezig is. 

4° Van de akten, stuklcen, registers, 
bescheiden of inlichtingen in verband 
met jttdiciaire rechtsplegingen mag geen 
inzage worden verleend aan een ambte
naar belast met de zetting of de invor
dering van de belastingen, dan met 
uitdruklcelijke machtiging; naargelang 
van het geval, van de procureur-generaal 
bij het hof van beroep of van de auditeur
generaal bij het Militavr Gerechtshof (3). 
(Wetb. van de inkomstenbel., art. 235, 
§ l.) 

5° W annee1· een aanslag nietig verklaard is 
omdat het bewijs van de belastingele
menten enkel en alleen gegrond was op 
akten, stulcken, registers, bescheiden of 
inlichtingen in verband met een judi
ciaire 1·echtspleging, waarvan zonder 
uitclrukkelijke machtiging, naargelang 
van het geval, van de procuret!r-generaal 
bij het hof van beroep of van de auditeur
generaal bij het Nlilitair Gerechtshof, 
inzage wenl verleend aan de am btenaar 
belast met de vestiging van de belasting, 
heeft de administratie het recht om onder 
de voorwaa1·den van a1·tikel 260 en 262 
van het '1-V etboek van de inkomsten
belastingen een niet!We aanslag te ves
tigen of onder de voo1·wam·den van 
artikel 261 en 21)2 van genoemd wetboek, 
aan het oordeel van het hof van be1·oep 
een sttbsidiai1·e aanslag te onde1·wetpen, 
doo1· het bewijs te leveren van de belas
tingelementen op grand van dezelfde 
akten, stuklcen, registers, bescheiden of 
inlichtingen, zo er ditmaa.l aan de 
administmtie inzage van verleend is met 
uitclrukkelijke machtiging, naargelang. 
van het geval, van een van voormelde 
magistraten (4). 

deling niet mag gegrond worden op de vast
stellingen tijdens een onwettelijke hniszoe
king en op de bewijzen die aan de hand van. 
deze vaststellingen werden verzameld (cass., 
10 december 1923, Bull. en PAsrc., 1924, I; 
66 en de conclusie van procureur-generaal 
P. Leclercq, toen eerste advocaat-generaal; 
24 mei 1948, ibid., 1948, I, 334; 13 oktober 
1952, ibid., 1953, I, 52 en 22 juni 1971, Art·. 
cass., 1971, blz. 1070). Ret bewijs van een 
misdrijf kan evenwel worden afgeleid nit la-
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6° Opdat de administratie ingevolge 
artikel 260, 261 en 262 van het Wetboek 
van de inkomstenbelastingen het recht 
zou hebben een nieuwe aanslag te 
,vestigen of een subsidiaire aanslag aan 
het oordeel van het hof van beroep te 
onderwerpen, wordt niet vereist dat de 
bewijsmiddelen aangewend tot staving 
van deze aanslagen reeds bestonden, ter 
kennis gebracht Werden van de adminis
tratie of reeds wettelijlc konden gebezigd 
worden bij de vestiging van de oorspron
kelijke aanslag, die door de nieuwe of 
subsidiaire aanslag is vervangen. 

(BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINAN

CIEN, T. COOPERATIEVE VENNOOTSCHAP 
« DE VERENIGDE DENDERMELKE

RIJEN ll,) 
ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 16 juni 1972 door het Hof van 
beroep te Gent gewezen; 

Over het eerste en het derde middel 
samen, 

het eerste, afgeleid uit de schending van 
de artikelen 57bis, § 1, lid 3, 74bis van 
de wetten betreffende de inkomstenbe
lastingen, gecoordineerd bij het besluit 
van de Regent van 15 januari 1948, 235, 
§ 1, lid 2, 260 en 261 van het Wetboek 
van de inkomstenbelastingen, 

doordat het bestreden arrest de subsi
diaire aanslagen die, op grond van 
artikel 74bis, lid 2, van de wetten betref
fende de inkomstenbelastingen, gecoor
dineerd bij het besluit van de Regent van 
15 januari 1948, en van artikel 261 van 
het W etboek van de inkomstenbelas
tingen, bij verzoekschrift van 16 novem
ber, 1971 aan de goedkeuring van het 
hof van beroep werden onderworpen, 
nietig verklaart omdat het verslag en de 
berekeningen van de rijksinspecteur 
Wallez, die voorheen wederrechtelijk ter 

tere verklaringen van een beklaagde, die geen 
verband houden met deze onwettelijke han
deling (cass., 22 juni 1971, waarvan zoeven 
sprake). 

Het onderhavige, arrest doet uitspraak 
inzake een procedure betreffende directe 
belastingen en stelt niet vast dat het bewijs 
van de belastingelementen, waarop de subsi
diaire aanslag was gegrond, gebracht werd 
ten gevolge van een onwettelijk optreden of 
van een onwettelijke handeling of ·nog dat 

kennis van de administratie gekomen: 
zijn, nog steeds tot grondslag van de 
subsidiaire aanslagen aangevoerd worden, 
al blijkt het weliswaar dat de adminis
tratie er ditmaal geldig kennis van heeft 
genomen, en het deze beslissing tot 
nietigverklaring steunt op de overwegin
gen dat de gevolgen van de wederrech
telijke kennisneming van bepaalde stuk
ken van een strafonderzoek niet kunnen 
hersteld worden door de regelmatige 
toelating die later gegeven wordt om van 
diezelfde stukken kennis te nemen en 
er anders over oordelen er op neerkomt 
de uitdrukkelijke bepalingen van de arti
kelen 57bis van de gecoordineerde wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen en 
235, § 1, lid 2, van het Wetboek van de 
inkomstenbelastingen volledig te ont
zenuwen, 

terwijl noch de in het arrest aange
haalde wetsbepalingen noch enige andere 
rechtsregel de adminiscratie verbieden 
bepaalde feiten, stukken of bewijsmid
delen, waarvan zij oorspronkelijk op 
wederrechtelijke wijze kennis nam, later 
en binnen het raam van de procedure 
ingesteld bij de artikelen 74bis van de 
gecoordineerde wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen en 260 en 261 
van het Wetboek van de inkomstenbe
lastingen in te roepen, mits zij intussen 
op regelmatige en wettige wijze van 
diezelfde feiten, stukken of bewijsmid
delen kennis heeft gekregen, 

terwijl het feit de toepassing van de 
voormelde artikelen 74bis, lid 2, van de 
gecoordineerde wetten en 261 van het 
W etboek van de inkomstenbelastingen 
uit te sluiten omdat zij niet veroorloven 
de gevolgen te herstellen van de weder
rechtelijke kennisneming van bepaalde 
stukken van een strafonderzoek ten tijde 
van de vestiging van de als nietig te 
beschouwen oorspronkelijke aanslagen, 
er op neerkomt de bepalingen van de 
voormelde artikelen 57bis en 235, § 1, 
lid 2, volledig te ontzenuwen, en het 
arrest, hoewel het erkent dat de adminis-

het bewijs hieruit zou voortgevloeid zijn, 
doch wel dat indien, voor de oorspronkelijke 
aanslag, het bewijs van de belastbare inkom
sten door de administratie werd geleverd op 
grond van elementen die haar onwettelijk 
werden medegedeeld, zij evenwel, voor de 
subsicliaire aanslag, het bewijs van het bestaan 
van dezelfde inkomsten had geleverd op 
grond van elementen die haar Iate1· wettelijk 
waren hekendgemaakt. 
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tratie om tot de procedure van subsidiaire 
aanslagen over te gaan ditmaal geldig 
kennis heeft genomen van alle gegevens 
van het strafbundel, aan de tekst 
van artikel 74bis van de gecoi:irdi
neerde wetten betreffende de inkomsten
belastingen en van de artikelen 260 en 
261 van het Wetboek van de inkomsten
belastingen een voorwaarde toevoegt, 

en terwijl, nu het arrest oordeelt dat de 
nietigheid van de eerste wederrechtelijke 
kennisneming zich uitstrekt tot de latere 
rechtsgeldige kennisneming om deze 
eveneens nietig te maken, deze tweede 
regelmatige keimisneming niet bedoeld is 
om de eerste retroactief rechtsgeldig te 
maken, doch een zelfstandige toepassing 
van een wettelijke regeling uitmaakt, 
met name een combinatie van arti

. kel 57bis, § l, lid 3, met artikel 74bis, 
lid 2, van de gecoi:irdineerde wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen en 
van artikel 235, § 1, lid 2, met artikel 261 
van het Wetboek van de inkomsten
belastingen, waardoor een afzonderlijke 
rechtshandeling, totaal onafhankelijk van 
de eerste, tot stand komt, zodat de 
nietigheid van de eerste niet de nietigheid 
van de tweede handeling tot gevolg 
heeft; 

het derde, afgeleid uit de schending van 
de artikelen 7 4bis van de bij het besluit 
van de Regent van 15 januari 1948 
gecob1:dineerde wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen, 260 en 261 van het 
Wetboek van de inkomstenbelastingen, 

· dom·dat .het arrest, na te hebben 
verwezen naar zijn vorige overwegingen 
die enkel in verband kunnen worden 
gebracht met de notie « nieuwe be
wijsmiddelen "• voorhoudt dat er geen 
belastingbestanddelen bestonclen bij de 
vestiging van de oorspronkelijke aan
slagen en hieruit afleidt dat de adminis
tratie niet vermocht subsidiaire aan
slagen te vestigen, vermits deze slechts 
op grond van dezelfde belastingelementen 
als de oorspronkelijke aanslagen mogen 
worden gevestigd, 

terwijl het arrest aldus een verkeerde 
interpretatie geeft van het begrip " belas
tingbestanddelen " of « _ belastingele
menten "• dat enkel wijst op de materiele 
elementen die bijdragen tot de vast
stelling van de belastbare winst en geens
zins op de bewijsmiddelen die van deze 
winst kmmen doen blijken : 

Overwegende dat, na vastgesteld te 
hebben dat de subsidiaire aanslagen 
steunen op dezelfde supplementaire be-

drijfsinkomsten als die waarop de oor
spronkelijke aanslagen gevestigd waren, 
het arrest niettemin beslist dat « er geen 
belastingbestanddelen bestonclen bij de 
vestiging van de oorspronkelijke aan
slagen"; 

Dat het deze beslissing grondt op de 
overweging, dat bedoelde oorspronkelijke 
aanslagen gevestigd waren op inkomsten 
die aan het licht gekomen waren dank zij 
een verslag dat behoorde tot een straf
rechtelijk onderzoek en dat weder
rechtelijk in het bezit van de administra
tie gekomen was ; 

Dat het arrest zocloende het bestaan 
van belastbare inkomsten en het bewijs 
daarvan verwart ; 

Overwegende dat de artikelen 260 en 
261 van het Wetboek van de inkomsten
belastingen ertoe strekken, in geval van 
nietigverklaring van een aanslag en 
ongeacht de reden v~n de vernietiging, 
behoudens verval en rechterlijk gewijsde, 
aan de administratie de mogelijkheid te 
verschaffen de pelastingplichtige rechts
geldig aan te slaan wegens belastingen 
die hij wettelijk is verschuldigd ; 

Dat nieuwe of subsidiaire aanslagen 
derhalve mogen gevestigcl worden, onder 
meer wanneer, zoals ten deze, de oor
spronkelijke aanslagen vernietigcl werden 
omclat het bestaan van de aangeslagen 
inkomsten uitsluitend op bewijsmiddelen 
werd gesteund die onwettelijk waren ; 

Dat het bewijs van de belastbare 
inkomsten, in verband met het vestigen 
van nieuwe of subsidiaire aanslagen, 
derhalve nooclzakelijkerwijze anders dan 
in verband met de oorspronkelijke aan
slagen, door de administratie wettelijk 
mag geleverd worden ; dat deze daartoe 
al de bewijsmiddelen mag aanwenden die 
door de wet niet uitgesloten worden ; 

Overwegende dat, om bedoeld bewijs 
te leveren, de administratie niet enkel 
bewijsmiddelen van een andere aard mag 
inroepen maar ook onder meer clezelfcle 
middelen als die welke in verband met de 
oorspronkelijke aanslagen werclen gebe
zigcl indien ofwel tengevolge van een 
nieuwe wetsbepaling ofwel, zoals ten 
deze, tengevolge van een nieuw feit de 
onwettelijkheid die ze alsclan aantastte 
niet 1neer aanwezig is ; 

Dat de administratie het bestaan van 
de belastbare inkomsten voor het vesti
gen van de oorspronkelijke aanslagen 
niet vermocht te bewijzen op grond van 
bescheiden waarvan, bij gemis van een 
machtiging van de bevoegcle procureur
generaal, haar niet wettelijk inzage 
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mocht gegeven worden; dat zij integen
deel bedoeld bewijs wel mocht leveren, in 
verband met de subsidiaire aanslagen, op 
grond van dezelfde bescheiden, nu, op 
het ogenblik dat zij bedoelde aanslagen 
ter beoordeling aan het hof van beroep 
heeft overgelegd, haar wettelijk inzage is 
gegeven van deze dokumenten ; 

Overwegende dat, al kan een nieuwe 
of subsidiaire aanslag slechts wettelijk 
gevestigd worden indien op het ogenblik 
waarop de oorspronkelijke aanslag geves
tigd werd, de gewone of de buitengewone 
belastingbermijn, naargelang van het 
geval, niet verstreken was, er nochtans 
niet is v:ereist dat de bewijsmiddelen 
welke de administratie doet gelden tot 
staving van bedoelde nieuwe of subsi
diaire aanslagen ofwel reeds bestonden, 
ofwel reeds ter kennis van de adminis
stratie werden gebracht, ofwel nog reeds 
wettelijk konden aangewend worden, 
toen deze oorspronkelijke aanslagen wer
den gevestigd ; 

Dat de middelen gegrond zijn ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest, in zoverre het uitspraak doet 
over de subsidiaire aanslagen, de terug
betaling van het eventueel te veel ge'inde 
beveelt'en over de kosten beslist; beveelt 
dat melding van dit arrest zal worden 
gemaakt op de kant van de gedeeltelijk 
vernietigde beslissing ; houdt de kosten 
aan opdat erover door de feitenrechter 
wordt beslist ; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar het Hof van beroep te Brussel. 

ll april 1973. - 3e kamer. - Voor
zitter en Ve1·slaggever, de H. Wauters, 
raadsheer waarnemend voorzitter. 
Gelijkluidende conclusie, de H. Dumon, 
advocaat-generaal. Pleite1·s, de 
HH. Claeys Bouuaert (van de balie te 
Gent) en P. Delafontaine (van de balie 
te Kortrijk). 

1 e KAMER. - 12 april 1973. 

1° BEWIJS.- BURGERLIJKE ZAKEN.
TERUGVORDERING VAN HET ONVER
SCHULDIGD BETAALDE. - BEWIJS VAN 
DE ONVERSCHULDIGDE BETA.LING. -
BEWIJSLAST. 

2° TERUGVORDERING VAN HET 
ONVERSCHULDIGD BETAALDE. 
- BEWIJS VA,N EEN ONVERSCHULDIGDE 
BETA.LING. - BEWIJSLAST. 

1° en 2° H et bewijs van een onverschul
digde betaling 1·ust op degene die het on
verschuldigd betaalde terugvordert (1). 
(B.W., art. 1235, 1315 en 1376.) 

(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « BUTCH », 
T. BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN 
VERKEERSWEZEN EN VAN POSTERIJEN, 
TELEGRAFIE EN TELEFONIE·, EN REGIE 
DER POSTERIJEN.) 

ARREST (vertaling). 

HET HOF ; - GEjlet op het bestreden 
arrest, op 31 januari 1972 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 1235, 1338, lid 2, 
1376, 1377 van het Burgerlijk Wetboek 
en 97 van de Grondwet, · 

doordat, nu het uitspraak moest doen 
over <;ie eis waarbij eiseres de bedragen 
terugvorderde die het bestuur der pos
terijen, op grond van de op 10 juli 1964 
te W enen ondertekende universele post
overeenkomst, van haar als bijkomend 
port h'ad gevorderd, en ten aanzien van 
de conclusie van eiseres waarin werd aan
gevoerd dat haar betalingen zonder oor
zaak waren gedaan, daar bedoelde uni
versele postovereenkomst tegen haar niet 
kon worden ingeroepen, aangezien ze 
niet volgens de voorgeschreven wijze 
was bekendgemaakt en ze niet de in
stemming van de Ka:rners had verkregen, 
het hof van beroep, bij het bestreden 
arrest, de vordering van eiseres niet ge
grond verklaart, om de reden dat zij dit 
port niet onverschuldigd heeft betaald 
omdat zij, na kmmis te hebben gekregen 
van het motiefvan de eis van het bestuur, 
zonder voorbehoud had aanvaard dit 
port te betalen om te bekomen dat de 
drukwerken die zij van een postkantoor 
in Nederland had verzonden in het Rijk 
zouden worden besteld, 

(1) Men raadplege cass., 17 september 1970 
(Arr. cass., 1971, biz. 47); DE P<~.GE, d. III, 
nr. 14, b; Dalloz, Rep. dr. civil, v 0 Repetition 
de l'indu, nr. 19. 
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terwijl; ee1·ste onderdeel, het feit aileen 
iets ontvangen te hebben dat hem niet 
verschuldigd was bij degene die het ont
vangen heeft de verplichting doet ont
staan om degene die heeft betaald terug 
te betalen, zonder clat heu bovenclien vei'
eist is clat deze laatste die betaling onder 
clwang heeft verricht, zodat het arrest, 
clat niet betwist clat de 1.miversele post
overeenkomst, krachtens welke het liti
gieuze port van eiseres was gevorclercl, 
niet tegen haar kon worden ingeroepen, 
en clat, bijgevolg, de betaling ervan geen 
oorzaak had, en evenmin dat eiseres, op 
het ogenblik clat zij het port heeft be
taalcl, niet wist clat deze overeenkomst 
haar niet kon worden tegengeworpen, 
de vordering tot teruggave van het 
bedrag ervan niet kon afwijzen op grond 
van de enkele overweging dat zij zonder 
voorbehoud zou aanvaard hebben het 
port te betalen (schending van de in het 
middel bedoelde wettelijke bepalingen, 
behalve artikel 97 van de Grondwet); 

tweede onderdeel, het arrest, in zover het 
zich ertoe beperkt vast te stellen dat 
eiseres zou aanvaarcl hebben zoncler 
voorbehoud het litigieuze bijkomencle 
port te betalen, althans in het onzekere 
laat of, naar het oordeel van de feiten
rechters, eiseres, toen zij dit port heeft 
betaald, wist dat voormelcle 1.miversele 
postovereenkomst haar niet kon worden 
tegengeworpen, doch niettemin had be
sloten het bedrag ervan te betalen, dan 
wel of, hoewel zij er zich op dat ogenblik 
niet van bewust was dat de betaling die 
zij deed niet verschulcligd was, de om
standigheid dat zij zonder voorbehoud 
had aanvaard ze te doen haar het recht 
tot terugvorclering ontnam, zoclat het 
Hof zich in de onmogelijkheicl bevindt 
na te 9aan of, ten deze, de regels betref
fende de terugvorclering van wat niet 
verschulcligd is juist werden toegepast 
(schending van aile in het middel be
doelde teksten en inzonclerheicl van 
artikel 97 van de Grondwet) : 

Overwegencle dat het arrest vaststelt 
dat eiseres, die behoorlijk op de hoogte 
was gebracht van het motief van de eis 
van het bestuur, zonder voorbehoud 
heeft aanvaard het port te betalen dat 
van haar werd gevorderd opdat de druk
werken die zij van een postkantoor in 
Nederland had verzonden in het Rijk 
zouclen worden besteld ; 

Dat immers uit de door eiseres voor het 
hof van beroep genomen conclusie blijkt 
dat het Belgisch postbestuur haar ver-

wittigde dat het, overeenkomstig arti
kel IX van het slotprotocol van de op 
10 juli 1964 te Wenen ondertekende post
overeenkomst, gerechtigd was om ofwel 
de clrukwerken naar Nederland terug te 
zenden ofwel er het binnenlanclse port op 
te heffen; 

Dat uit deze overwegingen client te 
worden afgeleicl clat eiseres, die op de 
hoogte was gebracht van het recht dat 
het bestuur, met toepassing van de 
ov:ereenkomsten gesloten door de Lid
Staten van de wereldpostvereniging, be
zat om die drukwerken niet te bestellen 
en om ze terug te zenden naar het post
bestuur van het land van oorsprong, met 
kennis van zaken en vrijwillig heeft ge
kozen het litigieuze port te betalen, 
niet nit hoofde van de postovereenkomst 
waarvan zij betwist clat ze tegen haar 
kan worden ingeroepen, cloch krachtens 
het tarief clat in Belgie van toepassing is 
voor de bestelling van drukwerken bin
nen het land ; 

Dat zij nieu aanvoert, hoewel het be
wijs van een onverschuldigcle betaling 
op haar rust, clat het door haar betaalde 
port hoger was clan het gelclende tarief; 

Dat, clerhalve, het arrest, clat regelma
tig had vastgestelcl clat er, in het onder
havige geval, geen onverschulcligde be
taling had plaatsgehad, wettelijk heeft 
beslist clat er geen grond bestoncl om 
bedragen terug te geven ; 

Dat het micldel niet kan worden aan
genomen; 

Om die reclenen, verwerpt de voor
ziening ; veroorcleelt eiseres in de kosten. 

12 april 1973. - 1e kamer. - Voor
zitter, Baron Richard, raadsheer waar
nemencl voorzitter. - Ve1·slaggever, de 
H. Busin. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Paul Mahaux, eerste aclvocaat
generaal. - Pleiters, de HH. Faures en 
Fally. 

1 e KAMER. - 12 april 1973, 

1° INKOMSTENBELASTINGEN. 
WETBOEK VAN DE INKOMSTENBELAS

TINGEN. - PERSONENBELASTING. -
WINSTEN UIT EEN NIJVERH~IDS-, HAN

DELS- OF LANDBOUWBEDRIJF. - VER

GO;EDINGEN GEDURENDE DE EXPLOITA· 

TIE VERWORVEN ALS COJ\'lPENSATIE OF 
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TER GELEGENHEID VAN ENIGERLEI 
HANDELING WAARUIT EEN VERMINDE
RING VAN DE ACTIVITEIT OF VAN DE 
WINSTEN DER ONDERNEMING KAN 
VOORTVLOEIEN.- AFZONDERLIJKE BE
LASTING TEGEN DE AANSLAGVOET VAN 
I5 POT. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN. 
WETBOEK VAN DE INKOMSTENBELAS
TINGEN. - PERSONENBELASTING. -
WINSTEN UIT EEN NIJVERHEIDS-, HAN
DELS- OF LANDBOUWBEDRIJF. - VER
GOEDINGEN GEDURENDE DE EXPLOITA
TIE VERWORVEN ALS COMPENSATIE 
OF TER GELEGENHEID VAN ENIGERLEI 
HANDELING WAARUIT EEN VERMINDE
RING VAN DE ACTIVITEIT OF VAN DE 
WINSTEN DER ONDERNEMING KAN 
VOORTVLOEIEN. - WINSTEN BELAST
BAAR, ZELFS INDIEN ZIJ NIET DOOR HET 
BEDRIJF ZELF WORDEN VOORTGE
BRACHT. 

3° INKOMSTENBELASTINGEN. 
WETBOEK VAN DE INKOMSTENBELA.S
TINGEN. - PERSONENBELASTING. -
NIJVERHEIDS-, HANDELS- OF LAND
BOUWBEDRIJF. - BIJZONDERE BELAS
TINGHEFFING VASTGESTELD BIJ ARTI
KEL 93, § 1, 2°, b, VAN GENOEMD WET
BOEK. - ToEPASSINGsvooRWAARDEN. 

4° INKOMSTENBELASTINGEN. 
WETBOEK VAN DE INKOMSTENBELAS
TINGEN. - PERSONENBELASTING. -
LANDBOUWBEDRIJF. - FORFAITAIRE 
VERGOEDING DIE DE EXPLOIT ANT HEEFT 
VERWORVEN vVEGENS DE MISKENNING 
VA:!J ZIJN RECHT VAN VOORKOOP BIJ DE 
VERKOOP VAN LANDEIGENDOMMEN DIE 
HIJ IN PACHT HAD. - VERGOEDING 
AFZONDERLIJK BELA,STBAAR TEGEN DE 

AANSLA.GVOET VAN I5 POT. 

5°-CASSATIE.- TAAK VANHETHoF.
DIRECTE BELASTINGEN.· - BESTRE
DEN BESLISSING DIE HAAR BESCHIK
KENDE GEDEELTE GRONDT OP EEN 
DOOR DE VOORZIENING GEKRITISEERDE 
R:J!lDEN. - BEVOEGDHEID Y.AN HET 

(1) De regel is dezelfde voor de diverse be
roepsbezigbeden (Wetboek van de inkom
stenbelastingen, art. 93, § 1, 2°, b en 30, lid 2, 
2°, en 31, 1 °.) 

Over de betekenis van de · woorclen « als 
eornpensatie of ter gelegenheid van enigerlei 
handeling waaruit een vermindering van cle 
activiteit of van de winsten kan voortvloeien "• 
raaclplege men het verslag van cle Senaats-

HOF OM EEN RECETSGROND AAN TE 
VULLEN WAARDOOR HET BESCHIKKENDE 
GEDEELTE \VORDT GERECHTVAARDIGD. 

I 0 De vergoedingen van alle aard die de 
ondernemer van een nijverheids-, han
dels- of landbouwbed1·ijf ged~trende de 
exploitatie verwerft als compensatie of 
ter gelegenheid van enige1·lei handeling 
waaruit een vermindering van de activi
teit of van de winsten der onde7neming 
kan voortvloeien, zijn, in de regel, af
zondediJ'k belastbaa1· tegen de vaste 
aanslagvoet van 15 pet. (I). (Wetb. van 
de inkomstenbel., art. 93, § I, 2o, b, 
en 22, 6°.) 

2° De ve1·goedingen van alle aard die de 
ondernemer van een nijverheids-, han
dels- of landbouwbed1·ijf gedurende de 
exploitatie verwerft als compensatie of 
ter. gelegenheid van enige1'lei handeling 
waantit een vermindering van de activi
teit of van de winsten de.r onderneming 
kan vom·tvloeien, worden als belastba1·e 
winsten beschouwd, daar deze vergoe
dingen voo1·tvloeien uit ver1·ichtingen 
in verband met deze bedrijven, zelfs in
dien ze niet noodzakelijk worden voort
gebracht door het eigenlijke we1·k van 
de exploitant (2). (Wetb. van de inkom
stenbel., art. 21 en 22, 6°.) 

3° De bijzonde1·e belastinghetfing die, me.t 
name voor de nijveTheids-, handels- of 
landbouwbed1·ijven, bij artikel93, § 1, 2o, 
b, van het Wetboek van de inkomsten
belastingen is vastgesteld, is van toe
passing wegens de niet-periodiciteit van 
het inlcomen, zodm de ve1·goeding, die 
gedu1·ende de exploitatie is ve1·woTven 
als compensatie of te1· gelegenheid va1~ 
en-igerlei handeling waa1·uit een ve1'
mindering van de activiteit of van de 
winsten lean voortvloeien, een winst
de?·ving dekt en er een oorzakelijlc ver
band bestaat tussen de handeling waa1'
uit een '1-'ermindMing van activiteit of 
van winsten lean voortvloeien en de 
ontvangen ver!Joeding (3). (Wetb. van 
de inkomstenbel., art. 93, § 1, 2o, b, 
en 20, 6°.) 

corru:russ1e voor financien over het ontwerp, 
dat cle wet van 20 november 1962 is geworden, 
Pasin., 1962, blz. 1675. 

(2) Vgl. cass., 15 okwber 1968 (Ar1·. cass., 
1969, blz. 184) en cle in noot 1 op blz. 185 
vermelde arresten; men raaclplege cass., 22 ok
wber 1968 (ibid., 1969, blz. 217). 

(3) Men raaclplege cle memorie van toelich-
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40 De forjaitaire vergoeding die de exploi
tant van een landbouwbedrijj met toe
passing van artikel 1778quinquies van' 
het Burgerlijk Wetboek (wet van 1 je
bruari 19fl8) verwerjt, wegens de mis
kenning van zijn recht van voorkoop bij 
de verkoop van landeigendommen die 
hij in pacht had, is ajzonde1·lijk belast
baa1' tegen de aanslagvoet van 15 pet., 
overeenkomstig artikel 98, § 1, 2°, b, van 
het Wetboek van de inkomstenbelastin
gen. 

5o W anneer de best1·eden beslissing haar 
beschikkende gedeelte steunt op een doo1· 
de voorziening gekritisee1·de 1·eden, mag 
het Hof een rechtsg1'0nd aanvullen waar
door het beschikkende iJedeelte wordt 
gerechtvaardigd ( 1). 

(BELGISCHE STAAT, 
MINISTER VAN FINANCIEN, 

T. DEBRAY.) 

ARREST (vertaling). 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 17 maart 1972 door het Hof 
van beroep te Luik gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 21, 22, 6°, en 93, 
§ 1, 2°, b, van het Wetboek van de inkom-· 
sten belastingen, 

doordat, na te hebben beslist dat de 
vergoeding die verweerder had bekomen 
om ervan af te zien gebruik te maken van 
zijn recht van voorkoop een vermeerde
ring van in het bedrijf belegde activa 
vormt en, bijgevolg, in beginsel belast
baar is, het bestreden arrest beslist dat 
het litigieuze bedrag belast moet worden 
tegen de verminderde aanslagvoet van 
15 pet. waarvan sprake in artikel 93, 

.. § 1, 2°, b, van bet Wetboek van de 
inkomstenbe1astingen, en zulks op grond 
dat de vergoeding gedurende .de exp1oi
tatie werd verworven ter gelegenheid 
van een handeling waaruit een verminde
ring van de activiteit of van de winsten 
der onderneming kon voortvloeien, 

te1·wijl eenzelfde vergoeding niet te
gelijkertijd kan worden beschouwd als 
de vermeerdering van belegde activa en 

ting en de verslagen van de commissies voor 
financien bij de Karner van Volksvertegen
woordigers en de Senaat over het antwerp, 
dat de wet van 20 november 1962 is geworden, 

de compensatie van een winstderving, 
terwijl artikel 21 van het Wetboek van 

de inkomstenbelastingen winsten en ver
meerderingen onderscheidt en artikel 22 
van dit wetboek de in 6° bedoelde ver
goedingen als winsten aanmerkt, 

terwijl de winst die voortvloeit uit een 
vermeerdering van om het even welke 
in een bedrijf belegde activa in geen 
geval kan worden gerangschikt onder 
de vergoedingen als bedoeld in artikel 22, 
6°, van het Wetboek van de inkomsten
belastingen, of, dientengevolge, in aan
merking komen voor de verminderde 
aanslagvoet van 15 pet. die in artikel 93, 
§ 1, 2°, b, van dit wetboek is vastgesteld: 

Overwegende dat volgens artikel 93, 
§ 1, 2°, b, van het Wetboek van de in
komstenbelastingen afzonderlijk belast
baar zijn tegen de aanslagvoet van 
15 pet. de vergoedingen van aile aard 
waarvan sprake in artikel 22, 6°, van 
dit wetboek die de ondernemer van een 
nijverheids-, handels- of landbouwbe
drijf gedurende de exploitatie verwerft 
als compensatie of ter gelegenheid van 
enigerlei handeling waaruio een ver
mindering van de activiteit of van de 
winsten der onderneming kan voort
vloeien; 

Overwegende dat het arrest vaststelt 
dat verweerder, met toepassing, van 
artikel 1778quinquies van het Burger
lijk Wetboek (wet va:ri 1 februari 1963), 
een forfaitaire vergoeding heeft verwor
ven wegens de miskenning van zijn recht 
van voorkoop bij de verkoop van land
eigendommen die hij in pacht had ; 

Overwegende dat het arrest beslist dat 
deze vergoeding terecht werd belast als 
vermeerdering van in het bedrijf belegde 
activa, doch de aanslag nietig verklaart 
in zover er overeenkomstig voormelde 
bepaling van het Wetboek yan de in
komstenbelastingen geen afzonderlijke 
aanslag werd gevestigd ; 

Dat het deze laatste beslissing, waarop 
de voorziening aileen kritiek uitbrengt, 
hierop steunt dat het zonder belang is 
dat de vergoeding aan verweerder werd 
toegekend « ten einde " hem schadeloos 
te stellen voor het niet-uitoefenen van 
zijn recht van voorkoop veeleer dan 
« om " he1n te vergoeden voor een ver
mindering van zijn activiteiten of win-

Pasin., 1962, biz. 1339, 1438, 1465 en 1675. 
(1) Cass., 28 april 1972 (A1·r. cass.,. 1972, 

blz. 817) en de in de noot verrnelde arresten ; 
zie ook cass., 28 maart 1973, supra, biz. 758. 
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sten, wanneer het zeker blijft dat de 
vergoeding door verweerder gedurende 
de exploitatie werd verworven ter gele
genheid van een handeling waaruit een 
vermindering van de activiteit en van de 
winsten van zijn onderneming kon voort
vloeien, welke omstandigheid volstaat 
om de afzonderlijke aanslag van de ver
goeding tegen de aanslagvoet van 15 pet. 
te rechtvaardigen ; 

Overwegende, enerzijds, dat de ver
goedingen als bedoeld in artikel .22, 6°, 
van het W etboek van de inkomsten
belastingen als belastbare winsten worden 
aangemerkt, daar deze vergoedingen 
voortvloeien uit verrichtingen in verband 
met nijverheids-, handels- of landbouw
bedrijven, zelfs indien ze niet noodzake
lijk worden voortgebracht door het eigen
lijke nijverheids-, handels- of landbouw
werk van de exploitant; 

Overwegende, anderzijds, dat de bij
zondere belastingheffing van artikel 93, 
§ 1, 2°, b, van dit wetboek wegens de 
niet-periodiciteit van het inkomen van 
toepassing is zodra de vergoeding een 
winstderving dekt en er een oorzakelijk 
verband bestaat tussen de handeling 
waaruit een vermindering van activi
teit of van winsten kan voortvloeien en 
de ontvangen vergoeding ; 

Dat de bestreden beslissing aldus 
wettelijk verantwoord is, ongeacht de 
waarde van de overweging waarop het 
arrest de belastbaarheid van de vergoe
ding steunt, zodat het middel niet
ontvankelijk is bij gebrek aan belang; 

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

12 april 1973. - 1e kamer. - Voor
zitter en Verslaggeve1·, Baron Richard, 
raadsheer waarnemend voorzitter. 
Gelijkluidende conclusie, de H. Paul 
Mahaux, eerste advocaat-generaal. 
Pleiter, de H. Fally. 

(1) Men raadplege de meme>rie van toelich
ting van de wet van 20 november 1962 
(Pasin., 1962, blz. 1339}, het verslag van 
de commissie van financien bij de Kamer 
van Volksvertegenwoordigers (ibid., blz. 1461) 
en het verslag van de senaatscommissie voor 
financien (ibid., bb-.. 1714 en 1725); men raad
plege ook cass., 17 november 1970 (Arr. cass., 
1971, blz. 249 ). 

1e KAMER. - 12 april 1973. 

INKOMSTENBELASTINGEN.- WET
HOEK VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN. 
- PERSONENBELASTING. - BELAS
TING VAN DE FICTIEVE RENTE DIE 
VOORTVLOEIT UIT DE OMZETTING VAN 

DE KAPITALEN EN VERGOEDINGEN 
WAARVAN SPRAKE IN ARTIKEL 9,2, § 1, 
VAN DIT WETBOEK.- BELASTING VOOR 
ELK DER BELASTBARE TIJDPERKEN 
VANAF DE BETALING OF DE TOEKEN
NING VAN RET BEDRAG DAT DE RENTE 
VORMT, GEZAMENLIJK MET DE ANDERE 
INKOMSTEN VAN ELK DEZER TIJDPER
KEN. - lNTEGRALE BELASTING VAN 
RET BEDRAG VAN DE RENTE, ELK JAAR, 

TOT RET OVERLIJDEN VAN DE BELAS
TINGPLICRTIGE, ZONDER RET JAAR VAN 
BETALING OF VAN TOEKENNING UIT TE 
SLUITEN. 

Het bedrag van de fictieve rente die voort
vloeit uit de omzettin g van de kapitalen 
en vergoedingen waarvan sprake in arti
kel 92, § 1, van het Wetboek van de in
komstenbelastingen moet integraal wor
den belast, gezamenlijk met de andere 
inkomsten van het bela8tbaar tijdperk, 
elk jaar,, vanaf de betaling of de toeken
ning van het bedrag dat de 1·ente vormt, 
tot het overlijden van de belastingplich
tige, zonder het jaar van betaling of van 
toekenning uit te 8luiten (1). (Wetb. van 
de inkomstenbel., art. 92, § 2.) 

(VANDERRAEGEN EN VAN GELDER, 
T. BELGISCRE STAAT, 

MINISTER VAN FINANCIEN.} 

ARREST (vertaling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 5 mei 197.2 door het Hof van 
beroep te Luik gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van artikel 9.2 en inzonderheid § .2 
van hev W etboek van de inkomsten
belastingen, 

doordat het bestreden arrest, na te 
hebben vastgesteld dat de rechtsvoor
ganger van de eisers eerst op 1 oktober 
1968 recht heeft gehad op het kapitaal 
van de levensverzekering en dat dit kapi
taal hem op die datum verleend of toege
kend werd, niettemin beslist dat het 
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belastbaar gedeelte van dit kapitaal, 
voor de berekening van de personen
belasting over het belastingjaar 1969 
(inkomsten van 1968), in aanmerking 
kwam ten belope van het jaarlijks be
drag van de omzettingsrente die over
eenkomstig artikel 57 van het besluit tot 
uitvoering van het Wetboek van de in
komstenbelastingen was vastgesteld, 

tertvijl, volgens de bewoordingen van 
§ 2 van artikel 92 van dit wetboek, de 
omzettingsrente eerst kan worden be
last « vanaf de datum van betaling of 
van toekenning van het bedrag dat die 
rente vormt "• wat uitsluit dat men be
lastingen kan heffen op het gedeelte van 
het jaarlijks bedrag van deze fictieve 
rente dat betrekking heeft op het gedeelte 
van het belastbaar tijdperk van v66r 
de datum van de betaling van het kapi
taal of de datum waarop het opeisbaar 
is geworden ; deze uitlegging wordt be
vestigd door de parlementaire voorbe
reiding van de wet van 20 november 1962 
waaruit volgt dat de wetgever de belas
ting van de kapitalen voortkomend van 
levensverzekeringen dusdanig heeft; wil
len regelen « dat de belastingplichtigen 
die een kapitaalsverzekering hebben 
ondertekend praktisch op dezelfde wijze 
worden behandeld als zij die een rente
verzekering hebben aangegaan "; daar 
laatstgenoemden « jaarlijks worden be
last op basis van de rente die zij werke
lijk hebben ontvangen "• de wetgever de 
begunstigden van kapitaalsverzekerin
gen heeft willen behandelen « also£ het 
kapitaal dadelijk was omgeze,t in een 
lijfrente met afstand van het kapitaal n ; 

in dit laatste geval deze lijfrente natuur' 
lijk pas verkregen en, bijgevoTg, belast 
wordt vanaf de datum van de verkrij
ging van het kapitaal en van zijn om
zetting ; om de door de wetgever nage
streefde gelijke behandeling in acht te 
nemen, derhalve, moet worden beslist 
dat ingeval het kapitaal, zoals ten deze, 
op 1 oktober van een bepaald belastbaar 
tijdperk opeisbaar is, de voor dit tijdperk 
belastbare omzettingsrente beperkt wordt 
tot het vierde van het jaarlijks bech·ag 
van deze fictieve rente : 

Overwegende dat, door in § 2 te bepa
len dat de omzettingsrente als bedoeld 
in § 1 voor elk belastbaar tijdperk 
gezamenlijk met de andere inkomsten 
van elk dezer belastbare tijdperken 
wordt belast vanaf de datum van beta
ling of van toekenning van het bedrag 
dat die rente vormt, artikel 92 van het 
W etboek van de inkomstenbelastingen 

integraal elk jaar tot het overlijden van 
de belastingplichtige, gezamenlijk met 
zijn andere belastbare inkomsten, de 
fictieve Iijfrente wil belasten die voort
vloeit ui·G de omzetting van de kapitalen, 
vergoedingen of afkoopwaarden die het 
bepaalt, en, voor de eerste maal, het 
jaar van betaling of van toekenning 
van het bedrag dat die rente vormt; 

Overwegende dat de wetgever, door de 
belasting van het kapitaal te vervangen 
door de belasting van een fictieve rente, 
de belastingplichtigen die « een kapi
taalsverzekering n hebben ondertekend 
praktisch op dezelfde wijze als zij die 
een « renteverzekering " hebben aange
gaan heeft willen behandelen, enerzijds, 
door de progressiviteit van de belasting 
te beperken die zou plaatshebben in ge
val van een globale belasting van belast
bare inkomsten waarin niet-periodieke 
inkomsten voorkomen die, in werkelijk
heid, renten of pensioenen vervangen, 
anderzijds, door opheffing, voor elk van 
de belastbare tijdperken, van de af
zonderli.jke aanslag waarvan sprake in 
artikel 35, § I, lid 4, van de gecoordi
neerde wetten op de inkomstenbelas
tingen, die meestal een verzaking van 
elke belasting betekencle ten voordele 
van de genieters van kapitalen en ze 
aldus bevoordeelde ten opzichte van de 
genieters van renten ; 

Dat, om deze gelijkvormige behande
ling te verzekeren in de door de wetgever 
gewilde mate, het bedrag van de fictieve 
rente jaarlijks bij de andere belastbare 
inkomsten van het jaar moet worden 
gevoegd, vanaf de betaling of de toe
kenning van het kapitaal dat de rente 
vormt, zonder het jaar van die betaling 
of die toekenning uit te sluiten ; 

Overwegende dat, in strijd met wat 
in het middel wordt betoogd, deze rente 
niet gedeeltelijk « betrekking heeft " 
op de periode van v66r de betaling van 
het kapitaal of de opeisbaarheid ervan ; 
dat ze in de pla.ats komt van het kapi
taal en dus noodzakelijk verband houdt 
met dezelfde periode als dit kapitaal; 

Dat het middel naar recht faalt; 

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

12 april 1973. - 1e kamer. - Voor
zitter en T'erslaggever, Baron Richard, 
raadsheer, waarnemend voorzitter. 
Gelijlcluiclende conclusie, de H. Paul 
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Mahaux, eerste advocaat-generaal. -
PleiteTs, de HH. Kirkpatrick (van de 
balie te Brussel) en Claeys Bouuaert 
(van de balie te Gent). 

1 e KAMER. - 13 april 1973, 

10 STRAF. - AnTIKEL 65 VAN HET 
STRAFWETBOEK. - BEPALING DIE DE 
RECHTER, DIE KENNIS HEEFT GENOJ\'IEN 
VAN DE STRAFVORDERING, VERPLICHT 
SLECHTS EEN ENKFLE STRAF UIT TE 
SPREKEN WANNEER EEN GEBREK AA.N 
VOORZICHTIGHEID OF VOORZORG, DA.T 
A,LS ·ONDERSCHEIDEN MISDRIJF STRAF
BA.AR IS GESTELD, EEN BESTANDDEEL 
VORJ\'IT V A.N HET 1\'IISDRIJF, Ol\IISCHREVEN 
BIJ DE ARTIKELEN 418 EN 420 VAN HET 
STRAF,'I'ETBOEK. 

2o RECHTERLIJK GEWIJSDE. 
STRAFZAKEN.- RECHTER DIE KENNIS 
HEEFT GENOl\IIEN VAN DE STRAFVOR-. 
DERING EN TWEE STRAFFEN HEEFT 
UITGESPROKEN, RESPECTIEVELIJK WE
GENS EEN l\IIISDRIJF UIT ONVOORZICH
TIGHEID EN "VEGENS EEN FElT, DAT 
EEN GEBREK AAN VOORZICHTIGHEID 
OF VOORZORG OPLEVERT EN ZELF ALS 
MISDRIJF STRA,FBAAR IS GESTELD. 
GEVOLG VAN DEZE BESLISSING OP DE 
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING. 

3o RECHTERLIJK GEWIJSDE. 
STRAFZAKEN. - BESLISSING VAN DE 
RECHTER DIE VAN DE STRAFVORDERING 
KENNIS HEEFT GENOl\IIEN, DOOR TEGEN
STRIJDIGHEID A.ANGETAST. - GEEN 
GEZAG VAN GEWIJSDE TEN AANZIEN 
VAN DE BURGERLIJKE RECHTSVORDE
RING. 

4o RECHTERLIJK GEWIJSDE. 
STRAFZAKEN.- REOHTER DIE KENNIS 
HEEFT GENOMEN VAN DE STRAFVOR
DERING EN TWEE STRAFFEN HEEFT 

(1) Cass., 18 september 1970 (_Arr. cass., 
1971, biz. 51) en de conclusie van procureur
generaai Ganshof van. der Meersch ; 27 januari 
1972 (ibid., 1972, biz. 515) en 8 maart 1973, 
verenigde kamers, sup1·a, biz. 666. 

UITGESPROKEN, RESPECTIEVELIJK WE· 
GENS EEN MISDRIJF UIT ONVOORZim7

-

TIGHEID EN WEGENS EEN FElT, DAT 
EEN GEBREK AA.N VOORZICHTIGHEID OF 
VOORZORG OPLEVERT EN ZELF ALS 
J\HSDRIJF STRAFBAAR IS GESTELD, MA.AR 
BESLIST DAT DIT MISDRIJF EEN BE· 
STANDDEEL VORMT VAN HET MISDRIJF 
UIT ONVOORZICHTIGHEID. - GEVOLG 
VAN DEZE DOOR TEGENSTRIJDIGHEID 
AANGETASTE BESLISSING OP DE BUR
GERLIJKE REOHTSVORDERING. 

1° De strafrechtM" is we gens de onsplits· 
baarheid van het feit en krachtens 
a1·tikel 65 van het Stmfwetboek eTtoe 
gehouden slechts een enkele straf uit te 
spreken, wanneer het feit, voor de 
beklaagde, in staat van dronlcenschap 
een voertuig te hebben bestuurd, hetgeen 
een gebrek aan voorzichtigheid of voor
zoTg is dat als onderscheiden misdrijf 
doo1· de stTafwet st1·afbaar is gesteld, een 
bestanddeel vormt van het misdrijf 
omschreven bij de artikelen 418 en 420 
van het Stmfwetboek (1). (S.W., art. 65, 
418 en 420; wet van 1 augustus 1899, 
art. 2, 3° en 4o; wegverkeersreglement, 
art. 10.) 

2o WanneeT de stTafrechter, die kennis 
heeft genomen van een ve1·volging wegens 
een misdrijf uit onvoorzichtigheid, voor 
een feit dat een gebrek aan vooTzichtig
heid of voo1·zorg oplevert, hetgeen zelf 
door de strafwet als misdrijf strafbaaT is 
gesteld, een stmf heeft uitgesproken die 
ondeTscheiden is van die welke hij voor 
het misdrijf uit onvoorzichtigheid heeft 
toegepast, is, ingevolge het gezag van 
gewijsde van deze beslissing, de rechter 
die van de bu1·gerlijke rechtsvo1·dering 
kennis heeft genomen, in beginsel ver
plicht de fout, wellce het gebrek aan 
voorziohtigheid of voorzorg opleveTt, te 
beschouwen als vreemd aan het misdrijf 
uit onvoorzichtigh3id (2). (S.W., art. 65; 
algemeen beginsel van het gezag van 
gewijsde in strafzaken.) 

3o De TechteT, bij wie de burgerlijke 
rechtsvordeTing aanhangig is, is niet 
gebonden door de beslissing van de 
strafTechter, welke door tegenstrijdigheid 

(2) Cass., 18 september 1970 (Arr. cass., 
1971, biz. 51) en de conciusie van procureur
generaal Ganshof van der Meersch, en 8 maart 
1973, verenigde kame~s, supra, biz. 666, 

l I 
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is aangetast (1). (Algemeen beginsel 
van het gezag van gewijsde in straf
zaken.) 

4o Wanneer d-e rechter, eensdeels, de 
beklaagde tot onde1·scheiden st1·a ffen 
heejt veroo1·deeld wegens het bestu1·en van 
een voe1·tuig in staat van dronlcenschap 
en wegens een misd1·ijj van onopzettelijk 
toebrengen van ve1·wondingen, en hij, 
ande1·deels, uitdmkkelijlc of impliciet 
heejt vastgesteld dat de staat van dronlcen
schap, bestanddeel van dit misd1·ijj, de 
oorzaak dan wel een van de om·zalcen 
van het ongeval is geweest, is 'de 1'echter, 
die van de burgerlijlce rechtsvo7'dM·ing 
lcenni8 heejt genoinen, niet gebonden 
doo1· de straj1·echtelijlce beslissing, in 
zoverre deze dooT clie tegenst1·ijcligheicl is 
aangetast (2). (Algemeen beginsel van 
het gezag van gewijsde in strafzaken.) 
(Impliciete oplossing.) 

(LEOHAT, •r. NAA111LOZE VENNOOTSOHAP 

«UNION ET PHENIX ESPAGNOL ll,) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 6 april 1971 door het Hof van 
beroep te Gent gewezen; 

Over het middel afgeleid nit de scherr
ding van de artikelen 65 van het Straf
wetboek, 1319, 1320 van het Burgerlijk 
W etboek, 3 en 4 van de wet van 17 april 
1878 houdende de voorafgaande titel van 
het W etboek van strafvordering, 

cloonlat het arrest eiser veroorCLeelt tot 
het betalen aan verweerster van de 
sommen welke deze, als verzekeraar van 
de burgerlijke aansprakelijkheid van 
eiser, had uitgegeven ten gevolge van het 
door eiser op 4 december 1966 te Meule
belm veroorzaakte ongeval, om de reden 
dat de dronkenschap van eiser in oor
zakelijk verband stond met het ongeval, 
en het middel verwerpt waardoor eiser 
in conclusie liet gelden dat de Correc
tionele Rechtbank te Kortrijk bij vonnis 
van ll januari 1967 tegen hem twee 
onderscheiden straffen had uitgesproken, 
namelijk een voor onopzettelijke slagen 
en verwondingen en een voor dronken
schap, en dat zulks het bestaan van een 
oorzakelijk verband tuEsen de dronken-

(1) en (2) Cass., 27 janua-ri 1972 (Arr. cass., 
1972, blz. 515) en 8 maa1't 1973, verenigcle 
kamers, supra, blz. 666. 

schap en het ongeval uitsloot, en doordat 
het arrest zijn beslissing steunt op de 
beschouwing dat ten deze de strafrechter 
de vraag naar gezegd oorzakelijkheids
verband noch impliciet noch expliciet 
heeft beoordeeld, dat het niet met 
zekerheid blijkt dat de strafrechter het 
probleem betreffende de eendaadse sa
menloop onder ogen heeft genomen, noch 
dat hij dat probleem heeft onderwcht m 
het licht van de stelling van eiser, volgens 
welke, indien het betwiste oorzakelijk
heidsverband ten deze bestond, slechts 
een straf had mogen uitgesproken wor. 
den, dat de stelling van eiser trouwens 
betwistbaar is, dat de rechtspraak vaak 
die stelling verwerpt, dat er gevallen zijn 
waarin de· strafrechter, na uitdrukkelijk 
het oorzakelijldteidsverband tussen de 
dronkenschap en het ongeval te hebben 
vastgesteld, niettemin twee straffen uit
spreekt, en dat het ongewenst rs yrt 
strafrechtelijke beslissingen burgerhJke 
gevolgen af te leiden waaraan de straf
rechter waarschijnlijk niet gedacht heeft, 

terwijl overeenkomstig artikel 65 van 
het Strafwetboek, indien er een oorzake
lijlmeidsverband bestond tussen de dron
kenschap van eiser en het ongevij.l, en 
indien derhalve die dronkenschap een 
bestanddeel uitmaakte van het misdrijf 
van slagen of verwondingen door onvoo~
zichtigheid, de strafrechter wegens dre 
dronkenschap en che onopzettelijke sla
gen en verwondingen slechts een enkele 
straf mocht uitspreken, 

· terwijl dienvolgens, nu ten deze het 
vonnis van de correctionele rechtbank 
tegen eiser twee afzonderlijke straffen 
had uitgesproken, namelijk een w~gens 
onopzettelijke slagen en verwonchngen 
en een wegens dronkenschap, en nu 
daarenboven dit vonnis geen enkele 
tegenstrijdigheid vertoont doordat het 
tevens zou verklaard hebben dater tussen 
de dronkenschap en het ongeval een 
oorzakelijkheidsverband bestond, het ar
rest, door te beslissen dat het niet vast
stand dat dit vonnis het bestaan van dat 
oorzakelijkheidsverband had uitgesloten, 
de bewijskracht miskent welke krachtens 
de artikelen 1319 en 1320 van het 
Burgerlijk W~tboek aan gezegd correc
tioneel vonnis wordt gehecht, 

en terwijl daaruit verder volgt dat, 
aangezien gezegd vonnis, dat in kracht 
van gewijsde is gegaan, het bestaan van 
een oorzakelijkheidsverband tussen de 
dronkenschap van eiser en het door hem 
veroorzaakte ongeval had uitgesloten, het 
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arrest, door niettemin te beslissen dat 
dit oorzakelijkheidsverband vaststaat, 
het gezag van het rechterlijk gewijsde 
heeft miskend dat door de artikelen 3 
en 4 van voormelde wet van 17 aprill878 
aan gezegd correctioneel vonnis wordt 
gehecht: 

Overwegende dat eiser vervolgd werd 
uit hoofde van : l 0 door gebrek aan 
voorzichtigheid of voorzorg onopzettelijk 
slagen of verwondingen aan de burger
lijke partijen Vandemoortele Achiel en 
Callens Gerard te hebben toegehracht; 
2° in staat van dronkenschap, op een 
openbare plaats, een auto te hebben 
bestuurd; 3° op een open bare plaats een 
auto te hebben bestuurd, na alcoholische 
dranken in zodanige hoeveelheid te 
hebben gebruikt dat het alcoholgehalte 
in zijn bloed, op het ogenblik . dat hij 
bestuurde, ten minste 1,5 gram per dui
zend bedroeg; 

Overwegende dat het vonnis, op 
ll januari 1967 door de Correctionele 
Rechtbank te Kortrijk gewezen en in 
kracht van gewijsde gegaan, enerzijds 
wegens het misdrijf uit onvoorzichtigbeid 
en anderzijds wegens de met toepassing 
van artikel 65 van bet Strafwetboek 
vermengde feiten van dronkenschap en 
alcoholintoxicatie aan het stuur, twee 
afzonderlijke straffen uitsprak; 

Overwegende dat wanneer het gebrek 
aan voorzicbtigbeid of voorzorg, hestand
dee! van een misdrijf uit onvoorzichtig
heid, bovendien het voorwerp is van een 
of verscbeidene afzonderlijke telastleg
gingen, de strafrechter wegens de on
splitsbaarheid van het feit en met 
toepassing van artikel 65 van het Straf
wetboek, ertoe gehouden is aileen de 
zwaarste straf uit te spreken ; 

Overwegende dat daaruit volgt dat 
wanneer de strafrechter twee afzonder
lijke straffen beeft uitgesproken, de 
recbter bij wie de burgerlijke rechtsvor
dering aanhangig is, in principe ertoe 
gehouden is de misdrijven die het voor
werp zijn van de andere telastleggingen 
als vreemd te beschouwen aan bet 
misdrijf dat onder toepassing valt van de 
artikelen 418 en 420 van het Strafwet
boek; 

Overwegende dat verweerster welis
waar aanvoert .dat, nu de strafrechter in 
zijn motivering betreffende de vordering 
van de burgerlijke partijen releveert dat 
door « bet feit " gepleegd door de veroor
deelde aan de burgerlijke partijen een 
schade werd veroorzaakt die bij dient te 
vergoeden, hij laat blijken dat de 
bestanddelen van de verschillende telast-

leggingen eenzelfde feit uitmaken en dat 
zij alle in oorzakelijk verband staan met 
bet ongeval ; dat bet strafvonnis, door 
enerzijds twee afzonderlijke straffen uit 
te spreken en anderzijds de veroordeling 
van eiser ten voordele van de burgerlijke 
partijen op voormelde bescbouwing te 
gronden, minstens tegenstrijdige :redenen 
inboudt, zodat de burgerlijke rechter 
zijn beoordelingsmacbt over het bestaan 
van bet oorzakelijk verband vrij mocbt 
uitoefenen ; 

Overwegende dat de strafrechter, die 
door het opleggen van twee afzonderlijke 
straffen impliciet doch noodzakelijk het 
oorzakelijk verband heeft uitgesloten 
tussen eensdeels de dronkenscbap en de 
alcoholintoxicatie aan het stuur en 
anderdeels het misdrijf ui"t onvoorzich
tigheid waarvan, luidens de telastlegging, 
de burgerlijke partijen de slachtoffers 
zijn, door « het feit " dat aan bedoelde 
partijen scbade heeft veroorzaakt enkel 
dit laatste misdrijf beeft bedoeld, zodat 
zijn beslissing op geen tegenstrijdige 
redenen steunt ; 

Dat het middel gegrond is ; 

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

13 april 1973. - 18 kamer. - Voor
zitte?·, Ridder Rutsaert, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Ve?·slaggeve?·, de 

. H. Sury. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Dumon, advocaat-generaal. 
Pleite?·s, de HH. Bayart en Philips. 

1e KAMER. - 13 a~ril 1973. 

VERZEKERINGEN. VERPL!CHTE 
AANSPRAKELJJRBEIDSVE RZ EKE RING 
INZAKE MOTORRIJTUIGEN. - EIGEN 
RECHT VAN DE BENADEELDE TEGEN DE 
VERZEKERAAR. - VooRWAARDE. -

- SCHORSING VAN DE VERZEKERINGS
OVEREENKOMST v66R RET SCHAI:>E
GEVAL. - GEVOLG OP DE RECHT· 
STREEKSE RECHTSVORDERING, TEGEN 
DE VERZEKERAAR, VAN DE BIJ RET 
ONGEVAL BENADEELDE. PERSOON. 
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Aangezien het eigen recht tegen de verze
ke?·aa?·, dat door artikel 6 van de wet van 
1 J'uli 1956 ten gunste van de benadeelde 
is ingevoe1·d, ajhankelijk is van het 
bestaan van een ve1·zeke1·ing, lean de 
ve?'zelce?'aar tegen wie de benadeelde een 
rechtstreelcse rechtsvordering instelt, hem 
tegenweTpen dat de ove1·eenlcomst v66T 
het schadegeval geschoTst was krachtens 
de bedingen van de polis, met het voo?'
behoud evenwel, wanneeT artikel 18 van 
de wet van 1 juli 1956 zal in werlcing 
get1·eden zijn, dat de voorgesch?'even 
jormaliteiten in acht genomen zijn en 
dat de bij deze bepaling gestelde termijn 
veTstrelcen is (1). 

(NAAMLOZE · VENNOOTSCHAP << VERZEKE
RINGSMAATSCHAPPIJ DE SCHELDE », T. 
BEEKEN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 22 december 1971 door het 
Hof van beroep te Luik gewezen; 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 1134, 1319, 1320, 
1322 van het Burgerlijk Wetboek, 6, 11 
en 13 van de wet van 1 juli 1956 betref
fende de verplichte verzekering van de 
burgerlijke aansprakelijkheid in zake 
motorrijtuigen, 

doordat het arrest eiseres veroordeelt 
tot het vergoeden van de schade door 
verweerder geleden ten gevolge van de 
aanrijding van zijn wagen door de 
bromfiets Z1.mdapp op 19 juni 1966 door 
wijlen P.S. te Donk bestuurd, en het 
middel verwerpt waardoor eiseres, in 
haar conclusie voor het hof van beroep 
zowel v66r het tussenarrest van 21 maart 
1969 als na dit tussenarrest genomen, 
liet gelden dat de tussen haar en P.S. 
onderschreven polis nr. 6.547.280 betrek
king had op een bromfiets Superia en 
niet op een bromfiets Zundapp, en dat 
P.S. nagelaten had het nodige te doen 
opdat, overeenkom~tig de bepalingen 
van de polis, de verzekering van de 
bromfiets Superia zou overgaan op de 
bromfiets Zi.mdapp, en doordat het arrest 

(1) Cass., 10 oktober 1966 en 3 mei 1967 
(A1-r. cass., 1967, blz. 178 en 1072); men 
raadp1ege cass., 5 september 1968 (ibid., 1969, 
blz. 11); 9 november 1970 (ibid., 1971, 
blz. 227); 1 oktober 1971 en 29 februari 1!172 
(ibid., 1972, blz. 123 en 600). 

zijn beshssing steunt op de beschouwing 
dat de bromfiets Zundapp op of rond 
1 maart 1966 in onmiddellijke vervanging 
was gekomen van de bromfiets Superia, 
en dat de tekortkoming van P.S. aan zijn 
contractuele verplichting ten opzichte 
van eiseres, de onmicldellijke vervanging 
binnen acht clagen aan eiseres aan 
te geven, zoals artikel 33 van het verze
keringscontract het voorschreef, krach
tens artikel 11, licll, van voormelcle wet 
van 1 juli 1956 door eiseres tegen ver
weercler als benacleelde derde niet ki:m 
ingeroepen worden, 

terwijl, ee1·ste onderdeel, nu luiclens 
artikel 1 van voormelcle polis de dekking 
betrekking had op de schade veroorzaakt 
door het motorvoertuig in de bijzondere 
voorwaarden omschreven, nu die bij
zondere voorwaarden een bromfiets 
Superia vermelden, nu artik;el 33 van 
gezegde polis beclingt : << In geval van 
overclracht van het hierna omschreven 
motorrijtuig moat de verzekeringnemer 
claarvan binnen acht dagen medecleling 
cloen aan de maatschappij, en in dit geval 
blijft de clekking van het contract hem 
verworven. Is de termijn van acht dagen 
verstreken, clan blijft de vervallen premie 
pTo rata temporis als boet.e aan de maat
·schappij verworven of verschuldigcl, tot 
op het ogenblik dat de overdracht haar 
ter kennis zal zijn gebracht. Behoudens 
anclersluidencl heeling gaat het contract 
niet over op de overnemer van het 
motorrijtuig. Worclt het overgeclragen 
motorrijtuig onmiclclellijk door een ander 
vervangen, dan moet de verzekering
nemer daarvan mecledeling doen aan de 
maatschappij binnen clezelfcle termijn 
van acht clagen die volgt op de overclracht 
en blijft het contract van kracht aan de 
voorwaarclen van het tarief dat op het 
ogenblik van de vervanging bij de maat
schappij van toepassing is. Worclt het 
overgeclragen motorrijtuig niet onmicl
dellijk vervangen, dan wordt het contract 
geschorst in de voorwaarden bij arti
kel 34 bepaald », nu artikel 34 van 
gezegde polis bedingt : . << In geval van 
schorsing van het contract moet de 
verzekeringnemer, die v66r het verstrij
ken van het vijfcle jaar van de schorsing 
het hierna omschreven motorrijtuig of 
enig ander motorrijtuig in het verkeer 
brengt, daarvan mededeling cloen aan de 
maatschappij en wordt het contract in 
werking gesteldl aan de voorwaarden van 
het tarief dat op dat ogenblik bij de 
maatschappij van toepassing is. Gedu
rende de hiervoren bepaalcle termijn van 
vijf jaar wordt het premiegecleelte, bare-
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kend van de datum van de overdracbt 
of van de laattijdige mededeling van die 
overdracbt tot de volgende vervaldatum, 
op bet krediet van de verzekeringnemer 
geboekt. Indien bet contract opnieuw in 
werking gesteld wordt v66r het verstrij
ken van de termijn van vijf jaar, wordt 
het hiervoren bedoelde premiegedeelte 
ten bate van de verzekeringnemer in 
rekening gebracbt. Na afioop _ van de 
termijn van vijf jaar houdt de maat
schappij het bewaarde bedrag, na aftrek 
van vijfentwintig ten honderd, ter be
schikking van de verzekeringnemer. De 
bepalingen van dit artikel zijn niet van 
toepassing in geval van schorsing wegens 
niet-betaling van de premie ,, hieruit 
volgt dat bij gebreke van mededeling 
aan eiseres van de vervanging van het 
verzekerde voertuig, de overeenkomst 
ipso facto geschorst was na het verstrijken 
van voormelde termijn van acht dagen, 
zodat het arrest, door te beslissen dat, 
spijt ~et verzuim van-P.S. de vervanging 
aan erseres mede te del en, de vervangende 
bromfiets Zundapp door eiseres verze
kerd was, de bindende kracht, welke door 

_artikelll34 van het Burgerlijk Wetboek, 
en de bewijskracht welke overeenkomstig 
de artikelen 1319, 1320 en 1322 van 
gezegd wetboek, aan voormelde polis 
worden gehecht, miskent ; 

tweede onde1'deel, krachtens de bepa
lingen van de artikelen 6, ll en 13 van 
voormelde ·wet van 1 juli 1956, eiseres 
gerechtigd was tegen verweerder als derde 
benadeelde de gevolgen van de schorsing 
van de overeenkomst en namelijk de 
niet-verzekering van de vervangende 
bromfiets in te roepen : 

Overwegende dat uit de in het middel 
overgenomen bedingen van de verze
keringspolis blijkt dat indien de ver
vanging van het aangeduid motorrijt1.ug 
door een ander motor:r:ijtuig door de 
verzekeringnemer aan de verzekeraa-r 
niet wordt medegedeeld binnen de 
termijn van acht dagen, het contract 
ipso facto geschorst is bij het verstrijken 
van deze termijn en dat het opnieuw in 
werking stellen van het contract v66r het 
_verstrijken van het vijfde jaar van de 
schorsing, in elk geval afhankelijk is van 
de voorafgaa.nde waarschuwing die de 
verzekeringnemer aan de verzekeraar 
moet geven betreffende het in het verkeer 
brengen van het aangeduid motorrijtuig 
of van een a.nder ; 

Overwegende dat het arrest beslist dat 
het verz1.um van de verzekeringnemer de 
onmiddellijke vervanging binnen acht 

dagen aan eiseres aan te geven, zoals 
artikel 33 van het verzekeringscontract 
het voorschrijft, gezegde verzekering
nemer eventueel, overeenkomstig arti
kel 24 van de polis, het recht op dekking 
zou kunnen ontnemen; 

Dat, door aldus te beslissen dat de 
tekortkoming van de verzekeringnemer 
slechts de schorsing van de dekking ten 
opzichte van deze laatste en niet de 
schorsing van het verzekeringscontract 
tot gevolg heeft, het arrest de be-wijs
kracht en de bindende kracht van het 
contract miskent ; 

Overwegende dat het arrest bovendien 
beslist dat, met toepassing van artikel 11, 
lid 1, van de wet van 1 juli 1956, bedoeld 
verzuim van de verzekeringnemer door 
eiseres niet kan worden ingeroepen tegen 
verweerder, als benadeelde derde; 

Overwegende dat het eigen recht tegen 
de verzekeraar dat uit artikel 6 van de 
wet van 1 juli 1956 ontstaat ten voordele 
van de benadeelde, afhankelijk is van het 
bestaan van een verzekering ; dat de 
verzekeraar tegen wie de benadeelde een 
rechtstreekse rechtsvordering instelt, hem 
kan tegenwerpen dat het door hem inge
roepen contract, en niet eenvoudig de 
dekking die d() verzekeraar aan zijn 
verzekerde verschuldigd is, reeds v66r 
het schadegeval geschorst was krachtens 
de bedingen van de polis, met het voorbe
houd evenwel, wanneer artikel 13 van de 
wet van 1 juli 1956 in werking zal zijn 
getreden, van de vervulling van de 
voorgeschreven formaliteiten v66r het 
verstrijken van de in die bepaling ge
stelde ter:mijn ; dat artikel 11 van voor
noemde wet geen toepassing kan vinden 
wanneer het verzekeringscontract zelf 
geschorst is v66r het schadegeval ; 

Dat het arrest de artikelen 6 en 11 van 
de wet van 1 juli 1956 schendt ; 

Overwegende dat de beschouwing van 
het arrest luidens welke het motorrijtuig 
waarrnede de verzekeringnemer op het 
ogenblik van het ongeval reed wei dege
lijk gedekt was door de verzekeringspolis 
moet worden gelezen in verband met de 
reeds vermelde redenen van het arrest ; 
dat de rechters daarmede bedoelen dat 
het verzuim van de verzekeringnerner 
slechts tot het eventueel verval van het 
recht van de verzekerde op de dekking 
aanleiding kan geven, maar door eiseres 
niet kan worden ingeroepen om ten aan
zien van de benadeelde derde de dekking 
van het schadegeval te weigeren ; 

Dat, in strijd met de- aanvoering van 

I 
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verweerder, bedoelde beschouwing op 
zichzelf niet volstaat om de beslissing te 
rechtvaardigen; 

Dat het middel gegrond is ; 

0~ die redenen, vernietigt het bestre
den arrest; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de kant 
van de vernietigde beslissing ; houdt de 
kosten aan opdat hierover door de feiten
rechter wordt beslist; verwijst de. zaak 
naar het Hof van beroep te Brussel. 

13 april 1973. - 1e kamer. - Voo?·
zitter, Ridder Rutsaert, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Verslaggever·, de 
H. Meeus.- Gelijkluidende conclusie (1), 
de H. Dum.on, advocaatcgeneraal. -
Pleiters, de HR. Bayart en van Heeke. 

2e KAMER. - 16 april 1973, 

l o OPZETTELIJK TOEBRENGEN 
VAN VERWONDINGEN EN OP
ZETTELIJK DODEN. - SLAGEN OF 
VERWONDINGEN DIE RET VOLLEDIG 
VERLIES- VAN RET GEBRUIK VAN EEN 
ORGAAN TEN GEVOLGE HEBBEN GEHAD. 

0RGAAN. - BEGRIP. 

2° VOORZIENING IN CASSATIE. -
TERMIJN. - STRAFZAKEN. -BuRGER
LIJKE RECHTSVORDERING. - ARREST 
Or TEGENSPRAAK WAARBIJ DE BE
KLAAGDE WORDT VEROORDEELD OM 
AAN DE BURGERLIJKE PARTIJ DE DOOR 
HAAR GEVORDERDE BEDRAGEN TE BE-

(1) Ret openbaar ministerie had t.:>t ver
nietiging geconcludeerd op grond van het 
tweede middel, afgeleid uiu de tegenstrijdig
heid. of althans uit de dubbelzinnigheid van 
de redenen van het bestreden arrest. In de 
eerste redenen werd in dit arrest overwogen 
dat de verzekeringnemer de bepalingen van 
de verzekeringsovereenkomst had in acht 
genomen, zodanig dat de verzekeraar zich 
niet kon beroepen op de ~schorsing van 
de overeenkomst en zelfs niet op de schor
sing van de dekking. In de andere redenen 
- die, zoals het Hof heeft beslist, onwettig 
zijn - heeft de bestreden beslissing d~J,aren
tegen beschouwd dat, hoewel de verzekerde 
genoemde bepalingen niet had in acht geno- · 

TALEN. - STRAFRECHTER WIENS 
REOHTSMACHT IS UITGEPUT, ·ZELFS IN
DIEN HIJ DE VEROORDELING ALS EEN 

VOORLOPIGE BESLISSING HEEFT GEKWA
LI:B'IOEERD. - VOORZIENING ONMID
DELLIJK ONTVANKELIJK. 

3° CASSATIE. - OMVANG. - STRAF
ZAKEN. - VooRZIENING rN CASS.t'.TIE 
VAN DE BEKLAAGDE TEGEN DE BESLIS
SINGEN OP DE STRA,FVORDERING EN DE 

BURGERLIJKE RECETSVORDERING DIE 
TEGEN HEM ZIJN INGESTELD: - CA.S
SATIE VAN DE BESLI$SING OP DE STRAF
VORDERING. - CASSATIE DIENTEN
GEVOLGE VAN DE EINDBESLISSING OP DE 
BURGERLIJKE REOHTSVORDERING. 

1° Onder het volledig verlies van het gebruik 
van een o1·gaan, waar·van sprake in 
m·tikel 4.00 va1~ het Strajioetboek, moet 
wo1·den ve1·sta!4n het volledig verlies van 
een fysiologische functie, zoals die van 
het gezicht, het gehoor, de spraak (2). 

2° De rechtsmacht van de straj1·echte1· is 
uitgeput doo1• een a?Test op tegenspraalc 
dat, na de eindbeslissing op de straf
vo?·dering, de beklaagde veroordeelt om 
aan de burgerlijlce pa1·tij de door haar 
gevorderde bedragen te betalen. Dit arrest 
is dus voor onmiddellijk cassatieberoep 
vatbam·, zelfs indien de 1·echter de ve?'oor
deling als een voo1·lopige beslissing 
kwalificeert (3). 

3° W anneer de beklaagde zich in cassatie 
heejt voorzien tegen de beslissing op de 
strajvo1·dering en tegen de eindbeslissing 
op de tegen hem ingestelde bu1·gerlijlce 
rechtsvonlering, brengt de ve1·nietiging 
van de eerste beslissing de vernietiging 
mede van de tweede be8lissing die er het 

men, de getroffene niettemin een rechtstreekse 
rechtsvordering had tegen de verzekeraar. 

(2) Cass., 19 maart 1900 (Bull. en PAsro., 
1900, I, 186). Zie : SERVAIS en NYPELS,' 

Code penal, d. III, biz. 21, nrs. 4 en 5; CoN

STANT, Manttel de droit penal, d. I, 2• uitg., 
1954, blz. 191 ; GOEDSEELS, Cmnmentaire du 
Code penal belge, d. II, uitg. 1948, biz. 141, 
nr. 2430 ; Rep. prat. dtt dr. belge, v° Coups et 
blessu?·es, nr. 42. Vgl. MARCHAL en JASPAR, 

D1·oit criminel, d. I, biz. 437 en 438, die hoewel 
zij toegeven dat het verlies van een oog slechts 
een zware verminking is, beschouwen dat 
« onder het verlies van een orgaan moet ver
staan worden het volledig of gedeeltelijk ver
lies van het gebruik van een voor het Ieven 
nuttig functie : het gezicht, de spraak enz. ». 

(3) Cass., 23 oktober 1972, supra, blz. 183. 
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flevolg van is, zelfs indien de vernietiging 
van de beslissing op de strajvordering 
van ambtswege wordt uitgesproken (1). 

(LA.LOUETTE, T. HAYERS.) 

A.RREST (vertaling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 23 november 1972 gewezen 
door het Hof van beroep te Luik ; 

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

Over het middel ambtshalve afgeleid 
uit de schending van de artikelen 97 van 
-de Grondwet en 400 van het Strafwet
boek, 

doordat het arrest eiser veroordeelt 
wegens het opzettelijk toebrengen van 
slagen of verwondingen, die het volledig 
verlies van het gebruik van een orgaan 
ten gevolge hadden, 

terwijl door volledig verlies van het 
gebruik van een orgaan in de zin van 
artikel 400 voornoemd wordt bedoeld het 
volledig verlies van de fysiologische 
functie van een orgaan, ten deze van het 
gezicht: 

Overwegende dat eiser vervolgd werd 
Bn het arrest hem veroordeelt tot drie 
jaren gevangenisstraf en tot tweehonderd 
frank geldboete « om opzettelijk slagen 
en verwondingen te hebben toegebracht, 
die een ziekte of een ongeschiktheid tot 
het verrichten van persoonlijke arbeid 
hebben veroorzaakt, met de omstandig
heid dat deze slagen of verwondingen het 
volledig verlies van het gebruik van een 
orgaan ten gevolge hebben gehad "; 

Overwegende dat uit de vaststellingen 
van het arrest aileen blijkt dat verweer
der tengevolge van de slagen die eiser 
hem heeft toegebracht, ten hoogste het 
volledig gebruik van het rechter oog 
heeft verloren ; 

Dat het hof van beroep uit die vast
stalling aileen niet heeft kunnen afleiden, 
zonder het wettelijk begrip van orgaan 
in de zin van artikel 400 van het Straf
wetboek te miskennen, dat verweerder 
het gebruik van een orgaan volledig 
heeft verloren ; dat, nu de andere be
standdelen van de telastlegging, zoals zij 

(1) Cass., 8 november 1971 (Arr. cass., 
1972, biz. 247), 2 oktober 1972 en 8 januari 
1973, supra, biz. 125 en 467. 

tegen eiser bewezen werd verklaard, de 
uitgesproken straf niet kunnen recht
vaardigen, deze straf onwettig is; 

II. In zoverre de voorziening gericht is 
tegen de beslissing op de civielrechtelijke 
vordering ' die door de verweerder tegen 
eiser is ingesteld : 

Overwegende dat, al geeft het arrest 
akte aan verweerder van het voorbehoud 
dat hij maakt voor een eventuele esthe
tische schade en al stelt het de zaak voor 
onbepaalde tijd « te dien einde " uit, het 
hof van beroep definitief uitspraak heeft 
gedaan over alle punten van de rechts
vordering die aanhangig werd gemaakt 
en derhalve zijn rechtsmacht heeft uitge
put. ; dat het arrest een eindarrest is in 
de zin van artikel 416 van het Wetboek 
van strafvordering ; 

Overwegende dat de vernietiging van 
de beslissing op de strafvordering die 
tegen eiser werd ingesteld, de vernietiging 
meebrengt van de beslissing op de 
civielrechtelijke vordering tegen laatstge
noemde, welke laatste beslissing het 
gevolg is van de eerst.e en waartegen eiser 
regelmatig cassatieberoep heeft inge-
steld; · 

Om die redenen, zonder acht te slaan 
op de middelen uiteengezet in de memorie 
tot staving van de voorziening, welke 
middelen tot geen vernietiging zonder 
verwijzing kunnen leiden, vernietigt het 
bestreden arrest; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt op de 
kant van de vernietigde beslissing ; 
veroordeelt de verweerder Hayers in de 
helft van de kosten ; laat de overige 
kosten ten laste van de Staat ; verwijst de 
zaak naar het Hof van beroep te Brussel. 

16 april 1973. - 28 kamer. - Voor
zitter, de H. Perrichon, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Ve1·slaggever, de 
H. Capelle. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Charles, advocaat-generaal. -
Pl-eiter, de H. R. Thiry (van de balie te 
Luik). 

2e KAMER. - 16 april 1973. 

VOORZIENING IN CASSATIE. 
VORM. - STRAFZAKEN. - BURGER
LIJKE PARTIJ, EISERES. - DOOR DE 
GRIFFIER EENSLUIDEND VERKLA.A,RD 
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AFSCHRIFT VAN DE VERKLARING VAN 
VOORZIENING NIET BLT HET OORSPRON
KELIJK EXPLOOT VAN BETEKENING 
GEVOEGD. NIET-ONTVANKELIJK
HEID. 

Niet ohtvanlcelijlc is de voorziening van een 
burgerlijlce pa1·tij, wanneer een door de 
g1·if!ier eensluidend ve1·lclaa1d afschrift 
van de verklaring van voorziening niet 
bij het oorspronkelijlc exploot van bete
lcening van dit rechtsmiddel is ge
voegd (1). (Sv., art. 418.) 

(RUCQUOY,,T. MAGOCHE.) 

ARREST (vertaling). 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden · 
vonnis, op 16 november 1972 in hoger 
beroep gewezen door de Correctioriele 
Rechtbank te Nijvel; 

Overwegende dat de voorziening be
perkt is tot de beslissing op de civiel
rechtelijke vordering die door eiser tegen 
verweerder is ingesteld ; 

Overwegende dat, wanneer de wet 
eist dat de voorziening betekend wordt, 
de verklaring zelf van de voorziehing 
integraal aan de tegenpartij moet bete
kend worden en dat het door de griffier 
eensluidend verklaarde afschrift van de 
betekende verklaring van voorziening bij 
het. oorspronkelijk exploot van beteke
ning moet worden gevoegd om het Hof in 
staat te stellen de regelmatige naleving 
van die formaliteit na te gaan; 

Overwegende dat geen dergelijk af
schrift van de verklaring van voorziening 
gevoegd is bij het exploot van betekening 
van die verklaring, dat door eiser is voor
gelegd en in het dossier is opgenomen ; 

Dat de voorziening derhalve niet ont• 
vankelijk is ; 

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

16 april 1973. - 2e kamer. - Voor
zitter, de H. Perrichon, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Verslaggever, de 
H. Capelle. - Gelijkluidende conclusie, 

(1) Cass., 7 november 1972 en 9 april1973, 
supra, biz. 226 en 788. 

Over de betekening van het woord uitgifte, 
zie Gerechtelijk Wetboek, art. 790 {wet van 
24 juni 1970, art. 10). 

de H. Charles, advocaat-generaal. -
Pleiters, de HH. N. Boonen en Simont (de 
eerste van de balie te Nijvel). 

2° KAMER. - 16 april 1973. 

STRAF. - GELDBOETE~ - 0PDECIE
MEN.- WET VAN 22 DECEMBER 1969. 
- 0NZEKERHEID OMTRENT HET FElT 
OF HET MISDRLTF VOOR OF NA DE 
INWERKINGTREDING VAN DEZE WET IS 
GEPLEEGD. - NIET GERECHTVAA.R
DIGDE TOEPASSING VAN DEZE WET. 

Niet wettelijlc gerechtvaardigd is de toe
passing op een geldboete van de ve1·ho
ging met 290 opdeciemen, ingevoerd bij 
de wet van 22 december 1969, wanneer 
de vaststellingen van de beslissing in het 
onzelcere laten of het misd1·ijf gepleegd is 
v661· of na de 10de januari 1970, dag 
waa1'0p deze wet in werlcing is getre
den (2). 

(GENIN.) 

ARREST (ve1·taling). 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 21 november 1972 gewezen 
door het Hof van beroep te Luik ; 

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

Over het middel ambtshalve afgeleid 
uit de schending van de artikelen 97 van 
de Grondwet en I van de wet van 
22 december 1969 : 

Overwegende dat het arrest de geld
boete, waartoe het eiser bij bevestiging 
van het beroepen vonnis veroordeelt, met 
290 deciemen verhoogt; dat luidens de 
bewezen verklaarde telastleggingen de 
feiten « tussen 1 januari 1968 en 16 april 
1970 " zijn gepleegd; 

Overwegende dat nit de vaststelling 
dat de feiten zijn gepleegd tussen een 
datum a q1to en een datum ad quem 
slechts blijkt dat zij ·ten vroegste de dag 
na de eerste en ten laatste de dag v66r 
de tweede van die datums zijn gepleegd ; 

Overwegende dat de wet van 22 decem-

I 
(2) Cass., 27 maart 1973, supra, biz. 753. 
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ber I969, waarbij het bedrag van de 
.strafrechtelijke geldboeten met 290 decie
men wordt verhoogd, van kracht is 
geworden op IO januari I970; 

Dat noch het beroepen vonnis, noch 
het arrest waarbij dit wordt bevestigd, 
·de datum nauwkeurig bepalen, waarop 
de feiten zijn gepleegd ; 

Dat het arrest derhalve de toepassing 
van artikel I van de wet van 22 december 
I969 niet rechtvaardigt en de wetsbe
palingen schendt die in het middel zijn 
-aangegeven ; 

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

II. In zoverre de voorziening gericht is 
tegen de beslissing op de civielrechtelijke 
vordering: 

Overwegende dat eiser geen middel 
'aanvoert; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest, in zoverre het de geldboet;e 
waartoe het eiser veroordeelt, met 
290 deciemen verhoogt ; verwerpt de 
voorziening voor het overige; beveelt dat 
van dit arrest melding zal worden ge
maakt op de kant van de gedeeltelijk 
vernietigde' beslissing; veroordeelt eiser 
in tweederde van de kosten en laat het 
overige derde ten laste van de Staat ; 
verwijst de zaak naar het Hof van beroep 
te Brussel, ten einde uitspraak te doen op 
de toepassing van opdeciemen op de 
geldboete. 

I6 april I973. - 2e kam~r. - Voor
zitter, de H. Perrichon, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Verslaggever, de 
H. Capelle. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Charles, advocaat-generaal. 

2e KAMER, - 17 april 1973, 

VOEDINGSW AREN. ZUIVELPRO-
DUKTEN, - CONDITIONEREN MET HET 
OOG OP DE VERKOOP.- BEGRIP. 

Uit de omstandigheid dat een handelaar 
room in kruiken heejt gelcocht en deze 
verkocht heeft na overheveling in pas
sende zakjes, zonder hem evenwel te 

hebben onderworpen aan enigerlei be
werking waardoor de toestand ervan 
kan worden gewijzigd, heeft de rechter 
kunnen ajteiden dat die handelaar 
de room slechts bewerkingen liet onder
gaan die enkel betrelcking hebben · op 
de hoeveelheid, de verpakking eri de 
presentatie van genoemd produkt en · 
dat hij geen daad van conditionering 
heejt verricht, in de zin van m·tilcel 1, § 1, 
van de wet van 20 juli 1962 betrefjende 
de handel in landbouw-, tuinbouw- en 
zeevisseriJ'produlcten. (K.B. van 21 ok
tober I968, art. I.) 

(PROCUREUR DES KONINGS 
TE DENDERMONDE, 

T. DE COCK H.) 

ARJtEST. 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
vonnis, op 22 februari I972 in hoger be
roep gewezen door de Correctionele 
Rechtbank te Dendermonde ; 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van artikel I van het koninklijk 
besluit van 2I oktober 1968 betreffende 
de voorafgaande erkenning der onder
nemingen die zuivelprodukten vervoeren, 
bereiden, omvormen of conditioneren, 

doordat het vonnis beslist dat het feit 
van in zuivelfabrieken room « en vrac » 
aan te kopen, deze met het oog op de 
verdere verkoop door middel van een 
vulmachine in kleine hoeveelheden te 
fractioneren en vervolgens deze kleine 
hoeveelheden te verpakken in plastieken 
zakjes, voorzien van gedrukte vermel
dingen in verband met de herkomst, de 
aard, de hoeveelheid enz ... van het pro
dukt, geen daad van conditionering yan 
deze room uitmaakt in de zin van arti

,kel I van voornoemd koninklijk besluit, 
terwijl deze bewerkingen als een daad 

van conditionering in de zin van bedoeld 
artikel dienen beschouwd te worden : 

Overwegencle dat verweerder vervolgd 
werd om « als groothandelaar die zuivel
produkten, namelijk room in kruiken, 
aankocht, deze, met het . oog op de ver
koop, te hebben onderworpen aan be
werkingen van conditionering, zonder 
voorafgaandelijk door de Minister van 
Landbouw te zijn aangenomen " ; 

Overwegende dat het vonnis vaststelt 
dat : - « de beklaagde room in kruiken 
van 40 liter heeft aangekocht, welke room 
hij met het oog op de verkoop, in hoe-
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veelheden van l liter heeft gefractio
neerd door middel van een vulmachine ; 
dat hij deze hoeveelheden verpakt in 
gesloten plastieken zakjes in de handel 
heeft gebracht " ; - dat dit « frac'tioneren " 
een bewerking is « die de toestand of 
conditie van een produkt ongewijzigd 
laat "; 

Overwegende dat het in het middel 
aangehaalde koninklijk besluit genomen 
werd ter uitvoering van artikel 1, § 1, 
van de wet van 20 juli 1962 betreffende 
de handel in landbouw-, tuinbouw- en 
zeevisserijprodukten; dat dit artikel de 
Koning machtigt voorwaarden te bepa
len omtrent bepaalde bewerkingen maar 
een onderscheid maakt tussen enerzijds 
de voorwaarden in zake onder meer 
« hoeveelheid, verpakking en presen
tatie ,, en anderzijds de voorwaarden 
in zake « conditionering " ; 

Overwegende dat de rechter zonder de 
in het middel aangehaalde wettelijke 
bepalingen te schenden, op grond van 
bovenvermeld onderscheid en van zijn 
feitelijke vaststellingen beslissen mocht 
dat, nu de bewerkingen van verweerder 
enkel betrekking hadden op de hoeveel
heid, de verpaldcing en de presentatie, 
hij de room aan geen bewerking van 
conditionering had onderworpen ; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

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

17 april 1973. - 2 8 kamer. - Voor
zitte1·, de H. Delahaye, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Verslaggever, de 
H. Chatel. - Gelijlchtidende conclusie, 
de H. Colard, advocaat-generaal. 

Op dezelfde dag is een arrest in dezelfde 
zin gewezen op een voorziening tegen 
een vonnis van dezelfde dag van dezelfde 
rechtbank in zake De Cock Gilbert. 

28 KAMER. - 17 april 1973. 

1° TAAL (GEBRUIK VAN DE NEDER
LANDSE EN FRANSE). - STRAF
ZAKEN. - VORDERING TOT VERWIJ
ZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN 
ANDERE OP GROND VAN GEWETTI<lDE 

VERDENKING. - V ORDERING MOET IN 
DE TAAL VAN DE RECHTSPLEGING WOR
DEN GESTELD. 

2° VERWIJZING VAN EEN RECHT
BANK NAAR EEN ANDERE. -
STRA.FZAKEN. - GEWETTIGDE VER
DENKING,- VoRDERING TOT VERWIJ
ZING MOET IN DE TAAL VAN DE RECHTS
PLEGING WORDEN GESTELD. 

1 o eri 2° De vorde1·ing tot verwijzing van 
een 1'echtbank naar een andere op grond 
van gewettigde verdenlcing moet, op 
strafje van nietigheid, in de taal van de 
1'echtspleging wo1·den gesteld (1). (Wet 
van 15 juni 1935, art. 37 en 40.) 

(VAN ACKER.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op de brieven in 
het Frans opgesteld en strekkende tot 
verwijzing op grond van gewettigde ver
denking tegen de onderzoeksrechter en 
de andere magistraten van de Rechtbank 
van eerste a.anleg te Ve1.une op 28 fe
bruari, 1 maart, 7 maart, 17 maart, 
29 maart en 2 april 1973 gericht tot de 
heer Procureur-generaal bij dit Hof; 

Overwegende dat zulk verzoekschrift, 
ingeleid naar aanleiding van een gerech
telijk strafonderzoek te V eurne gevoerd, 
op straffe van nietigheid in het N eder
lands diende opgesteld te worden krach
tens de wet van 15 juni 1935 op het taal
gebruik in gerechtszaken ; 

Overwegende dat de aangehaalde brie
ven aan die voorwaarde niet voldoen 
en de aanvraag mitsdien niet ontvanke
lijk is; 

Om die redenen, verwerpt de aan
vraag; veroordeelt eiser in de kosten. 

17 april 1973. - 2 8 kamer. - Voor
zitter en Verslaggeve1·, de H. Delahaye, 
raadsheer waarnemend voorzitter. 
Gelijkluidende conclusie, de H. Colard, 
advocaat-generaal. 

(1) Men raadplege A.P.R. - LINDEMANS, 
Taalyebrttik in yerechtszalcen; volgens deze 
auteur moet, overeenkomstig artikel 37 van 
de wet van 15 juni 1935 op het taaJgebruik 
in gerechtszaken, onder incidentele vordering 
worden verstaan aile andere eisen -dan de 
hoofdeis (nrs. 121 en 122). 
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28 KAMER. - 17 april 1973, 

1° VONNISSEN EN ARRESTEN. 
STRAFZAKEN. - CONCLUSIE. - BE
GRIP. 

2° TAAL (GEBRUIK VAN DE NEDER
LANDSE EN FRANSE). - STRAF
ZAKEN. - BEKLAAGDE DIE DE TAAL 
VAN DE REOHTSPLEGING NIET KENT 
OF ZICH GEMAKKELIJKER IN DE ANDERE 
TAAL UITDRUKT. VERZOEK OM 
RECHTSPLEGING IN DE ANDERE TAAL. -
RECHT VAN DE BEKLAAGDE DIT VER
ZOEK AAN DE RECHTBANK TE RICHTEN 
IN DE TAAL VAN ZIJN KEUZE. 

3° RECHTEN VAN DE VERDEDI
GING.- STRAFZAKEN.- BEKLAAGDE 
DIE DE TAAL VAN DE RECHTSPLEGING 
NIET KENT OF ZICH GEMAKKELIJKER 
IN DE ANDERE TAAL UITDRUKT. -
RECHT VAN DE BEKI·AAGDE IN DE TAAL 
VAN ZIJN KEUZE OM RECHTSPLEGING 
IN DE ANDERE TAAL TE VERZOEKEN.
BESLISSING DIE WEIGERT RECHT TE 
DOEN OP EEN DERGELIJK VERZOEK, 
OMDAT DIT NIET IN DE TAAL VAN DE 
REOHTSPLEGING AAN DE RECHTBANK IS 
GERICHT.- SOHENDING VAN DE RECH
TEN VAN DE VERDEDIGING. 

1° Een conclusie in strafzaken is · het 
geschTift dat, hoe het dan oak genoemd 
wordt, door een paTti.f of de advocaat 
die haar vertegenwooTdigt of bi.fstaat, 
ondertekend is, dat ti.fdens de debatteri 
op · de terechtzitting aan de rechter wordt 
voorgelegd, waa1·van regelmatig wordt 
vastgesteld dat de Techtm· kennis e1·van 
heeft genomen. en waarin middelen 
woTden aangevoeTd tot staving van een 
eis, verweer of exceptie (1). (Impliciete 
oplossing.) 

2° en 3° DaaT artikel 23 van de wet van 
15 .ftmi 1935 op het gebruilc der talen 
in gerechtszaken het verzoek tot wi.fziging 
van de taal v,an de 1·echtspleging aan 
geen vormvoorsch1·ift onderwerpt, lean de 
belclaagde zich daartoe tot de rechtbanlc. 
wenden in de taal van zi.fn keuze ; de 

(1) Cass., 12 januari 1971 (Arr. cass., 1971, 
blz. 458) en de in de noot vermelde arresten. 

(2) Men raadplege A.P.R. - LINDE:li1ANS, 

Taalgebruilc in gm·echtszaken, nr. 182. 
Over het feit dat de rechter in boger beroep 

gebruik te maken heeft van de taal waarin 
het beroepen vonnis is gesGeld, om te beslissen 
welke taal bij dient toe te passen, doch dat 
hij bij de uitspraak over de zaak ten grande de 

rechten van de verdediging worden der
halve geschonden door de rechte·r, die 
weigert op een dergeli.fk ve·rzoelc recht te 
doen, omdat het ve1·zoek niet in de taal 
van de rechtspleging aan hem is ge
richt (2). 

(BEYDTS.) 

ARREST. 

HET HOF ; -- Gelet op het bestreden 
vonnis, op 24 februari 1972 gewezen door 
de Correctionele Rechtbank te Leuven, 
zitting houdende in hoger beroep ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 23 van de wet van 
15 juni 1935 op het gebruik der talen in 
gerechtszaken en uit de miskenning van 
de rechten van de verdediging, 

do01·dat het vonnis eisers verzoek strek
kende tot het bekomen van de franstalige 
procedure en ingediend bij de Politie
rechtbank te Leuven als niet-ontvanke
lijk afwijst om de reden dat dit verzoek 
in het Frans is gesteld en als zodanig in 
strijd met de dwingende voorschriften 
op het taalgebruik in gerechtszaken werd 
ingediend: 

Overwegende dat eiser v66r de terecht
zitting van de politierechtbank een frans
talige brief tot het openbaar ministerie 
had gericht waarin or,n de franstalige 
procedure werd verzocht, en waaraan hij 
een ook in het Frans gesteld geschrift 
toevoegde dat hij " conclusie " betitelde, 
en waarin hetz.elfde verzoek werd her
haald; dat hij laatstvermeld geschrift 
eveneens v66r de terechtzitting aan de 
politierechter toestuurde ; 

Overwegende dat, luidens het proces
verbaal . van de terechtzitting van de 
politierechtbank, eiser die zonder bij
stand van een raadsman verscheen, een 
"conclusie" zou hebben neergelegd; 
dat nochtans geen " conclusie "• welke 
door de politierechter alsmede de griffier 
werd geviseerd, in de stukken van de 
rechtspleging voorkomt ; 

Overwegende dat hieruit volgt dat het 

wettelijk voorgeschreven taal moet gebruiken,. 
zie men cass., 21 september en 27 oktober 1936· 
(Bull. en PAsiC., 1936, I, 361 en 398). 

Dat de beklaagde echter niet ontvankelijk 
is om voor het eerst in hoger beroep te vragen. 
dat een andere taal zou gebruikt worden,. 
zie men in cass., 15 juni 1953 (ibid., 1953, I,. 
806). 
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.alleszins vaststaat dat eiser tijdig om de 
franstalige procedure heeft verzocht ; 

Overwegende dat de politierechtbank 
zonder op dit verzoek acht te slaan eiser 
op de strafvordering heeft veroordeeld ; 

Overwegende dat de rechter in hager 
beroep voormeld verzoek, dat hij in bet 
beschikkend gedeelte van zijn vonnis 
eveneens « conclhsie » noemt, afwijst om 
·de reden dat « de rechtbank geen rekening 
mocht. houden m,et stukken die neerge
legd werden in strijd met de dwingende 
wetsvoorschriften op het taalgebruik in 
.gerechtszaken " en eiser vervolgens op 
.de strafvordering veroordee1t; 

Overwegende dat artikel 23 van de wet 
van 15 juni 1935 het verzoek om taal
wijziging aan geen bepaalde vormver
·eiste onderwerpt ; dat de beklaagde dit 
verzoek zowel mondeling als schriftelijk 
tot de rechtbank kan richten ; dat, ook 
al is dit verzoek schriftelijk en zelfs in
dien het verkeerdelijk als conclusie is 
betiteld, de beldaagde zich hierin vrij 
van de taal van zijn keuze bedient ; 
dat immers de beklaagde niet kan worden 
verplicht persoonlijk te verklaren in de 
taal van de rechtspleging dat hij deze 
taal niet machtig is; dat het vonnis, 
door hierover anders te oordelen, voor
melde wetsbepaling heeft geschonden en 
tevens de rechten van de verdediging 
heeft miskend ; · 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, en zonder acht te 
slaan op de overige door eiser aange
voerde middelen, welke niet tot ruimere 
cassatie kunnen leiden, vernietigt het 
bestreden vonnis in zoverre het eisers 
verzoek voor de politierechtbank inge
diend en strekkende tot taalwijziging 
niet ontvankelijk verldaart en hem ver
nordeelt op de strafvordering ; 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 
Recht bank te Brussel, zitting houdende in 
hager beroep. 

17 april 1973. ~ 2 6 kamer. ~ Voor
zitte1', de H. Delahaye, raadsheer waar
nemend voorzitter. ~ Verslaggever, de 
H. , Chatel. ~ Gelijkluidende conclttsie, 
de H. Colard, advocaat-generaal. 

(1) Wanneer een recidivist of een gewoonte
:misdadiger ter beschikking van de Regering is 

26 KAMER. - 17 april 1973, 

1° BESCHERMING VAN DE MAAT
SCHAPPIJ (WET TOT). ~ TERBE
SCHIKKINGSTELLING VAN DE REGERING. 
~ 0NTHEFFING VAN DE GEVOLGEN 
VAN DEZE BESLISSING. ~ARREST VAN 
HET HOF VAN BEROEP. ~ VoORAF· 
GAAND VERZOEKSCHRIFT AAN DE PRO· 
CUREUR-GENERAAL TE RICHTEN. 
TERMIJNEN. 

2° BESCHERMING VAN DE MAAT
SCHAPPIJ (WET TOT). ~ AAN
VRAA.G VAN DE VEROORDEELDE OM VAN 
DE GEVOLGEN VAN DEZE BESLISSING TE 
WORDEN ONTHEVEN. ~ AA_NVANG VAN 
DE TERMIJN WAARBINNEN DEZE AA.N· 
VRAAG MAG WORDEN INGEDIEND. 

1° De recidivist of gewoontemisdadiger die 
ter beschilclcing van de Regering is 
gesteld lean van de gevolgen van deze 
beslissing worden ontheven door het hof 
van beroep in wiens gebied het rechts
college zijn zetel heejt, dat deze beslissing 
heeft uitgespt·oken. Daartoe moet hij 
een aanvraag richten tot de procurettr
generaal bij dit hof; deze aanvraag mag 
ingediend worden, naar gelang van het 
geval, drie of vijf }aar na het vers~rijlcen 
van de straf en vervolgens van drie tot 
drie of van vijf tot vijf jaar. (Wet van 
9 april 1930, vervangen bij die van 
I juli 1964, art. 26.). 

2° De termi.in van drie of vijf jaar, naar 
gelang van het geval, na het verstrijlcen 
waa1•van de recidivist of de gewoonte
misdadiger mag v1·agen om te wo1·den 
ontheven van de gevolgen van de beslis
sing die hem ter beschilclcing van de 
Rege1'ing stelt, krachtens de artilcelen 22 
en 23 van de wet van 9 ap1·il 1930, 
vervangen bij die van 1 juli 1964, begint 
niet te lopen van de dag af waarop de 
recidivist of de gewoontemisdadiger 
zou (1) ge'internee1·d zijn voor de tenuit
voe?·legging van deze beslissing, doch 
vanaf het verstrijlcen van de andere st1·af 

gesteld, « beschik£ de Regering over hem, naar 
gelang de bescherming van de maatschappij 
dit vereist; zij kan hem interneren, doch als 
blljkt dat er grote kans bestaat op verbetering 
en reclassering bij bet verlaten van de 'gevan
genis, kan zij de internering uitstellen ; dit 
blijkt duidelijk uit de woorden « zo daartoe 
termen bestaan " van artikel 27 (thans arti-
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dan de terbeschikkingstelling van de 
Regering (1). 

(c6uvrN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 27 oktober 1972 door het Hof 
van beroep te Gent gewezen; 

Over het middel, ambtshalve afgeleid 
uit de schending van artikel 26 van de 
wet van 1 juli 1964 : 

Overwegende dat luidens deze wets
bepaling de recidivisten en de gewoonte
misdadigers die ter beschikking van de 
regering , werden gesteld kunnen vragen 
van de gevolgen dezer beslissing ontheven 
te worden en dat « deze aanvraag 
mag ingediend worden drie jaar na het 
verstrijken van de straf en vervolgens 
om de drie jaar ... »; 

Overwegende dat het arrest beslist, 
enerzijds, dat de aanvragen van eiser, 
betreffende de terbeschikkingstelling van 
de regering bevolen door de beslissingen 
van 2 juli 1957, 10 februari 1965 en 
14 juli 1971, niet ontvankelijk zijn 
omdat eiser « nog geen deel van deze 
terbeschikkingstelling ondergaan heeft »; 

Dat het anderzijds beslist dat de aan
vraag betreffende de terbeschikkingstel
ling bevolen door arrest van 29 januari 
1955 evenmin ontvankelijk is omdat 
eiser op 3 april 1972 « slechts 4 7 8 dagen 
had ondergaan » van deze maatregel ; 

Overwegende echter dat aldus het 
arrest de ontvankelijkheid van de aan
vraag niet afhankelijk stelt, zoals bedoeld 
artikel 26 bepaalt, van het verlopen van 
een termijn van drie jaar die een aan
vang neemt op het ogenblik . van het 
verstrijken van de straf- dit wil zeggen 
de andere straffen dan de terbeschikking
stelling van de regering - maar wel van 
het verlopen van een termijn van drie jaar 
van daadwe~kelijke beroving van de 
vrijheid ingevolge de bevolen terbeschik
kingstelling ; 

Dat aldus het arrest artikel 26 v::m de 
wet van I juli 1964 schendt ; 

kel 25) ; zij kan hem in vrijheid stell~n... zij 
kan hem, indien hij in vrijheid gelaten of 
gesteld wordt, aan een minder streng toezicht 
dan de internering onderwerpen ... , (L. CORNIL, 
toen procureur-generaal bij het hofvan beroep 
te Brussel, « La loi de defense sociale "• plech
tige openingsrede van 15 september 1930, van 
dit Hof, nr. 70, biz. 82). Men raadpl. ook 
Les Novelles, Droit penal, d. I-1, nr. 1399bis. 

Om die redenen, en zonder acht te 
slaan op de middelen door eiser voor
gesteld, die geen vernietiging zonder 
verwijzing zouden kunnen medebrengen, 

. vernietigt de bestreden beslissing ; be
veelt dat melding van dit arrest zal 
gemaakt worden op de kant van de 
vernietigde beslissing; verwijst de zaak 
naar het Hof van beroep te Brussel. 

17 april 1973. - 2e kamer. - Voor
zitte1' en Verslaggever, de H. Delahaye, 
raadsheer waarnemend voorzitter. -
Gelijkluidende conclusie, de H. Dumon, 
advocaat-generaal. 

3e KAMER. - 18 april 1973. 

1° CASSATIEMIDDELEN.- BuRGER
LIJKE ZAKEN. - MIDDEL DAT ENKEL 
KRITIEK OEFENT OP ZEKERE REDENEN 
VAN DE BESLISSING.- BESCHIKKENDE 
GEDEELTE WETTELIJK GERECHTV AAR
DIGD DOOR EEN ANDERE REDEN. -
NIET ONTVANKELIJK MIDDEL. 

2° AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST). - OMVANG VAN 
DE SCHADE.- BEOORDELING DOOR DE 
FEITENRECHTER. 

1° N iet ontvankelijk, we gens het ontbreken 
van belang, is het middel dat slechts op 
zekere redenen van de bestreden beslis
sing kritiek oejent, terwijl het beschik
kende gedeelte door een andere reden 
wettelijk wordt gerechtvaardigd (2). 

;!0 De jeitenrechter beoo1·deelt soeverein, 
in jeite de omvang van de door een on
rechtmatige daad veroo1·zaakte schade (3). 

{NATIONALE MAA.TSCHAPPIJ 
DER BELGISCHE SPOORWEGEN, 

T. GEVAERT.) 

ARREST (vertaling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 

(1) Men raadplege cass., 5 oktober 1953 
(Bull. en PAsrc., 1954, I, 72) en 27 februari: 
1956 (ibid., 1956, I, 672). 

(2) Cass., 30 juni 1972 (A1·r. cass., 1972,. 
biz. 1051). 

(3) Cass.; 31 maart 1969 (Arr. cass., 1969, 
biz. 717). Men raadplege cass., 7 december 1970 
(ibid., 1971, biz. 339). 
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.arrest, op 3 december 1971 gewezen door 
bet Arbeidshof te Brussel, zitting hou
dende te Bergen ; 

Over het eerste en tweede middel 
samen, 

het ee1·ste, afgeleid uit de schending 
van de artikelen 138.2, 1383 van het 
Burgerlijk Wetboek en 97 van de Grand
wet, 

dooTdat, na erop te hebben gewezen dat 
krachtens de omzendbrief nr. 88 P van 
14 december 1956, die woordelijk is over
genomen, het personeelslid dat door de 
·eerstaanwezend geneesheer van het ge
westelijk centrum waarvan hij afhangt, 
blijvend ongeschikt voor enige dienst bij 
de N ationale Maatschappij der Belgische 
Spoorwegen is bevonden, hiervan hoger 
beroep kan instellen voor de commissie 
van onderzoek inzake beroepsgeschikt
heid, sa1nengesteld uit twee geneesheren, 
waarvan een eerstaanwezend geneesheer 
bij de maatschappij moet zijn, en daarna 
voor een arbitragec01nmissie, samen
gesteld uit ten minste drie geneesheren 
van de maatschappij, die ten minste de 
graad hebben van eerstaanwezend ge
neesheer, het bestreden arrest stelt " dat, 
zoals in aile geschillen, voornoemde 
·commissies door hun samenstelling zelf 
een waarborg moeten geven van on
partijdigheid" en, vaststellende dat " ten 
deze de commissie van onderzoek inzake 
beroepsgeschiktheid, die op 14 juni 1966 
Biser in hoger beroep (thans verweerder) 
definitief ongeschikt voor elke ambts
verrichting bij de nationals maatschap
pij heeft verklaard, samengesteld was 
uit twee geneesheren van de dienst van 
gedaagde in hoger beroep (thans eiser) 
of althans eenzijdig door deze gekozen ,, 
beslist dat verweerder door eiseres werd 
« afgedankt » met schending van zijn 
recht van vervveer en met miskenning 
van het statuut van het personeel en 
derhalve onder omstandigheden die een 
fout opleveren. 

te1·wijl, ee1·ste ondeTdeel, die redengeving 
in het onzekere laat of de feitenrechters 
hebben geoordeeld dat wegens de samen
:stelling van de commissie van onderzoek 
inzake beroepsgeschiktheid verweerder 
niet onpartijdig werd onderzocht en 
hebben overwogen dat eiseres een fout 
lteeft begaan door voor dit onderzoek 
twee geneesheren te hebben aangewezen 
·die bij haar in dienst waren of door haar 
eenzijdig waren gekozen, dan wel hebben 
geoordeeld dat de samenstelling van de 
·commissie van onderzoek inzake beroeps
geschiktheid, bepaald bij het bericht 

nr. 88 P van 14 december 1956 aan het 
personeel van de maatschappij, geen 
waarborg gaf voor een onpartijdig onder
zoek en hebben overwogen dat eiseres 
een fout heeft begaan door een orgaan 
van beroep op te richten waarvan de 
samenstelling geen voldoende onpar
tijdigheid waarborgde; derhalve uit de 
redenen van het arrest niet 1net zeker
heid kan worden opgemaakt, welk van 
die feiten aan eiseres als . schuld wordt 
aangerekend (schending van de artike
len 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wet
hoek) en die redenen dienaangaande op 
zijn minst dubbelzinnig zijn, wat gelijk
staat met niet-motivering (schending 
van artikel 97 van de Grondwet); 

tweede ondeTdeel, de connnissie van 
onderzoek inzake arbeidsongeschiktheid 
die verweerder onderzocht en blijvend 
ongeschikt tot enige dienstverrichting 
in de maatschappij heeft verklaard, werd 
samengesteld overeenkomstig de om
zendbrief nr. 88 P van 14 december 1956 
en verweerder derhalve werd onderzocht 
met de waarborg van onpartijdigheid 
waarop hij krachtens genoemd regle
ment aanspraak kon maken, zodat de 
feitenrechters, in de eerste van de hier
boven gegeven interpretaties van het 
arrest, het wettelijk aan eiseres niet als 
schuld konden aanrekenen dat zij voor 
het onderzoek van verweerders twee 
geneesheren had aangewezen, die bij 
haar in dienst waren of althans door 
haar eenzijdig waren gekozen (schending 
van de artikelen 1382 en 1383 van het 
Burgerlijk Wetboek); 

deTde onde1·deel, uit het feit aileen dat 
de commissie van onderzoek inzake 
beroepsongeschiktheid, die uitspraak 
moet doen op de beroepen, door perso
neelsleden irtgesteld tegen de beslissingen 
van de eerstaanwezend geneesheer van 
het gewestelijk centrum waarbij deze 
ongeschikt werden verklaard tot het ver
richten van arbeid, samengesteld is uit 
twee geneesheren die bij die maatschap
pij in dienst zijn of door haar eenzijdig 
zijn gekozen, de feitenrechters, in de 
tweede voorgestelde interpretatie van het 
bestreden arrest, wettelijk niet konden 
a:fleiden dat eiseres in haar verordenende 
taak een fout heeft begaan, door een or
gaan van beroep op te richten waarvan 
de samenstelling voor haar personeels
leden geen voldoende onpartijdigheid 
waarborgde (schending van de artike
len 1382 en 1383 van het Burgerlijk 
Wetboek); 

en het tweede, afgeleid nit de schending 
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van de artikelen 1319, 1320, 1322, 1382, 
1383 van het Burgerlijk Wetboek en 
97 van de Grondwet, 

doordat het bestreden arrest beslist 
dat eiseres een fout heeft begaan door 
verweerder af te danken, zonder inacht
neming van diens recht van verweer en 
met miskenning. van het statuut van het 
personeel, op grond enerzijds dat het 
geneeskundig onderzoek waarbij ver
weerder blijvend ongeschikt werd ver
klaard tot enige dienst in de maatschap
pij, heeft plaatsgehad op 17 april 1966 
en anderzijds dat uit de artikelen 16 en 
23 van hoofdstuk XVI van het statuut 
van het personeel van de N ationale Maat
schappij der Belgische Spoorwegen volgt 
dat, « om verweerders geschiktheid tot 
verdere dienstverrichtingen vast te stel
len, deze pas moest worden onderzocht » 
na te zijn geplaatst in de wachtafdeling 
v66r zijn vervroegde oppensioenstelling 
wegens invaliditeit, 

terwijl de artikelen 16 en 23 van hoofd
stuk XVI van het statuut van het per
soneel, waaruit het arrest afleidt dat 
verweerder pas aan een geneeskundig 
onderzoek moest worden onderworpen 
na zijn plaatsing in een wachtafde
ling op 8 september 1966, niet slaan 
op een personeelslid dat, zoals verweer
der, alvorens in een wachtafdeling te 
worden geplaatst, ongeschikt werd ver
klaard tot enige dienst in de maatschap
pij en moeten insluiten dat een lid van 
het personeel onmogelijk blijvend on
geschikt kan worden verldaard ter gele
genheid van een geneeskundig onderzoek 
dat aan zijn plaatsing in genoemde af
deling voorafgaat; waaruit volgt dat, 
door te beslissen dat verweerder werd 
afgedankt met schending v,an zijn recht 
van verweer en met miskenning van het 
statuut van het perEoneel, het bestreden 
arrest zich grondt op een interpretatie 
van de artikelen 16 en 23 van hoofd
stuk XVI van genoemd statuut, die 
onverenigbaar is met de bewoordingen 
ervan en die de werkelijke draagwijdte 
ervan miskent : 

Overwegende dat het arrest vaststelt 
dat verweerder krachtens de omzendbrief 
88 P van 14 december 1956 het recht had 
voor de arbitragecommissie te verschij
nen, dat zijn desbetreffend verzoek op 
zijn minst cc lichtzinnig » werd verwor
pen en dat hij dus werd afgedankt zonder 
inachtneming van zijn recht van ver
weer, waaruit het afleidt dat eiseres een 
fout heeft begaan waarvoor zij kan wor
den aangesproken ; 

Dat het aldus zijn beslissing wettelijk 
rechtvaardigt ; · 

Dat de middelen, die ten overvloede 
gegeven redenen van het arrest bekriti
seren, niet ontvankelijk zijn wegens het 
ontbreken van belang; 

Over het derde middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 1382, 
1383 van het Burgerlijk Wetboek en 
97 van de Grondwet, 

doordat, om de vergoeding die het aan 
verweerder toekent als herstel van de 
door hem geleden schade, naar billijkheid 
vast te stellen op 250.000 frank, het be
streden arrest erop wijst cc dat na zijn 
afdanking en doordat hij niet in aanmer
king kwam voor de sociale zekerheid, 
eiser in hoger beroep (thans verweerder) 
geen bestaansmiddelen had, daar hij geen 
uitkering wegens werkloosheid of ziekte 
trok », 

te1·wijl enerzijds het feit dat verweer
der niet in aanmerking kwam voor de 
sociale zekerheid en derhalve geen werk
loosheidsuitkering of geen ziekengeld 
heeft getrokken, aan eiseres niet als 
schuld kan worden aangerekend en het 
arrest haar zulks trouwens niet aange
rekend heeft en anderzijds het hieruit 
voor verweerder voortgekomen nadeel 
geen gevolg is van de font die het arrest 
aan eiseres verwijt, zodat de feitenrech
ters bij de raming van de schade dit 
gegeven niet in aanmerking mochten 
nemen: 

Overwegende dat de feitenrechter de 
omvang van de schade, veroorzaakt door 
een onrechtmatig feit, op onaantastbare 
wijze beoordeelt; 

Overwegende dat het arrest heeft kun
nen overwegen dat bij deze beoordeling 
rekening moest worden gehouden met de 
omstandigheid dat na 20ijn afdanking 
verweerder, die niet in aanmerking kwam 
voor de sociale zekerheid, geen bestaans
middelen had, daar hij geen uitkering 
wegens werkloosheid of ziekte trok ; 

Dat het middel niet kan worden aan
genomen; 

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

18 april 1973. - 3e kamer. - Voor
zitter, de H. Polet, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Verslaggeve1·, Rid
der de Schaetzen. Gelijkluidende 
conclusie, de H. Delange, advocaat
generaal. - Pleitm·s, de HH. Van Ryn 
en Simont. 
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3e KAMER. - 18 april 1973, 

1° CASSATIEMIDDELEN.- BuRGER
LIJKE ZAKEN. - VERPLICHTING VOOR 
ELK VAN DE MIDDELEN AFZONDERLIJK 
DE WETTELIJ:KE BEPALINGEN TE VER
MELDEN WAARVA,N DE SCHENDING 

WORDT A,ANGEVOERD. 

2° ARBEIDSONGEV AL. - Ers TOT 
HERZIENIKG VAN DE VERGOEDINGEN.
FATALE TERl\UJN. 

3o ARBEIDSONGEV AL. AA.N DE 
GETROFFENE VERSCHULDIGDE VERGOE
DlNGEN VASTGESTELD DOOR EEN EIND
VONNIS OF DOOR EEN GEHOMOLOGEERD 
AKKOORD TUSSEN HET ONDERNEMINGS
HOOFD OF DIENS VElJ,ZEKERAAR-AR
BEIDSONGEVA.LLEN. - LATER OVER
LIJDEN VAN DE GETROFFENE.- VOR
DERING TOT HET BEKOMEN VAN EEN 
OVERLEVINGSRENTE INGESTELD DOOR 
DE ECHTGENOOT VAN DE GETROFFENE. 

- Ers TOT HERZIENING. 

4° GERECHTSKOSTEN. - BURGER
LIJKE 9A.KEN.- ARBEIDSONGEVAL.
CASSA,TIEGEDING. - CASSA,TIEBEROEP 
V A,N HET ONDERNEJ\UNGSHOOFD OF VAN 
DIENS VERZEKERA.A,R. CASSATIE
BEROEP INGEWILLIGD. - VEROORDE
LING VAN DE ElSER IN DE KOSTEN. 

1° In burge1·lijke zalcen moet het cassatie
verzoelcsch1·ift voor elk middel afzonde1'
lijlc de wettelijlce bepalingen vermelden 
waarvan de schending wrn·dt aange
voerd (1). (G.W., art. 1080.) 

2° De termijn gesteld bij artilcel 28, lid 2, 
van de gecoo1·dineerde wetten op de ver
goeding de1· schade vooTtspruitende t~it 
a1·beidsongevallen voor het instellen van 
een .eis tot herziening van de ve1·goedin
gen, die gegrond is op een ve1·ergering 
of een vm·mindering van gebrelclcelijlc
heid van de getro ffene of op diens over
lijden ten gevolge van het ongeval, is een 

(1) Men raadplege onder de gelding van de 
wet van 25 febrnari 1925, cass., 7 jannari 1965 
(Bull. en PAsiC., 1965, J, 438) en 16 november 
1967 (Arr. cass., 1968, blz. 387). Vgl. inzake 
directe beiastingen, cass., 9 jnni 1970 (A1·r. 
cass., 1970, biz. 949). 

(2) Cass., 17 november 1967 en 19 april1968 
(Arr. cass., 1968, biz. 391 en 1047). 

(3) Rep. prat. d1t dr. belge, Bijv., d. I, v 0 Ac
cidents du trvail, door P. HoRION, nrs. 484 
en 485. Hetzelfde geldt onder de werking 

fatale termijn en het veTst1·ijlcen .ervan 
leidt tot verval ten opzichte van allen (2). 

3° W anneer een eindvonnis is uitgesproken 
of een behoodijlc gehomologee1·d alclcoord 
is gesloten tussen de getro ffene van een 
arbeidsongeval en het onde1·nemingshoofd 
of diens verzelcemar bet1·eOende de 
wettelijlce vergoedingen aan de getroffene 
en laatstgenoemde lcomt te steTven, lean 
zijn echtgenoot de ove1·levingsrente van 
m·tilcel 4 van de gecoordineei'de wetten 
op de vergoeding van de schade voort
sp1·uitende uit arbeidsongevallen slechts 
genieten door middel van een eis tot her
ziening, zoals zullcs is vastgesteld bij 
a1·tilcel28, lid 2, van genoemde wetten (3). 

4° Wanneer het Hof, na het cassatieberoep 
van het ondernemingshoofd of diens 
verzelceram· te hebben ingewilligd, een 
beslissing vernietigt over een rechts
voTde1'ing, die geg1'0nd is op de wetten 
op de vergoeding der schade voo1·tspn~i
tende uit a1·beidsongevallen, ve1'001'deelt 
het de eiser in de lcosten van het cassatie
geding (4). (Wet van 20 maart 1948, 
enig artikel; G.W., art. 1017 en ll11.) 

( ONDERLING VERZEKERINGSFONDS 
TEGEN A,RBEIDSONGEVALLEN 

<< LES INDUSTRIES TEXTILES REUNIES n, 
T. CIRCHIARO-PANCRAZIO n.) 

ARREST (vertaling). 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 10 november 1971 gewezen 
door het Arbeidshof te Luik; 

Gelet op het middel afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1319, 1322 van het Burger
lijk Wetboek, 4, 1° en 2°, A, en 28, lid 1 
en 2, van de wetten op de vergoeding 
der schade voortspruitende uit de ar
beidsongevallen, gecoordineerd bij het 
koninklijk besluit van 28 september 
1931, en, voor zoveel als nodig, 10, 12, 69, 
70 en 72 van de arbeidsongevallenwet 
van 10 april 1971, 

van artikel 72 van de wet van 10 april 1971 
op de arbeidsongevallen. 

(4) Cass., 12 maart 1970 (Arr. cass., 1970, 
biz. 658). Vgl. cass., 21 maart 1973, supra, 
biz. 719 . .Artikel 68 van de wet van 10 april 
1971 geeft dezeifd:e regel op en is van toepas
sing op de rechtsvordering waarvan de grond
siag te vinden is in deze wet, waarvan arti
kel 104, 4°, de wet van 20 maart 1948 heeft 
opgeheven. 
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doo1·dat, na te hebben vastgesteld dat, 
« volgens eiseres in hager beroep (thans 
eiseres), gedaagde in hager beroep (thans 
verweerder) zijn vergoedingsvordering 
als overlevend echtgenoot overeenkom
stig artikel 4 van de arbeidsongevallen
wet niet meer m·ocht instellen bij dag
vaarding van 5 november 1970 na het 
overlijden, op 11 september 1969, van 
zijn echtgenote die door een arbeids
ongeval was getroffen, daar de driejarige 
herzieningstermijn reeds op 9 september 
1967, dus lang v66r de overlijdensdatum, 
verstreken was n, hetbestreden arrest be
slist dat het beroepen vonnis moet beves
tigd worden voor zover het de rechtsvor
dering ontvankelijk verklaarde, op grand 
dat « die aangevoerde herzieningster
mijn geldt voor het persoonlijk recht van 
de getroffene op wettelijke vergoeding, 
... dat de betrokken rechtsvordering ... 
zich grondt op het persoonlijk recht van 
de overlevende echtgenoot op een wette
lijke vergoeding ten gevolge van een 
ongeval met dodelijke afloop voor de 
andere echtgenoot n, en op grand dat 
« de verjaringstermijn van drie jaren 
voorgeschreven bij artikel 28, hd 1, van 
de gecoiirdineerde wetten, kennelijk pas 
kan lopen vanaf de dag waarop het recht 
van de overlevende echtgenoot is inge
gaan, dit is de dag van het overlijden van 
de getroffen echtgenoot n, 

terwijl, eerste onderdeel, eiseres in haar 
regelmatige conclusie voor het arbeids
hof niet stelde dat de voorgeschreven 
herzieningstermijn, waarop zij zich be
riep, gold voor het recht op wettelijke 
vergoeding, maar integendeel dat het 
overlijden van de getroffene dat plaats
gevonden had na het verstrijken van de 
herzieningstermijn, «de rechten van de 
partijen niet kon be!nvloeden "• zodat 
hierdoor « ten gunste ... (van verweerder) 
geen rechtsvordering tot betaling van 
renten kon ontstaan n, 

tweede onde1·deel, de bij artikel 28, 
lid 2, van de gecoiirdineerde wetten 
voorgeschreven herzieningstermijn niet 
aileen van toepassing is op de rechtsvor
dering betreffende het recht van de ge
troffene op wettelijke vergoeding, maar 
eveneens op de rechtsvordering van de 
overlevende echtgenoot, die gegrond is 
op het overlijden van de getroffene echt
genoot, 

en, de1·de onderdeel, de motivering van 
het bestreden arrest, die gegrond is op 
de verjaring, voorgeschreven bij arti
kel 28, eerste lid, van de gecoiirdineerde 
wetten, aan het geschil vreemd is en 

geen antwoord is op de conclusie waarin 
eiseres beweerde « dat de eerste rechter 
ten onrechte verklaard heeft dat de 
rechtsvordering van de echtgenoot niet 
verjaard was, vermits zij in werkelijk
heid zelfs niet bestond, " en dat " het 
overlijden (van de getroffene) dat plaats
ge,vonden heeft na die uiterste datum 
(vervaldatum van de herzieningstermijn), 
geen rechtsvordering tot betaling van 
renten ten gunste (van verweerder) kon 
doen ontstaan " ; 

Over het middel van niet-ontvanke
lijkheid door verweerder voorgedragen 
en gegrond op het niet:nakomen van 
artikel 1080 van het Gerechtelijk Wet
hoek: 

Overwegende dat eiseres globaal in 
« een enkel middel " de wettelijke bepa
lingen heeft vermeld, waarvan zij de 
sch~Jnding aanvoert, en drie grieveri. uit, 
die, zoals zij zijn gesteld, vei'schillend en 
zonder onderling juridisch verband blij
ken te zijn, zodat iedere grief een afzon
derlijk middel is ; dat zij evenwel duide
lijk heeft gezegd dat de in het « tweede 
onderdeel " uiteenge:lette grief bestaat in 
de schending van artikel 28, lid 2, van de 
gecoiirdineerde wetten op de vergoeding 
van de schade voortspruitende uit ar
beidsongevallen ; 

Dat het middel van niet-ontvankelijk
heid dus niet kan worden aangenomen 
met betrekking tot « dit tweede onder
dee! n, dat een afzonderlijk middel is ; 

Over de gegrondheid van het middel : 

Overwegende dat, luidens voornoemd 
artikel 28, lid 2, dat ten deze van toe
passing is, de eis tot herziening van de 
vergoedingen, gegrond op een vererge
ring of een V\)rmindering van de gebrek
kelijkheid van de getroffene, of op zijn 
overlijden ten gevolge van het ongeval, 
kan ingesteld worden gedurende drie 
jaren te rekeRen vanaf het ah:koord dat 
tussen partijen is getroffen of vanaf 
het eindvonnis ; 
, Dat die termijn een vervaltermijn is; 
dat het verstrijken ervan verval ten 
opzichte van allen meebrengt ; 

Overwegende dat, wanneer er een 
behoorlijk gehomologeerd akkoord ge
sloten werd tussen de getroffene door 
een arbeidsongeval en het hoofd van 
de onderneming of diens verzekeraar
arbeidsongevallen of wanneer er een 
eindvonnis betreffende de wettelijke ver
goedingen aan de getroffene werd uitge
sproken en laatstgenoemde komt te 
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sterven, de overlevende echtgenoot de bij 
artikel 4 va,n de gecoordineerde wetten 
ingestelde overlevingsrente slechts door 
middel van een vordering tot herziening 
kan genieten ; 

Overwegende dat, blijkens de vast
stellingen van het arrest en van het 
vonnis waarnaar het verwijst, verweer
der zijn rechtsvordering heeft ingesteld 
na het verstrijken van de herzienings
termijn; 

Dat, door te beslissen dat verweerders 
rechtsvordering ontvankelijk is op grond 
dat de herzieningstermijn slechts betrek
king heeft op het persoonlijk recht van 
de getroffene op wettelijke vergoeding · 
en dat die termijn vreemd is aan de 
rechtsvordering van de overlevende echt
genoot in geval van overlijden van de 
getroffen echtgenoot, het arrest voor
noemd artikel28, lid 2, heeft geschonden; 

Dat het middel gegrond is ; 
Overwegende dat, krachtens het enige 

artikel van de wet van 20 maart 1948, 
dat ten deze toepasselijk is, en de arti
kelen 1017 en 1ll1 vanhet Gerechtelijk 
Wetboek, de kosten ten laste van eise
res moeten worden gebracht ; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest, in zover het de rechts
vordering van verweerder ontvankelijk 
verklaart; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de kant 
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing ; 
veroordeelt eiseres in de kosten; ver
wijst de aldus beperkte zaak naar het 
Arbeidshof te Brussel. 

18 april 1973. - 3e kamer. - Voor
zitte1', de H. Polet, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Ve1·slaggever, Rid
der de Schaetzen. Gelijkluidende 
conclusie, de H. Delange, advocaat
generaal. - Pleiters, de HR. Ansiaux 
en Faures. 

1 e KAMER. - 26 april 1973, 

AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST). - WEGEN. -

(1) Men raadplege cass., 7 maart 1963 
(Bull. en PASIC,, 1963, I, 744) en de conclusie 
van Procureur-generaal Ganshof va:p. der 
Meersch, toen advocaat-generaal ; 5 maart 
1964 (ibid., 1964, I, 727); 10 september 1964 

VEILIGHEIDSVERPLICHTING DIE OP DE 
OPENBARE BESTUREN RUST. - RIJ
WIELPAD. - GEVAAR TEN GEVOLGE 
VAN ZICHTBA,RE OF TE VOORZIENE 
NATUURELEMENTEN DIE HET GEWET
TIGD VERTROUWEN VAN DE WIELRIJDER 
NIET KUNNEN BEDRIEGEN. -ARREST 
DAT DE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE 
OPENBARE BESTUREN VERWERPT. -
WETTELIJKHEID. 

Uit het jeit dat het gevaar, dat op het ogen
blik van een verkeersongeval werd opge
leve1·d doo1· een rijwielpad, voortsproot 
uit zichtbare of te voo1·ziene natuurele
menten die het gewettigd ve1·t1·ouwen van 
de wielrijde1· niet konden bew·iegen, lean 
de jeitenrechter niet wettelijk afleiden 
dat de openbare besturen niet aqttilisch 
aanspmlcelijlc zijn (1). (B.W., art. 1382, 
1383 en 1384.) 

(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « VERZEKE
RINGSMAATSCHAPPIJ ZURICH », T. BEL
GISCHE STAAT EN STAD LE RillULX.) 

ARREST (vertaling). 

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

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1382, 1383, 1384 
van het Burgerlijk W etboek en 97 van de 
Grondwet, 

doo1·dat het bestreden arrest bef!list dat 
het ongeval waardoor de verzekerde van 
eiseres werd getroffen "niet toe te schrij
ven is aan een fout van de overheid, doch 
wel aan een menselijke tekortkoming van 
de gebruikers van het rijwielpad », op 
grond dat de gebruiker als enig recht 
heeft "gebruik te maken van de open bare 
weg die er bestaat, zoals hij bestaat », 
zodat de openbare besturen niet aanspra
kelijk kunnen worden gesteld " wanneer 
het ongeval te wijten is aan omstandig
heden die voortspruiten uit zichtbare of 
te voorziene natuurelementen », en op 
grond dat de gebruiker niet " mag .ver
wachten dat de overheid ieder uur het 
nodige doet om het rijwielpad keurig 

(ibid., 1965, I, 22); 16 juni 1966 (ibid., 1966, I, 
1320); 9 oktober 1967 (Arr. cass., 1968, 
blz. 185); 11 april1969 (ibid., 1969, blz. 745); 
5 september 1969 en 2 jun.i 1970 (ibid., 1970, 
biz. 10 en 919). 
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proper te houden n, en dat, in het onder
havige geval, de versmalling van het 
rijwielpad ten gevolge van het groeien 
van bomen en gras « een objectieve 
{)mstandigheid is die uit een zichtbaar of 
te voorzien natuurelement voortvloeit n, 

terwijl de openbare besturen verplicht 
zijn alleen wegen aan te leggen en voor 
het openbaar verkeer open te stellen die 
voldoende veilig zijn ; ze, bijgevolg, 
buiten het geval dat een vreemde oor
zaak, die hun niet kan worden toege
schreven, ze belet de op hen rustende 
veiligheidsverplichting na te komen, door 
geschikte maatregelen, elk abnormaal 
gevaar moeten voorkomen, ongeacht of 
dit gevaar zichtbaar of onzichtbaar is, de 
gebruiker over andere rechten beschikt 
dan het recht gebruik te rnaken van de 
openbare weg die er bestaat zoals hij 
bestaat, onder meer het recht te rekenen 
op de ogenschijnlijke veiligheid van de 
weg waarop hij rijdt en op het ontbreken 
van een gebrek van die weg, zodat de 
openbare besturen onder rneer aanspra
kelijk kunnen zijn wanneer een openbare 
weg waarvoor ze instaan, zoals hij is 
aangelegd, aan de weggebruikers niet 
verstrekt wat zij er, volgens zijn gebrui
kelijke bestemming, van mogen verwach
ten, of wanneer de openbare besturen te 
kort schieten in hun verplichting om een 
dergelijke weg in een normale toestand 
en zonder gebrek te onderhouden, of ook 
wanneer zij in hUI). algemene verplichting 
tot voorzichtigheid te kort schieten door 
de gevaren niet aan te duiden die deze 
weg kan vertonen ; de gebruiker voorts 
mag verwachten dat de openbare bestu
ren de nodige schikkingen treffen om de 
open bare weg voldoende veilig te houden ; 
het arrest, door te beslissen dat het aan 
de verzekerde van eiseres overkomen 
ongeval, om de redenen die het opgeeft, 
niet aan een fout van de openbare 
besturen is toe te schrijven, de artike
len 1382, 1383 en 1384 van het Burgerlijk 
Wetboek heeft geschonden, of, althans, 
zijn beslissing heeft gesteund op niet 
pertinente, onjuiste, dubbelzinnige en 
niet passende gronden en aldus artikel 97 
van de Grondwet heeft geschonden : 

Overwegende dat het arrest erop wijst 
dat het ongeval niet aan een fout van de 
openbare besturen is toe te schrijven, 
doch aan een menselijke tekortkoming 
van de gebruiker van het rijwielpad ten 
opzichte van omstandigheden die nit 
zichtbare of te voorziene natuurelemen
ten voortspruiten, zoals de versmalling 
van het rijwielpad ten gevolge van het 

groeien van de bomen en het gras en de 
aanwezigheid in de herfst van dorre 
bladeren, welke omstandigheden het 
gewettigd vertrouwen van de wielrijder 
niet konden bedriegen ; 

Overwegende dat het arrest a.ldus 
wettelijk vaststelt dat de schade te wijten 
is aan een vreemde oorzaak die niet aan 
de openbare besturen kan worden toege
schreven en die hen heeft belet de op hen 
rustende zekerheidsverplichting na te 
komen en voor het verkeer alleen maar 
wegen open te stollen die voldoende veilig 
waren en elk abnormaal gevaar door 
geschikte maatregelen te voorkomen ; 

Da.t het middel niet kan worden aan
genomen; 

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

26 april 1973. - 1e kamer. - Voor
zitter, Baron Richard, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Verslaggever, de 
H. Ligot. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Depelchin, advocaat-generaal. -
Pleiters, de HH. Van Ryn en DeBruyn. 

1 e KA,MER. - 27 april 1973. 

1° BEWIJS. - BEWIJS DOOR GESCRRIFT. 
- BEWIJSKRACRT VAN DE AKTEN. -
BURGERLIJKE.ZAKEN.- CoNCLusrn.

UITLEGGING DOOR DE FEITENRECRTER. 
- UITLEGGING ONVERENIGBAAR 1\'IET 
DE BEWOORDINGEN VAN DE CONCLUSIE. 
- MISKENNING VAN mri BEWIJSKRACRT 
VAN DE AKTEN. 

2° CASSATIE. - BEVOEGDREID. -
BURGERLIJKE ZAKEN. - VERSCRRIJ

VING IN DE BESTREDEN BESLISSING. -
BEVOEGDREID VAN RET HOF OM ZE TE 
VERBETEREN. 

30 BEWIJS.- BURGERLIJKE ZAKEN.
PERSOONLIJKE VERSCRIJNING VAN DE 
PARTIJEN. - VERPLICRTING DE VER
KLARING VAN DE PARTIJEN OP SCRRIFT 
TE STELLEN. - ARTIKEL 939 EN 1000 
VAN RET. GERECRTELIJK WETBOEK. -
BEPALINGEN DIE DE OPENBARE ORDE 
NIET RAKEN. 

4° CASSATIEMIDDELEN.- BURGER
LIJKE ZAKEN.- MIDDEL GEGROND OP 

WETTELIJKE BEPALINGEN DIE NOCR 
VAN OPENBARE ORDE NOCR DwiNGEND 
ZIJN. - MIDDEL NIET VOORGELEGD 

AAN DE FEITENRECRTER EN WAAROVER 
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RIJ OP EIGEN INITIATIEF NIET REEFT 
BESLIST.- NIEUW MIDDEL. - NIET
ONTV ANKELIJKREID. 

5° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. - BuRGERLIJKE 
ZAKEN. - PERSOONLIJKE VERSCRIJ
NING VAN DE PARTIJEN. - VONNIS 

MET NAUWKEURIGE OPGAVE VAN DE 
UIT DE VERKLARINGEN VAN DE PAR
TIJEN VOLGENDE GEGEVENS, ZONDER 
DEZE VERKLARINGEN OV1TIR TE NEMEN. 
- REGELMATIG GEMOTIVEERD VONNIS. 

6° TUSSENKOMST. - BURGERLIJKE 
ZAKEN. - 0ASSATIEGEDING. - VoR
DERING TOT BINDENDVERKLARING VAN 
RET ARREST DOOR DE ElSER IN CASSATIE 
INGESTELD. - VERWERPING VAN DE 

VOORZIENING. - VORDERING ZONDER 
BELANG. 

1° De bewijskracht van de akten wordt 
miskend door de beslissing die aan de 
conclusie van een partij een uitlegging 
geeft die niet te verenigen is met de 
bewoordingen ervan (1). (B.W., 
art. 1319, 1320 en 1322.) 

2° Het Hof is, bij de beoordeling van een 
cassatiemiddel, bevoegd om een verschrij
ving in de bestreden beslissing te verbe
teren, wanneer deze duidelijk blijkt' uit 
de context ervan (2). 

3° De bepaling van artikel 1000 van het 
Gerechtelijk W etboek, die, met verwijzing 
onder mee1· naar artikel 939 van dit 
wetback, voorschrijjt de verklaringen va,n 
de partijen tijdens hun overeenkomstig 
artikel 992 van hetzelfde wetboelc bevolen 
persoonlijlce verschijning op schrijt te 
stellen, is noch van openbare orde noch 
dwingend (3). (G.W., art. 939, 949, 992, 
1000 en 1004.) 

4° Nietttv en derhalve niet ontvanlcelijk, tot 
staving van een voorziening in burger-

(1) Cass., 15 februari 1973, sttpra, biz. 604. 
(2) :Men raadpiege cass., 19 maart 1973, 

supra, biz. 714. 
(3) en (5) De artikeien 1000 en 1004 van het 

GerechteUjk Wetboek, voigens welke zekere 
bepalingen betreffende het getuigenverhoor, 
inzonderheid, artikei 939, van toepassing zijn 
op het verhoor van de getuigen, spreekt niet 
over artikei 961 van dat wetboek, voigens 
hetweik nietig is het getuigenis dat niet in het 
proces-verbaai opgenomen is in de vorm 
voorgescln·even bij artikei 939. Zoais het 
onderhavige arrest erop wijst, werd door de 
eiseres trouwens de schending van artikei 961 
voor de feitenrechter niet aangevoerd en 

lijke zalcen, is het middel gegrond op· 
wettelijke bepalingen die noch van open
ba1·e orde noch dwingend zijn, dat niet 
aan de feitenrechter is voorgelegd en 
waarover·hij op eigen initiatief niet heeft 
beslist ( 4). 

5° Regelmatig gemotiveerd is het vonnis 
dat, zonder de verklaringen over te nemen 
die de partijen tijdens hun ove;reenlcom
stig artilcel 992 van het Gerechteli.fk 
Wetback bevolen persoonlijlce verschij
ning hebben ajgelegd, de e1·uit volgende 
gegevens waarop het is gegrond, nauw
lceurig opgeejt (5). (Grondwet, art. 97.) 

6° De verwerping van de voorziening· 
ontneemt alle belang aan de vordering· 
tot bindendverlcla1·ing van het arrest, die 
de eise1· in cassatie heejt ingesteld (6). 

(NAAl\iLOZE VENNOOTSCRAP « VERZEKE
RINGSMAATSCRAPPIJ VAN DE SCRELDE »,. 
T. VERENIGING ZONDER WINSTOOG
MERK « ZUSTERS VAN RET ARM KIND· 
JEZUS ll, RUYBRECRTS L., VAN RERCK, 
RUYBRECRTS J., EN IN AAN,VEZIGREID 
VAN« DE L'i!NDSBOND DER CRRISTELIJ
KE l\iUTUALITEITEN )>.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden. 
vonnis, op 25 jl.mi 1971 in hoger beroep 
gewezen door de Rechtbank van eerste 
aanleg te Antwerpen; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1319, 1320, 
1322 van het Burgerlijk Wetboek, 769, 
770, 771, 772 en 1042 van het Gerechtelijk 
Wetboek, 

doordat het vonnis de vordering in 
vrijwaring door eiseres tegen eerste ver-

derhaive was de nietigheid gedekt, ook al was 
mt artikei van toepassing (G.W., art. 861 en 
864). 

In verband met de regeis betreffende de 
persoonlijke verschijning van de partijen 
onder de vroegere regeling (artikei 119 en 428. 
van het Wetboek van ·burgerlijke rechtsvor
dering),. zie men cass., 19 mei 1961 (Bull. en 
PASIC., 1961, I, 1011); 26 februari 1971 
(Arr. cass., 1971, hiz. 616) en de noten 2 en 3 ;. 
Rep. pmt. du dr. belge, v° Compa1·ution per
sonnelle, nrs. 83 en voigende aismede de erin 
vermeide auteurs. Zio ook cass. fr., 31 jauuari 
1905 (PASIC., 1905, IV, 129). 

(4) Cass., 22 maart 1973, sup1·a, biz. 730. 
(6) Cass., 14 december 1972, supra, biz. 382. 
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weerster, de vereniging zonder winstoog
merk « Zusters van het Arm Kind Jezus », 
ingesteld, afwijst om de reden dat « de 
naamloze vennootschap « De Schelde » in 
.aanvullende conclusie toegeeft dat de 
voorwaarden van artikel 11, 3, van de 
polis· die zij vroeger in conclusie inge
roepen had, niet vervuld zijn ; dat zij 
enkel steunt op artikel ll, 1°, van de 
algemene voorwaarden dat luidt : « De 
<lOntractant die door ontveinzing, ver
zwijging of vaJse verklaring, de maat
schappij in dwaling zal gebracht hebben 
betreffende het bedrag van de bezoldi
gingen, zal van alle rechten op de waar
borg yan de maatschappij vervallen 
zijn "»; 

terwijl, 1 o eiseres voor de rechter in 
hoger beroep een conclusie en een tweede 
<lonclusie neerlegde op 22 maart 1971 en 
geen aanvullende conclusies genomen 
heeft, en zij in haar rechtsplegingsstukken 
niet heeft toegegeven dat de voorwaarden 
van artikel ll, 3, van de polis, die zij 
uitdruklmlijk inriep, niet vervuld zouden 
zijn, zodat het vonnis de bewijskracht 
zowel van die tweede conclusie als van 
het zittingsblad van 22 maart 1971 
miskent (schendingvan de artikelen 1319, 
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wet
hoek), 

2o de aanvullende conclusie op 
22 maart 1971 door de « Landsbond der 
Christelijke Mutualiteiten » werd neerge
legd en daaruit evenmin blijkt dat eiseres 
heeft toegegeven dat de v<;lOr";aarden 
van artikel ll, 3, van de pohs met ver
vuld zouden zijn, zodat het vonnis ook 
de bewijskracht van deze conclusie en 
van het zittingsblad van 22 maart 1971 
;miskent (schending van de artikelen 1319, 
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wet
hoek), 

3o de rechtbank op 22 maart 1971 
de sluiting van de debatten bevolen heeft 
en er derhalve geen stukken, nota's of 
conclusies meer mochten neergelegd wor
den en in voorkomend geval deze akten 
uit het beraad moesten geweerd worden, 
zodat de rechtbank uit geen na de 
sluiting der de batten ingediende akte kon 
afleiden dat eiseres toegaf dat de voor
waarden van artikel ll, 3, van de polis 
niet vervuld waren (schending van de 
artikelen 769, 770, 771, 772 en 1042 van 
het Gerechtelijk Wetboek) : 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat eiseres in haar ter 
zitting van 13 oktober 1970 neergelegde 
conclusie, op grond van artikel ll, 3, van 
de verzekeringspolis, een rechtsverval 

tegen eerste verweerster inriep ; dat zij, 
na het tussenvonnis van 28 december 
1970, in haar ter zitting van 22 maart 
1971 genomen tweede conclusie ver
klaar'de in haar eerste conclusie te val-
harden; -

Overwegende dat uit geen enkel ander 
stuk van de procedure blijkt dat eiseres 
dit middel verzaakt heeft ; 

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

schending van artikel 97 van de Grond
wet, 

doordat het vonnis de vordering van de 
onder 2 en 3 vermelde verweerders tegen 
eiseres gegrond verklaart en voor recht 
zegt dat het op 29 juli 1966 aan 
Huybrechts Imelda overkomen ongeval 
een arbeidsongeval is om de reden dat 
<< uit de ondervraging van de partijen en 
van de getuige gebleken is dat het 
slachtoffer Huybrechts Imelda werkelijk 
in dienstverband was op het ogenblik 
van het ongeval ; dat zij na;melijk in 
opdracht van de overste en tijdens de 
diensturen, het klein geschenk was gaan 
kopen dat de leerlingen haar (de overste) 
tot afscheid zouden overmaken " en 
<< dat zij (eerste verweerster) de ingevulde 
formulieren voorlegt luidens welke zij al 
de uitbetaalde bezoldigingen regelmatig 
aangaf; dat hierop alle sociale bijdragen 
berekend werden en regehnatig betaald 
(inbegrepen voor Huybrechts I. van
af 6.8.1966, datum van indiensttreding) "• 

terwijl, door enerzijds te beslissen dat 
Huybrechts Imelda op 29 juli 1966 het 
slachtoffer werd van een arbeidsongeval, 
in dienst van de vereniging zonder winst
oogmerk << Zusters van het Arm Kind 
Jezus », en door anderzijds vast te stellen 
dat Huybrechts Imelda slechts in dienst 
was gekomen op 6 augustus 1966, deze 
motieven tegenstrijdig, dubbelzinnig_ en 
duister zijn, zodat het vonnis niet gemo
tiveerd is naar het vereiste van het 
artikel 97 van de Grondwet : 

Overwegende dat het beroepen vonnis 
vaststelt dat het slachtoffer van het 
ongeval, tweede verweerster, sedert 
6 januari 1966, als monitrice in dienst van 
eerste verweerster was en dat zulks door 
eiseres niet werd betwist ; dat uit de 
procedurestukken in hoger beroep blijkt 
dat eiseres dienaangaande geen betwis
ting opwierp ; 

Overwegende dat het op 8 december 
1970 in huger beroep gewezen tussen
vonnis vaststelt dat het op 29 juli 1966 
aan tweede verweerster overkomen on
geval << ter hoogte van het Instituut "• 



-832-

zijnde de instelling van eerste verweer
ster, « waar zij werkte ,, plaatsgreep; 

Overwegende dat uit voormelde gege
vens blijkt dat het bestreden vonnis, bij 
loutere verschrijving, de datum van 
« 6.8.1966 ,, als zijnde die van de indienst
treding van tweede verweerster heeft 
vermeld, in stede van « 6.1.1966 "; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het vijfde niiddel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 939, 992, 
1000, 1042 van het Gerechtelijk Wetboek 
en 97 van de Grondwet, 

doordat het vonnis de door de onder 2 
en 3 vermelde verweerders tegen eiseres 
gerichte vordering gegrond verklaart en 
voor recht zegt dat het op 29 juli 1966 
aan Huybrechts Imelda.overkomen onge
val een arbeidsongeval is en de vordering 
in vrijwaring van eiseres tegen eerste 
verweerster afwijst om de reden dat « uit 
de ondervraging van partijen en van de 
getuige gebleken is, dat het slachtoffer 
Huybrechts Imelda werkelijk in dienst
verband was op het ogenblik van het 
ongeval ; dat zij namelijk in opdracht 
van de overste en tijdens de diensturen, 
het klein geschenk was gaan kopen dat 
de leerlingen haar tot afscheid zouden 
overmaken ,, 

terwijl 1° de rechtbank op de terecht
zitting van 22 februari 1971 alle partijen, 
die persoonlijk verschenen waren inge
volge het vonnis van 28 december 1970, 
waaronder ook de directrice Van Riel 
voor de eerste verweerster, verhoord 
heeft, maar de verklaringen van deze 
partijen niet op schrift gesteld werden, 
zoals blijkt uit het proces-verbaal van de 
terechtzitting van 22 februari 1971 
(schending van de artikelen 939, 992, 
1000, 1042 van het Gerechtelijk Wet
hoek), 2° deze verklaringen tot grondslag 
dienen van de beslissing dat het aan 
Huybrechts Imelda overkomen ongeval 
een arbeidsongeval is, en derhalve de 
bestreden beslissing, bij gebrek aan weer
gave van deze verklaringen, niet regel
matig gemotiveerd is (schending van 
artikel 97 van de Grondwet) : 

Wat het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat de persoonlijke ver
schijning van de partijen, in uitvoering 
van het tussenvonnis van 28 december 
1970, op 22 februari 1971 plaatsvond; 
dat noch uit de tweede conclusie die 
eiseres ter zitting van 22 maart 1971, 
waarop de behandeling van de zaak werd 
voortgezet, genomen heeft noch uit een 

enig ander procedurestuk blijkt dat zij 
het.thans aangevoerde middel heeft laten 
gelden; 

Dat het onderdeel, dat op wetsbepa
lingen steunt .welke noch de openbare 
orde raken noch van dwingend recht zijn, 
dan ook nieuw en derhalve niet ontvan
kelijk is; 

W at het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat, door erop te wijzen 
dat uit de ondervraging van de partijen 
en van de getuige gebleken is dat tweede 
verweerster « in opdracht van de overste 
en tijdens de diensturen, het klein 
geschenk was gaan kopen dat de leer
lingen haar (de overste) tot afscheid 
zouden overmaken ,, het vonnis de 
gegevens aanduidt welke uit die onder
vraging zijn gebleken en waaruit het 
afieidt dat tweede verweerster « werkelijk 
in dienstverband was op het ogenblik 
van het ongeval " ; dat het vonnis aldus 
zijn beslissing regelmatig motiveert ; 

Dat het onderdeel niet kan worden 
aangenomen ; 

Overwegende dat, tengevolge van de 
verwerping van de voorziening in zover 
zij tegen het dispositief van het vonnis 
is gericht waarbij wordt beslist dat het 
aan tweede verweerster overkomen onge
val een arbeidsongeval is, de tegen de 
« Landsbond der Ohristelijke Mutualitei
ten " gerichte eis tot verbindendver
klaring zonder belang wordt ; 

Om die redenen, en zonder acht te 
slaan op de overige onderdelen van het 
eerste middel en evenmin op het derde 
en het vierde middel, die enkel gericht 
zijn tegen het dispositief van het vonnis 
dat op grond van het eerste onderdeel 
van het eerste middel vernietigd wordt, 
vernietigt het bestreden vonnis in zover 
het, bij bevestiging van het beroepen 
vonnis, de vordering van eiseres tegen 
eerste verweerster ongegrond verklaart 
en in zover het over de kosten van die 
vordering uitspraak doet ; verwerpt de 
voorziening voor het overige alsook de 
eis tot verbindendverklaring ; beveelt 
dat melding van dit arrest zal worden 
gemaakt op de kant van de gedeeltelijk 
vernietigde beslissing ; veroordeelt eiseres 
in de kosten behalve die van haar voor
ziening tegen eerste verweerster ; houdt
deze laatste kosten aan opdat erover 
door de feitenrechter zou worden beslist ;. 
verwijst de aldus beperkte zaak naar het. 
Arbeidshof te Brussel. 

27 april 1973. - 1e kamer. - Voor
zitter, Ridder Rutsaert, raadsheer waar-
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nemend voorzitter. Verslaggever, de 
H. Sury. - Gelijkluidende conclusie, de 
H. Detournay, advocaat-generaal. 
Pleiters, de HR. Houtekier en Bayart. 

26 KAMER. - 30 april 1973. 

1° DOUANE EN ACCIJNZEN. 
ACCIJNSREGIME VAN MIN.ERALE OLIE. 
- MoNSTERNEMING. - 0NTLEDING. -

WrJzE. 

2° RECHTEN VAN DE VERDEDI
GING. - STRAFZAKEN. - DouAN.E 
EN ACCIJNZEN.- ACCIJNSREGIME VAN 
MINERALE OLIE. - MONSTERNEMING,. 
ZONDER AFGIFTE VAN EEN TWEEDE 
EXEMPLAAR AAN DE OVERTREDER. -
0NTLEDING VAN DE MONSTERS ZONDER 
TEGENSPRAAK. - 0MST.ANDIGHEDEN 
WAARUIT'OP ZIOHZELF NIET BLIJKT DAT 

DE RECHTEN VAN DE VERDEDIGING 
ZIJN GESCHONDEN. - BEOORDELING 
DOOR DE FEITENRECHTER. 

3° RECHTEN VAN DE VERDEDI
GING. - STRAFZAKEN. - DooR DE 
BEKLAAGDE GEVRAAGDE BIJKOMENDE 
ONDERZOEKEN, NIET UITGEVOERD. -
GEGEVENS WAAROP DE BESLISSING VAN 

DE RECHTER IS GEGROND, REGELMATIG 
AAN DE VRIJE BESPREKING V .AN DE 
PARTIJEN ONDERWORPEN. GEEN 

SCHENDING VAN DE RECHTEN VAN DE 
VERDEDIGING. 

1° Bij geen enkele wetsbepaling of verorde
ning betreffende het acc~jnsregime van 
minerale olie is het ve1·eist dat om wette
lijlc te zijn, het nemen van monsters door 
de bevoegde beambten gepaard gaat met 
de afgifte van een tweede monster aan de 
ove1·treder, of wo1·dt de wijze geregeld 
waarop de genomen monsters moeten 
worden ontleed. (Kon. besl. van 20 no
vember 1963, art. 17 ; min. besl. van 
21 november 1963, art. 144.) 

2° Uit de omstandigheden alleen dat 
douane- en accijnsbeambten, die van de 

(1) Vgl. cass., 13 april1964 (Bull. en PAsiC., 
1964, I, 868) ; 24 februari 1969 (A1-r. cass., 
1969, blz. 597); 10 mei 1971 (ibid., 1971, 
blz. 891). 

(2) Cass., 17 november 1965 (B1tll. en PAsrc., 
1966, I, 363) en 12 oktober 1970 (Arr. cass., 
1971, blz. 141). Over bet feit dat bet vonnis-

CA~SATIE, 1973. - 27 

brandstof monsters hebben genomen om 
ze te ontleden, aan de overtreder geen 
monster van brandstoj hebben afgegeven 
en dat de ontleding van de genomen 
monsters in het laboratorium van het 
bestuur van douane en accijnzen is 
geschied, buiten de aanwezigheid van de 
oveTtrede1· en zonder dat deze hie1·van 
werd verwittigd, volgt niet dat de rechten 
van de verdediging zijn geschonden; de 
feitenrechter beoordeelt soeverein of deze 
omstandigheden een de1·gelijke schending 
ten gevolge hebben gehad (1). 

3° De rechten van de verdediging woTden 
niet geschonden door het jeit dat de door 
de belclaagde gevraagde onderzoelcsver-
1"ichtingen niet zijn uitgevoerd, van het 
ogenblilc dat de gegevens die de rechter 
,voldoende heeft geacht om tot zijn overtui
ging te lcomen regelmatig aan de vrije 
besprelcing van de partijen werden 
onderworpen (2). 

(DAUMERIE, T. BELGISCHE STAAT, MINIS
TER VAN FINANCIEN, BESTUUR VAN 

DOUANEN EN .ACCIJNZEN.) 

ARREST (vertaling). 

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

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de rechten der verdediging, 

dooTdat, eneTzijds, na een monster te 
hebben genomen van de brandstof in de 
benziriehouder van eisers wagen, de 
verbalisanten aan laatstgenoemde geen 
ander monster van de door hem gebruikte 
brandstof hebben gegeven, zodat aldus 
geen tegen-expertise kon worden verricht, 

en dooTdat, andeTzijds, dat monster 
werd ontleed in de laboratoria van de 
vervolgende · partij, terwijl eiser hierbij 
niet aanwezig was en zonder dat hij 
hiervan werd verwittigd : 

Overwegende dat bij geen enkele wets
bepaling of verordening betreffende het 
accijnsregime van minerale olie is vereist 
dat om wettelijk te zijn, het nemen van 

gerecht niet verplicht is uitspraak te doen over 
een verzoek om een bijkomend onderzoek dat 
tot het openbaar ministerie of de vervolgende 
partij is gericht, raadplege men cass., 30 ja.
nuari 1967 (Arr. cass., 1967, biz. 666). 
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monsters door de bevoegde beambten 
gepaard gaat met de afgifte van een 
tweede monster aan de overtreder, of de 
wijze wordt geregeld wa.arop de genom,en 
monsters moeten worden ontleed; 

Overwegende dat uit de on'lst:imdig
heden alleen dat door de beambten der 
douanen en accijnzen die een monster 
van brandstof hadden genomen, om het 
te ontleden, geen monster aan eiser werd 
afgegeven, en dat die monsters in de labo
ratoria van de vervolgende partij bij 
afwezigheid van eiser werden ontleed en 
dat. hij hiervan niet werd verwittigd, geen 
schending van de rechten der verdediging 
volgt; 

Dat de feitenrechter soeverein oordeelt 
of die omstandigheden een dergelijke 
schending ten gevolge hadden ; 

Dat het arrest dienaangaande erop 
wijst dat « uit voornoemde gegevens van 
het dossier blijkt dat, al werd er geen 
monster aan beklaagde overhandigd (die 
overigens hierom niet had verzocht), de 
rechten van de verdediging werkelijk in 
acht Werden genomen; dat het inderdaad 
vrijstond aan beklaagde, die niet aan
voert dat de processen-verbaal va.ls zijn, 
aile vaststellingen die door het bestuur 
werden gemaakt, tegen te .spreken; dat 
·met name, nadat de uitslag van de kwan
titatieve analyse door de administratie 
was bekend, hem de gelegenheid werd 
gegeven om aile volgens hem nodige 
verweermiddelen aan te voeren " ; 

Dat het midclel niet kan worden aan
genomen; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de rechten der verde
diging, 

doordat de vervolgende partij bepaalde 
inlichtingen niet heeft laten inwinnen, 
waarom eiser met het oog op zijn verde
diging had verzocht, met name met 
betrekking tot het gebruik van de stook
olie die door hem werd besteld en die was 
bestemd als brandstof voor zijn voertuig 
en voor dat van zijn zoon : 

Overwegende dat de rechten van de 
verdediging niet zijn geschonden door het 
feit dat de vervolgende partij bepaalde 
inlichtingen niet heeft ingewonnen, waar
om de overtreder had verzocht, mits de 
gegevens die de rechter voldoende heeft 
geacht om tot zijn overtuiging te komen, 
zoals ten deze, regelmatig aan de vrije 
bespreking van de partijen werclen oncler
worpen; 

Dat het middel niet kan worden aan
genomen; 

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

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

30 april 1973. - 2e kamer. - Voor
zitter, de H. Louveaux, voorzitter. -
Ve1·slaggever, de H. Legros. - Gelijk
lttidende conclusie, de H. Paul Mahaux, 
eerste advocaat-generaal. Pleiters, 
de HH. Blondiaux en Fally (de eerste van 
de balie te Bergen). 

2e KAMER. - 30 april 1973. 

l 0 VOORZIENING IN CAS SA TIE. 
TERMIJN. - STRAFZAKEN. - ARREST 
V A,N DE KAMER VAN INBESCHULDIGING
STELLING WAARBIJ NIET ONTV ANKELIJK 
WORDT VERKLAARD HET VERZET VA,N 
DE VERDA,CHTE TEGEN DE BESCHIKKING 
VAN DE RAADKAMER, DIE HEM NAAR DE 
CORRECTIONELE RECHTBANK VERWIJST. 
- GEEN C+ESCHIL INZAKE DE BEVOEGD
HEID VAN DE ONDERZOEKSGERECHTEN. 
- VoORZIENING VOOR DE EINDBE
SLISSING.- NIET-ONTVANKELIJKHEID. 

2° VOORZIENING IN CASSATIE. -
TERMIJN.- STRAFZAKEN.- ARREST 
VAN DE KAMER VA,N INBESCHULDI
GINGSTELLING '\VAARBIJ NIET ONTVAN
KELIJK WORDT VERKLAARD RET VER
ZET TEGEN DE BESCHIKKING TOT 
VERWIJZING NAAR DE CORRECTIONELE 
RECH[(lBA,NK, DIE WEIGERT OF NA.i.AAT 
HEM IN VRIJHEID TE STELLEN.- GEEN 
BEVOEC+DHEIDSC+ESCHIL. - VOORZIE
NING VOOR DE EINDBESLISSLNG. 
NIET-ONTV ANKELIJKHEID. 

l 0 W anneer noch voo1· de raadkamer noch 
voor de kamer van inbescll!Uldiging
stelling de bevoegdheid van de onder
zoeksJ·echter of van de ondeJ·zoelcsge
J"echten betwist werd, is niet ontvankelijlc 
de voo1·ziening wellce v66r de eindbeslis
sing is ingesteld tegen het w·rest van de 
kamer van inbeschuldigingstelling, waar
bij niet ontvankelijk w01·dt verklaard het 
verzet van de veTdachte tegen de beschilc
king van de 1·aadlcamer die hem, zonder 
oveT deze bevoegdheid uitspraalc te doen, 
wegens wanbedrijven naar de con·ec-
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tionele rechtbank verwijst (1). (Sv., 
art. 416.) 

2o Niet ontvankelijk is de voorziening van 
de ve1·dachte, v661· de eindbeslissing, 
tegen een arrest van de kame1· van inbe
schuldigingstelling waarbij, zonder te 
beslissen over een geschil inzake de 
bevoegdheid van de ondcrzoeksge1·echten, 
niet ontvankelijk wordt verklaaTd het 
verzet van de ve1·dachte tegen de beschik
king tot verwijzing naaT de co1Tectionele 
rechtbank, die weige1·t of nalaat hem in 
vrijheid te stellen (2). (Sv., art. 416.) 

(SCHOREELS.) 

ARREST (ve1·taling). 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 2 maart 1973 gewezen door het 
Hof van, beroep te Brussel, kamer van 
inbeschuldigingstelling ; 

Overwegende dat het arrest eisers 
verzet tegen de beschikking van de raad
kamer,. die hem onder aanhoudingsbevel 
naar de correctionele rechtbank wegens 
gecorrectionaliseerde misdaden heeft ver
wezen, niet ontvankelijk verklaart ; 

Dat die beslissing een vobrbereidende 
beslissing en een beslissing van onderzoek 
is, in de zin van art.ikel 416 van het 
Wetboek van strafvordering, voor zover 
de raadkamer eiser naar het vonnisge
recht heeft verwezen en ook voor zover 
zij heeft beslist tot zodanige verwijzing 
onder het tegen hem uitgevaardigde 
aanhoudingsbevel ; 

Dat, aangezien het arrest geen uit
spraak doet over een geschil inzake de 
bevoegdheid van het onderzoeksgerecht, 
de voorziening, die ingesteld is v66r een 
eindbeslissing, niet ontvankelijk is; 

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

30 april 1973. - 2e kamer. - Voor
zitter, de H. Louveaux, voorzitter. -

(1) Cass., 17 oktober 1972, supra, biz. 170. 
(2) Cass., 9 mei 1972 (Arr. cass:, 1972, 

biz. 840) en de noot. 
(3) Vgl. cass., 23 september 1968 (A?'?', cass., 

1969, biz. 89), 20 maart 1972 (ibi,d., 1972, 
biz. 687) en 27 september 1972, supra, 
biz. 107; men 'raadpiege cass., 20 juni 1966 
(Bull. en PAsrc., 1966, I, 1340). 

Men raadpiege cass., 20 maart 1972, waar-

Verslaggever, de H. Capelle. - GeUjlc
luidende conclusie, de H. Paul Mahaux, 
eerste advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 30 april 1973, 

VOORLOPIGE HECHTENIS. - Ho
GER BEROEP TEGEN EEN BESCHIKKING 
TOT HANDRAVING VAN DE VOORLOP,IGE 
HECHTENIS. - VERDACHTE DIE VOOR 
DE KAMER, VAN INBESCHULDIGING
STELLING VERKLAARD HEEFT, BIJ AF
WEZIGHEID VAN ZIJN RAA,DSMAN, ZELF 
ZIJN VERDEDIGING VOOR TE DRAGEN 
EN ER ZICH ZONDER VOORBEHOUD 
HEEFT VERDEDIGD. - MIDDEL HIER
UIT AFGELEID DAT RET BIJ ARTIKEL 5 
VAN DE WET VAN 20 APIUL 1874 VOOR
GESCHREVEN BERICHT NOCH WETTELIJK 
NOCH DIENSTIG AAN DE RAADSMAN VAN 
DE VERDACHTE WERD GERICH'I, 
NIET-ONTV A,NKELIJKHEID. 

In geval van hoger beroep tegen een 
beschikking tot handhaving van de voor
lopige hechtenis, is de verdachte die voor 
de kamer van inbeschuldigingstelling 
verklaa1·d heejt, biJ' ajwezigheid van zijn 
raadsman, zelf zijn verwee1· te willen 
voord1·agen en er zich zonder voorbehoud 
heejt verdedigd, niet ontvankelijk in zijn 
betoog voor het Hof van cassatie dat het 
bij artikel5 van de wet van 20 april1874 
voorgeschreven bericht noch wettelijk 
noch dienstig aan zijn raadsman werd 
gm·icht (3). 

(WOETS.) 

ARREST (VeTtaling). 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 23 maart 1973 gewezen door 
het Hof van beroep te Brussel, kamer van 
inbeschuldigingstelling ; 

van zoeven sprake : het bericht dat is 
voorgeschreven bij artikei 5 van de wet van 
20 april 1874, moet niet noodzakelijk door de 
griffier worden gegeven. 

Over de termijn waarin dit bericht moet 
worden gegeven, raadpiege men cass., 5 april 
1938 (Bttll. en PAsrc., 1938, I, 127) en 20 juni 
1966, voormeid. 
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Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 5, 20 van de wet 
van 20 april 1874 op de voorlopige 
hechtenis en 97 van de Grondwet, als
mede uit de schending van de rechten 
van de verdediging, 

cloo1·dat eisers raadsman noch wettelijk, 
noch dienstig van de griffier bericht heeft 
bekomen omtrent de plaats, de dag en 
het uur van verschijning in de kamer van 
inbeschuldigingstelling en van de te ' 
zijner beschikkingstelling van het dossier 
gedurende twee dagen op de griffie : 

Overwegende d.at uit de processtukken 
blijkt dat op de terechtzitting van 
16 maart 1973 de zaak « op verzoek van 
de verdachte (thans eiser), die de bijstand 
van zijn raadsman wenste ,, werd uitge
steld op 23 maart 1973; 

Dat, toen hij op de terechtzitting van 
23 maart 1973 door de heer voorzitter 
ondervraagd werd, hij « verklaard heeft, 
zijn verweer in afwezigheid van zijn 
raadsman zelf te willen voordragen " ; 

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

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

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

30 april 1973. - 2e kamer. - Voo7·
·zitter, de H. Louveaux, voorzitter. -
Verslaggeve1·, de H. Legros. - Gelijk
luidende conclusie, de H. Paul Mahaux, 
eerste advocaat-generaal. 

3e KAMER. - 2 mei 1973, 

10 GRONDWET.- GELIJKHEID VAN DE 
BELGEN VOOR DE WET.- BEGRIP. 

2o SOCIALE ZEKERHEID.- WERK
LOOSHEIDSVERZEKERING. - KONINK
LIJK BESLUIT VAN 20 DECEMBER 1963 
BETREFFENDE ARBEIDSVOORZIENING EN 
WERKLOOSHEID, ARTIKELEN 154 ;EN 
157, GEWIJZIGD .DOOR DE ARTIKELEN 1 
EN 2 VAN RET KONINKI,IJK BESLUIT 
VAN 22 DECEMBER 1967. - GROND
WETTIGHEID. 

3o GERECHTSKOSTEN. - BuRGER· 
LIJKE ZAKEN.- WERKLOOSHEIDSVER-

ZEKERING. CASSATIEGEDING. 
VooRziENING vAN DE RrJKSDIENST 
VOOR ARBEIDSVOORZIENING TEGEN EEN 
BESLISSING OVER EEN VORDERING 
INGESTELD DOOR OF TEGEN EEN GE
RECHTIGDE. - VOORZIENING INGE· 
WII,LIGD.- VEROORDELING VAN ElSER 
IN DE KOSTEN. 

1 o A1·tikel 6 van de GTonclwet betekent dat 
alle Belgen zich gelijlceTwijze aan de 
vooTschTijten van de wet moeten onder
weTpen, zoals zij allen hetzelfde recht 
hebben om de bescheTming e1·van in te 
roepen (1). 

2o De bepalingen van de aTtikelen 154 en 
157 van het koninklijk besluit van 
20 decembe~· 1963 betreffende a7·beids
vooTziening en weTlcloosheid, gewijzigd 
door de aTtikelen 1 en 2 van het konink
lijlc besluit vqn 22 decembm· 1967, die 
mannen en iwouwen in verschillende 
categoTieiin indeelden en hun dienvolgens 
ve1·snhillencle we7·lcloosheidsuitkeTingen 
toelcenden, wa1·en niet strijdig met het 
gelijlcheidsbeginsel nem·gelegcl in aTti
lcel 6 van de Gronclwet, aangezien die 
indeling steunde op de omstandigheid 
dat het gemiddelde loon van de werlc
neemsteTB lager was dan dat van de 
weTlcnemeTB (2). 

3o Wannee1· het Hoj, na de voo1·ziening van 
de Rijlcsdienst voo1· ArbeidsvooTziening 
te hebben ingewilligd, een beslissing 
veTnietigt over een voTdeTing gegTond op 
de wetgeving inzake we1·lcloosheid en 
ingesteld dam· of tegen een gerechtigde, 
vemoTdeelt het eise7· in de kosten van het 
cassatiegeding (3). (G.W., art. 580, 2°, 
1017, lid 2, en llll, lid 2.) 

(RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING, 
T. OUSTERS EN VERBEECK.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 28 oktober 1971 door het 
Arbeidshof te Luik gewezen; 

Over -het eerste onderdeel van het 
middel, afgeleid uit de schending van de 
artikelen 6, 97, 107 van de Grondwet, 154, 

(1) en (2} Oass., 24 januari 1973, supra, 
biz. 533 en cle noten 2 en 3. 

(3) Oass., 28 maart 1973, sup1·a, biz. 756. 
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157 van het koninklijk besluit van 
20 december 1963 betreffende arbeids
voorziening en werkloosheid, zoals ze 
respectievelijk gewijzigd zijn bij de 
a.rtikelen 1 en 2 van het koninklijk 
besluit van 22 december 1967, en 7 van 
de besluitwet van 28 december 1944 
betreffende de maatschappelijke zeker
heid der arbeiders, zoals dit is gewijzigd 
en aangevuld door de artikelen 3 van de 
wet van 14 juli 1951, 10 van de wet van 
14 februari 1961, 44 van de wet van 
16 april 1963 en 5 van de wet van 
ll januari 1967, 

doordat het arrest de beroepen beslis
sing evenals de beslissing van 18 juli 1969 
van de directeur van het gewestelijk 
bureau van de Rijksdienst voor Arbeids
voorziening hervormt, voor recht zegt 
dat artikel 154 van het koninklijk besluit 
van 20 december 1963, in zoverre het een 
onderscheid maakt tussen meerderjarige 
werlmemers die niet behoren tot cate
gorie I enerzijds en meerderjarige werk
neemsters die niet behoren tot cate
gorie II, 2°, anderzijds, strijdig is met 
artikel 6 van de Grondwet, weigert het 
gewijzigd artikel 154 op verweerster toe 
te passen, voor recht zegt dat geen 
onderscheid inzake werkloosheidsuitke
ring op grond van het geslacht kan 
gemaakt worden en dat de werklozen van 
de beida bovengenoemde groepen recht 
hebben op dezelfde werkloosheidsuitke
ringen, en bijgevolg verldaart dat ver
weerster recht heeft op dezelfde werk
loosheidsuitkeringen als de meerderjarige 
werknemer wiens vrouw zich niet uit
sluitend met het huishouden bezighoudt, 

te1·wijl het gelijld1eidsbeginsel van arti
kel 6 van de Grondwet wordt in acht 
genomen, wanneer al degenen die zich in 
een zelfde feitelijke toestand bevinden, 
onderworpen zijn aan dezelfde voor
waarden van een algemene en objectieve 
regel die de differentiatie op grond van 
de wettelijk nagestreefde doeleinden kan 
rechtvaardigen.; de werkloosheidsuitke
ring die geen bestaansminimum of sociaal 
minimum is, hoofdzakelijk tot doel heeft, 
althans gedeeltelijk, het onvrijwillig 
kwijtraken van een betrekking te ver
goeden ; wegens dit oogmerk van · de 
wetgever voor de berekening van de· uit
kering 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 werkloosheid 
gedeeltelijk door de uitkering wordt 

vergoed, in de meeste sectoren van de 
arbeidsmarkt lager is dan het loon dat de 
mannelijke werlmemers in eenzelfde be
trekking verdienen ; deze omstandigheid 
een even objectieve maatstaf is als de 
leeftijd of de gezinstoestand; het onder
scheid dat de wetgever tussen de manne
lijke en vrouwelijke werknemers heeft 
ingevoerd voor de berekening van de 
werkloosheidsuitkering, hoofdzakelijk be
rust op deze objectieve maatstaf, name
lijk het verschil in loon en niet een 
differentia tie · naar gelang van het ge
slacht, zoals door het arrest wordt ver
klaard; het arrest derhalve met schending 
van de in het middel aangehaalde wette
lijke bepalingen de onwettelijkheid vast
stelt van de artikelen 154 en 157 van 
evengemeld koninklijk besluit van 20 de
cember 1963 : 

Overwegende dat artikel 6 ,;.an de 
Grondwet betekent dat alle Belgen zich 
gelijkerwijze aan de .voorschriften van de 
wet moeten onderwerpen, zoals zij allen 
hetzelfde recht hebben om de bescher
ming ervan in te roepen ; 

Overwegende dat de artikelen 154 en 
157 van het koninklijk besluit van 
20 december 1963 betreffende arbeids
voorziening en werkloosheid, gewijzigd 
bij het koninklijk besluit van 22 decem
ber 1967, ten deze van toepassing zijn; 
dat de aldaar bepaalde indeling in cate
gorieen niet berustte op een willekeurig 
onderscheid tussen mannen en vrouwen 
als dusdanig, maar op de omstandigheid 
dat het gemiddelde loon van de werk
neemsters lager was dan dat van de 
werlmemers, omdat de werkneemsters 
doorgaans een minder goed betaald werk 
verrichtten ; 

Overwegende dat de artikelen 154 en 
157 van voormeld koninklijk besluit dus 
niet strijdig zijn met het gelijkl1eidsbe
ginsel neergelegd in artikel 6 van de 
Grondwet; 

Overwegende dat door niettemin deze 
reglementaire bepalingen niet toe te 
passen, het arreRt de betekenis en de 
draagwijdte van artikel 6 van de Grand
wet miskent; 

Dat het onde'rdeel van het middel 
gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest ; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaskt op de kant 
van de vernietigde beslissing ; gelet op 
artikel 1017 van het Gerechtelijk Wet
boek, gewijzigd bij de wet van 24 juDi 
1970, veroordeelt eiser in de kosten; 
verwijst de zaak naar het Arbeidshof te 
Gent. 
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.2 mei 1973. - 3e kamer. - Voor
zitter, de H. Wauters, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Verslaggever, de 
H. Janssens. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Lenaerts, advocaat-generaal. 
Pleiter, de H. Simont. 

Op dezelfde dag werden drie dezelfde 
arresten gewezen op de voorziening van 
dezelfde eiseres. 

1 e KAMER, - 3 mei 1973. 

HUUR VAN WERK. - HuuR VAN 
DIENSTEN. BOUWEN VAN EEN 
ONROEREND GOED. - .AANNEMINGS
PRIJS. - B!JKOMENDE WERKEN. -
RECHT OP BETALING HIERV.A,N AFHAN
KELIJK VAN RET GESOHREVEN BERIOHT 

VAN DE OPDRAOHTGEVER OF V.A,N EEN 
AFZONDERLIJKE VERBINTENIS VAN 

LAATSTGENOEMDE. 

W anneer een aannemingscontract het recht 
om een supplement te vm·de1·en op de 
totale prijs, welke jorjaitai1· is vastgesteld 
voor het bouwen van een pand, afhanke
lijk stelt van het geschreven be1·icht van 
de opdrachtgeve1·, mag de aannemer, bij 
ontstentenis van een dergelijk bm·icht en 
van enige ajzonderlijlce verbintenis van 
de opdrachtgever, de betaling niet eisen 
van de door hem ttitgevoerde bijkomende 
werken (1). (B.W., art. 1893.) 

(PERSONENVENNOOTSOHAP li'I:ET BEPERKTE 

AANSPRAKELIJKHEID « J. VAN ONOEM "• 
T. EOHTGENOTEN ROZENBLAT-SZTUL

MAN.) 

ARREST (vertaling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 15 aprill971 door het Hofvan 
beroep te Brussel gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de schen-

(1) Cass., 22 maart_ 1957 (Bull. en PAsiO., 
1957, I, 887); vgl. cass., 12 januari 1968 (A1·r. 
cass., 1968, blz. 649). 

Dat de opgave in Let bestek van de een
heidsprijzen en van de vermoede hoeveel
heden niet onverenigbaar is met de aan
neming tegen een vooraf vastgestelde prijs, 

ding van de artikelen 1134, 1135, 1156, 
116.2, 1163, 1793 van bet Burgerlijk 
W etboek en 97 van de Grondwet, 

dom·dat eiseres voor rekening van de 
verweerders de ruwbouwwerken van een 
panel had uitgevoerd en tegen hen een 
vordering tot betaling van bet saldo van 
de aannemingsprijs had ingesteld, waar
onder, met name, voor « onbetaalde of 
gedeeltelijk betaalde bijwerken », een 
bedrag van 34.2.239 frank waarin een 
bijkomende prijs begrepen was die voort
vloeide nit bet feit dat de hoeveelheden 
die zij werkelijk had moeten gebruiken 
voor de uitvoering van bepaalde werken 
meer bedragen dan die _ welke waren 
geraamd in bet bestek waarnaar bet 
aannemingscontract verwijst, en bet hof 
van beroep, in bet bestreden arrest, 
van 603.763 frank tot .261.5.24 frank in 
hoofdsom, bet bedrag vermindert tot 
betaling waarvan de eerste rechter de 
verweerders had veroordeeld, zodat het 
aldus de vordering afwijst in zover ze 
ertoe strekte betaling van voormeld 
bedrag van 34.2 . .239 frank te verkrijgen; 
dat, om te beslissen dat eiseres geen 
aanspraak kan maken op een bijkomende 
prijs wegens het verschil tussen de 
werkelijk uitgevoerde hoeveelheden en de 
in het bestek geraamde hoeveelheden, het 
arrest hierop steunt dat « het bestek, wat 
het gewapend beton betreft, melding 
maakt van prijzen die volgens vermoede
lijke hoeveelheden zijn vastgesteld, maar 
hieruit niet volgt dat de totale en vaste 
aannemingsprijs gewijzigd kan worden 
door de enkele mnstandigheid dat de 
vermoedelijke hoeveelheden zijn over
schreden », 

terwifl de vermelding dat de voor de 
uitvoering van een bepaald werk vast
gestelde hoeveelheid vermoed wordt 
noodzakelijk insluit dat dit werk, met 
betrekking tot de werkelijk te gebruiken 
hoeveelheid, niet va~t onder de risico's op 
grond waarvan de aannemer instemt met 
een totale en vaste prijs voor de aanne
ming in haar geheel, doch dat bet in dit 
bpzicht, integendeel, vreemd is aan de 
regel van de vaste prijs, zodat het feit 
aileen dat de vermoedelijke hoeveelheid 
wcirdt overschreden voor de opdracht
gever van het werk de verplichting mee-

raadplege men in cass., 17 oktober 1957 
(Bull. en PABIC., 1958, I, 146); A. DELVAUX, 
Traite jtm-idiqtte des batisseurs, 1968, d. I, 
nr. 39, blz. 71 en vgl. ; FLAMME en LEPAFFE, 

Contrat d'entreprise, en Rep. prat. dtt dr. beige, 
Bijv., d. II, v 0 Devis et marches, nr. 50. 
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brengt om een aanvullende prijs te 
betalen in verhouding van deze over
schrijding, zonder dat deze verplichting 
onderworpen is aan andere voorwaarden 
en onder meer die van een geschreven 
bericht van zijnentwege : 

Overwegende dat het arrest vaststelt 
dat het geschil waarop het middel betrek
king heeft op bepaalde bijwerken slaat 
waarvan eiseres de prijs, dat is 342.239 fr., 
vordert, som die de verweerders weigeren 
te betalen op grond van de clausule van 
het aannemingscontract die het recht om 
een supplement op de totale prijs te 
vorderen, welke forfaitair is vastgesteld 
voor het bouwen van het pand, afhanke
lijk stelt van het geschreven bericht van 
de opdrachtgever van bet werk ; 

Overwegende dat het arrest erop wijst 
dat, bij ontstentenis van een geschreven 
bericht van de opdrachtgever van het 
werk en van enige~ verbintenjs in strijd 
met de oorspronkelijk vastgestelde vaste 
prijs, de vordering tot betaling voor bij
werken moet worden afgewezen ; 

Overwegende dat deze niet bekriti
seerde considerans van het arrest vol
staat om zijn beschikkende gedeelte 
wettelijk te verantwoorden ; 

Overwegende dat de bekritiseerde 
grond, ook al is hij verkeerd, derhalve 
zonder invloed zou zijn op de wettelijk
heid van de bestreden beslissing ; 

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

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

3 mei 1973. - 1e kamer. - Voo1'
zitter, Baron Richard, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Verslaggever, de 
H. Ligot. - Gelijlcluidende conclusie, 
de H. Delange, advocaat-generasJ. 
Pleiters, de HH. Faures en Dassesse. 

lEi KAMER. - 3 mei 1973, 

BEVOEGDHEID EN AANLEG. 
VASTSTELLINGEN INZAKE FAILLISSE
MENT. - UITSLUITENDE BEVOEGDREID 

VAN DE RECRTBANK VAN KOOPRANDEL. 

, Alle geschillen die moeten beslecht worden 
om tot de verefjening van een jaillisse
ment te lcomen, behoren ttitslttitend tot de 
bevoegdheid van de rechtbanlc van lcoop-

handel in wie1· arrondissement het 
jaillissement geopend is ; zullcs 1:s inzon
de1'7wid het geval voo1· de geschillen over 
schuldvo1·deringen die aan de gejail
leerde, zeljs doo1· niet-handelaa1·s, ver
schuldigd zijn (1). (G.W., art. 574, 2°, 
en 631.) 

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ RET ROF VAN 
BEROEP TE LUIK, IN ZAKE li'IR. LEDUC, 
q.q. CURATOR IN RET FAILLISSEMENT 

VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCRAP 
«GENERAL FINANCE,, T. MEYER.) 

ARREST (vertaling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 1 maart 1973 door de Arron
dissementsrechtbank te Luik gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van. de artikelen 573, 2°, lid 2, 
gewijzigd bij artikel 4 van de wet van 
24 juni 1970, 574, 2°, en 590 van het 
Gerechtelijk W etboek, 

doordat de arrondissementsrechtbank, 
op een exceptie van onbevoegdheid die de 
Rechtbank van koophandel te Luik 
ambtshalve had opgeworpen in haar 
vonnis van 4 december 1972, beslist in 
haar bestreden vonnis dat deze rechtbank 
van koophandel bevoegd was om, " inzake 
een faillissement" geopend in haar 
rechtsgebied, kennis te nemen van aile 
rechtsvorderingen die de curator tot 
inning van de schuldvorderingen van de 
gefailleerde, zelfs tegen niet-handelaar&, 
heeft ingesteld op grond van artikel 4 79 
van het Wetboek van koophandel, wet 
van 18 april 1851 op het faillissement, 

tm·wijl, in het onderhavige geval, de 
rechtsvordering die voortspruit uit een 
door verweerder niet betaalde ereloon
staat betreffende boekhoudkundig werk 
dat de gefailleerde v66r zijn faillietver
klaring ~1ad verricht, niet is ontstaan ten 
gevolge van het vonnis van faillietver
klaring en de oplossing ervan niet ligt in 
de wettelijke teksten van dit instituut, 
zodat deze rechtsvordering, die buiten 
de staat van faillissement was kunnen 
ontstaan, feitelijk steunt op een recht 
dat niet bepaald door de wet op het 
faillissement ingesteld of geregeld is en, 
derhalve, onder de gewone regels inzake 
de materiele en territoriale bevoegdheid 
moet vallen, namelijk die welke de 

(I) V gl. onder de gelding va:n de wet van 
25 maart 1876, art. 12, 4° : cass., 5 september 
1958 (Bull. en PAsrc., 1959, I, 18). 
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hevoegdheid van de vrederecl,tter van de 
woonplaats van de verweerder vaststel
len: 

Overwegende dat, krachtens arti
kel 574, 2°, van het Gerechtelijk Wet
hoek, de rechthank van koophandel, 
zelfs wanneer partijen geen handelaar 
zijn, kennis neemt van alles wat onder 
meer het faillissement betreft, overeen
komstig de voorschriften van het Wet
boek van koophandel ; 

Overwegende dat,. krachtens arti
kel 631, lid 2, van het Gerechtelijk 
W etboek, wanneer de faillietverklaring 
in Belgie geschiedt, de desbetreffende 
geschillen uitsluitend tot de bevoegdheid 
belwren van de rechtbank van het 
arrondissement waarin het faillissement 
is geopend; 

Overwegende dat die bepalingen geen 
onderscheid maken tussen de rechtsvor
deringen die uit het faillissement ont
staan en de rechtsvorderingen waarvoor 
het faillissement slechts de aanleiding is ; 

Dat deze uitlegging wordt hevestigd 
door de opheffing bij artikel 8, 13°, van 
de bepalingen vervat in artikel 2 van de 
wet van 10 oktober 1967, van artikel 505 
van hoek III, titel 1, van het W etboek 
van koophandel volgens hetwelk elk 
geschil betreffende de vereffening v~n 
faillissementen dat tot de bevoegdhe1d 
van de burgerlijke rechtbanken behoorde, 
er aanhangig moeten worden gemaakt 
binnen korte tijd en als spoedeisende 
zaak berecht; dat ze eveneens wordt 
bevestigd door de wijzigingen die ar
tikel 38 van de bepalingen vervat 
in artikel 3 van de wet van 10 okto
ber 1967 heeft · gebracht in de artike
len 492, 502 en 504 van boek III, 
titel1, van het Wetboek van koophandel, 
in zover deze artikelen de regels vast
stelden voor de geschillen die niet tot de 
bevoegdheid van de rechtbank van koop
handel behoorden en met name hun 
verwijzing naar een andere rechter voor
schreven; 

Overwegende dat het vonnis, derhalve, 
wettelijk beslist dat alle geschillen die 
heslecht moeten worden om tot de ver
effening van de faillissementen te komen 
uitsluitend tot de bevoegdheid belwren 
van de rechtbank van koophandel van 
het arrondissement waarin ze geopend 
zijn en dat zulks inzonderheid het geval is 
voor geschillen over schuldvorderingen 
die aan de gefailleerde, zelfs door niet
handela.ars, verschuldigd zijn ; 

Dat het middel naar recht faalt; 

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

3 mei 1973. - 1e kamer. - Voor
zitter, Baron Richard, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Verslaggever, Rid
der de Schaetzen. - Gelijkluidende con
clusie, de H. Delange, advocaat-generaaL 
- Pleiter, de H. Fa.lly. · 

1 e KAMER. - 3 mei 1973. 

1o INKOMSTENBELASTINGEN. 
AANSLAG VAN AMBTSWEGE.- WILI·E
KEURIGE VASTSTELLING VAN DE BE
LASTBAR:h. '-RONDSLAG. - NIETIGVER
KLARING VAN DE AANSLAG DOOR HET 
HOF VAN BEROEP. 

2° RECHTERLIJK GEWIJSDE. 
DIRECTE BELASTINGEN. - WETTE
LIJKE GRONDSLA G. 

3o INKOMSTENBELASTINGEN. 
AANSLAG EN INKOHIERING.- NIETIG
VERKLARING VAN EEN Al\'I:BTSHALVE 

GEVESTIGDE AANSLAG WEGENS DE WIL
LEKEURIGE VAS'l'STELLING VAN DE 
BEI.ASTBARE GRONDSLAG. - NIEUWE' 
AANSLAG. - DEZELFDE BELASTING
ELEMENTEN. - BEGRIP. - BEWIJS' 
VAN DEZE ELEJ\'IENTEN. 

4° INKOMSTENBELASTINGEN. 
BEDRIJFSBEI·ASTING. - 0VERDRACHT 

VAN EEN IN EEN HANDELSBEDRIJF BE
LEGD ACTIEF. - MEERWAARDE ONT
STAAN IN DE LOOP EN DOOR HET FElT 
VAN DE EXPLOITATIE, NIET BELAST, 

EN DIE GEBLEKEN EN VERWEZENLIJKT 
IS NAAR AANLEIDING VAN DE OVER
DRACHT.- IN DE BEDRIJFSBELASTING 
BELASTBARE WINST.- DIENSTJAAR.

GEVAL VAN OVERDRACHT TEGEN BETA
LING VAN EEN LIJFRENTE. 

5o INKOMSTENBELASTINGEN. 
RAMING VAN DE BELASTBARE GROND
SLAG. - VASTSTELLING VAN DE LE
VENSLANGE VOORDELEN TOEGEKEND 
AAN DE OVERDRAGER VAN EEN IN EEN 

HANDELSBEDRIJF BELEGD ACTIEF. -
FEITELIJKE VERJ\'I:OEDENS AFGELEID 

UIT DE LEEFTIJD VAN DE OVERDRAGER 
EN UIT DE KAPITALISATIECOEFFICIEN

TEN, ALS BEDOELD IN ARTIKEL 21, V, 
VAN HET WETBOEK VAN DE SUCCESSIE
RECHTEN.- WETTELIJKHEID. ' 



- 841 

I 0 H et hof van beTOep dat, op het beroep 
van de belastingplichtige tegen de beslis
sing van de dir·ecte~~r der dir·ecte belastin
gen, beslist dat de belastbare grondslag, 
waarop een aanslag van arnbtswege is 
gevestigd, willekeur·ig werd vastgesteld, 
moet deze aanslag in zijn geheel nietig 
verklar·en (1); deze nietigverklaring is 
niet gelijk aan de vaststelling dater geen 
belastbm·e inkomsten bestaan. 

2° Het gezag van gewijsde inzake · directe 
belastingen vindt zijn wettelijke grand
slag niet in de ar·tikelen 1350 en 1351 
van het Burgedijk W etboek en de ar·ti
kelen 23 tot 28 van het Gm·echtelijlc 
Wetboek, doch in de algemene r·echtsbe
ginselen van deze belastin gen en in de 
m·tikelen 65 en 66 van de gecoor·dineeTde 
wetten betrefjende de inkornstenbelas
tingen of in de ar·tikelen 276 en 278 van 
het Wetboek van de inlcornstenbelas
tingen (2). 

3° H et gezag van gewijsde van een m"Test, 
waarbij een arnbtshalve gevestigde aan
slag nietig veTklaard is op gr·ond dat de 
belastbare g1'ondslag willekeuTig werd 
vastgesteld, vm·hindert niet dat een 
nieuwe aanslag wordt gevestigd op 
dezelfde belastingelementen of op een 
gedeelte ervan, zelfs indien deze reeds 
bekend waren bij de oorspronlcelijke 
aanslag (3) of door andere bewijsmidde

clen aangebmcht werden (4). (Gecoordi-
neerde wetten betreffende de inkom
stenbelastingen, art. 74bis; Wetb. van 
de inkomstenbel., art. 260 [5].) 

4° De meenvam·de van een in het bedrijf 
van een makelaar· belegde veTzelcer·ings
por·tefeuille, die ontstaan is in de loop 
en door het feit van deze exploitatie, die 
nag niet is belast en die geblelcen en 
ver·wezenlijlct is naar aanleiding van de 
overdracht var~ deze por·tefeuille, is een 
winst die belastbaar· is in de bedr·ijfs
belasting voor· het dienstjaar tijdens 
hetwelk deze ver·wezenlijking heeft plaats-

(1) Cass., 27 september 1960 (Bull. en 
PASIC., 1961, I, 94), 17 januari 1961 (ibid., 
1961, I, 532) en 6 december 1966 (Ar1·. cass., 
1967, biz. 448). 

(2) Cass., 30 april 1970 (An·. cass., 1970, 
biz. 805); men' raadpiege cass., 29 juni 1972 
(ibid., 1972, blz. 1046) en de in noot 1 vermeide 
yerwijzingen. 

(3) Cass., 6 oktober 1970 (Ar1·. cass., 1971, 
biz. 121). 

(4) Cass., 16 november 1960 (Bttll. en PASIC., 
1961, I, 290) en 23 oktober 1962 (ibid., 
1963, I, 249); men raadplege cass., 11 april 
1973, supra, blz. 801. 

gehad (6), zelfs indien de overdracht 
tegen betaling van een lijfr·ente werd 
verricht (7). (Wetten betreffende. de 
inkomstenbelastingen, gecoordineerd 
bij "het besluit van de Regent van 
15 januari 1948, art. 27, § l.) 

5° Orn de waar·de van levenslange voordelen 
toegelcend aan de over·dr·ageT van een in 
een handelsbedTijf belegde ver·zelcerings
por·tefeuille alsmede het bedmg van de 
ver·wezenlijkte meer·waarde en aldus de 
in de bedr·ijfsbelasting belastbar·e grand
slag te r·amen, mag de administTatie der 
dir·ecte belastingen steunen op feitelijke 
vennoedens die afgeleid zijn ~~it de leef
tijd van de oveTdmgeT en uit de kapita
lisatiecoefficienten, als bedoeld in ar·ti
kel 21, V, van het Wetboek van de 
s~~ccessier·echten ( 8). 

(MAERSOHALOK, T. BELGISOHE STAAT, 

l\UNISTER VAN FINANOIElN.) 

ARREST (veTtaling). 

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

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 780 van het Gerechtelijk 
Wetboek, 1319, 1320, 1350 van het 
Burgerlijk Wetboek, 23 tot 28 van het 
Gerechtelijk Wetboek alsmede, voor 
zoveel als nodig, van de artikelen 1351 
van het Burgerlijk Wetboek v66r zijn 
opheffing bij de wet van 10 oktober 
1967 houdende het Gerechtelijk Wet
hoek (artikel 2, nr. 22), T tot 11 van 
de wet van 6 september 1895 betref
fende het beroep en de voorziening 
inzake directe belastingen en 278 tot 287 
van het W etboek van de inkomstenbe
lastingen (koninklijk besluit van 26 fe
bruari 1964), 

dooTdat, eer·ste onder·deel, het bestreden 

(5) Artikel 260 van het Wetboek van de 
inkomstenbelastingen is gewijzigd bij arti
kel 6 van de wet van 30 mei 1972 wat betreft 
de termijnen tot vaststelling van een nieuwe 
aanslag. · 

(6) Men l'aadplege cass., 19 maart 1959 
(Bull. en PASIC.,-1959, I, 735) en 24 september 
1968 (Arr·. cass., 1969, biz. 94). 

(7) Cass., 2 juni 1964 (Bull. en PASIC., 1964, 
I, 1039) en 11 mei 1965 (ibid., 1965, I, 970). 

(8) Cass., 2 juni 1964, waarvan sprake in de 
vorige noot. 
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arrest tot staving van zijn verklaring 
volgens welke de litigieuze aanslag niet 
wercl gevestigcl met schencling van het 
gezag van gewijscle van een vroeger 
arrest del. 24 juni 1963 van het H,of van 
beroep te Brussel, zegt clat clit hof, in clat 
arrest, " niet heeft beslist clat de winst die 
de taxatie-ambtenaar in aanmerking had 
genomen en waarop de belasting was 
gevestigcl niet kon worden belast, clat 
het geen uitspraak had geclaan over de 
belastbaarheicl van het inkomen clat 
belast was geworclen », cloch clat het aileen 
de oorspronkelijk ingekohiercle aanslag 
nietig verklaarcl heeft " omclat hij wille· 
keurig was gevestigcl, op grand clat het 
aclministratief dossier clat aan het hof 
was voorgelegcl geen gegevens verstrekte 
om zijn overtuiging te vormen ... om trent 
de wettelijld1eicl van de aan zijn oordeel 
onclerworpen aanslag "• 

tenvijl het arrest van 24 juni 1963, dat 
had beslist, enerzijcls, « .clat de willekeur 
inzake de litigieuze aanslagen blijkt uit 
het feit clat het dossier van de adminis
tratie het hof van beroep niet in staat 
stelt te beoorclelen wat het juiste beclrag 
was van de bedrijfswinsten die de over
clrager als makelaar had verkregen en 
nog niet aan de belasting waren oncler
worpen " en, anclerzijds, « dat het hof over 
geen enkel gegeven beschikt waaruit kan 
worden afgeleicl of het gaat om een 
geschikte waarcle clan wei geheel of 
gecleeltelijk om een nakoming van de 
alimentatieverplichting "• noodzakelijk 
besliste dat de aan het oorcleel van het 
hof van beroep voorgelegcle aanslag 
willekeurig en clus onwettelijk was, claar 
de . aclministratie het bewijs niet had 
gelevercl van het bestaan en van het 
beclrag van het zogenaamcl belastbaar 
inkomen, hetgeen onverenigbaar is met 
de verklaring dat het hof van beroep, in 
zijn arrest van 24 j1.mi 1963, geen uit
spraa.k heeft gedaan over de belastbaar
heicl van het inkomen dat belast was 
geworclen (schencling van de artike
len 1319 en 1320 van het Burgerlijk 
Wetboek); 

tweede ondercleel, het arrest althans 
clubbelzinnig en tegenstrijclig gemoti
veercl is wanneer het tegelijkertijcl zegt 
clat het arrest van 24 juni 1963 geen 
uitspraak heeft geda.an over de belast
baarheid van het inkomen clat belast was 
geworclen, en clitzelfcle arrest de oor
spronkelijke aanslag voor willekeurig 
houclt omclat het s.dministratief dossier 
geen gegevens verstrekte voor de vor
ming van de overtuiging van het hof van 
beroep omtrent de wettelijkheicl van de 

aanslag ; clat men niet inziet en het 
bestreclen arrest niet verklaart in welk 
opzicht de nietigverklaring van een aan- ' 
slag wegens het ontbreken van een bewijs 
inzake de wettelijld1eid ervan iets anclers 
zou zijn clan uitspraak cloen over de 
belastbaarheicl van het inkomen waarvan 
het bestaan en het beclrag aldus niet 
bewezen zijn verklaard (schencling van de 
artikelen 97 van de Gronclwet en 780 van 
het Gerechtelijk Wetboek); 

derde onderdeel, het arrest van 24 juni 
1963, ongeacht de gelcligheicl van de 
uitlegging die het bestreclen arrest eraan 
geeft, in elk geval moet worden be
schouwcl als een arrest clat de aanslag 
clefinitief niet gegToncl verklaart, claar de 
vaststelling van het ontbreken van gege
vens voor de vorming van de overtuiging 
van het hof van beroep, clat wil zeggen 
van het ontbreken van het op de adminis
tratie rustencl bewijs van het bestaan 
van een belastba.re materie, gelijkgestelcl 
moet worden met de vaststelling zelf van 
het ontbreken van deze belastbare 
materie en, clerhalve, niet opnieuw ter 
sprake kan worden gebracht omclat de 
aclmirristratie bewef)rt thans de bewijs
micldelen te kunnen leveren die clestijcls 
ontbraken (schending van de artike
len 1350 en 1351 van het Burgerlijk 
Wetboek, 23 tot 28 van het Gerechtelijk 
W etboek, alsmecle van de in het middel 
becloelcle bepalingen van de wet van 
6 september 1895 of van het Wetboek 
van de inkomstenbelastingen, in zover ze 
de gronclslag van het gezag van gewijscle 
van de· in belastingzaken gewezen arres
ten bevatten) ; 

vie1·de onderdeel, in de onclerstelling clat 
de administratie, na de nietigverklaring 
van de aanslag wegens willekeur door het 
arrest van 24 j1.mi 1963, ontvankelijk was 
geweest om de aanslag opnieuw te ves
tigen door thans de gegevens te verstrek
ken voor de vorming van de overtuiging 
van het hof van beroep die destijcls niet 
waren gelevercl, het arrest de nieuwe 
aanslag echter slechts als wettelijk 
kon beschouwen op voorwaarcle clat het 
uitclrukkelijk en op een wijze wa.arcloor 
de wettelijkheicl van zijn beslissing met 
betrekking tot het rechterlijk gewijscle 
kon worden getoetst, de gegevens opgaf, 
die nieuw waren ten aanzien van die 
waarover het hof van beroep op 24 juni 
1963 beschikte, welke de wettelijk
heicl van een nieuwe aanslag konclen 
rechtvaarcligclen, en zulks mntrent elk 
litigieus p1.mt clat het arrest van 24 juni 
1963 verklaarcle niet als bewezen te 
kunnen beschouwen wegens het ont-



-;--- 843 

breken van gegevens waardoor het hof 
van beroep zijn overtuiging kon vormen 
(schending van de artikelen 1350, 1351 
van het Burgerlijk Wetboek, 23 tot 28 
van het Gerechtelijk Wetboek, 7 tot ll 
van de wet van 6 september 1895, 278 tot 
287 van het Wetboek. van de inkomsten
belastingen, betreffende het gezag van 
het rechterlijk ge>vijsde, 97 van de 
Grondwet en 780 van het Gerechtelijk 
W etboek, daar het bestreden arrest in 
dit opzicht onvoldoende gemotiveerd is 
of op een dubbelzinnige wijze die gelijk
stast met het ontbreken van motivering, 
en trouwens niet antwoordt op de con
clusie van eiser die inzonderheid in 
verband met de verdeling van de rente 
wees op het ontbreken van nieuwe 
gegevens ten aanzien van de toestand die 
het hof van beroep reeds in het arrest van 
24 jcmi 1963 had beoordeeld) : 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat blijkens de gronden 
van het arrest van 24 juni 1963 die, 
overigens gedeeltelijk, in het middel zijn 
overgenomen de oorspronkelijke aanslag 
welke ambtshalve ten name van eiser 
was gevestigd, nietig verklaard werd 
omdat de belastbare grondslag wille
keurig en niet wegens het bestaan van 
ten name van eiser belastbare inkomsten 
was vastgesteld ; 

Dat het bestreden arrest dus de bewijs
kracht van dit vorige arrest niet heeft 
miskend; 

W at het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat het hof 'van beroep 
dm;, op het regelmatig beroep van de 
belastingplichtige tegen de beslissing van 
de directeur der directe belastingen, 
beslist dat de belastbare grondslag, 
waarop een aanslag van ambtswege werd 
gevestigd, willekeurig werd vastgesteld 
deze aanslag in zijn geheel moet nietig 
verldaren; 

Dat het niet tegenstrijdig of dubbel
zinnig is te zeggen, enerzijds, dat een 
ambtshalve ingekohierde aanslag wegens 
Willekeur nietig verklaard werd en, 
anderzijds, dat de beslissing die deze 
nietigverklaring had uitgesproken niet 
heeft « beslist dat de winst die de taxatie
s.mbtenaar in aanmerking had genomen 
en waarop de belasting was gevestigd 
niet kon worden belast, dat ze geen uit
spraak had gedaan over de belastbaarheid 
van het inkomen dat belast was gewor
den »; 

Wat het derde onderdeel betreft : 

Overwegende dat de artikelen 1350, 
1351 van het Burgerlijk Wetboek en 23 
tot 28 van het Gerechtelijk Wetboek 
vreemd zijn aan het gezag van het 
rechterlijk gewijsde inzake directe belas
tingen; 

Dat het middel, in zover het zich op de 
schending van die wettelijke bepalingen 
beroept, niet-ontvankelijk is; 

Overwegende dat, voor het overige, de 
nietigverklaring door het hof van beroep 
van een ambtshalve gevestigde aanslag, 
op grond dat de belastbare groridslag 
willekeurig werd vastgesteld, geenszins 
gelijkstaat met de vaststelling van het 
ontbreken'van belastbare inkomsten; 

Dat het gezag van gewijsde dat in een 
dergelijk geval is toegekend aan het 
arrest waarbij deze nietigverklaring wordt 
uitgesproken niet verhindert dat een 
nieuwe aanslag wordt gevestigd op 
dezelfde belastingelementen of op een 
gedeelte ervan, -waarvan de aclminis
tratie het vermoedelijke bedrag kan 
vaststellen op grond zowel van feiten die 
reeds bekend waren bij de oorspronkelijke 
aanslag als van andere feiten of bewijs
middelen; 

W at het vierde onderdeel. betreft : 

Overwegende dat het arrest erop wijst 
dat de oorspronkelijke aanslag wille
keurig was verklaard onder meer omdat 
de aclministratie niet had vastgesteld in 
welke verhouding de rente, die aan eiser 
voor de overdracht van zijn verzeke
ringsportefeuille verschuldigd was, res
pectievelijk met zijn activiteit als make
laar en met zijn activiteit als agent 
overeenstemde ; 

Da.t het vaststelt dat de verdeling van 
de rente, die de administratie heeft 
gedaan om de grondslag van de nieuwe 
aanslag vast te stellen, « gegrond is op 
elementen die geldige en bepaalde ver
moedens opleveren welke uiteengezet 
zijn in de beslissing van de directeur 
waarin de tijdens het administratief 
onderzoek bekomen diverse inlichtingen 
nauwkeurig worden samengevat » en 
hieruit afl.eidt « dat deze verdeiing niet 
willekeurig is » ; 

Overwegende dat het hof van beroep 
aldus zonder dubbelzinnigheid opgeeft 
om welke redenen de nieuwe aanslag niet 
willekeurig werd gevestigd en passend 
antwoordt op de in het middel bedoelde 
conclusie; 

Dat geen enkel onderdeel van het 
middel kan worden aangenomen ; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 25, § 1, 
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1°, 2 7, § 1, lid 1, van de wet ten betreffende 
de inkornstenbelastingen, gecbordineerd 
bij het besluit van de Regent van 
15 januari 1948, 97 van de Grondwet en 
780 van het Gerechtelijk Wetboek, 

doordat het bestreden arrest de liti
gienze aanslag bekrachtigt, onder rneer 
op grond « dat nit de overeenkornst van 
overdracht van de verzekeringsporte
feuille van verzoeker te zijnen aanzien 
het bestaan is gebleken van niet belaste 
winsten, daar .hij in 1958, door de over
dracht, bedrijfswinsten heeft behaald die 
zonder de overeenkom:ot van overdracht 
in de tijd zouden gespreid zijn en nog niet 
belast waren geweest » en « dat de om
standigheid dat de prijs van de over
dracht in een lijfrente werd nitgedrnkt 
geen beletsel is voor de aanslag van het 
kapitaal dat zij vertegenwoordigt, daar 
uit de overeenkornst van overdracht de 
belastbare winst bij de verzoeker is 
gebleken », 

te1·wijl, ee1·ste ondercleel, het tegen
strijdig of althans dnbbelzinnig is voor 
het jaar 1958 bedrijfswinsten belastbaar 
te verklaren waarvan het arrest erkent 
dat ze op dat ogenblik nog niet waren 
behaald, daar ze " in de tijd gespreid » 
zonden zijn, dat wil zeggen verkregen in 
de loop van de latere jaren (schending 
van de artikelen 97 van de Grondwet· en 
780 van het Gerechtelijk Wetboek), welke 
motivering van het arrest niet antwoordt 
op de argmnentatie dienaangaande van 
de conclnsie van eiser ; 

tweecle onderdeel, de belasting, die kan 
worden toegepast op de winst welke 
voortvloeit nit de overdracht van een 
verzekeringsportefenille, erop, als ver
wezenlijkte rneerwaarde, eerst kan. wor
den gevestigd op het ogenblik dat ze 
werkelijk wordt behaald, dat is naar 
gelang van de inning van de vastgestelde 
rente wanneer de prijs van de verkoop 
op die wijze wordt verkregen, en op het 
werkelijk ontvangen bedrag en: niet op 
een theoretisch bedrag dat door een wijze 
van kapitalisatie wordt vastgesteld en 
niet kan worden beschonwd als een 
inkomen dat werkelijk en zeker ge1nd en 
verdiend is (schencling van de in het 
middel bedoelde bepalingen van de wet
ten betreffende de inkornstenbelastin
gen): 

Wat het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat het arrest door de 
bekritiseerde grond wil doen nitkomen 
dat, bij de overdracht van de verzeke
ringsportefenille, in zover deze een in het 

makelaarsbedrijf van eiser belegd actief 
vormde, eiser een nog niet belaste rneer
waarde heeft verwezenlijkt die voort
vloeit nit zijn bedrijfsactiviteit en die, 
zonder die overdracht, aanleiding zou 
gegeven hebben tot de inning van in de 
tijd gespreide inkornsten; 

Dat daarin geen tegenstrijdigheid of 
dnbbelzi1migheidligt en dat dit onderdeel 
van het rniddel feitelijke grondslag mist ; 

W at het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat krachtens artikel 27, 
§ l, van de wetten betreffende de in
kornstenbelastingen, gecoordineerd bij 
het beslnit van de Regent van 15 jannari 
1948, de meerwaarde van een in het 
bedrijf van een rnakelaar belegde ver
zekeringsportefenille, die ontstaan is 
maar niet belast werd in de loop van de 
exploitatie en die gebleken en verwezen
lijkt is naar aanleiding van de afstand. 
van dit actief, een winst nitrnaakt die 
belastbaar is in de bedrijfsbelasting voor 
het dienstjaar tijdens hetwelk deze 
verwezenlijking heeft plaatsgehad, zelfs 
indien de overdracht tegen betaling van 
een lijfrente werd verricht; 

Overwegende dat de adrninistratie der 
directe belastingen, oro de waarde van 
een dergelijke lijfrente en het bedrag van 
de verwezenlijkte meerwaarde vast te 
stellen en aldns de belastbare grondslag 
in de beclrijfsbelasting te ramen, mag 
steunen op feitelijke verrnoedens die 
afgeleid zijn uit de leeftijcl van de over
clrager en nit de kapitalisatiecoefficienten 
als bedoeld in artikel 21, V, van het · 
Wetboek van de successierechten; 

Dat dit ondercleel van het rniddel naar 
recht faalt; 

Oro die redenen, verwerpt de voor
ziening; veroordeelt eiser in de -kosten_ 

3 rnei 1973. - 1e karner. - Voor
zitte1' en Ve1·slaggeve1·, Baron Richard, 
raadsheer waarnemend voorzitter. 
Gelijlchtidende conclusie, de H. Delange, 
advocaat-generaal. PleitM"s, de 
HH. de Longueville en Fally (de eerste 
van de balie te Brussel). 

1 e KAMER. - 4 mei 1973. 

10 BEWIJS.- BEWIJS DOOR GESCHRIFT. 

- BURGERLIJKE ZAKEN.- WRAKING 
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VAN EEN GETUIGE. REDENEN 
OPGESOMD IN ARTIKEL 283 VAN HET 
WETBOEK VAN BURGERLIJKE RECHTS
VORDERING. NIET BEPERKENDE 
OPSOMMING. 

2o REDENEN VAN DE VONNISSEN 

EN ARRESTEN. - BuRGERLIJKE 
ZAKEN. - CONCLUSIE. - BETOOG 
NIET MEER TER ZAKE DIENEND WEGENS 
EEN VASTSTELLING VAN DE RECHTER. -
GEEN VERPLICHTING VOOR HEM EROP 
TE ANTWOORDEN. 

3° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. - BuRGERLIJKE 
ZAKEN. - FEITENRECHTER DIE DE 

GRONDSLAG VAN EEN EIS OF EEN 
BIJ CONOLUSIE AANGEVOERD VERWEER• 
MIDDEL VERWERPT, ONDER AANHALING 
VAN DE FElTEN TOT WETTIGING VAN 
DEZE VERWERPING. - VERWERP!NG 
SLUIT DE AFWIJZING IN VAN DE 
GEVOLGTREKKING UIT DEZE EIS OF DIT 
VERWEERMIDDEL. 

1° Artikel 283 van het Wetboelc van 
burgerlijlce 1·echtsvordering bevatte geen 
beperlcende opsomming van de redenen 
van wralcing van een getttige (I). 

2° De 1·echte1· is niet verplicht te antwoorden 
op een betoog in een conclttsie, wannee1· 
dit ter zalce niet meer dienend is wegens 
een vaststelling van zijn beslissing (2). 
(Grondwet, art. 97.) 

3o De feitenrechter die, onder aanhaling 
van andere of van strijdige feiten, de 
gegevens VI31"Werpt, waarop een eis of een 
bij conclusie aangevoerd ve1·weermiddel 
is gegmnd, wijst de gevolgtrelcking uit 
deze eis of dit ve1·weermiddel af en 
omkleedt aldus 1·egelmatig zijn beslissing 
met redenen (3). (Grondwet, art. 97.) 

(OROENE, T. DE KETELARE 

EN LITISCONSORTEN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op de bestreden 
vonnissen, op 30 jrmi 1971, en niet op 
14 september 1971 zoals bij verschrijving 

(1) Cass., 4 oktober 1957 (Bull. en PAsrc., 
1958, I, 92) en noot 2. 

Ret Gerechtelijk Wetboek heeft, in prin
cipe, zowel de onbekwaamheid om te getuigen 
wegens verwantschap ais de wraking van 
getuigen opgeheven. De getuigenis van bioed-

in de voorziening en in het exploot 'van 
betekening ervan werd vermeld, en op 
5 januari 1972, in hoger beroep gewezen 
door de Rechtbank van eerste aanleg te 
Brugge; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 283 van het 
W etboek van burgerlijke rechtsvordering 
en 97 van de Grondwet, 

doordat het vonnis van 14 september 
1971 (lees 30 jrmi 1971) de door de 
verweerders ingeroepen wraking van de 
getuige Frongnut Dionysia gegrond ver
klaart, beslist dat haar verklaringen niet 
zullen gelezen worden, en deze beslissing 
enkel en aileen staaft op de overweging 
dat " zij in dienst was van eiser in hoger 
beroep (tha:ns eiser) als kuisvrouw », 

terwijl, eerste onde1·deel,, eiser in zijn 
conclusie, neergelegd op 8 jrmi 1971, 
staande hield dat de wraking ongegrond 
was, om de reden dat " het niet is omdat 
Frongnut die geen familie is van een van 
de psrtijen, sis kuisvrouvv een halve 
dag per week in zijn woning werkt zonder 
huisbediende te zijn,. dat zij geen objek
tieve verklsringen kan afleggen », en 
artikel 283 van het Wetboek van burger
lijke rechtsvordering de wraking toelaat 
van loon- en huisbedienden, doch niet 
van een kuisvrouw die een halve dag per 
week in een woning werkt zonder huis
bediende te zijn ; 

tweede onderdeel, het vonnis de con
clusie van eiser dienaa:hgaande niet 
beantwoordt, en alleszins niet vaststelt 
dat de getuige geen objektieve verkla
ringen kon afleggen ; 

derde onderdeel, minstens uit de moti
vering van het vonnis onmogelijk kan 
uitgemaakt worden of de rechter heeft 
willen beslissen dat een kuisvrouw die 
een halve dag per week werkt als een 
loon- en huisbediende moet beschouwd 
worden in de zin van artikel 283 van het 
W etboek van burgerlijke rechtspleging 
dan wel of hij heeft willen beslissen dat, 
al was zij geen loon- of huisbediende, zij 
toch, om een trouwens niet vermelde 
reden, geen objektieve verklaringen in 
het kwestieus getuigenverhoor kon af
leggen, en dienvolgens niet betrouwbaar 

verwanten in nederdalende lijn in zaken 
waarin bun bioedverwanten hi opgaande Iijn 
tegengesteide beiangen hebben, is nochtans 
niet toegeiaten (G.W., art. 931, lid 2.) 

(2) Cass., 27 februari 1973, supra, biz. 634. 
(3) Cass., 7 maart 1973, sttpra, biz. 662. 
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was, en de onduidelijkheid en dubbel
zinnigheid van deze motivering het Hof 
in de onmogelijkheid stellen zijn contro
lerecht uit te oefenen over de wettelijk
heid van het vonnis en met het gebrek 
aan de door artikel 97 van de Grondwet 
vereiste motivering gelijkstaan, zodat 
het vonnis van 5 januari 1972 over de 
grond van de zaak uitspraak gedaan 
heeft op grond van bewijselementen 
waarvan het getuigenis van getuige 
Frongnut ten onrechte uitgesloten werd, 
en aldus niet voldoende -naar recht 
gemotiveerd voorkomt : 

Overwegende dat eiser bij de in het 
middel overgenomen conclusie niet stelde 
dat de getuige Frongnut niet kon ge
wraakt worden orndat zij geen huisbe
diende was in de zin van artikel 283 van 
het Wetboek van burgerlijke rechtsvor
dering, maar enkel aanvoerde dat uit de 
omstandigheden waarin deze getuige voor 
eiser werkte niet volgde dat zij geen 
objektieve verklaring kon a:fleggen; 

Overwegende dat, in verband met de 
wraking van een andere getuige, de 
genaamde Sierens, _en met de wraking 
van Frongnut, het vonnis van 30 j-Lmi 
1971 beschouwt dat « uit niets blijkt dat 
eerstgenoemde getuige bij de zaak belang 
zou hebben, dat hij in zijn verldaringen 
niet objectief of niet rech:tzi1mig kon zijn 
of moreel verplicht was in een bepaalde 
zin gtmstig voor eiser in hoger beroep 
(thans eiser) te getuigen; dat; zijri getui
genis bijgevolg wel door de rechtbank 

. wordt gelezen ; dat integendeel het inge
roepen motief tot wraking van getuige 
Frongnut, die als kuisvrouw in dienst is 
van eiser in beroep, gegrond voorkoint 
zodat haar getuigenis niet zal gelezen 
worden»; 

Overwegende dat 4e rechtbank aldus 
aanneemt dat getuige Frongnut, omdat 
zij als kuisvrouw in dienst van eiser is, 
ofwel niet objectief in haar verldaringen 
kan zijn, ofwel moreel verplicht isin een 
voor eiser gunstige zin te getuigen ; 

Overwegende derhalve dat het vonnis 
de conclusie van eiser zonder onduide
lijkheid noch dubbelzinnigheid beant
woordt; 

Overwegende dat, nu artikel 283 van 
het W etboek van burgerlijke rechtsvor
dering geen beperkende opsomming van 
de redenen van wraking bevatte, het 
vonnis de wraking van getuige Frongnut 
op grond van bovenvermelde redenen 
heeft kunnen aannemen, zonder gezegde 
wetsbepaling te schenden ; 

Dat het middel niet kan worden aan
genomen; 

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

doordat het vonnis van 5 januari 1972 
beslist dat eiser gehouden is het recht 
van overgang ten bate van het erf van 
de verweerders te erke1men en te eerbie
digen, langs de oostzijde van het erf van 
de verweerders over een lengte (diepte) 
van 26 m.eter ten noorden van de 
Dorpstraat, te Sint-Joris ten Distel, en 
deze beslissing staaft op een getuigen
verhoor dat " het gebruik » van een 
zogezegde doorgang over gezegde lengte 
en de aanwezigheid van een hekken zou 
« bewezen hebben », 

terwijl, eerste onderdeel, eiser in zijn 
beroepsakte en in zijn op 8 juni 1971 
neergelegde conclusie staande gehouden 
had dat het eventueel gebruik van een 
doorgang een « gedoogzaamheid » uit
maakte « die niets te zien had met een 
recht van uitweg ten behoeve van. het 
erf van de verweerders », het vonnis dit 
middel niet beantwoordt, een uitgang 
eenvoudigweg « gebruiken » op zichzelf 
niet het bestaan van een erfdienstbaar
heid uitmaakt, de rechter niet duidelijk 
vaststelt dat het gebruik waarvan hij 
gewag maakt geen gedoogzaamheid doch 
een erfdienstbaarheid uitmaakte ; 

tweede onderdeel, eiser in zijn op 8 juni 
1971 neergelegde conclusie staande ge
houden had dat « op de boomgaard geen 
enkel zichtbaar teken van een uitweg 
was en dat bomen op zeer geringe afstand 
van het erf van de verweerders geplant 
waren, dat van een uitweg aldaar der
halve zeker geen sprake was, te meer 
daar de boomgaard ook langs de voor
zijde afgesloten was », hij in dezelfde 
conclusie eveneens staande gehouden had 
dat uit de getuigenis van veldwachter 
Paret bleek dat de partijen, na bescha
diging van de draadafsluiting (tussen de 
twee erven) door de schapen van eiser, 
overeenkwamen deze draadafsluiting op 
gemeenschappelijke kosten te vernieuwen 
zonder er enige opening in te laten, en 
dat door deze overeenkornst de verweer
ders in elk geval elk eventueel recht van 
uitweg doorheen de draadafsluiting vrij
willig verzaakt hebben, .het vonnis deze 
conclusie niet beantwoordt, nit zijn 
motivering op zijn minst onmogelijk kan 
uitgemaakt worden of de rechter in feite 
heeft willen beslissen dat het niet juist 
of niet bewezen is dat over minstens een 
deel van de lengte van 26 meter de erven 
van de partijen gescheiden waren door 
een draadafsluiting en dat na de bescha
digihg en de vernieuwing van deze 
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draadafsluiting de partijen er geen 
opening in gelaten hadden zodat de ver
weerders alleszins een recht van uitweg 
doorheen de draadafsluiting vrijwillig 
verzaakt hadden, dan wel of hij in rechte 
heeft willen beslissen dat, zelfs indien de 
verweerders het recht van doorgang door
heen de dr·aadefsluiting verza.Ekt hadden, 
het feit dat er vroeger op die plaats een 
hekken bestond en als uitgang gebruikt 
werd, volstond om het recht van over
gang ten bate van het erf van de verweer
ders als erfdienstbaarheid op een lengte 
van 26 meter te handhaven, de onduide
lijkheid en dubbelzinnigheid van deze 
motivering het Hof in de onmogelijkheid 
stellen zijn controlerecht uit te oefenen 
over de wettelijkheid van de beslissing 
en met bet gebrek aan de door artikel 97 
van de Grondwet vereiste motivering 
gelijkstaan : 

Wat het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat eiser zich ertoe 
beperkte in zijn akte van hoger beroep te 
stellen « dat, zo Henricus De Ketelaere 
(rechtsvoorganger van eiser) uit gedoog
zaarnheid toeliet dat zijn schoonzoon 
gedurende een zeker aantal jaren van 
een gedeelte van de voorzijde van zijn 
erf,gebruik maakte om er wat stammen 
of latten te stapelen, deze familiale 
regeling uiteraard niets te zien had met 
het recht van overgang ; dat een uitweg 
geen stapelplaats is doch alleen het 
vrijwaren van een toegangsmogelijkheid 
tot de straat beoogt " ; 

Overwegende dat eiser desaangaande 
in conclusie ook aanvoerde dat « zelfs 
indien het ooit zou voorgekomen zijn, 
quod non, dat de draadafsluiting juist 
nevens de betonnen muur tijdelijk open 
kon, daaruit geenszins een uitwegrecht 
kon afgeleid worden ; imrners niet uit het 
oog mag verloren worden dat Synaeve 
(rechtsvoorganger van de verweerders) de 
schoonzoon was van Henri De Ketelaere 
(rechtsvoorganger van eiser), en dat uit 
deze nauwe verwantschap heel wat ver
draagzaamheden konden ontstaan " ; 

Overwegende dat de rechtbank haar 
beslissing geenszins steunt op de omstan
digheid dat de rechtsvoorganger van de 
verweerders toelating zou hebben ver
kregen hout op het dienend erf op te 
stapelen doch wel op het bestaan, 
nevens de betonnen muur, van een 
toegangshekken in de draadafsluiting, 
waardoor « vanaf de jaren 1930 tot in 
1965 ten bate van het erf Synaeve op het 
dienend erf De Ketelaere-Croene door
gang genomen werd " ; 

Overwegende dat, nu de rechtbank niet 
steunt op een gedoogzaamheid noch op 
een tijdelijke opening in de draadafslui
ting maar op het bestaan van een toe
gangshekken in die afsluiting, zij niet 
gehouden was het middel te beantwoor
den waarbij eiser stelde dat die tijdelijke 
opening het gevolg was van verdraag
zaamheid; 

W at het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat het vonnis van 
5 januari 1972 het bestaan van een recht 
van overgang aanneemt van de Dorp
straat tot aan de boomgaard van eiser, 
maar niet op die boomgaard ; 

Overwegende dat de rechtbank aan
neemt, op grond van de getuigenissen die 
zij aanhaalt, dat de verweerders toegang 
tot het erf van eiser hadden langs een 
hekken in de draadafsluiting ; dat in 
verband met de getuigenis van Paret de 
rechtbank releveert dat deze getuige niet 
kan bevestigen of het erf van Synaeve, 
rechtsvoorganger van de verweerders, 
benevens het poortje in de betonafslui
ting, nog andere toegangen had tot de 
betwiste uitweg ; 

Overwegende dat de rechtbank aldus 
impliciet maar zeker en zonder dubbel
zinnigheid de bewering van eiser verwerpt 
luidens welke deze getuige zou hebben 
verklaard dat de verweerders met eiser 
waren overeengekomen de draadafslui
ting op gemeenschappelijke kosten te 
vernieuwen « zonder er enige opening in 
te laten "; 

Overwegende dat, nu de rechtbank de 
bewering van eiser aldus had verworpen, 
zij niet gehouden was het middel te 
beantwoorden afgeleid uit de beweerde 
verzaking van de verweerders, die uit 
bedoelde verklaring zou blijken ; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

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

4 mei 1973- - 1e kamer. - Voor
zittm·, Ridder Rutsaert, raadsheer waar
nemend voorzitter. ~ Verslaggever, de 
H. Meeus. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Colard, advocaat-generaal. 
Pleiter, de H. Struye. 

,~ 

I 
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2e KAMER. - 7 mei 1973. 

CASSATIEMIDDELEN. STRAFZA-
KEN. - TEGEN DE BEKLAAGDE INGE

STELDE BURGERLIJKE RECHTSVORDE

RINGEN. CoNCLUSIE VOOR DE 
RECHTER IN HOGER BEROEP VAN EEN 

V .A,N DE BURGERLIJKE PARTIJEN. -

MID DEL TOT STAVING VAN DE VOOR
ZIENING VAN DE ANDERE BURGERLIJKE 

PARTIJ, AFGELEID UIT EET GEBREK 

AA.N .A,NTWOORD OP DEZE CONCLUSIE.

VOORWAARDE VOOR DE ONTVANKELIJK

HEID VA.N HET MIDDEL. 

W anneeT twee bU?·gerlijke pa1·tijen tegen de 
beklaagde zijn opget1'eden en een van die 

. paTtijen voo1· de 1'echte1· in hoge1· bemep 
een conclttsie heejt genomen, is de ande1'e 
ontvankelijlc om tot staving van haa1' 
voo1·ziening het geb1·ek aan antwoo1'd op 
de conclusie van de ee1'ste buTge1·lijlce 
pa1'tij op te we1'pen, indien de oplossing 
van de bij deze conclusie opgewoTpen 
betwisting eveneens van belcmg is voor 
het geschil tussen haaT en de beklaag
de (1). 

·(BELGISCHE STA.AT, MINISTER VAN OPEN

BARE WERKEN, EN GOURDINE ·EN 
LITISCONSORTEN, T. DE VOLDER EN 
NAA.MLOZE VENNOOTSCHAP « cie GENE

RALE DES ASPHALTES ASPHALTCO n.) 

ARREST (ver·taling). 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 7 december 1972 gewezen door 
het Hof van beroep te Brussel ; 

A. In zoverre de voorzieningen gericht 
zijn tegen de beslissingen op de rechts
vorderingen van het openbaar ministerie : 

Overwegende dat de .eisers, burgerlijke 
partijen, niet werden veroordeeld in de 
kosten van de strafvordering ; dat de 
voorzieningen derhalve niet ontvankelijk 
zijn; 

B. In zoverre de voorzieningen gericht 
zijn tegen de beslissingen op de civiel
rechtelijke vorderingen van de eisers : 

(1) Cass., 2 mei 1966 (Bull. en PAsrc., 1966, 
I, 1105) ; vgl. cass., 28 november 1966 en 
3 mei 1967 (A1·r. cass., 1967, biz. 412 en 1068); 
4 december 1967 (ibid., 1968, biz. 486); 

1. Op de voorziening van de Belgische 
Staat: 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 113, ll4, 116 van 
het koninklijk besluit van 14 maart 1968 
houdende algemeen reglement op de 
politic VI'J,n het wegverkeer, 97 van de 
Grondwet, 3, 4 van de wet van 17 april 
1878 houdende de voorafga·ande titel van 
het Wetboek van strafvordering, 1382 en 
1383 van het Burgerlijk Wetboek, 

doo1·dat, na de beklaagde te hebben 
vrijgesproken van de telastlegging van 
onopzettelijke slagen of verwondingen 
door gebrek aan voorzichtigheid of voor
zorg, het bestreden arrest het hof van 
beroep op burgerlijk gebied onbevoegd 
heeft verklaard om kennis te nemen van 
de civielrechtelijke vorderingen en eiser 
heeft veroordeeld in de kosten van zijn 
civielrechtelijke vordering, op grond dat 
de werken van aanleg van een verkeers
heuvel, die verweerster op de plaats van 
het ongeva.l uitvoerde, in twee fazen 
moesten worden verricht : 1° de bouw 
op zichzelf, 2° de elektrische uitrusting 
waarvan de verkeersheuvel diende te 
worden voorzien; op 8 juli 1970, dag 
waarop de werken van de eerste fase 
waren beeindigd, de omheining om de 
werkplaats werd verwijderd en. de heuvel 
voorzien was van een reflecterend ver
keersteken nr. 51 overeenkomstig arti
kel 116 van het algemeen reglement op 
de politic van he't wegverkeer ; beklaagde, 
door de verlichting te verwijderen van de 
plaats van de werken, geen gebrek aan 
voorzichtigheid of voorzorg heeft aan de 
dag gelegd, 

te1·wijl het signaleren van werken en 
verkeersbelemmeringen wordt geregeld 
bij de artikelen II3 en ll4 en niet bij 
voornoemd artikel 116 van het algemeen 
reglement en het arrest derhalve door 
zijn vaststellingen aileen geen antwoord 
heeft gegeven of althans zonder passende 
reden afwijzend heeft beschikt op het 
middel, dat eiser bij conclusie heeft 
aangevoerd en waarin hij staande houdt 
dat op grond van het bestek de onder
nemer « ertoe verplicht was de werken te 
signaleren zowel ter plaatse zelf als 
ervoor, en dit gedurende de gehele duur 
der werken, zonder dat er een onder
scheid werd gemaakt tussen de werken., 
waarvoor een termijn A werd toegestaan 
------·~--------

24 november 1969 (ibid., 1970, biz. 298); 
4 januari 1971 (ibicl., 1971, biz. 420); 10 no
vember 1972, sup1·a, biz. 246. 
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en de overige werken "• en bieruit af
leidde « dat, door v66r bet begin van het 
betaald verlof de verlichting van de 
werken te bebben verwijderd, beklaagde 
bet gebrek aan voorzicbtigbeid beeft 
getoond, waarvoor hij vervolgd wordt, ... 
en dat de onbezonnen wijze, waarop de 
verlicbting van de werken werd ver
wijderd, de oorzaak van bet scbadegeval 
was, aangezien er voordien geen ongeval 
heeft plaatsgehad" : 

Overwegende dat, om verweeraer vrij 
te spreken en de verweerster buiten de 
zaak te stellen, bet bestreden arrest erop 
wijst enerzijds dat de werken van aanl-eg 
van het verkeersheuveltje die aan ver
weerster werden opgedragen, in twee 
fazen moesten worden uitgevoerd - de 
bouw zelf en de elektrische uitrus
ting - en anderzijds dat, vermits de 
bouwwerken beeindigd waren en bet 
heuveltje voorzien was van een reflec
terend verkeersteken nr. 51 overeen
komstig artikel ll6 van bet algemeen 
reglement op de politie van het weg
verkeer, de verweerder geen enkele fout 
heeft begaan door de verlicbting van de 
werken weg te nemen ; 

Dat het arrest door die vaststellingen 
geen passend antwoord geeft op de in het 
middel aangebaalde conclusie, waarin 
eiser beweerde dat de werken om de 
aangegeven redenen niet beeindigd waren 
en dat in elke onderstelling de verweerder 
een fout had begaan, door op onbezonnen 
wijze de verlichting op de werkplaats te 
laten wegnemen ; 

Dat het middel gegrond is ; 

2. Op de voorzieningen van Gourdinne, 
Blais Roch, Blaise Madeleine en Aubry 
Marie: 

Overwegende dat de eisers in bet 
aangevoerde middel bet bestreden arrest 
verwijten de conclusie van de Belgiscbe 
Ste.at niet te bebben beantwoord; 

Overwegende dat de beslissing omtrent 
de betwisting, die bij die conclusie wordt 
opgeworpen, eveneens van belang is voor 
bet geschil tussen de eisers en de be
klaagde; 

Dat bet middel ontvankelijk is ; 
Dat uit voornoemd antwoord op het 

door de Belgiscbe Staat aangevoerde 
ll).iddel blijkt dat bet eveneens gegrond 
is; 

Om die redenen, vernietigt bet bestre
den arrest in zoverre bet uitspraak doet 
op de civielrecbtelijke vorderingen ; ver
werpt de voorzieningen voor bet overige ; 
beveelt dat van dit arrest melding zal 

worden gemaakt op kant van de gedeel
telijk vernietigde beslissing ; veroordeelt 
de verweerders in de kosten ; verwijst de 
aldus beperkte zaak naar het Hof van 
beroep te Luik. 

7 mei 1973. - 2e kamer. - Voor
zitter, de H. Perrichon, raadsbeer waar
nemend voorzitter. - VM·slaggever, de 
H. Legros. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Depelcbin, advocaat-generaal. -
Pleite1·s, de HH. DeBruyn en Simont. 

2e KAI\'IER. - 8 mei 1973. 

VOORZIENING IN CASSATIE. 
VORM. - STRAFZA.KEN. - VOORZIE· 
NING. - BIJ BRIEF INGESTELDE VOOR· 
ZIENING. - NIET-ONTVANKELIJKHEID. 

Niet ontvankelijk is de voorziening die in 
strafzaken bij brief is ingesteld (1). (Sv., 
art. 417 ; wet van 25 juli 1893, art. 1.) 

(BARON W. COPPENS DE HOUTHULST.) 

Met de notitie overeenste=end 
arrest. 

8 mei 1973. - 2e kamer. - Voor
zitter, de H. Delahaye, raadsbeer waar
nemend voo:rzitter. - Verslaggever, de 
H. Versee. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Detournay, advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 8 mei 1973. 

}oBEWIJS. -BEWIJS DOOR GESCHRIFT. 
- STRAFZAKEN. - GEVAL WAARIN 
DE WET GEEN BIJZONDER BEWIJS· 
MIDDEL OPLEGT. - GETUIGENIS. 
SOEVEREINE BEOORDELING DOOR DE 
FEITENRECHTER.- GRENZEN. 

2° p ARITAIR COMITE. - AANVUL· 
LEND NATIONAAL PARITAIR COMITE 
VOOR DE BEDIENDEN. - VERVOL· 

(1) Cass., 3 aprill973, twee arresten, supra, 
blz. 776. 
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GINGEN WEGENS OVERTREDINGEN VAN 
DE OOLLEOTIEVE ARBEIDSOVEREEN
KOMSTEN VAN 8 FEBRUARI 1968 EN 
VAN 11 ME! 1970. - VASTSTELLING 
VAN DE KLASSE W AARTOE DE BETROK
KEN BEDIENDEN BEHOREN. - BE
VOEGDHEID VAN HET STRAFGEREOHT. 

3° VOORZIENING IN CASSATIE. -
VoRM. - STRAFZAKEN. - NEER
LEGGING VAN MEMORIES. - VOORZIE
NING VAN DE BURGERREOHTELIJK AAN
SPRAKELIJKE PARTIJ. MEMORIE 

TER GRIFFIE VAN HET HOF VAN OASSA
TIE NEERGELEGD. - NOODZAKELIJKE 
TUSSENKOMST VAN EEN ADVOOAAT BIJ 
DIT HoF. 

1° W annee1· de wet in strajzaken geen 
bijzonder bewijsmiddel oplegt, beoordeelt 
de Jeitenrechter soeve1·ein de bewijs
waarde van de getuigenissen, mits hij de 
bewoordingen ervan niet miskent ( 1). 

2° _Geen enkele wettelijke bepaling ver
b%edt aan het strajgm·echt wacwbij 
aanhang_ig zijn vervolgingen wegens 
overt1·ed%ngen van de collectieve m·beids
ove1"eenkomsten van 8 jeb1"ttari 1968 en 
van 11 mei 1970 van het Aanvullend 
nationaal paritair comite voor de be
dienden, verbindend verklaard bij de 
koninklijke besluiten van 10 april 1968 
en van 3 augustus 1970, zelf de klasse 
vast te stellen waa1·toe, krachtens de 
criteria van de artikelen 2 van die 
overeenkomsten, de bedienden behoren 
die hieraan onderworpen zijn. (Wet va~ 
5 december 1968, art. 5, 28, 30, 31, 32 
en 56.) 

3° Niet ontvanlcelijk is de memorie van de 
b"!rge1-r~chtelijk . aan_spmkelijke partij, 
e%seres %n cassat%e, d%e te1· gritfie van het 
Hoj van cassatie is neergelegd, zonder 
tussenkomst van een advocaat bij dit 
Hoj (2). (Sv., art. 425.) 

(OREEMERS EN PERSONENVENNOOTSOHAP 
MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID 
« OVEOO n.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 

(1) Cass., 13 septembe~ 1971 CArr. cass., 
1972, biz. 45); 21 feb~uari 1972 (ibid., 1972, 
biz. 577); 19 februari 1973, supra, biz. 610. 

(2) Cass., 27 novembe~ 1972, supra, blz. 308. 

arrest, op 2 maart 1972 door het Hof van 
beroep te Gent gewezen; 

I. Betreffende de voorziening van eiser ~ 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 32 en 56 van de wet van 
5 december 1968 betreffende de collec
tieve arbeidsovereenkomsten en de pari
taire comites, 

doordat het arrest eiser tot een straf 
veroordeelt om zich vanaf I februari 1969 
schuldig te hebben gemaakt aan her
haalde overtredingen van algemeen ver
bindend verklaarde arbeidsovereenkom
sten, 

terwijl het desaangaande het konink
lijk b~~luit van 3 a~1gustus 1970 inroept 
waarbiJ de collectwve arbeidsovereen
komst van 11 mei 1970 algemeen ver
bindend wordt verklaard, zodat het 
aanle1mt bij wetsbepalingen die nog niet 
toepasselijk waren : 

Overwegende dat eiser vervolgd werd 
om zich schuldig te hebben gemaakt 
cc tijdens de periode gaande van l februari 
1969 tot 1 juni 1971 n aan herhaalde 
overtredingen Ivan algemeen verbindend 
verklaarde overeenkomsten, 1neer be
paald om de maandelijkse minimum
lonen vastgesteld door de collectieve 
arbeidsovereenkomsten van 8 februari 
1968 en 11 mei 1970, algemeen verbin
dend verldaard respectievelijk door de 
koninklijke besluiten van 10 april 1968 
en 3 augustus 1970, bekendgemaakt in 
het Belgisch Staatsblad van 11 mei 1968 
en 5 december 1970, aan de bediende 
Deweer niet te hebben uitbetaald ; 

Overwegende dat het arrest preciseert 
cc dat de misdrijven welke aan de be
klaagde ten laste gelegd zijn en aange
houden wor<;l~:m, hierin b'estaan dat hij 
bmnen de tiJdspanne in de dagstelling 
bepaald, nadat tien dagen verlopen 
waren vanaf de bekendmaking in het 
Belgisch Staatsblad, van de koninklijke 
besluiten van 10 april 1968 en 3 augustus 
1970, waarbij algemeen verbindend wer
den verklaard de collectieve arbeids
overeenkomsten van het aanvullend 
n9,tionaal comite voor de bedienden, 
respectievelijk op 8 februari 1968 en 
11 mei 1970, nagelaten heeft zijn inge
volge voormelde koninklijke besluiten 
ontstane verplichting tot het betalen van 
het achterstallige minimumloon na te 
k?men en de ll!-inimumlonen die hij vanaf 
d1e data verphcht was aan zijn bediende 
Deweer Oscar te betalen, niet heeft 
uitbetaald n ; 
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Overwegende dat nit het hierboven 
gemaakte onderscheid blijkt dat het 
arrest steunt op de collectieve arbeids
overeenkomst van ll mei 1970, door het 
koninldijk besluit van 3 augustus 1970 
algemeen verbindend verklaard, doch 
slechts wat de periode betreft waarop 
deze in werking is getreden ; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
=ist; 

Over het tweede middel, afgeleid nit 
de schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 32 en 56 van de wet van 
.5 december 1968 betreffende de collec
tieve arbeidsovereenkomsten en de pari
taire comites, 

doordat het arrest eiser tot een straf 
veroordeelt om zich schuldig te hebben 
gemaakt aan herhaalde overtredingen 
van algmneen verbindend verklaarde 
arbeidsovereenkomsten, op de grond dat 
Deweer Oscar tot de klasse IV van de 
bedienden zou hebben behoord, 

te1·wijl, eerste onde1·deel, de activiteit 
van deze bediende door hemzelf in zijn 
verldaring ten zeerste werd opgeschroefd, 
en het hof van beroep dan ook op grond 
van deze verklaring ten onrechte heeft 
vastgesteld dat hij tot voormelde klasse 
behoorde; 

tweede onderdeel, enerzijds eiser voor de 
eerste rechter en voor het hof van beroep 
de elementen had aangevochten welke in 
aanmerking waren genomen om de 
klasse, waarin Deweer wordt onderge
bracht, te bepalen en het arrest nopens 
dat punt niet regelmatig met redenen is 
omkleed ; anderzijds dit vraagstuk reeds 
onderworpen was geweest aan de Werk
rechtersraad te Oudenaarde, die welis
waar een beslissing wees in dezelfde zin, 
welke beslissing echter niet door Deweer 
werd betekend en dan ook nog voor hoger 
beroep vatbaar is, de beslissing in 
laatste aanleg desaangaande behorende 
tot de bevoegdheid van bet arbeidshof : 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat in strafzaken en 
buiten het geval, dat zich hier niet voor
doet, waar de wet een bijzonder bewijs
middel oplegt, de feitenrechte:r soeverein 
in feite de bewijswaarde van de getui
genissen beoordeelt; 

W at het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende enerzijds dat uit de 
stukken waarop het Hof vermag acht te 
slaan niet blijkt dat eiser voor het hof 1 

van beroep betwist heeft dat de bediende 
Deweer tot de klasse IV behoorde zoals 
zij ·omschreven wordt door voormelde 
collectieve arbeidsovereenkomsten ; 

Dat het arrest releveert dat " door 
de collectieve arbeidsovereenkomsten ... 
van 8 februari 1968 en ll mei 1970, 
in de vierde klasse wordt ingedeeld 
de functie van de bediende die de ver
antwoordelijkheid draagt voor bet toe
passen van alle regelingen op gebied van 
lonen enjof sociale voorzorg » ; dat het 
arrest tevens vaststelt dat " nit de 
elementen van het strafrechtelijk opspo
ringsonderzoek en onder meer nit stuk 26 
van het dossier, gebleken is dat de functie 
van de bediende Deweer Oscar, in de 
loop van het tijdsbestek van de telast
legging, in dienst van de personenven
nootschap met beperkte aansprakelijk
heid " Oveco » onder meer gekenmerkt 
is door de effectieve verantwoordelijkheid 
voor de toepassing van alle regelen 
betreffende de lonen en wedden van het 
personeel en de sociale voorzorg » ; dat 

. het arrest aldus regelmatig met redenen 
is omkleed; 

Overwegende anderzijds dat geen 
eil.kele wetsbepaling de strafrechter ver
biedt .aan de hand van hoger vermelde 
collectieve arbeidsovereenkomsten de 
klasse te bepalen waartoe de inzake 
betrokkene bedienden behoren ; 

Dat het middel dan ook niet kan 
worden aangenon~en ; 

II. Betreffende de voorziening van 
eiseres : 

Overwegende dat eiseres~geen middel 
aanvoert; 

Dat het Hof inderdaad geen acht mag 
slaan op het geschrift, betiteld memorie, 
dat eiseres, civielrechtelijk aansprakelijke 
partij, op de griffie van het Hof heeft 
neergelegd zonder toedoen van een 
advocaat bij dit Hof; 

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

8 mei 1973. - 2e kamer. - Voor
zitter, de H. Delahaye, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Verslaggever, de 
H. Chatel. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Detournay, advocaat-generaal. - , 
Pleiter, de H. De Troyer (van de balie te 
Oudenaarde), 
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2e KA,MER. - 8 mei 1973. 

1° VERJARING. - STRAFZAKEN. 
STRAFVORDERING. - VEROORDELING. 

. MISDRIJVEN GEPLEEGD TUSSEN 
TWEE DATA, ZONDER VERDERE PRE

CISERING. - 0NMOGELIJKHEID VOOR 
HET HOF NA TE GAAN OF DE STRAF
VORDERING AL DAN NIET VERJAARD 

WAS. - 0ASSATIE MET VERWIJZING. 

2° VERJARING. - STRAFZAKEN, 
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING. 
0ASSATIE VAN DE BESLISSING OP DE 
STRAFVORDERING, WEGENS DE ONMO
GELIJKHEID OM NA TE GAAN OF DEZE 
RECHTSVORDERING AL DAN NIET VER
JAARD WAS.- GEVOLG VAN DE BESLIS
SlNG OP DE BURGERLIJKE RECHTS
VORDERING. 

1° W anneer de bestreden beslissing de 
beklaagde veroordeelt wegens feiten die 
uit een en hetzeljde stmfbaar feit voort
vloeien en gepleegd zijn tussen een 
bepaalde datum en een andere dat1-tm, 
zonder· nader·e precisering, en aan de 
hand van de vaststellingen in de beslis
sing of van de processt'Ltkken waarop het 
Hof vermag acht te slaan, niet lean 
wor·den nagegaan of de str·afvor·der·ing al 
dan niet ver-jaar·d was, vernietigt het H of 
de veroordelende beslissing met verwij
zing (1). (Grondwet, art. 97; wet van 
17 april 1878, art. 21, 22 en 23.) 

2° De vernietiging van de beslissing op de 
strafvorder·ing omdat het Hof niet vermag 
nf!' te gaan of deze rechtsvordering al dan 
n%et verjaard was, brengt de vernietiging 
mede van de beslissing op de burgerlijke 
rechtsvordedng, wanneer· niet kan wor
den nagegaan of deze tijdig is inge
steld (2). (Grondwet, art. 97 ; wet van 
17 april 1878, art. 26.) 

(GIBLET, T. MR. D'HONDT, CURATOR 
OVER HET FAILLISSEMENT VAN DE 
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « COMPTOIR 
FORESTIER WOLTER ll.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 

(1) Cass., 1 juni 1971 (Ar'1'. ca.ss., 1971, 
blz. 974); 25 oktober ·en 30 november 1971 
(ibid., 1972, blz. 202 en 316); raaclpl. cass., 
13 februari 1973, supr·a, biz. 593. 

arrest, op 11 december 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 ~iddel ambtshalve afgeleid 
mt de schendmg van de artikelen 97 van 
de Grondwet, 21 en 22 van de wet van 
17 april 1878 houdende de voorafgaande 
titel van het W etboek van strafvorde
ring: 

Overwegende dat het bestreden arrest 
eiser tot een enkele straf veroordeelt 
wegens bedrieglijke en eenvoudige bank
?reuk, bedrieglijke verduistering en 
1nbreuk op de gecoordineerde wetten 
b~treffende de handelsvennootschappen, 
fmten welke, volgens de bewoorclingen 
v.~n de telastle~ginge~, zouden gepleegd 
ZlJn « tussen 1 Januan 1963 en 1 februari 
1968, alle feiten uiting zijnde van een
zelfde strafbaar opzet " ; 

Overwegende dat, bij gebrek aan 
nauwkeurigheden omtrent de data waar
op de feiten van de telastleggingen 
zouden gepleegd zijn en bij ontstentenis 
van een oorzaak van schorsing van de 
verjaring, het Hof in de onmogelijkheid 
verkeert na te gaan of de strafvordering 
al dan niet verjaard was op 4 december 
1972, datum van het bestreden arrest; 

Overwegende dat aan de hand van de 
enkele vaststelling van het arrest « dat de 
verjaring van de strafvordering· rechts
geldig werd gestuit door het vonnis 
waartegen beroep van 5 januari 1971 ,, 
het Hof evenmin kan nagaan op welke 
datmn, « tussen 1 januari 1963 en 
1 februari 1968 "• de genoemde misdrijven 
werden gepleegd en dus of het vonnis 
van 5 januari 1971 de verjaring van de 
tegen eiser bewezen geachte misdrijven 
heeft kcmnen stuiten ; 

Dat het arrest derhalve niet regel
matig gemotiveerd is ; 

II. In zoverre de voorziening gericht is 
tegen de beslissing over de civielrechte
lijke vordering : 

Overwegende dat om de vorenge
noemde redenen, het Hof eveneens in de 
onmogelijkheid verkeert na te gaan of 

(2) Cass., 21 maart 1966 (Bull. en PAsrc., 
1966, I, 934); raaclpl. cass., 24 augustus 1967 
(An·. cass., 1967, blz. 1337); 14 november 
1972, swpra, blz. 259. 
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het instellen op 13 oktober 1970 van de 1 

civielrechtelijke vordering tijdig is ge
schied; 

Dat, derhalve, de vernietiging van de 
beslissing over de strafvordering tegen 
eiser ingesteld de vernietiging meebrengt 
van de beslissing over de door verweerder 
ingestelde civielrechtelijke vordering ; 

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 va-n de Staat ; verwijst 

. de zaak naar het Hof van beroep te Gent. 

8 mei 1973. - .2e kamer. - Vo01'
zitter, de H. Delahaye, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Verslaggever, de 
H. N aulaerts. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Detournay, advocaat-generaal. 

3e KAMER. - 9 mei 1973. 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. - BURGERLIJKE· ZAKEN. 

BESLISSING WAARBIJ EEN EIS 
WORDT TOEGEWE2iEN. - GEEN PAS
SEND ANTWOORD. - NIET l\'I:ET REDE
NEN OMKLEDE BESLISSING. 

Niet 1·egelmatig rnet 1·edenen omkleed is het 
vonnis dat een eis toewijst, zonder 
passend te antwoorden op het in conclusie 
regelmatig voorgedragen verweer van de 
tegenpartij (1). (Grondwet, art. 97.) 

(NAAMLOZE VENNOOTSOHAP « OOPAX l>, 

T. DE RAEDT.) 

ARREST (vertaling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op .20 juni 197.2 gewezen door het 
Hof van beroep te Brussel ; 

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

doo1·dat het arrest geen antwoord geeft 
op de conclusie, waarin eiseres subsidiair 

(1) Cass., 15 februari 1973, supra, biz. 604. 

betoogde « dat weliswaar moet worden 
beschouwd dat het ontvangstbewijs van 
30 december 1970 niet kan gelden als 
begin van bewijs door geschrift, dat 
echter de brief van 27 januari 1971, 
waarbij om vakantie werd gevraagd en 
die geen enkele kritiek of eis inhoudt, op 
zichzelf een begin is van bewijs door 
geschrift, dat wordt aangevuld door de 
vermoedens vermeld onder de letters a 
tot e ; ... dat het lange stilzwijgen van 
de gemtimeerde gold als berusting, op 
voorwaarde dat het een « omstandig 
stilzwijgen » betreft, dit wil zeggen dat 
het stilzwijgen tengevolge van de betrek
kingen tussen de partijen of van het 
bestaan van een contract noodzakelijk 
moet worden beschouwd als een berusting 
en dat het stilzwijgen bewaren zonder 
berusting een zware fout of een onver
geeflijke onkunde zou opleveren ... ; dat 
onder « omstandig stilzwijgen " ook moet 
worden verstaan het stilzwijgen dat 
aileen als een berusting kan worden 
gemterpreteerd ; dat als berusting geldt 
het feit gedurende zes maanden zijn 
betrekkingen met zijn werkgever voort 
te zetten, alsof er niets aan de hand was, 
alsof men geen kritiek had uit te brengen, 
en zelfs vakantie te vragen en te bekomen 
op een werkelijk uitzonderlijk tijdstip n, 
waaruit volgt dat de rechter zijn beslis
sing niet regelmatig met redenen heeft 
omkleed: 

Overwegende dat het arrest niet 
antwoordt op de in het middel overge
nomen subsidiaire conclusie van eiseres; 

Dat het. middel gegrond. is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest, behalve voor zover het de 
hogere beroepen ontvankelijk- verklaart 
en uitspra.ak doet op de tegenvordering 
van de verweerder ; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt op de 
kant van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing ; houdt de kosten aan, opdat 
hierover door de feitenrechter wordt 
beslist; verwijst de aldus beperkte zaak 
naar het Arbeidshof te Luik. 

9 mei 1973. - 3e kamer. - Voor
zitte1·, de H. Polet, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Verslaggever, Rid
der de Schaetzen. - Gelij lclui0ende con
clusie, de H. Duchatelet, advocaa.t
generaal. - Pleite1·s, de HH. Fally en 
Dassesse. 
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3~ KAMER. - 9 mei 1973, 

}0 GRONDWET. - GELIJKHEID VAN 
DE EELGEN VOOR DE WET.- EEGRIP. 

2o SOCIALE ZEKERHEID.- WERK
LOOSHEIDSVERZEKERING. - KONINK
LIJK BESLUIT VAN 20 DECEMBER 1963 
BETREFFENDE DE ARBEIDSVOORZIE
NING EN WERKLOOSHEID, ARTIKE
LEN I54 EN I57, VERVANGEN BIJ DE 
ARTIKELEN I EN 2 VAN HET KONINK
LIJK BESLUIT VAN 22 DECEMBER I967. 
- GRONDWETTELIJKHEID. 

30 GERECHTSKOSTEN. - BURGER
LIJKE ZAKEN. - WERKLOOSHEIDS
VERZEKERING. - 0ASSATIEGEDING. -
VooRZIENING IN CASSATIE V A,N 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. 

1 o ATtikel 6 van de GTondwet betelcent dat 
alle Belgen zich gelijlcer·wijze aan de 
vooTschTijten van de wet moeten ond61·
wm·pen, zoals zij allen hetzeljde recht 
hebben om de bescher·ming er·van in te 
roepen (I). 

2o De bepalingen van de artilcelen 154 en 
157 van het koninklijlc besluit van 
20 decembeT 1963 betr·efjende de ar·beids
voor·ziening en weTkloosheid, zoals zij 
zijn ·ver·vangen bij de artikelen 1 en 2 
van het koninklijk besluit van 22 decem
ber· 1967, die de mannen en vrouwen in 
onderscheiden categorieen indeelden en 
hun bijgevolg ondeTscheiden weTkloos
heidsuitkeringen toekenden, wm·en niet 
strijdig met het beginselvan de gelijlcheid 
der· Belgen, nem·gelegd in artikel 6 van 
de Grondwet, daar· z~j berustten op het 
jeit dat het gemiddeld loon van de 
wer·lcneemsters door·gaans lager is dan 
het gemiddeld loon van de weT!cne
mer·s (2). 

'3o Wanneer· het Hoj, op de voor·ziening 
van de Rijksdienst vooT ar·beidsvoor·zie
ning, een beslissing vernietigt op een 
vor·deTing, gegr·ond, op de wetgeving 
inzalce weT!cloosheid en ingesteld door of 

(l) (2) en (3) Cass., 24 januari en 2 mei 
1973, supr·a, blz. 533 en 836 en de noten 2, 
blz. 533, en 1, blz. 534, onder het eerste arrest·. 

tegen een geTechtigde, ver-oordeelt het de 
eiser in de kosten (3). (G. W., B.r~. 580, 
2°, I017, lid.2, en Ill, lid 4.) 

(RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING, 
T. DELFORGE.) 

ARREST (vertaling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op l jemi I972 gewezen door het 
Arbeidshof te Brussel ; 

Over het eerste onderdeel van het 
middel afgeleid uit de schending van de 
artikelen 6, 97 en I07 van de Grondwet, 
154 en 157 van het koninklijk besluit van 
20 december 1963 betreffende de arbeids
voorziening en werkloosheid, zoals zij 
respectievelijk gewijzigd zijn bij de 
artikelen I en 2 van het koninklijk 
besluit van 22 december I967, 7 van de 
besluitwet van 28 december I944 betref
fende de maatschappelijke zekerheid der 
werlmemers, zoals dit is gewijzigd en 
aangevuld bij artikel 3 van de wet van 
14 juli 1951, 10 van de wet van I4 fe
bruari 1961, 44 van de wet va.n 16 april 
1963 en 5 van de wet van II januari 1967, 

door·dat, na te hebben overwogen : « dat 
door, aan de hand Vl).n een objectieve 
analyse van de toestand der werlu1emers 
met betrekking tot hun bestaansmiddelen 
getrokken uit arbeid, deze te onder
scheiden enkel en aileen volgens hem 
leeftijd en hem geslacht, al blijkt uit 
bedoelde analyse dat drie factoren -
leeftijd, geslacht en aard van handarbeid 
of intellectuele arbeid - elk leiden tot 
de indeling vl).n de werlmemers in twee, 
minder of meer bezoldigde groepen, voor
noemd artikel I54 niet dezelfde regels 
toepast op identische feitelijke toestan
den met betrekking tot de bezoldiging 
van werknemers, en de bepalingen 
desbetreffende niet overeenkomstig het 
vereiste van artikel 6 van de Grondwet 
zijn " en « dat overigens, rekening gehou
den met de geest van voornoemd konink
lijk besluit van 20 december I963 ... en ... 
het feit dat het arbeidshof niet toepasse
lijk acht de regels van voornoemd 
artikel 154, met toepassing waarvan de 
kwestieuze beslissing verweerster volgens 
het geslachtscriterium onder categorie III 
van dat artikel heeft gerangschikt, ver
weerster, die ... meerderjarig is, bij 
analogie moet worden gerangschikt onder 
categorie II, I 0 van genoemd artikel 154, 
waaronder, buiten de gehuwde werk
nemers die niet behoren tot de ~ate-
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gorie I, 1°, de meerderjarige werknemers 
worden opgenomen die niet behoren tot 
de categorie I, 2° "' het bestreden arrest 
verklaart dat de beschikkingen van 
voornoemd koninklijk besluit van 20 de
cember 1963 werden genomen in weerwil 
van artikel 6 van de Grondwet en 
derhalve niet kunnen worden toegepast, 
voor zover zij, om het bedrag van de 
werkloosheidsuitkeringen vast te stellen, 
een onderscheid maken tussen de werk'-· 
nemers naar gelang van hun geslacht en 
dat dientengevolge, ter vaststelling van 
de uitkeringen die aan verweerster ver
schuldigd zijn, deze moet worden be
schouwd als behorende tot de cate
gorie II, 1° van voornoemd artikel 154, 

terwijl het gelijkheidsbeginsel van arti
kel 6 van de Grondwet wordt in acht 
ger>omen wanneer al degenen, die zich in 
eenzelfde feitelijke toestand bevinden, 
onderworpen zijn aan . dezelfde voor
waarderi van een algemene en objectieve 
regel die de differentiatie kan rechtvaar
digen op grond van de wettelijk nage
streefde doeleinden ; de werkloosheidsuit
kering die geen bestaansminimum of 
sociaal minimum is, hoofdzakelijk tot 
doel heeft, althans gedeeltelijk, het 
onvrijwillig kwijtraken van een betrek
king te vergoeden ; wegens dit oogmerk 
vap_ ·de wetgever er voor de berekening 
van de uitkering rekening wordt gehou
den met de inkmnsterl uit deze arbeid 
evenals met sommige feitelijke omstan
digheden, zoals het gezin, de leeftijd van 
de werkloze, enz. ; wat-de werlmeemsters 
betreft, het vaststaat dat het werkelijk 
verdiende loon, dat in geval van werk
loosheid gedeeltelijk door de uitkering 
wordt vergoed, in de meeste sectoren van 
de arbeidsmarkt lager is dan het gemid
deld loon dat de mannelijke werknemers 
voor eenzelfde betrekking verdienen ; 
deze omstandigheid een even objectieve 
maatstaf is als de leeftijd of de gezins
toestand ; het onderscheid dat de wet-. 
gever tussen de mannelijke en vrouwe
lijke werknemers heeft ingevoerd voor 
de berekening van de werkloosheidsuitke
ring, hoofdzakelijk berust op deze objec
tieve maatstaf, namelijk het verschil in 
loon, en niet op een differentiatie naar
gelang van het geslacht, zoals door het 
bestreden arrest wordt verklaard; het 
bestreden arrest derhalve met schending 
van de in het middel aangehaalde wette
lijke bepalingen de onwettelijkheid heeft 
vastgesteld van de artikelen 154 en 157 
van evengemeld koninldijk besluit van 
20 december 1963, in zoverre zij met het 
oog op de indeling in categorieiin voor 

het vaststellen van het bedrag der 
werkloosheidsuitkeringen en bij de vast
stelling van die bedragen zelf een onder
sclwid maken naargelang van het ge
slacht : 

Overwegende dat artikel 6 van de 
Grondwet betekent dat alle Belgen zich 
gelijkerwijze aan de voorschrift.en van de 
wet nioeten onderwerpen, zoals zij allen 
hetzelfde recht hebben om de bescher
ming ervan in te roepen ; 

Overwegende dat de indelingen van de 
artikelen 154 en 15.7 van het koninldijk 
besluit van 20 december 1963 betreffende 
de arbeidsvocirziening en werkloosheid, 
gewijzigd bij het koninklijk besluit van 
22 december 1967, die ten deze van toe
passing zijn, niet berustten op een 
willekeurig onderscheid tussen mannen 
en vrouwen als dusdanig, maar op de 
omstandigheid dat het gemiddeld loon 
van de werkneemsters lager was dan dat 
van de werknemers, omdat de werk
neemsters doorgaans een minder goed 
betaald werk verrichtten ; 

Overwegende dat de artikelen 154 en 
157 van voormeld koninklijk besluit dus 
niet strijdig zijn met het gelijkheids
beginsel neergelegd in artikel 6 van de 
Grondwet; 

Overwegende dat, door niettemin deze 
reglementaire bepalingen niet toe te 
passen, het bestreden arrest de betekenis 
en de draagwijdte van artikel 6 van de 
Grondwet heeft miskend; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
aen arrest ; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de kant 
van de vernietigde beslissing ; gelet op 
srtikel 1017 van het Gerechtelijk Wet
boek, gewijzigd bij de »et van 24 juni 
1970, veroordeelt eiser in de kosten; 
verwijst de zaak naar het Arbeidshof te 
Luik. · 

9 mei 1973. - 3e kamer. - Voor
zitter, de H. Polet, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Verslaggever, de 
H. Janssens. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Duchatelet, advocaat-generaaL -
Pleiter, de H. Simont. 

Op dezelfde dag zijn twee arresten in 
dezelfde zin gewezen op twee cassatie
beroepen van de Rijksdienst voor arbeids
voorziening. tegen een arrest van het 
Arbeidshof te Luik van 8 mei 1972,. 
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inzake Van Roy, enerzijds, tegen een 
arrest van het Arbeidshof te Brussel, 111 
zake De Rouck, anderzijds. 

1 e KAMER. - 10 mei 1973. 

1° SOCIALE ZEKERHEID.- ZIEKTE
EN INVALIDITEITSVERZEKERING. 
ARTIKEL 32 VAN DE WET VAN 8 APRIL 
1965 DAT EEN DERDE LID TOEVOEGT 
AAN § 2 VAN ARTIKEL 70 VAN DE WET 
TOT INSTELLING EN ORGANISATIE VAN 
EEN REGELING VOOR VERPLICHTE 
ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKE
RING.- DRAAGWIJDTE. 

2° VERZEKERINGEN. - VERPLICHTE 
AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING IN
INZAKE MOTORRIJ'LUIGEN. - VERZE
KERDE TEGEN ZIEKTE EN INVALIDITEIT 
BENADEELD DOOR HET GEBRUIK VAN 
EEN NIET GEIDENTIFICEERD OF NIET 
VERZEKERD MOTORRIJTUIG. - BENA
DEELDE EN DIENS VERZEKERINGSIN
STELLING DIE ZICH ELK KUNNEN 
BEROEPEN OP EEN EIGEN RECHT TEGEN
OVER HET GEMEENSCHA,PPELIJK WA,AR
BORGFONDS. 

I o en 2° W annee1· hij die de ziekte- en 
invaliditeitsve1·zelcering geniet benadeeld 
wordt door een motorriJ'tuig dat niet 
ge~dentijiceerd is of door geen ve1·zekering 
inzake burgerrechtelijke aansprakelijk
heid gedekt is, hebben de benadeelde en 
de verzelce1·ingsinstelling elk een eigen 
recht tegenover het gemeenschappelijk 
motorwaarbo1·gjonds waardoo1·, de eerste, 
vergoeding voor de niet doo1· cle ve1·ze
keringsinstelling gedelcte lichamelijke 
schade en, de tweede, te1·ugbetaling van 
de verleende prestaties lean ve1·k1·ijgen (1 ). 
(Wet van 1 juli 1956, art. 6; K.B. 
van 5 januari 1957; art. 3; wet van 
9 augustus 1963, art. 70, §§ 2 en 3, 
gewijzigd bij de wet van 8 april 1965, 
art. 32.) 

(1) Zie voorbereiding van de wet van 8 april 
1965 (Gedr. St. Kamer, zitt. 1964-1965, 
nr. 947-7, verantwoording van het amende
=ent cnder het nieuw artikel 25septies ; 
men leze in de conclusie van Procureur
generaal Ganshof van der l\1:eersch, voor 
"cass., 5 februari 1970 (Arr. cass., 1970, 
blz. 522), dat artikel 32 een bepaling is zcncler 
terugwerkende kracht. 

(NATIONAAL VERBOND VAN SOCIALIS
TISCHE MUTUA,LITEITEN, T. GEMEEN
SCHAPPELIJK MOTORWA,ARBORGFONDS.) 

ARREST (ve1·taling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 1 maart 1972 door het Hof van 
beroep te Luik gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding "van de artikelen 97 van de Grand
wet, 15, § 1, 16 van de wet van l juli 1956 
betreffende de verplichte aansprakelijk
heidsverzekering inzake motorrijtu~gen, 
1, 3 van het koninklijk besluit van 
5 januari 1957 tot bepaling van de 
toekenningsvoorwaarden en van de om
vang der rechten van de benadeelden 
tegenover het gemeenschappelijk waar
borgfonds bedoeld bij voormelde wet van 
1 juli 1956 en van artikel 70, § 2, van 
de wet van 9 augustus 1963 wt instelling 
en organisatie van een regeling voor 
verplichte ziekte- en invaliditeitsverze
kering, gewijzigd bij artikel 32 van de 
wet van 8 april 1965 tot wijziging van 
voormelde wet van 9 augustus 1963, 

doordat, na te hebben vastgesteld 
dat ei:;;er aan zijn verzekerde, Nicole 
Schippers, een bedrag van 22.625 frank 
heeft beta.ald, zijnde de schade die deze 
laatste" had geleden ten" gevolge van een 
ongeval veroorzaakt door een persoon 
die, op de dag van het ongeval, niet waa 
gedekt door een verzekering burgerrech
telijke aansprakelijkheid, het arrest be
slist dat dit bedrag van 22.625 frank geen 
" excedent is ten aanzien van de wette
lijke vergoedingen waartoe het (eiser) 
gehouden was " en dus niet door het 
gemeenschappelijk waarborgfonds aan 
eiser moet worden terugbetaald, 

terwijl a.rtikel 70, § 2, lid 3, van de wet 
van 9 augustus 1963 zoals het op het 
ogenblik van de feiten van toepassing 
was, dat wil zeggen gewijzigd bij arti
kel 32 van de wet van 8 april 1965, 
bepaalt " de verzekeringsinstelling heeft 
een eigen recht van terugvordering van 
de verleende prestaties tegenover het 
Gemeenschappelijk W aarborgfonds, 
wanneer de schade, waarvoor de presta
ties werden verleend, veroorzaakt is door 
een motorrijtuig dat niet gei:dentificeerd 
is of waarvan de burgerrechtelijke aan
sprakelijkheid niet gedekt is door een 
verzekering overeenkomstig de bepalin
gen van de wet van 1 juli 1956 "• waaruit 
volgt dat het arrest, door het recht van 
eiser te beperken " tot de vergoeding die 
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de prestaties van het ziekenfonds over
schrijdt », de in het middel bedoelde 
wettelijke bepalingen heeft geschonden : 

Overwegende dat, volgens artikel I6 
van de wet van I juli I956, de personen, 
benadeeld door het gebruik van een 
motorrijtuig, in het in dit artikel be
paalde geval, tegenover het gemeen
schappelijk waarborgfonds, voor de ver
goeding van hun lichamelijke schade, een 
recht op schadeloosstelling kunnen doen. 
gelden waarvan de Koning de toeken
ningsvoorwaarden en de omvang be
paalt; 

Overwegende dat artikel 3 van het 
koninklijk besluit van 5 januari I957, 
dat strekt tot uitvoering van die bepalin
gen, zegt dat, wanneer aan de benadeelde 
schadeloosstelling toekomt krachtens de 
wetgeving op de verzekering tegen ziekte 

. en invaliditeit, de vergoeding voor de 
materiele schade voortvloeiende uit licha
melijke letsels door het gemeenschap
pelijk waarborgfonds enkel verschuldigd 
is in zover ze de schadeloosstelling over
schrijdt die aan de benadeelde toekomt 
krachtens die wetgeving; 

Overwegende dat artikel 32 van de wet 
van 8 april I965, dat een derde lid toe
voegt aan § 2 van artikel 70 van de wet 
van 9 augustus 1963 tot instelling en orga
nisatie van een regeling voor verplichte 
ziekte- en invaliditeitsverzekering, aan 
de verzekeringsinstelling een eigen recht 
van terugvordering van de verleende 
prestaties tegenover het gemeenschap
pelijk waarborgfonds toekent, wanneer 
de schade, wa8rvoor de prestaties werden 
verleend, veroorzaakt is door een motor
rijtuig dat niet gei'dentificeerd is of 
waarvan de aansprakelijkheid niet gedekt 
is door een verzekering overeenkomstig 
de bepalingen vail de wet van I juli I956; 

Overwegende dat uit de vergelijking 
van die bepalingen volgt dat de bena
deelde en de verzekeringsinstelling elk 
een eigen recht hebben tegenover het 
gemeenschappelijk waarborgfonds wa.ar
door, de eerste, vergoeding voor de niet 
door de verzekeringsinstelling gedekte 
lichan•elijke schade en, de tweede, terug
betaling van de verleende prestaties kan 
verkrijgen ; 

Dat het arrest, door de rechtsvordering 
van eiseres te beperken tot de vergoeding 
die de prestaties verschuldigd krachtens 
de wetgeving op de verzekering tegen 
ziekte en invaliditeit overschrijdt, de in 
het middel vermelde bepalingen heeft 
geschonden ; 

Dat het middel dus gegrond is ; 

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

IO mei 1973. - Je kamer. - Voor
zitter, Baron Richard, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Verslaggever, de 
H. Ligot. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Charles, advocaat-generaal. 
Pleiters, de HH. Simont en Bayart. 

Ie KAMER. - 10 mei 1973 . 

CASSATIE. - BEVOEGDHEID.- BUR
GERLIJKE ZAKEN. - LOGICA VAN DE 
REDENEN VAN DE BESTREDEN BESLIS
SING.- TOEZICHT VAN HET HoF. 

H oewel het aan het H of niet staat te oordelen 
of de redenen van de best1·eden beslissing 
logisch onaanvechtbaar zijn, tach mag 
het daarentegen nagaan of deze redenen 
met de logica stroken (I). (Grondwet, 
art. 95 en 97.) 

(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « SARM,A »,. 
T. OOMMISSIE VAN OPENBARE ONDER
STAND TE LUIK.) 

ARREST (ve1·taling). 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
vonnis, op 6 januari I972 in hoger beroep 
gewezen door de Rechtbank van eerste 
aanleg te Luik ; 

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

doordat, na terecht te hebben aange
nomen dat de gebruiksvergoeding waar
van verweerster de betaling vorderde 
moest worden vastgesteld op grond van 
de normale huurwaarde van het pand 
gedurende de gebruiksperiode, het be
streden vonnis beslist dat " de huur
waarde van de te hernieuwen huur, voor 
de betroklwn partijen, werd vastgesteld 

(1) Cass., 8 februari 1973, supra, biz. 573. 
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bij het vonnis van 3 juni 1969 dat gezag 
van gewijsde heeft " en dat « hoewe1 deze 
waarde, in het onderhavige geval (ge
bruiksvergoeding), niet strikt een derge
lijk gezag heeft, ze niettemin voor de 
partijen geldt en inzonderheid voor de 
eiser tot hernieuwing (thans eiseres) die 
het initiatief van de rechtsvordering en 
het risico van een raming door de rechter 
heeft genomen » en, dientengevolge, 
eiseres veroordeelt tot betaling van een 
v:~rgoeding die berekend is op de jaar
hJkse grondslag van 550.000 frank, dit is 
de_ bij voormeld vonnis vastgestelde 
huurprijs van de nieuwe huur, 

terwijl, ee1·ste onderdeel, er geen logisch 
verband bestaat tussen het feit dat 
eiseres het initiatief van de rechtsvorde
ring tot hernieuwing van de handelshuur 
en het risico van een raming door de 
rechter van de huurwaarde van het 
gehuurde pand heeft genomen en de 
gevolgtrekking die de feitenrechters eruit 
afleiden dat de huurwaarde die aan dat 
pand werd toegekend bij het op de 
rechtsvordering tot hernieuwing gewezen 
vonnis van 3 jtmi 1969 voor de partij!:)n 
en inzonderheid voor eiseres geldt, zodat 
ue bestreden beslissing niet regelmatig 
met redenen is omkleed ; 

tweede onde1·deel, noch de hierboven 
overgenomen gronden van het bestreden 
vonnis, noch enige andere grond ervan 
passend antwoorden op de conclusie 
waarbij eiseres in hoofdzaak heeft doen 
gelden dat de bij het vonnis van 3 juni 
1969 vastgestelde huurwaarde niet in 
aanmerking kon worden genomen omdat 
ze was vastgesteld op grond van beoor
delingselementen die aileen voor haar 
golden en, met name, op grond van het 
persoonlijk belang dat het pand voor 
haar had en van bet feit dat zij, krachtens 
de hernieuwde huur, gedurende een 
nieuwe periode van negen jaar in het 
gehuurde goed zou kunnen blijven, zodat 
de bestreden beslissing niet meo redenen 
is omkleed naar de eis van artikel 97 van 
de Grondwet : 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat, om ertoe te besluiten 
dat de bij het vonnis van 3 jtmi 1969 aan 
het pand toegekende huurwaarde voor de 
partijen en inzonderheid voor eiseres tot 
hernieuwing geldt, het bestreden vonnis 
erop wijst dat deze laatste het initiatief 
van de rechtsvordering en het risico van 
een r_aming door de rechter heeft gena
men; 

Overwegende dat de gevolgtrekking 

van de rechter niet logisch kon worden 
afgeleid nit. het feitelijk element dat hij 
aanvoerde; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den vonnis; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de kant 
van de vernietigde beslissing; houdt de 
kosten aan opdat hierover door de 
feitenrechter wordt beslist; verwijst de 
-zaak naar de Rechtbank van eerste 
aanleg te Hoei, zitting houdend in hager 
beroep. -

10 mei 1973. - 1e kamer. - Voor
zitter, Baron Richard, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Verslaggever, de 
H. Ligot. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Charles, advocaat-generaal. __:_ 
Pleiters, de HH. VanRyn en Fally. 

1 e KAMER. - 10 mei 1973. 

1° CASSATIEMIDDELEN.- BURGER
LIJKE ZAKEN. - MIDDEL WAARBIJ 
DE SCHENDING WORDT, AANGEVOERD 
VAN WETTELIJKE BEPALINGEN DIE 
NOCH VAN OPENBARE ORDE NOOH 
DWINGEND ZIJN. MIDDEL NIET 
VOORGELEGD AAN DE FEITENRECHTER 
EN WAAROVER DIE NIET OP EIGEN 
INITIATIEF HEEFT BESLIST. - NIEUW 
MID DEL. 

zo CASSATIEMIDDELEN.- BuRGER

LIJKE ZAKEN. - MIDDEL WAARBIJ 
DE SCHENDING WORDT AANGEVOERD 
VAN DE BINDENDE KRACHT VAN EEN 
OVEREENKOMST. - IN DE CONCLUSIE 
VAN DE EISERES OF IW HET CASSATIEBE
ROEP GEEN VERMELDING VAN HET 
OGENBLIK WAAROP DE OVEREENKOMST 
IS GESLOTEN. - NIET ONTVANKELIJK 
MID DEL. 

3° CASSATIEMIDDELEN. - BuRGER· 
LIJKE ZAKEN. MIDDEL WAARIN 

FElTEN EN RECHT VERMENGD ZIJN.
NIET ONTVANKELIJK MIDDEL. 

1° N ieuw en derhalve niet ontvankelijlc tot 
staving van een cassatieberoep in bttr
geTlijlce zalcen, is het middel gegrond op 
bepalingen die noch van openbare o1·de 
noch dwingTd zijn, dat niet aan de 
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feitenrechter is voorgelegd en waarover 
die niet op eigen initiatiej heejt be
slist (1). 

2° Niet ontvankelijk is het middel ajgeleid 
uit de schending, door de feitenrechter, 
van de bindende kracht van een overeen, 
komst, wanneer in de conclusie van de 
eisers of in het cassatieberoep niet wordt 
vermeld wanneer deze overeenkomst is 
gesloten' (2). 

3o Niet ontvankelijk, wegens vermenging 
van jeiten en recht, is het middel dat het 
Hof zou verplichten jeitelijke gegevens 
na te gaan (3). (Grondwet, art. 95.) 

(RASQUINET EN LORENT, T. DESCAMPE.) 

ARREST (vertaling). 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
·vonnis, op 8 december 1971 in hoger 
beroep gewezen door de Rechtbank van 
eerste aanleg te Nijvel ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet en 1775 van het Burgerlijk 
Wetboek, zoals het is gewijzigd bij 
artikel 14 van de wet van 7 juli 1951, 

doordat het bestreden vonnis, met 
bevestiging van het beroepen vonnis, 
beslist dat de vordering die verweerder 
heeft ingesteld om, te doen vaststellen 
dat de eisers de tot staving van hun 
opzegging van 29 november 1959 aange
voerde reden van persoonlijke exploitatie 
niet in acht genomen hebben, om de 
terugkeer op de 4 hectaren 76 aren grond 
te verkrijgen en ·om de eisers te doen 
veroordelen tot betaling van schadever
goeding, in principe gegrond is en, dien
tengevolge, de eisers veroordeelt om aan 
verweerder voor negen jaren 4 hectaren 
76 aren terug te geven, oin aan verweer
der op de gevraagde schadevergoeding 
provisioneel 10.000 frank te betalen en 
·voor het overige een deskundigenonder
zoek beveelt, op grond dat, volgens de 
eisers, wegens de noodzakelijke wissel
bouw, overeengekomen werd dat de 
pachter Demare « op de teruggenomen 
gronden de normale wisselbouw zou 
toepassen en, bij wege van ruil, in voor
komend geval op zijn eigen grond'en, de 

(1) Cass., 27 april 1973, supra, biz. 829. 
(2) Men raadpiege cass., 19 januari 1973, 

supra, biz. 513. 
(3) Cass., 28 februari 1973, supra, biz. 640. 

hectaren haver zou planten welke de 
appellanten, thans . eisers, nodig zouden 
hebben, die de teruggenomen gronden 
alleen exploiteren voor de behoeften van 
hun fokkerij van renpaarden ... ; dat zij, 
bij wege van ruil, een hectare weiland op 
de teruggenomen gronden in concessie 
hadden gegeven en dat zij, sinds het 
jaar 1965, op die basis onderhandelden 
en de ruil van grond met het aannemings
contract combineerden ; dat, met 
toepassing van artikel 1775 van het 
Burgerlijk W etboek, gewijzigd bij de wet 
van 7 juli 1951, dat alsdan van toepassing 
was, de verpachter het voornemen waar
op hij zich had beroepen binnen zes maan
den na het vertrek van de pachter 
en gedurende ten minste zes jaren moest 
uitvoeren » ; dat het nodig is, indien 
de eigenaar door bemiddeling van een 
derde exploiteert, dat deze laatste « uit
sluitend voor rekening en op risico van 
de eigenaar alle gronden exploiteert 
waarvoor de opzegging werd gedaan en 
zulks gedurende de hele periode als 
bepaald bij de wet ; ... dat ... in elk geval 
in 1965 een persoonlijke exploitatie 
vereist was ; ... dat, naar de appellanten 
(thans eisers) zelf bekenden, sommige 
van de in de opzegging van 29 november 
1959 teruggenomen gronden riiet voor 
hun rekening werden geexploiteerd, hetzij 
omdat ze met hun pachter waren geruild, 
hetzij omdat de heer Demare somimge 
gronden voor eigen rekening had ge
bouwd ; dat het a.ls.dan zonder belang is 
dat hij als tegenprestatie eventueel voor 
rekening van de appellanten sommige 
gronflen heeft bebouwd die hij van hen 
huurde krachtens een pachtovereenkomst 
van v66r de terugneming », 

zonder te antwoorden op de regelmatige 
conclusies van de eisers waarbij zij deden 
gelden « dat voor de appellanten (thans 
eisers) het voornaamste probleem bestond 
in de wisselbouw. Indien ze van Descampe 
de gronden hadden teruggenomen, zij dit 
hadden gedaan om de voor hun paarden 
noodzakelijke haver en luzerne goed
koper voort te brengen ... W elnu een goede 
bebouwing vereist een driejaarlijkse wis
selbouw met beetwortel, wintertarwe, 
haver. De appellanten waren helemaal 
niet geinteresseerd in de productie van 
beetwortels of van tarwe en kwamen met 
de pachter Demare overeen dat hij op de 
teruggenomen gronden de normale wis
selbouw zou toepassen en, bij wege van 
ruil, in voorkomend geval op zijn eigen 
gronden, de hectaren haver zou planten 
welke de concluanten nodig zouden 
hebben. Sinds 1965 onderhandelen de 
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partijen dus op die basis en combineren 
de ruil van grand met het aannemings
contract ... Wettelijk is er dus persoon
lijke exploitatie ... Ret feit dat, voor een 
gemakkelijke verbouwing en een gespe
cialiseerde productie, gronden werden 
geruild verandert niets aan het probleem, 
daar die ruilen geoorloofd zijn » ; 

de eisers zich aldus beriepen op een 
middel dat afgeleid was nit het geoor
loofd karakter van de ruil van gronden 
ten a,anzien van het begrip persoonlijke 
exploitatie als bedoeld in artikel 1775 
van het Burgerlijk W etboek of in elk 
geval op de gewichtige reden die, naar 
luid van dit artikel 1775, de verpachter 
ervan vrijstelt het voornemen nit te 
voeren waarop hij zich heeft beroepen om 
de opzegging van de pacht te bekomen : 

Overwegende dat het vonnis, na uit
eenzetting van de wijze waarop de eisers 
de gronden hebben geexploiteerd, met 
inbegrip van het beroep op wegens de 
wisselbouw noodzakelijke ruilen, vast
stelt dat de eisers het in de opzegging van 
29 november 1959 te kennen gegeven 
voornemen om zelf de gronden te exploi
teren niet hebben uitgevoerd en impliciet 
doch zeker antwoordt op het middel dat 
de eisers uit het geoorloofd karakter van 
de ruilen hebben afgeleid; 

Overwegende dat de eisers voor de 
rechtbank het middel niet hebben opge
worpen dat zij in hun voorziening hieruit 
afleiden dat de noodzakelijke wisselbouw 
de gewichtige reden zou opleveren die, 
naar luid van artikel 177 5 van het Burger
lijk W etboek, de verpachter ervan vrij
stelde om het voornemen tot persoonlijke 
exploitatie van de teruggenomen goede
ren nit te voeren ; 

Dat hieruit volgt dat het middel, in 
zoverre het zich beroept op de schending 
van artikel 97 van de Grondwet, feitelijke 
grondslag mist ; dat het middel dat, voor 
het overige, gegrond is op een bepaling 
die niet van openbare orde of dwingend 
is en dat niet werd voorgelegd aan de 
feitenrechter, die er ook niet ambtshalve 
heeft over beslist, in dit opzicht nieuw 
is en niet kan worden aangenomen ; 

Over het derde middel, afgeleid nit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1134, 1135 van het Burgerlijk 
Wetboek, III, 1 en 2, van de wet van 
4 november 1969 tot wijziging van de 
pachtwetgeving en vervanging van de 
bepalingen van de wet tot beperking van 
de pachtprijzen, en IV, met name 5,,van 
die wet van 4 november 1969, houdende 

overgangsbepalingen, 6 en 20, III, van 
de wet van 7 juli 1951 tot wijziging van 
de pachtwetgeving, 

doordat het bestreden vonnis, dat uit
spraak doet op de incidentele vordering 
van de eisers om betaling te bekomen 
van 39.168 frank die verweerder sinds het 
jaar 1967 van de pachtprijs had inge
houden, na te hebben vastgesteld dat 
« alvorens op deze vordering uitspraak te 
doen, het wettelijk bedrag van de door 
gedaagde in hager beroep (thans verweer
der) verschuldigde pachtprijs moet wor
den vastgesteld ; . . . dat, krachtens de 
pachtovereenkomst van 14 november 
1935, deze pachtprijs was vastgesteld op 
350 kg inlandse tarwe per hectare », 
beslist « dat deze maximaal toegelaten 
prijs dus ... 1.181,25 frank per hectare 
bedraagt »,en dat verweerder 12.369 frank 
heeft betaald terwijl hij slechts 11.115 fr. 
moest betalen, « dat, 1net toepassing 
van artikel 1764ter en '.Tall artikel 20 
van de wet van 4 november 1969, voor 
niet bestaande worden gehouden de 
pachtbedingen waarbij de pachter ver
plicht wordt tot het dragen van belas
tingen, taksen of onverschillig welke 
andere lasten die door de verpachter 
krachtens de "fet verschuldigd zijn », dat 
" de incidentele vordering dus grondslag 
mist " en ze aan de eisers ontzegt, 

terwijl, eerste onderdeel, de eisers in hun 
regelmatige conclusies deden gelden « dat 
de pachtprijs van 350 kg tarwe natuurlijk 
moet worden verhoogd met de compen
satie wegens het wegvallen van de schade 
door konijnen (zie brief Rasquinet van 
25 juni 1953 en de diverse bepalingen van 
de pachtovereenkomsten), namelijk an
derhalve zak of 150 kg, wat een refer
tepachtprijs van 600 kg per hectare of 
2.222,50 frank tegen de coefficient van 
2,5 en niet 1.250 frank per hectare geeft; 
. . . dat rekening moet worden gehouden 
met het huidig wettelijk bedrag van de 
pachtprijzen, namelijk tweemaal het 
kadastraal inkomen ... dat is 3.330 frank 
per hectare " ; de bestreden beslissing, die 
op de pachtovereenkomst van 14 novem
ber 1935 ste1.mt, derhalve de bindende 
kracht van de overeenkomst van par
tijen miskent, in elk geval geen antwoord 
verstrekt op de beweringen van de eisers 
in verband met het wettelijkbedrag van 
de pachtprijs; 

tweede onde1·deel, de bepalingen van de 
wet van 4 november 1969, die de maxi
maal toegelaten pachtprijzen vaststellen 
met verwijzing naar het kadastraal 
inkomen waarop een coefficient wordt 
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toegepast, sinds I8 september I970 in 
werking waren getreden en doqr de 
feitenrechter hadden moeten toegepast 
worden; 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat het middel het vonnis 
verwijt de bindende kracht te hebben 
miskend van een overeenkomst waarin 
een compensatie is voorzien voor het 
wegvallen van de verplichting van ver
weerder om in te staan voor de schade 
door konijnen, doch dat noch de con
clusies van de eiseres noch de yoorziening 
vermelden wanneer een dergelijke over
eenkomst werd gesloten : 

W at het tweede ondeF<}eel betreft : 

Overwegende dat dit onderdeel van 
het middel het vonnis verwijt het bedr'ag 
van de pachtprijzen te hebben vastge
steld zonder ermee rekening te houden 
dat de wet van 4 november I969, die de 
maximaal toegelaten pachtprijzen vast
stelt met verwijzing naar het kadastraal 
inkomen waarop een coefficient wordt 
toegepast, sinds I8 september I970 in 
werking was getreden ; 

Overwegende dat het onderzoek van 
dit onderdeel het Hof zou verplichten 
feitelijke gegevens na te gaan om de 
juiste vervaldag van de pachtprijzen vast 
te stellen; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen ; 

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

IO mei I973. - Ie kamer. - Voor
zitte1", Baron Richard, raadsheer waar
nemE:md voorzitter. - Verslaggever, de 
H. Ligot. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Charles, advocaat-generaal. 
Pleiters, de HH. Ansiaux en Bayart. 

I e KAMER. - 11 mei 1973. 

AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST). - ScHEEPSON
GEVAL. - FoUTEN GEPLEEGD DOOR 
DE SCHIPPER EN DOOR EEN DERDE. -
0NTBREKEN VAN EEN QORZAKELIJK 
VERB AND TUSSEN DE FOUTEN VAN 
DE SCHIPPER EN DE SCHADE. - 0NT
BREKEN VAN OORZAKEIIJK VERBAND 

KAN NIET ENKEL WORDEN AFGELEID 
UIT HET FElT DAT HET ONGEVAL ZICH 
ZONDER DE FOUT VAN DE DERDE NIET 
ZOU HEBBEN VOORGEDAAN. 

W annee1· bij een scheepsongeval door de 
schipper en door een de1·de jouten zijn 
begaan, kan de 1·echter zonde1· tegen
strijdigheid het ontb1·eken van oorzakelijk 
verband tussen de fouten van de schippe1· 
en de schade ten gevolge van het ongeval 
niet afleiden uit de enkele omstandigheid 
dat de schade zich niet zou hebben voor
gedaan zonder de fout van de derde (I). 

(DIENST DER SCHEEPVAART, T. WAMS.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 8 november I97l door het Hof 
van beroep te Luik gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van artikel 97 van de Grondwet, 

doordat, na in feite geconstateerd of 
geoordeeld te hebben dat verweerder, met 
zijn schip « Secunda " varende achter het 
schip « Jaco "• zich aanbood om het sas 
van Ternaaien in te varen, dat de sas
meester na het invaren van het schip 
"Jaco " en bij het invaren van het schip 
" Secunda " de valdeur liet zakken, zodat 
dit laatste schip grote averij opliep, dat 
de toelating of het verbod het sas in te 
varen -gegeven wordt door rniddel van 
groen of rood licht, dat er voldoende 
ruimte in het sas was om aan de 
" Secunda " toe te laten achter de " J a co " 
in te varen, dat verweerder, overtuigd 
dat de twee schepen samen konden 
geschut worden, onmiddellijk achter het 
schip « J aco " met zijn schip " Secunda " 
het sas binnenvoer en bijgevolg minder 
lette op de lichtsignalen, die aanvankelijk 
zeker op groen stonden, dan op de v66r 
hem varende boot, dat de sasmeester 
over een televisie-apparatuur beschikt 
die hem in de rnogelijkheid stelt, zonder 
zijn controlepost te verlat.en, een duide
lijk beeld op te vangen van de toestand 
v66r de sluisdeur en in het sas zelf, dat 
het ongeval veroorzaakt werd door de 

(1) Men raadpiege cass., 12 oktober 1970 en 
29 maart 1911 (A1-r. cass., 1971, biz. 138 en 
726) en de arresten waarvan sprake is in de 
no ten 1 en 2 onder deze arresten; 16 november 
1973, supra, biz. 268. 
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nalatigheid van de aangestelde van eiser, 
die, zonder eerst de visu of op het 
televisiescherm na te gaan of er eventueel 
geen tweede schip kwam binnenvaren, 
de benedendeur liet zakken, maneuver 
dat, om erger te voorkomen, door een 
andere aangestelde van eiser, die zich 
aldaar bij toeval bevond, werd stopgezet, 
en zonder te ontkennen dat, zoalf' eiser 
in zijn conclusie liet gelden, verweerder 
niet aileen nagelaten had de sluiswachter 
om toelating tot invaren te verzoeken, 
maar zelfs het rode licht, dat de toegang 
tot het sas verbood, niet eerbiedigde, het 
bestreden arrest beslist dat, zelfs zo 
verweerder het rood licht niet zou geeer
biedigd hebben, deze fout niet in oorza
kelijk verband kon gebracht worden met 
het ongeval, en dat dit laatste uitsluitend 
veroorzaakt >yerd door de bovengepre
ciseerde nalatigheid van de aangestelde 
van: eiser, en eiser veroordeelt tot het 
volledig vergoeden van de door ver
weerder geleden schade, 

te1·wijl, nu uit de feiten, zoals ze door 
het arrest werden in acht genomen, geens
zins volgt dat het ongeval zich zou 
hebben voorgedaan, ook indien verweer
der de fout niet had begaan na te laten 
de toelating tot invaren te vragen, op de 
lichten te !etten en die te eerbiedigen, en 
nu zelfs uit die feiten blijkt dat zonder 
deze fouten van verweerder het ongeval 
zich niet zou hebben voorgedaan, het 
arrest met tegenstrijdigheid behept is, 
wanneer het beslist dat geen oorzakelijk
heidsverband tussen deze fouten van 
verweerder en het ongeval kan worden 
aangenomen, welke tegenstrijdigheid in 
de motivering gelijkstaat met een gebrek 
aan de door artikel 97 van de Grondwet 
vereiste motivering : 

Overwegende dat het arrest beschouwt 
dat « zelfs zo verweerder het. rood licht 
niet zou hebben geeerbiedigd, die fout 
niet in oorzakelijk verband kan gebracht 
worden met het ongeval, vermits de 
aangestelde van eiser, zonder zijn post te 
verlaten, een duidelijk beeld had van de 
toestand v66r de sluisdecll' en in het sas "• 
en vervolgens besluit dat « het ongeval 
uitsluitend werd veroorzaakt door de 
nalatigheid van voornoemde aangestelde 
die, zonder eerst de visu of op het tele
visiescherm na te gaan of eventueel geen 
tweede schip het sas kwam binnenvaren, 
zonder meer de benedendeur van het sas 
liet zakken " ; 

Overwegende dat uit haar context 
blijkt dat voormelde beschouwing, in 
strjd met wat verweerder staande houdt, 
geen overtollige reden is ; 

Overwegende dat uit diezelfde be
schouwing en uit de beschouwing « dat. 
het ongeval zeker niet had plaatsgehad 
indien de aangestelde van eiser had nage
gaan of de sluisdeur zonder gevaar voor 
ongevallen kon gesloten worden " inte
gendeel blijkt dat het hof van beroep 
heeft geoordeeld dat, ook al was het 
bewezen dat verweerder een fout zou 
hebben begaan door het rood licht, dat 
het verbod .aangeeft het sas binnen te
varen, niet te eerbiedigen, deze fout niet 
in oorzakelijk verband kon staan met het 
.ongeval, vermit.s dit laatste zonder de 
onvoorzichtigheid van eisers aangestelde 
niet zou hebben plaatsgehad; 

Overwegende dat het arrest, ver van 
het bestaan zelf van de fout van verweer
der te ontkennen of uit te sluiten, zich 
over dit punt niet uitspreekt ; 

Overwegende dat het rechter uit voor
melde beschouwingen niet zonder tegen
strijdigheid kon afleiden dat het ongeval, 
ook zonder de eventueel door verweerder 
begane fout, zou hebben plaatsgehad, 
zodat het arrest zijn beslissing, luidens 
welke de fout van verweerder in geen 
oorzakelijk verband stond met het onge
val en dit laatste uitsluitend werd ver
oorzaakt door de nalatigheid van eisers 
aangestelde, niet regelmatig motiveert ; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest, behalve in zoverre het beslist 
dat eisers aangestelde een fout heeft 
begaan die in oorzakelijk verband staat 
met het ongeval; beveelt dat van dit 
arrest melding 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 beperkt-e zaak 
naar het Hof van beroep te Brussel. 

ll mei 1973. - Je kamer. - Voor
zitter, Ridder Rutsaert, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Verslaggeve1·, de 
H. de Vreese. - Gelijkluidende con
clusie, de H. Paul Mahaux, advocaat
generaal. - Pleiters, de HH. Bayart en 
DeBruyn. · 

l e KAMER. ·- 11 mei 1973. 

Jo MET HET ZEGEL GELIJKGE
STELDE TAKSEN.- FACTUURTAKS 
OP DE OVERDRACHTEJ:<'. - AAN DEZE 
BELASTING ONDERWORPEN FACTUREN-
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2o MET HET ZEGEL GELIJKGE
STELDE TAKSEN.- FACTUURTAKS 
OP DE OVERDRACHTEN.- FACTUUR.
BE GRIP. 

3o MET HET ZEGEL GELIJKGE
STELDE TAKSEN.- FACTUURTAKS 
OP DEl OVERDRACHTEN. - GESCHRIFT 
TOT V ASTSTELLING VAN DE LEVERING 
VAN KOOPWAAR TEGEN EEN BEPAALDE 
PRIJS. - DRAAGWIJDTE VAN DEZE 

VERMELDI:N G. 

4o MET HET ZEGEL GELIJKGE
STELDE TAKSEN.- FACTUURTAKS 
OP DE OVERDRACHTEN. - GESCHRIFT 
DAT DE BEVESTIGING VAN EEN SCHULD
VORDERING MOET BEVATTEN.- VAST
STELLING VAN DEZE BEVESTIGING. 

1° A an de jactuurtaks op de overdrachter~, 
ingevoerd bij de artikelen 51 en 55 van 
het W etboek van de met het zegel gelijk
gestelde taksen, zijn onderworpen de 
jacturen betreffende een overdracht onder 
de levenden, ten bezwarende titel, van 
koopwaar, die niet onder de overdrachts
talcs valt. 

2° Opdat een geschrift een jactttur is, 
in de zin van de artikelen 51 en 55 van 
het W etboek van de met het zegel gelijk
gestelde taksen, en onderworpen aan 
de bij deze ar·tikelen ingevoer·de jactuur·
taks op de over·dr·achten, wor·dt niet vereist 
dat het de juiste aar·d van de overeen
komst tussen de leverancier· van de 
koopwaar en ,de geadresseerde vermeldt; 
het volstaat dat het melding maakt van de 
levering van koopwaar· tegen een be
paalde prijs en de bevestiging van een 
schuldvor·dering bevat (1). 

ao Eenjactuur in de zin van de ar·tikelen 51 
en 55 van het W etboek van de met het 
zegel gelijkgestelde taksen is een geschrijt 
waar·in de levering van lcoopwaar tegen 
een bepaalde prijs wor·dt vastgesteld, daar 

(1), (2) en (3) Men raadplege het verslag van 
de centrale afdeling van de Kamer van volks
vertegenwoordigers over het antwerp dat de 
wet is geworden van 28 augustus 1921 hou
dende nieuwe fiscale inkomsten (Pasin., 1921, 
blz. 620, kol. 1), de verklaringen van de 
minister van financien van 2 augustus 1921 
in de Kamer van volksvertegenwoordigers 
(ibid., 1921, blz. 649, kol. 1), alsmede het 
verslag van de senaatscommissie voor finan
cien (ibid., 1921, biz. 658, kol. 1). Men raad
plege ook Rep. prat. d1·. belge, v 0 Timb1·e 
(Taxes assirnilees au), nrs. 188, 189 en 196 ; 
A. CLOQUET (Alg. Pralct. 1'echtsv.), De facit,ur, 

een dergelijlce vaststelling een oveTdracht 
ondeT de levenden en onder bezwannde 
tite.l inslttit behoudens tegenbewijs (2). 

4° Hoewel, om een jactuuT te zijn in de zin 
van de artilcelen 51 en 55 van het Wet,
boelc van de met het zegel gelijlcgestelde 
talcsen, het geschTijt waarin de levering 
van lcoopwaar· tegen een bepaalde prijs 
wordt vastgesteld, de bevestiging van een 
schuldvoTdering moet bevatten, is deze 
bevestiging aan geen enlcele sacramentele 
voTm onderworpen en lean voortvloeien 
uit zelce.Te vermeldingen van het geschrijt 
of uit hun onderling veTband (3). 

(DEGRYSE, wWE WYDOOGHE, T. BEL
GISCHE STAAT, MINISTER VAN FINAN
CIEN EN ONTV A,NGER DER REGISTRATIE 
EN DOMEINEN TE IZEGEM.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 17 september 1971 door het 
Hof van beroep te Gent gewezen ; 

Over het eerste _middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 51 en 55 van het Wetboek der 
met het zegel gelijkgestelde taksen, 
25 van het Wetboek van koophandel en 
13 van de wet van 25 oktober 1919 op het 
in pand geven van het handelsfonds, het 
disconteren en het in pand geven van de 
factuur alsook de agreatie en de exper
tise der leveringen welke rechtstreeks 
voor het verbruik worden gedaan, gewij
zigd door de wet van 31 maart 1958 
betreffende het .endosseren van de fac
tuur, 

dooTdat, na geconstateerd te hebben 
dat de documenten, waarvan de verweer
ders stellen dat zij facturen zijn, als 
inhoud hadden het telefoonnummer, de 
naam en het adres van de Engelse opstel-

nrs. 30, 32, 33 en 35; J. VAN RYN en 
J. HEENEN, Principes de droit connne1·cial, 
d. II, nr. 1256 ; L. FREDERICQ, Traite de d1•oit 
commercial belge, d. I, nr. 156; J. MALHERBE, 
onder Brussel, 17 juni 1964, Journ. prat. dr. 
fisc., 1965, blz. 441 en vlg. 

De bepalingen van het w· etboek van de met 
het zegel gelijkgestolde taksen over de fak
tuurtaks op de overdrachten zijn opgeheven 
bij artikel 94 van de wet van 3 juli 1969, 
houdende het vVetboek van de belasting over 
de toegevoegde waarde. Dit \Vetboek is de 
1ste januari 1971 van,kracht geworden. 
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ler van de documenten, het adres van 
eiseres, ~et aantal dieren, de c.i.f. of 
f.o.b. priJS, het schip, de datum en de 
wijze van verscheping, de naam en het 
adres van een Engelse bank, het arrest 
beslist dat die documenten facturen zijn 
en dus aan de factuurta.ks onderworpen 
zijn, dat wanneer de bovenaangehaalde 
tekst van de kwestieuze documenten in 
zijn geheel gelezen wordt en de vermel
dingen in lnm onderling verband begre
pen worden, het blijkt dat die documen
ten de bevestiging van het bestaan van een 
schuldvordering inhouden, dat aangezien 
de Engelse opsteller van de documenten, 
benevens de geleverde waar en de prijs, 
tevens de namn en het adres van zijn 
bank vermeldde, hij redelijkerwijze de 
bedoelmg moet gehad hebben aan eiseres. 
instructies voor de betaling te geven en 
haar ~us voor de prijs van de koopwaar 
te deb1teren, dat het zonder belang is dat 
het nummer van de rekening van de 
Engelse opsteller van de documenten 
niet vermeld wordt, aangezien eiseres dit 
~ummer kende, dat eiseres vergeefs 
m~oept dat de documenten de hoedanig
heid van de opsteller en van eiseres als 
verkoper en koopster niet vermelden daar 
~ulks vo<?r een factuur niet onontbeerlijk 
JS, dat mseres, in strijd met de vermel
dingen op de facturen, staande houdt dat 
de opsteller van de documenten geen 
verkoper is, dat de vermelding van de 
c.i . .f. prijs aanduidt dat de documenten 
betrek_king hebben op verkopen, en 
dat erseres haar stelling niet bewijst 
yolgens welke Wydooghe zelf vee kocht 
m Engeland, en de Engelse opsteller van 
de document~n zich ertoe beperkte de 
betalmg op zrch te nemen en de uitvoer 
op zijn naam te laten gebeuren, waarvoor 
hij twee pond per &tuk ontving, · 

terwijl, opdat de kwestieuze documen
ten facturen zouden zijn in de zin van de 
artikelen 51 en 55 van het Wetboek der 
met het zegel gelijkgestelde taksen, zij 
facturen moeten zijn in de zin van het 
handelsrecht, en dus in de zin van de 
artikelen 25 van het Wetboek van koop
handel en 13 van voormelde wet van 
25 oktober 1919 gewijzigd zoals gezegd, 
waaruit volgt dat, aangezien het over
eenkomstig de artikelen 51 en 55 van het 
W etboek der met het zegel gelijkgestelde 
taksen moet gaan om facturen met 
betrekking tot een overdracht onder 
levende~ en ten bezwarende titel, uit de 
bewoordmgen zelf van de documenten 
moest blijken dat de opsteller als ver
koper ?-e schuldvordering bevestigde 
welke mt de verkoop was voortgevloeid, 

en terwijl, nu nit de constateringen van 
het arrest betreffende de inhoud van de 
kwestieuze docmnenten niet blijkt dat de 
Engelse opsteller van de documenten 
h~~rbij zijn schuldvordering of althans 
ZIJn . schuldv~rdering als verkoper ten 
aanzren van erseres bevestigde, het arrest 
op een tegenstrijdige of althans een ontoe
reikende motivering berust, hetgeen een 
schendmg mtmaakt van artikel 97 van 
de Grondwet : 

Overwegende dat noch nit de artike
len 51 en 55 van het Wetboek der met. 
het zegel gelijkgestelde taksen, noch nit 
enige andere wetsbepaling. blijkt dat de 
leverancier van de koopwaar de juiste 
aard van de tussen hem en de geadres, 
seerde gesloten overeenkomst, die tot de 
levering aanleiding geeft, in de factuur 
moet vermelden ; elm; het volstaat dat de 
factum melding maakJ> van een levering 
van koopwa:ar tegen een bepaalde prijs; 
dat dergehJke melding een · overdracht 
onder de levenden en onder bezwarende 
titel insluit behoudens tegenbewijs; 

Overwegende dat, na te hebben aange
stipt dat « geen enkel sacramenteel 
woord of vorm " voor de bevestiging van 
een schuldvordering in de factuur vereist 
iE, ~1.et a_rrest, eensdeels, die bevestiging 
aflerdt mt de omstandigheicl dat de liti
gieuze documenten de naam en het adres 
van de bank van de Engelse leverancier 
van de ko_opwaar vermelden en, ander
deels, beshst dat, wanneer de tekst van 
bedoelde dom.rmenten in zijn geheel gele
zen worclt en hun vermeldingen in hun 
OJ?-derling verband begrepen worden·, er 
drent besloten te worden dat die docu
menten facturen zijn ; dat het arrest zijn 
beslissing aldus wettelijk rechtvaardigt ; 

Dat het midclel niet kan worden. 
aangenmnen ; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 51 en 55 
van het W etboek der met het zeo-el 
gelijkgestelde taksen, 25 van het "\Vetbo~k 
van koophandel en 13 van de wet van 
25 oktober 1919 op het in panel geven van 
het handelsfoncls, het disconteren en het 
in panel geven van de factuur alsook de 
agreatie en de expertise der leveringen 
welke rechtstreeks voor het verbruik 
worden gedaan, gewijzigcl door de wet 
van 31 maart 1958 betreffende het 
endosseren vanide factuur, 

doordat h~t arre~t het miclclel verwerpt 
waardoor erseres m haar conclusie liet 
gelclen dat nit de documenten,- welke 
door de verweerclers als facturen werclen 
beschouwd, niet bleek dat de opsteller 
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van die documenten daarin de schuld
vordering bevestigde welke hij als ver
koper op eiseres zou gehad hebben, en 
deze beslissing laat steunen op de be
schouwing dat uit diverse gegevens, 
welke buiten de inhoud van de kwestieuze 
documenten liggen, en r·amelijk het ogen
blik waarop ze uitgegeven werden, het 
gebruik door eiseres van die facturen 
gemaakt, de verklaringen van de gevol
machtigde van eiseres en de stellingen 
door eiseres in de dagvaarding ontwik
keld, bleek dat eiseres ten onrechte stelde 
dat Clay geen verkoper was, 

terwijl, opdat de kwestieuze documen
ten facturen zouden zijn in de zin van de 
artikelen 51 en 55 van het "\'Vetboek der 
met het zegel gelijkgestelde taksen, zij 
facturen moeten zijn in de zin ·van het 
handelsrecht, en dus in de zin van de 
art.ikelen 25 van het Wetboek van koop
handel en 13 van voormelde wet van 
25 oktober 1919 gewijzigd zoals gezegd, 
waaruiG volgt dat, aangezien het over
eenkomstig de artikelen 51 en 55 van het 
W etboek der met het zegel gelijkgestelde 
taksen moet gaan om facturen· met 
betrekking tot een overdracht onder 
levenden en onder bezwarende titel, uit 
de bewoordingen zelf van de documenten 
en niet uit gegevens vr.eemd aan de 
inhoud van die documenten, moest blij
ken dat de opsteller als verkoper de 
schuldvordering bevestigde welke uit de 
verkoop was voortgevloeid : 

Overwegende dat, nu het arrest op 
grond van de vermeldingen van de liti
gieuze documenten wettelijk oordeelt dat 
zij facturen uitmaken, het middel, dat 
tegen overtollige redenen opkomt, bij 
gebrek aan belang niet ontvankelijk is; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

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

ll mei 1973. - Je karrer. - Voo1·
zitte1·, Ridder Rutsaert, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Verslaggever, de 
H. Sury. - GelijlclHidende conclusie, de 
H. Paul Mahaux, eerste advocaat-gene
raal.- Pleiters, de HH. Bayart en Fa1ly. 

(1) Men raadplege de conclusie van het 
openbaar ministerie. 

(2) Het koninklijk besluit van 9 februari 

0ASSA1'IE, 1973. - 28 

l e KAMER. - 11 mei 1973, 

)0 GENEESKUNST. - ARTSENIJBE
REIDKUNDE. - OFFICINA'S DIE VOOR 

HET PUBLIEK MOGEN WORDEN OPENGE
STELD. BEVOEGDHEID VAN DE 
KoNING. 

2° GENEESKUNST. - ARTSENIJBE
REIDKUNDE. - OFFICINA'S DIE VOOR 
HET PUBLIEK MOGEN WORDEN OPEN
GESTELD. - MAATREGELEN DIE DOOR 
DE KONING KUNNEN GENOMEN WOR
DEN. 

3° GENEESKUNST. - ARTSENIJBE
REIDKUNDE. - KONINKLIJK BESLUIT 

VAN 9 FEBRUARI 1970 BETREFFENDF DE 
SPREIDING VAN DE VOOR HET PUBLIEK 
OPENGESTELDE APOTHEKEN, ARTIKEL 2 
EN 3.- ONWETTELIJKHEID VAN DEZE 
BEP ALINGEN, 

4° GENEESKUNST. 0RDE VAN 
APOTHEKERS. - BESLISSING VAN DE 
RAAD VAN BEROEP DIE EEN TUCHT

SANCTIE STEUNT OP HET NIET-NALEVEN 
VAN ONWETTFLIJKF BEPALINGEN VAN 
EEN KONINKLIJK BESLUIT. - 0NWET
TELIJKHEID. 

l ° Kmchtens artilcel 4, § 3, van het lconinlc
lijlc besluit nr. 78 van 10 november 1967 · 
bet1·efjende onde1· meer de geneeslcunst, 
genomen op de voet Va1'b de a~·tilcelen 1, 
8°, litt. a, en 3 van de wet van 31 maart 
1967 tot toelcenning van bepaalde mach
ten aan de Koning, lean de Koning, op 
advies van de belanghebbenden organisa
ties, alle maatregelen treffen met het oog 
op het aanpassen van het aantal offi
cina's die voo1· het p~tblielc mogen wa~·den 
opengesteld, op gTOnd van de ve1·eisten 
van de vollcsgezondheid, op nationaal, 
gewestelijlc of plaatselijlc vlalc en 1·elcening 
houdende met de verschillende vormen 
van tel'handstelling van geneesmidde
len (1). 

2° Door, ingevolge het lconinlclijlc beshdt 
van 9 jebnw1·i 1970 bet1·~tfende de 
spreiding van de voor het publielc open
gestelde apothelcen (2), de oprichting van 
de1·gelijlce officina's ajhanlcelijlc te stellen 

1970 is, vanaf zijn bekendmaking in het 
Belgisch Staatsblad op 4 november 1972, 
opgeheven en verva:b.gen door' het besluit van 
27 oktober 1972, waarvan de artikelen 1 en 2 
de bepalingen van de artikelen 2 en 3, § 1, van 
het opgeheven besluit overnemen, o.a. de 
bepalingen van artikel 3, § 1, litt. d. 
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van zijn voo1·ajgaande ve1·gttnning, op 
eenslttidend advies van een vestigings
commissie, op grand van de eisen van 
de vollcsgezondheid, heejt cle Koning de 
grenzen niet overschreclen van artikel 4, 
§ 3, van het koninkliJ.k beslttit nr. 78 van 
10 novembe1· 1967 bet1·efjende onde1· 
mee1· de geneeskunst, genomen op de voet 
van de m·tilcelen 1, 8°, litt. a, en 3 van de 
wet van 31 maart 19fJ7 tot toelcenning van 
bepaalde machten q,an de Koning (1). 

3° Artikel 2 van het koninklijk besluit 
van 9 jebrua1·i 1970 betreffende de 
spreiding van de voor het pttbliek open
gestelde apotheken (2), ter uitvoering 
van artikel 4, § 3, van het lconinklijk 
besluit m·. 78 van 10 november 1967 
betreffende onder meer de geneeskunst, 
vindt geen wettelijke steun in dit artilcel, 
in zover1·e het de oprichting van een voor 
het publielc opengestelde officina ajhan
lcelijlc stelt van de in artilcel 3, § 1, litt. d. 
gestelde voorwaarde, nl. van de gegevens 
die een beslissende invloed kunnen 
hebben op de uitoefening van normale 
werkzaamheden voor de gevestigde offi
cina's (3). 

4° De raad van beroep van de Orde van 
apothekers lean geen tuchtsanctie steu
nen op het niet-naleven van onwettelijlce 
bepalingen van een koninlclijk besluit, 
met name op de niet-inachtneming van 
de a1·tilcelen 2 en 3, § 1, litt. d, van het 
koninlclijlc besluit van 9 jebruct1·i 1970 
bet1·efjende de spreiding van de voor het 
publielc opengestelde apotheken ( 4). 
(Grondwet, art. 107.) 

(D ... , T. ORDE VAN APOTHEKERS.) 

Ee1·ste advocaat-generaal Mahaux heejt 
in hoofdzaalc het volgende gezegd : 

De bestreden sententie legt aan eiseres 
een tuchtmaatregel op, wijl ze een voor 
het publiek opengestelde officina heeft 
geexploiteerd, zonder daartoe de door het 
koninklijk besluit van 9 februari 1970 (5) 
vereiste vergunning_te hebben bekomen. 

* * * 
Tegen deze beslissing heeft eiseres, bij 

(1) en (3) Men raaclplege de conclusie 
van het openbaar ministerie. 

(2) Zie noot 2 onderaan vorige bladzijcle. 
(4) Men raadplege cass., 7 juli 1949 (Bull. 

en PASIC., 1949, I, 534) en 19 januari 1959 
,(ibic1., 1959, I, 494). 

een aangetekend schrijven van 24 januari 
1972 gericht tot de secretaris van de 
Raad van beroep van de Orde der apo
thekers, een eerste voorziening ingediend. 

De voorziening werd aldus ingesteld 
overeenkomstig de oorspronkelijke tekst 
van artikel 26 van het koninklijk be
sluit nr. 80 van 10 november 1967 betref
fende de Orde der apothekers. Voormeld 
artikel werd echter gewijzigd bij arti
kel 67, § 1, van de wet van 15 juli 1970, 
luidens ·hetwelk, behalve bepaalde afwij
kingen, voor de procedure in cassatie 
dezelfde regelen gelden als in burgerlijke 
zaken. 

Eiseres heeft, bij een aangetekend 
schrijven van 1 februari 1972, insgelijks 
gericht tot de secretaris van de Raad van 
beroep, regelmatig afstand gedaan van 
die voorziening. 

Bij een verzoekschrift van 4 februari 
1972, gezonden aan dezelfde secretaris 
en behoorlijk bekendgemaakt, heeft eise
res, bijgestaan en vertegenwoordigd door 
Mr. van Heeke, regelmatig een tweede 
voorziening ingediend, met inachtne
ming van de sinds de wet van 15 juli 1970 
voorgeschreven vormen. 

Dit verzoekschrift verklaart dat eiseres 
haar vergissing heeft ingezien, dat zij 
afstand doet van de eerste voorziening 
en dat zij, overee11komstig de bepalingen 
van artikel67 van de wet van 15 juli 1970, 
een nieuwe voorziening instelt. 

De procedure blijkt dus regelma.tig ; zij 
wordt trouwens niet gekritiseerd. 

* * * 
De bestreden beslissing steunt de opge-

legde tuchtmaatregel hierop dat eiseres, 
als apotheker, lid van de Orde, een 
apotheek openstelde voor het publiek, 
zonder voorafgaande vergunning, met 
miskenning van elk gezag, zij het van 
bestaande wettelijke voorschriften, van 
de beschikking van de vestigingscom
missie bij het Ministerie van Volksgezond
heid of van de beslissing van de bevoegde 
ininister, en dat dit een zware fout 
uitmaakt die rechtstreeks de waardigheid 
van het beroep aantast, - de onver
antwoorde en onbescheiden houding van 
eiseres en de miskenning van elk gezag 

(5) Koninklijk besluit van 9 februari 1970 
betreffende de spreiding _van voor het publiek 
opengestelde apotheken, Belgisch Staatsblad, 
14 februari 1070, p. 1512. 
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een slecht voorbeeld zijnde in 't bijzonder 
voor de jong gediplomeerden in de 
artsenijbereidkunde, waardoor « het pres
tige, de eer, de bescheidenheid en de 
waardigheid van het beroep ernstig in het 
gedrang gebracht worden ». 

De Raad van beroep zinspeelt aldus 
op de omstandigheden dat, luidens arti
kel 2, § 1, van het koninklijk besluit van 
9 februari 1970 betreffende de spreiding 
van de voor het publiek opengestelde 
apotheken (1}, « een voor het publiek 
opengestelde officina aileen mag worden 
opgericht .. . indien daartoe vooraf v_er
gunning wordt verleend door de Komng 
op eensluidend advies van de daartoe 
ingestelde vestigingscommisie », dat eise
res dergelijke vergunning aangevraagd 
heeft (2}, dat zij haar officina opgencht 
heeft (3) nadat haar aanvraa.g verworpen 
was (4) en dat zij die officina in stand 
gehouden heeft spijts het verwerpen van 
haar beroep door de daartoe bevoegde 
Cornmissie van beroep. 

De bestreden beslissing laat verder 
gelden, « dat huidige eiseres; door haar 
vrijwillige inschrijving op de lijst van de 
Orde, zich ipso facto er toe heeft verbon
den de wetten en reglementen betreffende 
deze Orde uitgevaardigd na te leven en 
te aanvaarden, en derhalve haar rechten 
in een zekere mate beperkt » en « dat, zo 
het haar volstrekte recht is op een geoor
loofde' (wijze) en volgens de vereiste 
vorrnen de wettelijkheid van een wets
bepaling te betwisten, ze zich midd~ler
wijl moest gedragen naar de voorschr1ften 
van de van kracht zijnde wetgeving ». 

Eiseres merkt terecht op, dat deze 
beoordeling betwistbaa.r is, dat het ten 
deze gaat om de wettelijkheid van een 
koninklijk besluit en van een Teglement, 
dat een onwettelijk koninklijk besluit of 
'reglement geen verbindende kracht heb
ben en dat de burgers grondwettelijk het 
recht bezitten zich tegen onwettelijke 
handelingen van de regering. te verzet
ten (5). .. 

Eiseres wijst er insgelijks op, dat ZlJ 

op 27 maart 1970 bij de ~aad van ~ta:te 
een verzoek heeft ingedwnd tot met1g-

(1) Belgisch Staatsblad, 14 februari 1970, 
p. 1512. 

(2) Op 28 juli 1970. 
(3) Op 15 juli 1971. 
(4) Op 24 maart 1971. 
(5) Zie besprekingen in het Nationaal 

Congres op 27 december 1830 en 21 januari 
1831, HuY=ENS, d. I, p. 668, en d. II, p. 224; 
C. CAMBIER, P1·incipes du contentieux adminis
tratif, d. I, p. 110, noot 3. 

verklaring wegens rnachtsoverschrijding 
van het betwist koninklijk besluit en dat 
dit beroep tot nog toe niet beslecht werd. 
De zaak werd in november en januari 11. 
voor de Raad van State vastgesteld, doch 
onbepaald verdaagd ten gevolge van de 
bekendmaking van een nieuw koninklijk 
besluit, gedagtekend 27 -oktober 1972, 
betreffende de spreiding van de voor het 
publiek opengestelde apotheken en van 
het indienen van beroepen tot nietigver
klaring van dit besluit (6). 

* * * 
V olgens de voorziening ( eerste onder

deel van het eerste cassatiemiddel), zou het 
koninklijk besluit van 9 februari 1970 
onwettelijk zijn, ten eerste, omdat de 
Koning de macht niet heeft de uitoefe
ning van een beroep te beperken of van 
een verg=ing afhankelijk te maken en 
d_at de rnachten welke hij daa.rtoe aan de 
wet van 31 maart 1967 kon ontlenen, 
sinds 14 november 1967 verstreken 
waren .. 

Ret staat buiten kijf dat de vrijheid 
een beroep uit te oefenen een burgerlijk 
recht is dat aileen door de wet of krach
tens de wet kan gereglernenteerd worden. 

Zoals del Marmol terecht schrijft : « la 
liberte du commerce est un droit civil 
reconnu par la loi (decret des 2-17 mars 
1791); sans etre forrnellement garantie 
par la Constitution de 1831, elle est 
i:rnplicitement consacree par la tendance 
philosophique qui !'inspire» (7). _ 

Ret koninklijk besluit van 9 februari 
1970 werd echter genornen ter uitvoering 
van artikel 4, § 3, van het koninklijk 
besluit nr. 78 van 10 november 1967 
betreffende o.m. de geneeskunst en de 
uitoefening van de daaraan verbonden 
beroepen, uitgevaardigdop grond van de 
artikelen 1, 8°, litt. a, en 3 van de wet 
van 31 maart 1967 tot toekenning van 
bepaalde machten aan de Koning ten 
einde de economische heropleving, de 
bespoediging van de regionale reconversie 
en de stabilisatie van het begrotings
evenwicht te verzekeren. 

A1·tikel 1, 8°, litt. a, van deze. wet be
paalt, dat « de Koning door in Minist~r
raad overlegde besluiten alle nutt~ge 

(6) Belgisch Staatsblad, 4 november 1972, 
p. 12183. 

(7) CH. DEL MARMOL, « La liberte du com
. merce en droit beige "• Jou1·n. b·ib., 1953, 
'l p. 65. Zie ook M. GOTZEN, Vrijheid V<tn beroep 

en bedrijf en om;echtrnatige rnededinging, I, 
nr. 415. 
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maatTegelen .kan treffen ten einde . . . de 
kwaliteit der geneeskundige zorgen te 
bevorderen en de normale verstrekking 
ervan te verzekeren door een herziening 
en een aanpassing .van de wetgeving in 
verband met de. uitoefening van de 
verschillende takken van de genees
kunde "· 

Luidens a1·tikel 3, kunnen de besluiten 
getroffen krachtens de macht toegekend 
aan de Koning « de vigerende wettelijke 
bepalingen opheffeil, aanvullen, .wijzigen 
of vervangen "· Dit .geldt natuurlijk ook 
wat de n1.achten aangaat betreffende de 
herzienirrg en de aanpassing van de 
wetgeving in verband met de uitoefening 
van artsenijbereidkunde. 

Luidens hetzeljde aTtikel, verstrijken de 
aldus toegekende machten op 14 novem
ber 1967. Na het verstrijken van voor
melde machten kunnen de op grond van 
deze machten getroffen besluiten niet 
worden opgeheven, aangevuld, gewijzigd 
of vervangen dan door een wet ; de 
Koning behoudt echter het recht « de 
bepalingen, die betrekking hebben op 
zaken die onder zijn bevoegdheid vallen, 
op te heffen, aan te vullen, te wijzigen of 
te vervangen "· 

Aan de Koning blijft aldus het recht 
toebehoren de besluiten, die hij krachtens 
de hem door de wet van 1967 toegekende 
machten heeft getroffen, door uitvoe
ringsmaatregelen aan te vullen, vermits 
dergelijke maatregelen overeenkomstig 
artikel 67 van de Gron.dwet onder zijn 
bevoegdheid vallen. 

· A1·tilcel 4, § 8, van het lconinklijk besl~tit 
van 10 novembeT 1967 bepaait, dat " de 
Koning, op advies van de belangheb
bende organisaties, alle maatTegelen kan 
treffen met het oog op het aanpassen van 
het aantal officina's die voor het publiek 
mogen worden opengesteld in junctie van 
de ve1·eisten van de vollcsgezondheid op 
nationaal, gewestelijk of plaatselijk vlak 
en rekening houdend met de verschillende 
vormen van terhandstelling van genees
middelen "· 

De oorspronkelijke tekst van dit artikel 
vermeldde : " in verband met de behoejten 
van bevom·rading in geneesmiddelen van de 
bevolking " in stede van " in functie van 
de vereisten van de volksgezondheid" (1). 
De Raad van State, Afdeling Wetgeving, 
liet, in zijn advies van 6 november 1967, 

(1) (2) (3) en (4) Zie aclvies van de Raad van 
State van 6 november 1967, Belgisch Staats
blad, 1970, p. 1516. 

opmerken dat het besproken artikel geen 
wijziging van de geldende wetgeving kon 
medebrengen en dat die wetgeving geen 
beperking van het aantsl officina's toe
liet (2). 

De eerste opmerking wekt verwonde
ring, vermits artikel1, 8°, van de wet van 
31 rnaart 1967 uitdrukkelijk de Koning 
machtigde de vigerende '\;V'ettelijke bepa
lingen te wijzigen in verband met de 
uitoefening van de verschillende takken 
van de geneeskunde, en derhalve van de 
artsenijbereidkunde, ten einde de kwali
teit der geneeskundige zorgen te bevor
deren en de normale verstrekking ervan 
te verzekeren. 

De Raad van State overwoog ook (3), 
dat " de wet van 31 maart 1967 nergens 
uitdrukkelijk zegde dat de Koning ... de 
economische en de commerciele kant van 
de uitoefening van de artsenijbereidkunde 
kan regelen en dat niets in de parlemen
taire voorbereiding van de wet erop wees 
dat de wetgever dergelijke uitlegging 
mogelijk heeft willen maken "· Daaruit 
leidde de Afdeling W etgeving af, dat 
" de bepaling van artikel 4, § 3, de be
voegdheid, die de Koning in de opdracht
wet heeft gekregen, te buiten gaat "· 

De regering heeft met die opmerking 
rekening gehouden, derwijze dat .de 
Koning enkel de ma1>tregelen met het oog 
op het aanpassen van het aantal officina's 
die voor het publiek mogen opengesteld 
kon treffen « in functie van de vereisten 
van de volksgezondheid " en niet " in 
verband met de behoeften van bevoorra
ding in geneesmiddelen van de bevol
king "· 

De Raad van State merkte nog op (4), 
dat "het te vrezen viel" dat de bepalingen, 
volgens welke de Koning " het aantal 
officina's die voor het publiek mogen 
worden opengesteld kan aanpassen ,, de 
uitvoerende macht wel eens tot het invoe
ren van een « numerus clausus " zouden 
kunnen bewegen, wat zeker noch met de 
letter, noch met de geest van de wet van 
12 april 1958 betreffende de medisch
farmaceutische cumulatie zou stroken. 

In het advies, op 7 januari 1970 uitge
bracht over het ontwerp dat het konink
lijk besluit van 9 februari 1970 geworden 
is, oordeelde de Raad van State (5), dat 
zo de vorm gewijzigd werd de grond niet 
werd veranderd en dat dit ontwerp, 

(5) Zie advies van de Raad van State van 
7 januari 1970, Belgisch Staatsblad, 1970, 
p. 1516. 
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niettegensta.ande die WIJZigmg, toch 
" bliek de regeling na te streven van de 
economische kant van de uitoefening van 
het beroep van officina-apotheker ». Dit 
hoge rechtscollege sprak verder het ad vies 
uit, dat « ofschoon daarbij ook de be
langen, van de volksgezondheid op on
rechtstreekse wijze zijn betrokken, even
wei zo nit de door de · gemachtigde 
ambtenaren verstrekte toelichtingen als 
uit de lezing van de ontworpen tekst kon 
worden afgeleid dat inzonderheid over
wegingen van economische aard ten 
grondslag liggen aan de door het ontwerp 
nagestreefde doeleinden ». 

Het staat het Hof niet vrij rekening te 
houden met het misbruik dat de Koning. 
eventueel zou kunnen maken van de 
mogelijkheden bepaald door artikel 4, 
§ 3, van het koninklijk besluit nr. 80 van 
10 november 1967 of met inlichtingen 
die door bepaalde antbtenaren zouden 
verstrekt zijn. Wij zullen verder onder
zoeken of de lezing van de tekst van het 
koninklijk besluit van 9 februari 1970 
ertoe leidt te beschouwen, dat dit besluit 
werkelijk, hetzij essentieel, hetzij gedeel
telijk, economische doeleinden nastreeft. 

In zijn advies van 7 januari 1970 
vestigde de Raad van State er ook de 
aandacht op, dat beroepen tot nietigver
klaring van artikel 4, § 3, van het konink
lijk besluit van 10 november 1967 bij de 
Afdeling Administratie ingediend werden 
wege11s machtsoverschrijding en dat die 
bepaling door de Mdeling W etgeving 
bezwaarlijk als rechtsgrond voor het ont
worpen besluit kon worden aanvaard (I). 

Het verslag aan de Koning, dat aan 
het koninklijk besluit van 9 februari 1970 
voorafgaat, stelt oordeelkundig vast dat 
« op grond van deze betwisting niet zou 
mogen worden afgeleid dat die bepaling 
onwettelijk is ». 

De partijen, die voormelde beroepen 
hadden ingediend, hebben ze verzaakt en 
hun a.fstand werd bij arrest van 26 juni 
1970 (2) gedecreteerd. 

* * * 
Is er eenmaal aangenomen dat de 

Koning maatregelen kon treffen met het 
oog op het aanpassen van het aantal 
officina's die voor het publiek mogen 
worden opengesteld, dan dient verder te 
worden onderzocht of de Koning die 

(1) Belgisch Staatsblad, 1970, p. 1515. 
(2) Arrest 14.204 i.z. S.V. Coop Bruxelles, 

Les Pharmacies populaires en Les Pharmacies 
du Peuple. 

maatregelen tijdig heeft gen~men of, ~. 
zoals eiseres aanvoert, rta het verstrijken ( 
van de hem verleende macht. • 

Luidens artikel 3 van de wet van 
31 maart 1967 verstreken de aan de 
Koning door deze wet toegekende mach
ten op 14 november 1967, doch de Koning 
behield het recht de bepalingen die 
betrekking hadden op zaken welke onder 
zijn bevoegdheid vielen, aan te vullen of 
te wijzigen. De Koning behield dus, over
eenkomstig artikel 67 van de Grondwet, 
het recht de bepalingen van artikel 4, § 3, 
van het besluit van 10 november 1967 
aan te vullen. 

Dit laatste artikel bepaalt dat de 
Koning, binnen wel bepaalde perken, 
« alle maatregelen kan treffen met het oog 
op het aanpassen van het aantal officina's 
die voor het publiek mogen worden 
opengesteld ». 

De Koning had dus, ook na 14 novem
ber 1967, nog het recht deze bepaling ten 
uitvoer te leggen en de maatregelen nader 
vast te stellen waardoor het aanpassen 
van het aantal officina's die voor het 
publiek mogen worden opengesteld moest 
geschieden. 

Terecht wijst de bestreden beslissing 
er derhalve op, « dat artikel 4, § 3, van 
het koninklijk besluit van 10 november 
1967 door de Koning uitgevaardigd werd 
binnen de termijn tijdens welke bijzon
dere machten Hem werden toegekend, 
dat het koninklijk besluit van 9 februari 
1970 een uitvoeringsbesluit is van de in 
voormeld artikel voorziene maatregel en 
dat de bij dit laatste besluit getroffen 
maa.tregelen niet aileen de aanvulling zijn 
van de bepalingen van artikel 4 van het 
koninklijk besluit van 1967, maar volledig 
in het kader blijven van de zaken die 
onder de bevoegdheid van de Koning 
vielen ». 

* * * 
Volgens de voorziening (tweede onde1·

deel van het eerste middel tot cassatie), 
zouden echter de aldus getroffen maat
regelen de perken overschrijden die door 
artikel 1 van de wet van 31 maart 1967 
en door artikel 4, § 3, van het koninklijk 
besluit van 10 november 1967 voorge
schreven werden. 

Luidens deze bepalingen mochten die 
ma.atregelen enkel getroffen worden "ten 
einde de kwaliteit der geneeskundige 
zorgen te bevorderen en de verstrekking 
ervan te verzekeren » en « in functie van 
de vereisten van de volksgezondheid op 
nationaal, gewestelijk of plaatselijk 
vlak ». 
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V olgens het verslag aan de Koning dat 
aan het koninklijk besluit van 9 februar:i 
1970 voorafgaat (1), «was het de bedoe
ling van de regering, toen zij de tekst van 
voormeld artikel 4, § 3, vaststelde, over 
een wettig instrument te beschikken om 
in staat te zijn een evenwichtige spreiding 
van de apotheken tot stand te brengen 
en een bepaalde hergToepering van de 
apotheken te bevorderen, zodat een 
geregelde en efficiente verstrekking van 
geneesmiddelen aan de patienten, waar 
ze zich ook bevinden, wordt verzekerd en 
dientengevolge de volksgezondheid wordt 
gevrijwaard "· 

Ret verslag zet desbetreffend een reeks 
overwegingen uiteen en doet dan gelden 
dat « de bekommernis om degelijke 
geneesmiddelen op~ normale en . regelma
tige wijze ter hand te steilen impliceert 
dat de patienten, waar ze zich ook mogen 
bevinden, vlug en gemakkelijk de nodige 
geneesmiddelen kunnen verkrijgen " en 
dat « dit vereiste een behoorlijke spreiding 
van de officing's over heel het land vergt, 
aangezien aileen de apothekers .. . be
voegdheid hebben om geneesmiddelen af 
te leveren "· Volgens dit verslag, « kan 
dergelijke spreiding aileen worden bereikt 
door tussenkomst van de overheid die 
de macht heeft om de strekking te onder
vangen die hoe langer hoe meer tot 
uiting komt, volgens welke bij voorkeur 
officina's worden opgericht in steden en 
grote centra, waar de bevolkingsdicht
heid en het drukke personenverkeer een 
betere rentabiliteit laten verhopen "· 

De inleidende overweging van het 
besluit luidt nog, da.t « het in het belang 
van de volksgezondheid geboden is op 
bepaalde plaatsen de vermenigvuldiging 
en de ·concentratie van voor het publiek 
opengestelde officina's te beletten en op 
andere plaatsen in de afwezigheid ervan 
te voorzien "· 

Hoe Werden die doeleinclen nage
streefd? 

Artike.l 2, § i, van het besluit van 
9 februari 1970 bepaalt o.m., dat een 
voor het publiek opengestelde officina 
aileen mag worden opgericht indien daar
toe vooraf vergunning wordt verleend 
door de Koning, op eensluidend advies 
van de daartoe ingestelde vestigings
commissie. 

liuidens m·tikel 2, § 2, wordt de vergun
ning toegekend onder de volgende voor
waarden : de verzoeker ... m.oet het bewijs 
leveren dat hij zal kunnen beschikken 

(1) Belgisch Staatsblad, 1970, p. 1512. 

over de nodige lokalen en het vereiste 
materiaal voor het uitoefenen van de 
artsenijbereidkunde ; hij moet, boven
dien ( ?), wettig gemachtigd zijn om de 
artsenijbereidkunde uit te oefenen of bij 
voork_mnend geval over een apotheker 
besch1kken voor een minimale periode 
van een jaar. 

Volgens artikel 3, § 1, worden de ver
gunningen verleend " op grand van de 
eisen van de volksgezondheid met inacht
neming van: 

a) de demografische toestand van de 
betrokken streek, 

b) de geografische ligging van de 
betrokken streek, 

c) de noodzakelijkheid om een wacht
dienst te organiseren, 

d) de gegevens die een beslissende 
invloed kunner hebben op de uitoefening 
van normale , werkzaamheden voor de 
gevestigde officina's, 

e) de verschillende vormen van afieve
ring van geneesmiddelen (2), meer be
paald van het geoorloofde bestaan van 
depots bij geneesheren of dierenartsen. 

De aldus bepaalde voorwaarden lijken 
meestal in verband met de vooropge
stelde doeleinden. Dit blijkt echter niet 
zo t.a.v. de voorwaarde betreffende de 
gegevens die een beslissende invloed 
kuunen hebben op de uitoejening van 
nonnale we1·kzaamheden voo1· de reeds· 
gevestigde officina's. 

Brengt men die voorwaarde in verband 
met de andere voorwaarden, en meer 
bepaald met die betreffende de geogra
fische ligging en de demografische toe
stand van de betrokken streek (a en b), 
dan kan men zich bezwaarlijk van de 
indruk ontdoen dat een vergunning kan 
worden geweigerd om redenen die een 
beslissende invloed kunnen hebben op de 
uitoefening van de werkzaamheden van 
reeds gevestigde officina's en dat derge
lijke regeling de bescherrning van de 
materiele belangen van deze officina's 
beoogt en niet aileen getroffen wordt " in 
functie van de vereisten van de volksge
zondheid " en « om de kwaliteit der 
geneeskundige zorgen te bevorderen en 
de verstrekking ervan te verzekeren "· 

Deze indruk wordt versterkt wanneer 
men vaststelt dat de Commissie van 
beroep de weigering van vergunning 
bevestigd heeft, o.m. omdat er reeds te 

(2) Zoals bepaald in artikel 4, § 3, van het 
koninklijk besluit nr. 78 van 10 novembel' 
1967. 
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veel apothekers zijn te K~rtrijk en omdat 
de vestiging van eiseres in die stad « de 
professionele belangen van de reeds 
gevestigde apothekers zou kunnen scha
den ». 

Men kan, naar mijn bescheiden mening, 
bezwaarlijk met de bestreden beslissing 
aannemen, dat de bepalingen van de 
artikelen 2 en 3 van het besproken besluit 
uitslui:tend « een gezonde en doelmatige 
spreiding van de officina-'s nastre(ven), 
ten einde een voor de zieken nutteloze 
concentratie van apothekers · in een be
paalde streek, gemeente of wijk of het 
totaal gebrek aan geneesmiddelenver
strekking in een andere streek te vermij
den ». 

De bestreden beslissing constateert 
weliswaar met reden « dat daarbij onge
twijfeld ook de leefbaarheid van de 
apotheken - dus de economische en 
commerciele facetten van het geval - . 

~ glmstig zal bei:nvloed worden, zowel voor 
de reeds gevestigde als voor de nieuwe 
officina's ». 

Dergelijke toestand moet natuurlijk 
geduld worden omdat hij onvermijdelijk 
is, wanneer zulks « slechts een gunstig 
gevolg » moet zijn van het nagestreefde 
doel, en niet van het « hoofdzakelijk » 
nagestreefde doel zoals de beslissing aan
neemt, d.i. wanneer de reglementering 
werkelij~ en uitsluitend de bevordering 
van de volksgezondheid ten doel heeft. 

Blijft echter dit nog een « gunstig 
· gevolg » van het nagestreefde doel, wan
neer, zoals uit artikel 3, § 1, Iitt. d, 
duidelijk blijkt, de invloed die de oprich
ting van een nieuwe officina op de uit
oefening van de werkzaamheden van de 
reeds gevestigde officina's kan hebben 
een voo1·waarde uitmaakt van het verlenen 
of van het weigeren van de aangevraagde 
vergmming ? 

Onder de gelding van de wet van 19 mei 
1949 tot oprichting van de Orde der 
apothekers verklaarde het Hof herhaal
delijk (1) dat die wetgeving geenszins 
ertoe strekte hetzij de stoffelijke belangen 
van de apothekers te begunstigen, of een 
economische inrichting tot stand te 
brengen. 

Die overwegingen leiden mij ertoe, met 
de Raad van State aan te nemen, dat er 
« uit de lezing van de tekst » van het 

(1) Cass., 26 april 1954 (Bull. en PAsiC., 
1954, I, 716); 7 maart en 16 mei 1955 (ibid., 
1955, I, 744 en 1017); vgl. cass., 25 januari 
1954 (ibid., 1954, I, 447) en 16 januari 1956 
(ibid., 1056, I, 465). 

besluit client te worden afgeleid dat over
wegmgen van economische aard wellicht 
niet vreemd zijn aan de door het besluit 
nagestreefde doeleinden en, in ellc geval, 
dat de bepalingen van de artikelen 2, § l, 
en 3, § l, litt. d, van dit besluit niet 
ver_enigbaar zijn met de bepalingen van 
art1kel 4, § 3, van het koninklijk besluit 
van 10 november 1967. 

De betwiste bepalingen vinden der
halve geen wettelijke stmm in het besluit 
waarop zij stetmen en de Raad van beroep 
heeft artikel 107 van de Grondwet 
geschonden door toepassing ervan te 
maken (2). 

Behoeft er hieraan te worden toege
voeg~ dat de Raad, die de onwettige 
b~palmgen van een koninklijk besluit 
met mag toepassen, geen tuchtstraf kan 
stetmen op het .enkel niet-naleven van 
deze bepalingen, zoals het tweede middel 
terecht doet gelden ? 

. Zoals ik er reeds aan herinnerde (3), 
werd het koninklijk besluit van 9 februar'i-
1970 opgeheven en vervangen door het 
koninklijk besluit van27 oktober 1972 (4). 
De tekst van het nieuw besluit is, groten
deels,_ dezelfde als die van het vroeger 
beshut (5). De tekst van de artikelen 2, 
§ 2, en 3, § l, van het besluit van 1970 
werd letterlijk overgenomen in artikel 2 
van het besluit van 1972, zodat die 
ophef~~ zonder weerslag blijft op de 
voorz1en1ng. 

Beslttit : vernietiging. 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op II januari 1972 gewezen 
door de Raad van beroep, met het 
Nederlands als voertaal, van de Orde der 
apothekers ; 

Wat betreft de op 24 januari 1972 
ingestelde voorziening : 

Overwegende dat eiseres afstand heeft 
gedaan van haar voorziening bij aange
tekende brief van l februari 1972 gericht 
tot de secretaris van de Raad van beroep ; 

(2) Cass., 7 juli 1940 (Bull. en PASIC., 1940, 
I, 534); 19 januari 1959 (ibid., 1959, I, 494). 

(R) Zie p. 867, en noot 6. 
(4) Bekendgemaakt op 4 november 1972 en 

van kracht geworden dezelfde dag. 
(5) Zie ook artikel 10. 
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Wat betreft de op 4 februari 1972 inge
stelde voorziening 

Over het eerste e,n het tweede middel 
samen, 

het eeTste, afgeleid nit de schending van 
de artikelen 107 van de Grondwet en 7 
van het decreet van 2/17 maart 1791 
betreffende de vrijheid van handel, van 
het algemeen rechtsbeginsel van de vrij
heid van handel en nijverheid, van de 
artikelen 1, meer bepaald 8°, 3 van de 
wet van 31 maart 1967 tot toekenning 
van bepaalde mach ten aan de Koning ten 
einde de economische heropleving, de 
bespoediging van de regionale reconversie 
en de stabilisatie van het begrotings
evenwicht te verzekeren, 4, § 3, van het 
koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 
1967 betreffende de geneeskunst, de 
uitoefening van de daaraan verbonden 
beroepen en de geneeskundige commis
sies, en 2 van het koninklijk besluit van 
9 februari 1970 betreffende de spreiding 
van de voor het publiek opengestelde 
apotheken, 

doonlat de bestreden beslissing het 
koninklijk besluit van 9 februari 1970, in 
zoverre het de oprichting van een voor 
het publiek opengestelde officina afhan
kelijk stelt van een vergtmning, wettelijk 
verklaart, omdat de bij dat besluit getrof
fen maatregelen in feite de aanvulling 
zijn van de bepalingen van artikel 4, 
§ 3, van het koninklijk besluit nr. 78 en 
overigens volledig binnen het kader liggen 
van de zaken die onder de bevoegdheid 
van de Koning vielen, 

terwijl, eerste ondeTdeel, niet de Koning 
maar alleen de wetgever de bevoegclheid 
heeft om de uitoefening van een beroep 
afhankelijk te stellen van een vergunning, 
en de aan de Koning door de wet van 
31 maart 1967 toegekende machten ver
streken zijn op 14 november 1967 en de 
Koning. na die datum niet langer de 
machten kon uitoefenen die hij. zonder de 
wet van 31 maart 1967 niet bezat (schen
ding van alle genoemde bepalingen) ; 

tweede onde1·deel, de aan de Koning door 
de wet van 31 maart 1967 toegekende 
machten uitsluitend mochten uitgeoefend 
worden om " de kwaliteit der genees
lnmdige zorgen te bevorderen en de 
nonnale verstrekking ervan te. verzeke
ren », en het verbod een officina voor het 
publiek zonder vergunning op te richten 
niet aan die doeleinden beantwoordt 
daar de vergtmning afhankelijk gesteld 
wordt onder meer van " de gegevens die 
een beslissende invloed kunnen hebben 

op de uitoefening van normale werkzaam
heden voor de gevestigde officina's » 
(schending van aile genoemde bepalin
gen); 

het tweede, afgeleid uit de schending van 
de artikelen 107 van de Grondwet en 
6. van het koninklijk besluit nr. 80 van 
10 november 1967 betreffende. de Orde 
der apothekers, 

doordat de bestreden beslissing de 
opening zonder vergunning van een 
officina beschouwt als een zware font die 
rechtstreeks de waardigheid van het 
beroep aantast, 

tenvijl de weigering rekening te houden 
met een onwettelijk besluit geen zware 
font kari uitmaken : 

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

Overwegende dat artikel 4, § 3, van het 
koninldijk besluit nr. 78 van 10 novem
ber 1967 betreffende de geneeslnmst, de 
uitoefening van de daaraan verbonden 
beroepen en de geneesktmdige commis
sies bepaalt dat de Koning, op advies van 
de belanghebbende organisaties, alle 
maatregelen kan treffen met het oog op 
het aanpassen van het aantal officina's 
die voor het publiek mogen worden open
gesteld, in ftmctie van de vereisten van 
de volksgezondheid op nationaal, gewes
telijk of plaatselijk vlak en rekening 
houdende met de verschillende vormen 
van terhandstelling van geneesmiddelen; 

Overwegende dat, luidens ar.tikel 2 van 
het ter uitvoering van voormeld artikel 4, 
§ 3, genomen koninklijk besluit van 
9 februari 1970 betreffende de spreiding 
van de voor het publiek opengestelde 
apotheken, een voor het publiek openge
stelde officina alleen mag worden opge
richt of naa.r een andere plaats overge
bracht indien daartoe vooraf vergunning 
wordt verleend door de Koning, op eens
luidend advies van de vestigingscom
missie waarvan sprake in artikel 6 ; dat 
artikel 3, § 1, van laatstvermeld konink
lijk besluit nader bepaalt dat een voor 
het publiek opengestelde officina alleen 
kan worden opgericht indien in haar 
verband een vergcmning werd verleend 
op grond van de eisen van de volksge
zondheid met inachtneming onder meer 
van " de gegevens die een beslissende 
invloed kunnen hebben op de uitoefening 
van normaie werkzaamheden voor de 
gevestigde officina's » (littera d) ; 

Overwegende
1 

dat, indien voormelde 
i 
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artikelen bepalen dat een vergunning 
aileen op grond van de eisen van de volks
gezondheid kan worden verleend, zij 
nochtans inhouden dat een vergunning 
kan worden geweigerd op grond van 
gegevens die een beslissende invloed 
kunnen hebben op de uitoefening van 
nonnale werkzaamheden voor de geves
tigde officina's; dat een dergelijke rege
ling, in verband gebracht met de andere 
voorschriftim van voormeld artikel 3, § I, 
onder meer met die welke onder litt_ a 
en b voorkomen, de bescherming van de 
materiele belangen van de gevestigde 
officina's beoogt en niet aileen in functie 
van de vereisten van de volksgezondheid 
wordt getroffen zoals bepaald bij voor
meld artikel 4, § 3, van het koninklijk 
besluit nr- 78 van IO november I967; 

- Overwegende derhalve dat artikel .2 
van het koninklijk besluit van 9 februari 

· I970, in zoverre het de oprichting van een 
voor het publiek opengestelde officina 
afhankelijk stelt van een in de door 
artikel 3 gestelde voorwaarden verleende 
vergunning, geen wettelijke steun vindt 
in voormeld artikel 4, § 3, en dat de 
rechter door toepassing ervan te maken 
artikel I07 van de Grondwet schendt; 

Overwegende dat de bestreden beslis
sing het oprichten door eiseres van een 
voor het publiek opengestelde officina 
zonder vergunning, in strijd met de 
bepalingen van het koninklijk besluit van 
9 februari I970, als een zware fout 
beschouwt die rechtstreeks de waardig
heid van het beroep van apotheker aan
tast; dat de beslissing bovendien oordeelt 
dat indien eiseres het recht had de wette
lijkheid van bedoelde bepalingen te 
betwisten, zij zich nochtans middelerwijl 
moest gedragen " naar de voorschriften 
van de van kracht zijnde wetgeving "; 

Overwegende dat de rechter, die de 
onwettelijke bepalingen van een konink
lijk besluit niet mag toepassen, geen 
tuchtstraf mag opleggen aileen wegens 
het niet-naleven van deze bepalingen; 

Dat voormelde middelen gegrond zijJJ. ; 

Om die redenen, decreteert de afstand 
van de op .24 januari I97.2 ingestelde 
voorziening ; · uitspraak doende op de op 
4 februari I97.2 ingesvelde voorziening, 
vernietigt de bestreden beslissing ; be
veelt qat van dit arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van de 
vernietigde beslissing ; houdt de kosten 
aan opdat hierover door het rechtscollege 
van verwijzing zou worden beslist ; · ver
wijst de zaak naar de Raad van beroep, 
met het N ederlands als voerta.al, van de 

Orde der. apothekers uit andere leden 
samengesteld. 

II mei I973. - Ie kamer. - Voor
zitte1·, Ridder Rutsaert, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Verslaggevet·, de 
H. Meeus. - Gelijkluidende conclusie, de 
H. Paul Mahaux, eerste advocaat-gene
raal. - Pleite1·s, de HH. van Heeke en 
Philips. 

2e KAMER. - 14 mei 1973, 

VOORZIENING IN CASSATIE. 
TERl\UJN.- STRAFZAKEN.- ARREST 
VAN DE KAli'I:ER VAN INBESCHULDIGING· 
STELLING W A,ARBIJ NIET Ol'i'TV ANKELIJK 
WORDT VERKLAARD RET VERZET VAN 

DE VERDACHTE TEGEN EEN BESOHIK
KING VAN DE RA,ADKAMER, DIE HEM 
NAAR DE CORRECTIONELE BEOHTBANK 

VERWIJST.- GEEN GESCHIL INZAKE DE 
BEVOEGDHEID VAN DE ONDERZOEKS
GEREOHTEN.- VoORZIENING YOOR DE 
EINDBESLISSING. - NIET-ONTVANKE

LIJKHEID. 

W anneer . noch voor de raarlkamer noch 
voor de kamer van inbeschuldiging
stelling de bevoegdheid van de onde1"
zoeksgerechten betwist werd, is niet 
ontvanlcelijk de voorziening welke v66r 
de eindbeslissing is ingesteld tegen het 
ar1·est van de kame1· van inbeschuldiging
stelling, waarbij niet ontvankelijk wordt 
ve1·klaard het ve1·zet van de verdachte 
tegen de beschiklcing van de madkame1·, 
die hem, zonder over deze bevoegdheid 
uitspraak te doen, wegens gecorrectiona
lisee1·de misdaden en wanbedrijven naar 
de co1·rectionele 1·echtbank verwijst (I). 
(Sv., art. 4I6.) 

(REMY EN DE WASSEIGE, 
ECHT. DE BIOLI.EY.) 

ARREST (vertaling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op .23 februari I973 gewezen door 
het Hof van beroep te Brussel, kamer 
van inbeschuldigingstelling : 

(1) Cass., 17 oktober 1972 en 30 april1973, 
sup1·a, blz. 170 en 834. 
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Overwegende dat het bestreden arrest 
het verzet van de eisers tegen de beschik
king van 19 december 1972 van de 
raadkamer van de Rechtbank van eerste 
aanleg te Brussel niet ontvankelijk ver
klaart en voornoemden wegens gecorrec
tionaliseerde misdaden en wanbedrijven 
naar de correctionele rechtbank ver
wijst; 

Overwegende dat dit arrest een voor
bereidend arrest en een arrest van 
onderzoek is in de zin van artikel416 van 
het Wetboek van strafvordering, en geen 
uitspraak doet inzake de bevoegdheid 
van een onderzoeksgerecht ; 

Dat derhalve de voorzieningen inge
steld v66r de . eindbeslissing, niet ont
vankelijk zijn ; 

Om die redenen, en zonder dat er grand 
bestaat om de middelen die de eisers 
aanvoeren en die vreemd zijn aan de 
ontvankelijkheid van de voorzieningen te 
onderzoeken, verwerpt de voorzieningen ; 
veroordeelt iedere eiser in de kosten van 
zijn voorziening. 

14 mei 1972. - 2e kamer. - Voo?'
zitter en Verslaggever, de H. Legrbs 
raadsheer waarnemend voorzitter. 
Gelijkluidende conclusie, de H. Delange. 
- Pleiters, de HH. E. Hermans en 
de Suray (van de balie te Brussel). 

2e KAMER. - 14 mei 1973. 

1 o VOORZIENING IN CAS SA TIE. 
PERSONEN BEVOEGD OM ZICH IN CAS
SATIE TE VOORZIEN.- STRAFZAKEN.
BURGERLIJKE RECRTSVORDERING. -
BESLISSING \VAARBIJ RET GERECRT 
ZICR ONBEVOEGD VERKLAART EN TEGEN 
DE BEKLAAGDE GEEN VEROORDELING 
UITSPREEKT JILB.T. DEZE RECRTSVOR
DERING. VoORZIENING VAN DE 
BEKLAAGDE. - NIET-ONTVANKELIJK
HEID. 

2D CASSATIEMIDDELEN. - STRAF
. ZAKEN. - MIDDEL TEN BETOGE DAT 

OP DE CONCLUSIE NIET IS GEANTWOORD. 
- 'PASSEND ANTWOORD. - MIDDEL 
DAT FEITELIJKE GRONDSLAG MIST. 

3D CASSATIEMIDDELEN. - STRAF• 
ZAKEN. - STRAFVORDERING. - EEN 
ENKELE STRAF UITGESPROKEN WEGENS 
VERSCHILLENDE MISDRIJVEN. - MID
DEL DAT ENKEL BETREKKING HEEFT 

OP llJEN DEZEl{ MISDRIJVEN. - STRAF 
WETTELIJK GERECRTVAARDIGD DOOR 
EEN ANDER MISDRIJF.- NIET ONTVAN· 
KELIJK MIDDEL. 

4° VOORZIENING IN CASSATIE. -
TERJIUJN.- STRAFZAKEN.- BURGER
LIJKE RECRTSVORDERING. - BESLIS
SING WAARBIJ AAN DE BURGERLIJKE 
PARTIJ SLECHTS EEN DEEL VAN RAAR 
EIS WORDT TOEGEWEZEN. - BESLIS
SING BIJ VERSTEK GEWEZEN T.A.V. DIE 
P ARTIJ. VoORZIENING VAN DE 
BEKLAAGDE TEGEN DE BURGERLIJKE 
PARTIJ, VOOR RET VERSTRIJKEN VAN DE 
VERZETTERMIJN. - NIET-ONTVANKE
LIJKHEID. 

5° CASSATIEMIDDELEN. - STRAF
ZAKEN. - AANVOERING VAN OMSTAN
DIGHEDEN WAARUIT GEEN VORMGE
BREK OF GRIEF VAN ONWETTELIJKHEID 
WORDT AFGELEID. - GEEN CASSATIE-· 
MiDDEJJ, 

1° Niet ontvankelijk, we gens het ontbreken 
van belang, is de voo1·ziening van de 
beklaagde tegen een beslissing waa1·bij 
het strajge1·echt zich onbevoegd ve1·klaart 
om uitspraalc te doen op de bu1·gerlijke 
?'echtsvordering tegen de beklaagde inge
steld• en te zijnen laste geen veroo1·deling 
m.b.t. deze rechtsvordering ~titspreekt (1). 

2o Feitelijke grondslag mist het middel dat 
aan de rechtm· verwijt niet te hebben 
geantwoord. op een conclusie, terwijl in 
de bestreden beslissing hierop passend i.s 
geantwoord (2). (Grondwet, art. 97.) 

3o Wanneer wegens verscheidene misd?·ij
ven een enkele straj is uitgesp1·olcen, is 
niet ontvanlcelijk wegens het ontbrelcen 
van belang de eis tot vernietiging van 
de beslissing op de strajvo1·dm·ing ge
g?·ond op een middel dat enkel betrelcking 
heejt op een dezer misdrijven, als de 
uitgesp1·oken straj wettelijlc ge?·echtvaar
digd blijjt door een ander misd1·ijj (3). 

. (Sv., art. 411 en 414.) 

4o W anneer een beslissing bij verstelc is 
gewezen t.a.v. de burge1·lijke pa1·tij en 
voo1· ve1·zet van deze partij openstaat, 
omdat haar slechts een deel van haar eis· 
wo1·dt toegewezen, is de voo1·ziening, door 
de belclaagde tegen de burge1·lijke partij 
tijdens de verzettermijn ingesteld, niet 

(1) Cass., 19 december 1972, supra, biz. 411. 
(2) Cass., 4 en 11 september 1967 (_Arr. cass., 

1968, biz. 1 en 40) en 28 maart 1972 (ibid., 
1972, biz. 719). 

(3) Cass., 6 maart 1973, supra, biz. 655. 
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ontvankelijk (1). (Sv., art. 413; wet van 
9 maart 1908, art. 3.) 

5° Geen cassatiemiddel is de aanvoering 
van omstandigheden waaruit geen vo1·m
geb1·ek of grief va,n onwettelijkheid wordt 
afgeleid (2). (G.W., art. 608.) 

(GOMREE, T. DOM GOMEZ-ORBANEJA EN 
LITISCONSORTEN; GOMEZ-ORBANEJA EN 
LITISCONSORTEN, T. CONSTANT.) 

ARREST (vertaling). 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 21 december 1972 gewezen door 
het Hof van beroep te Luik; 

A. Op de voorziening van Gomree : 

Overwegende dat eiser, beklaagde, 
1° niet bevoegd is om zich in cassatie 
te voorzien tegen de beslissingen op 
de strafvorderingen die zijn ingesteld 
tegen sommige verweerders, medebe
klaagden, en anderzijds er geen belang bij 
heeft een cassatieberoep in te stellen 
tegen de beschikking van het arrest, 
waarbij hij, onder bevestiging van het 
beroepen vom1is, wordt vrijgesproken 
van bepaalde telastleggingen, 2o er geen 
belang bij heeft zich te voorzien tegen 
het arrest, voor zover dit, onder bevesti
ging van. het beroepen vonnis, er zich toe 
beperkt te wijzen op de onbevoegdheid 
van het gerecht van beroep om uitspraak 
te doen op de civielrechtelijke vorderin
gen die tegen eiser zijn ingesteld door de 
verweerders Fevrier, de Patroonkas, 
De Cesco en de naamloze vl;)nnootschap 
Belgo-American Underwriting Office; 

I. In zoverre de voorziening gericht is 
tegen de veroordelende beslissing op de 
strafvordering, die tegen eiser is inge
steld : 

Over het middel efgeleid nit de schen
ding van de artikelen 9, 97 van de Grond
wet, 163, 195 (welke artikelen gewijzigd 
werden bij het enig artikel van de wet 
van 24 januari 1924), 2ll van het Wet
hoek van strafvordering, 418, 419, 420 
van bet Strafwetboek, 1382, 1383 van het 
Burgerlijk Wetboek, 3 en 4 van de wet 
van 17 april 1878 houdende de vooraf-

(1) Cass., 3 november 1970 (Arr. cass., 1971, 
blz. 208). 

(2) Cass., 4 december 1967 (.Arr. cass., 1968, 
blz. 477); vgl. cass., 13 mei 1969 (ibid., 1969 
blz. 908). 

· gaande titel van het Wetboek van 
strafvordering, 

a) doordat het bestreden arrest het ten 
laste van eiser gelegde misdrijf A-2 
betreffende het ongeval van 31 juni 1968 
te Hollogne-W aha bewezen heeft ver-
klaard, . 

terwijl het geenszins vaststelt dat 
er tussen de aan eiser als fout aangere
kende gedraging en het ongeval een 
oorzakelijk verband bestaat ; 

en het evenmin een antwoord geeft op 
het verweer, waarin eiser heeft aange
voerd dat, nadat hij op zaterdag, 13 juli, 
rand 15 uur kennis had gekregen van 
het eerste ongeval, dat toegeschreven 
werd aan de abnormale gladheid van 
d~ rijbaan op de betrokken plaats, 
hlJ reeds op maandag, 15 juli, « verslag 
aan zijn minister heeft uitgebracht, 
met verzoek de zaak als allerdringendst 
te beschouwen », dat hij de instructies 
had gevolgd die hij op 19 juli had 
gekregen van de inspecteur-generaal 
van Bruggen en W egen die hem de 
aanbeveling gaf « te wachten op het 
proces-verbaal van bevinding alvorens 
eni!Se maatregel betreffende de signali
satw of eventuele verbeteringswerkon 
aan he~ wegdek van de rijbaan te nemen », 
dat h!J overeenkomstig dezelfde instruc
ties onmiddellijk de diensten Onderbouw 
der Wegen had verwittigd "ten einde zo 
vlu~ _mogelijk ee~ stroefheidsmeting van 
d: r!Jbaan te vernchten », dat die meting, 
dw op 2 augustus 1968 onmiddellijk na 
het einde van het betaald verlof werd 
verricht, wees « op de normale toestand 
van de rijbaan », en vervolgens nit die 
door h~t arrest niet tegengesproken 
omstand1gheden heeft afgeleid, dat " hem 
aldus niet de minste onvoorzichtigheid 
of gebrek aan voorzorg kon worden 
verweten »; 

b) dom·dat het bestreden arrest het ten 
laste van eiser gelegde misdrijf B-5, 
betreffende het ongeval van 12 oktober 
1968 te Aye,_ bewezen heeft verklaard, op 
grand dat mser, door op de plaats van 
dat ongeval, dat is gebeurd. na andere 
ongevallen aldaar, waarvan hij kennis 
had gekregen, slechts het praktisch 
ondoeltreffend verkeersteken nr. 7 " ge
vaarlijke bocht » te hebben laten aan
brengen, « nagelaten heeft de nodige 
maatregelen te nemen tot nakoming van 
de , op hem rustende verplichting, te 
waken op de veiligheid van de wegge
bruikers >>, 

terwijl die redengeving geen antwoord 
geeft op het verweer waarin eiser met 
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betrel~king tot dit ongeval heeft aange
voerd dat, na bij schrijven van 21·augus
tus 1968 van de Procureur des Konings 
te Marche-en-Famenne kennis te hebben 
gekregen van verscheidene ongevallen op 
die plaats, hij zijn diensten ter plaatEe 
had afgeyaardigd om een onderzoek naar 
de toestand van de rijbaan op de betrok
ken plaats te laten verrichten, dat hij 
reeds op 26 augustus aan de Procureur 
des Konings heeft kunnen antwoorden 
« dat uit het onderzoek van de rijbaan en 
uit het nagaan van de gedraging van de 
weggebruikers zijn diensten hadden opge
maakt dat de weg geen enkel bijzonder 
gevaar vertoonde "• dat « al mocht hij 
rechtmatig op zijn diensten vertrouwen », 
hij op 4 september genoemd verkeers
teken nr. 7 had laten aanbrengen en 
vervolgens uit al deze omstandigheden, 
die niet werden tegengesproken door de 
redengeving van het arrest, heeft afgeleid 
dat hij ten deze had gehandeld " als een 
normaal voorzichtig en behoedzaam 
ambtenaar " ; 

dat dientengevolge de strafrechtelijke 
en civielrechtelijke veroordelingen die 
werden uitgesproken wegens de feiten die 
aan eiser ten laste werden gelegd, niet 
regelmatig met redenen zijn omkleed 

Betreffende het eerste onderdeel : 

Overwegende dat het arrest erop wijst 
dat bij een ongeval, dat op dezelfde 
plaats op 10 juli 1968 had plaatsgehad, 
een deskundige op eigen initiatief aan de 
lokale rijkswacht had verklaard alsmede 
aan eiser per telefoon had medegedeeld, 
dat laatstgenoemde bij nieuw ongeval 
kon worden aangesproken, daar de adhe
siegraad van de rijweg werd betwist; dat 
eiser dit voorval ter kennis heeft gebracht 
van zijn algemeen bestuur, maar niet 
heeft geoordeeld dat op het probleem 
verder moest worden ingegaan of moest 
worden nagegaan of het niet nodig was 
verkeerstekens te plag,tsen ; dat eiser de 
bevoegdheid had om die maatregel te 
nemen; dat echter tussen 10 en 31 juli 
1968, op welke datum het ongeval heeft 
plaatsgehad, eiser niet de geschikte maat
regelen heeft genomen om elk gevaar te 
voorkomen; 

Overwegende dat het arrest er aldus op 
wijst dat ondanks het verslag dat eiser 
aan het algemeen bestuur had toege
stuurd en de aanwijzingen die hij hiervan 
had bekomen, hij persoonlijk de vereiste 
maatregelen had moeten nemen, vermits 
hij behoorlijk was ingelicht, en met name 
de gepaste verkeerstekens had 1noeten 
laten aanbrengen, opdat de weggebrui-

kers zouden verwittigd zijn van het 
abnormaal gevaar dat die weg voor hen 
opleverde; 

Overwegende dat het arrest overigens 
vaststelt dat het ongeval enkel en aileen 
te wij ten is aan het slippen van de voer
tuigen op die rijweg, die op de plaats van 
het ongeval abnormaal glad was; dat het 
aldus vaststelt dat er een oorzakelijk 
verband bestaat tussen het ongeval en 
het gebrek aan voorzichtigheid, waaraan 
eiser zich schuldig heeft gemaakt, door 
geen gevaarstekens te hebben laten aan
brengen; 

Overwegende dat het arrest derhalve 
het in de conclusie vermelde middel 
passend heeft beantwoord ; 

Dat het eerste onderdeel van het 
middel feitelijke grondslag mist ; 

Betreffende het tweede onderdeel : 

Overwegende dat het arrest eiser 
veroordeelt tot een enkele straf van 
drie maanden gevangenis en hon
derd frank geldboe~e wegens de twee 
bewezen verklaarde telastleggingen ; dat, 
vermits de enige straf die werd uitge
sproken, wettelijk gerechtvaardigd is 
door de gegrondheid van de telastlegging 
waarop het eerste onderdeel van het 
middel betrekking heeft, het tweede 
onderdeel hiervan niet ontvankelijk is 
wegens het ontbreken van belang; 

En overwegende dat de substantiele of 
op straffe van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat de 
beslissing overeenkomst)g de wet is; 

II. In zoverre de voorziening gericht is 
tegen de beschikkingen van het arrest, 
waarbij tegen eiser civielrechtelijke ver
oordelingen worden uitgesproken : 

Overwegende dat eiser afstand heeft 
gedaan van zijn voorziening, voor zoverre · 
deze is gericht tegen de beslissing op de 
civielrechtelijke vordering van de ve:r:
weerder Roberfroid, daar deze beslissing 
geen eindbeslissing is in de zin van arti
kel 416 van het Wetboek van strafvorde
ring; 

Overwegende dat de beslissing op de 
civielrechtelijke vordering, die door de 
verweerder Constant· werd ingesteld, ten 
opzichte van deze verweerder bij verstek 
werd gewezen en dat, vermits tegen deze 
beslissing verze~ kan ·worden gedaan, de 
voorziening diE) is ingesteld tijdens de 
gewone verzettermijn, niet ontvankelijk 
~; . 

Betreffende het eerste onderdeel van 
het middel : 
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Overwegende dat het eerste onderdeel 
van het middel, om de redenen die zijn 
aangegeven in het antwoord op het 
middel betreffende de beslissing op de 
strafvordering, feitelijke grondslag mist; 

Betreffende het tweede onderdeel : 

Overwegende dat het arrest erop wijst 
dat eiser reeds op 21 augustus 1968 ge
waarschuwd werd door een bericht van 
de Procureur des Konings te Marche-en
Fanienne, die bezorgd was wegens de 
herhaalde ongevallen die zich hadden 
voorgedaan op de plaats van het ongeval 
van 12 oktober 1968; dat die waar
schuwing voor eiser niet voldoende bleek, 
om een onderzoek ter plaatse in te stel
len ; dat hij er genoegen mee nam op 
4 september 1968 een verkeersteken nr. 7 
te laten aanbrengen ter aanduiding van 
een gevaarlijke bocht, uit welk teken de 
weggebruiker niet kon begrijpen dat het 
werkelijke gevaar niet door het trace 
van de rijweg werd opgeleverd, maar wei . 
door de defekte staat van de abnormaal 
gladde rijbaan bij regen ; dat het arrest 
dientengevolge beschouwt dat eiser nage
laten heeft de nodige maatregelen te 
nemen ter nakoming van de verplichting 
van veiligheid, welke op hem rustte en 
dat die nalatigheid een van de oorzaken 
is van het ongeval, waardoor Roberfroid 
op 12 oktober 1968 werd getroffen; 

Overwegende dat het arrest aldus vast
stelt dat, door te hebben nagelaten, na 
de verwittigingen van de procureur des 
Konings, persoonlijk te informeren naar 
de toestand en door aileen een ongeschikt 
en ondoeltreffend verkeersteken te heb
ben laten aanbrengen, eiser de nodige 
voorzichtigheid en voorzorg niet heeft 
getoond en derhalve onopzettelijk het 
ongeval heeft veroorzaakt ; 

Dat het arrest derhalve een passend 
antwoord heeft gegeven op eisers con
clusie en het tweede onderdeel van het 
middel feitelijke grondslag mist ; 

Overwegende dat de memorie, die 
persoonlijk door de eiser GomrP.e werd 
neergelegd, slechts feitelijke beweringen 
inhoudt, die het Hof niet vermag na te 
gaan alsmede beschouwingen, waaruit 
voornoemde geen enkel gevolg in rechte 
afleidt of die op geen enkel stuk steuneh, 
waarop het Hof vermag acht te slaan ; 

B. Op de voorzieningen van Gomez
Orbaneja, van de echtgenoten Gomez
Orbaneja en van Mendzu Gortazar, wedu
we Pradera: 

Overwegende dat de eisers, burgerlijke 

partijen, niet veroordeeld werden in de 
kosten van de strafvordering, zodat zij 
niet bevoegd zijn om zich in cassatie te 
beroepen tegen de beslissing op genoemde 
rechtsvordering ingesteld tegen de ver
weerder Constant ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 418 en 419 van het 
Strafwetboek, 1382, 1383 van het Burger
lijk Wetboek, 3, 4 van de wet van 17 april 
1878 houdende de voorafgaande titel van 
het W etboek van strafvordering en 97 
van de Grondwet, 

doordat het bestreden arrest niet bewe
zen verklaart het ten laste van verweer
der gelegde misdrijf, onopzettelijk door 
gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg 
de dood van Ana Gomez-Mendoza en van 
Victor Pradera te hebben veroorzaakt, en 
dientengevolge het hof van beroep onbe
voegd verklaart om kennis te nemen van 
de civielrechtelijke vorderingen van de 
eisers tegen verweerder, op grand dat, 
volgens de conclusie van de gerechtelijke 
deskundigen, de aan de verschillende 
bestuurders verweten ongevallen veroor
zaakt konden worden door de abnormaal 
gladde toestand van de rijbaan, ongeacht 
de toestand der banden of de snelheid 
van de voertuigen ; dat op grand van geen 
enkel gegeven kan worden beweerd dat 
die ongevallen het gevolg zijn van een 
onvoorzichtigheid van de betrokken be
bestuurders; dat hieromtrent op zijn 
minst een twijfel bestaat, wat het ontslag 
van rechtsvervolging van laatstgenoem
den rechtvaardigt, 

terwijl de mogelijkheid van een slip
beweging die te wijten is aan de toestand 
van de rijbaan niet noodzakelijk uitsluit 
dat verweerder een samenlopende fout 
heeft begaan, die met het kwestieuze 
ongeval een oorzakelijk verband ver
toont ; derhalve de enkele redenen van 
het arrest geen passend antwoord ople
veren op de middelen, waarbij de eiseres 
enerzijds aan verweerder verweten, te 
hebben gereden met een zware oplegger 
voorzien van banden in slechte staat en 
waarvan het loopvlak glad was en de hel
ling te Hollogne met te grate snelheid te 
hebben beginnen afrijden, zodat hij zich 
genoopt zag om te remmen, en anderzijds 
stelden dat, indien de verweerder zoals 
zijn voorligger met kleine sneHteid had 
gereden en naar een kleinere versnelling 
had overgeschakeld om te blijven rijden 
achter de voorliggende vrachtwagen, hij 
het slippen zou hebben voorkomen; de 
feitenrechter derhalve zijn verplichting 
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niet is nagekomen, zijn beslissing met 
redenen te omkleden overeenkomstig de 
wet: 

Overwegende dat het arrest, om de 
redenen die in het rniddel worden over
genomen, beslist dat volgens het verslag 
van de deskundigen niet vaststaat dat 
gelet op de aard van de gebrekkigheid die 
de weg · vertoonde, het ongeval zou zijn 
vermeden, indien verweerder met minder 
grote snelheid zou hebben gereden en 
indien de banden van zijn voertuig in de 
staat zouden zijn geweest die bij het 
verkeersreglement is voorgeschreven ; dat 
het arrest aldus in feite beschouwt dat 
niet bewezen is dat de fouten van ver
weerder tot het veroorzaken van het 
ongeval en van ?ijn gevolgen hebben 
bijgedragen; 

Dat het arrest de conclusie van de 
eisers passend beantwoordt en dat het 
middel derhalve feitelijke grondslag mist ; 

Om die redenen, decreteert de gedeel
telijke afstand door de eiser Gomree van 
zijn voorziening ; verwerpt deze voor
ziening voor het overige alsmede de 
andere voorzieningen ; veroordeelt iedere 
eiser in de kosten van zijn voorziening en 
de eiser Gomree bovendien in de kosten 
van zijn afstand_ 

14 mei 1973_ - 2e kamer. - Voor
zittm·, de H. Legros, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Verslaggever, de 
H. Capelle. - Gelijkluidende conclttsie, 
de H. Delange, advocaat-generaal. -
Pleiters, de HH. DeBruyn en Philips. 

2° KAMER. 15 mei 1973. 

}0 CASSATIE. - RECHTSPLEGING. 
STRAFZAKEN.- VooRziENINGEN DOOR 
EEN BEKLAAGDE GERICHT TEGEN TWEE 
TE ZIJNEN LASTE GEWEZEN VEROOR
DELENDE ARRESTEN.- NEERLEGGING 
VAN EEN ENKELE MEMORIE TOT STA
VING VAN BEIDE VOORZIENINGEN. -
0NDERZOEK VAN DE MIDDELEN DAT 
HET IN AANMERKING NEMEN VAN 
BEIDE ARRESTEN VEREIST .. - SAMEN
VOEGING VAN BEIDE ZAKEN. 

2° CASSATIE. - RECHTSPLEGING. 
STRAFZAKEN. - VOORZIENING TEGEN 
VERSCHEIDENE BESLISSINGEN. - SA-

MENHANGENDE ZAKEN. - SAMENVOE
GING. 

3° VOORZIENING IN CASSATIE. -
TERMIJN.- STRAFZAKEN. -ARREST 
VAN DE KAMER VAN INBESCHULDIGING
STELLING WAARBIJ EEN INOBSERVA
TIESTELLING WORDT BEVESTIGD. 
0NMIDDELLIJKE VOORZIENING. 

4° VOORZIENING IN CASSATIE. 
TERMIJN. - STRAFZAKEN. - VooR
ZIENING TEGEN EEN EINDARREST OP 
TEGENSPRAAK. 

5° SOEVEREINE BEOORDELING 
DOOR DE FEITENRECHTER. -
STRAFZAKEN. ENIG STRAFBAAR 
OPZET. - SOEVEREINE BEOORDELING 
IN FEITE. 

6° CASSATIEMIDDELEN. - STRAF
ZAKEN.- STRAFVORDERING.- VOOR
ZIENING TEGEN DE BESLISSING VAN 
RET VONNISGERECHT. - MIDDEL DAT 
ENKEL BE TREKKING HEEFT · OP RET 
VOORBEREIDEND ONDERZOEK. - MID~ 

DEL DAT VREEMD IS AAN DE BEVOEGD
HEID.- NIET ONTVANKELIJK MIDDEL. 

7o RECHTEN VAN DE 'VERDEDI
GING. - STRAFZAKEN. - VERZOEK 
OM EEN AANVULLENDE ONDERZOEKS
MAATREGEL EN ONDER MEER EEN 
GETUIGENVERHOOR. MAATREGEL 
DOOR DE RECHTER GEWEIGERD OMDAT 
HIJ NIET NODIG IS. - GEEN BOHEN
DING VAN DE RECHTEN VAN DE VERDE
DICING. 

go STRAF. - GELDBOETE. - 0PDE
CIEMEN. - WET VAN 22 DECEMBER 
1969. - 0NZEKERHEID OMTRENT RET 
FElT OF RET MISDRIJF VOOR OF NA 
DE INWERKINGTREDING VAN DEZE WET 
IS GEPLEEGD. - TOEPASSING HIERVAN 
NIET 'VVETTELIJK GERECHTVAARDIGD. 

go CASSATIE. --:-- BEVOEGDHEID. -
STRAFZAKEN. - VERSCHRIJVING IN 
EEN TERECHTZITTINGSBLAD VAN RET 
GERECHT IN HOC(ER BEROEP. - BE
VOEGDHEID VAN RET HOF OM ZE TE 
VERBETEREN. 

10o VOORZIENING IN CASSATIE. -
STRAFZAKEN. - VEROORDELEND AR
REST. - BEVEL TOT ONMIDDELLIJKE 
AANHOUDING. - VOORZIENING TEGEN 
DE VEROORDELENDE BESCHIKKING 
VERWORPEN. - VoORZIENING TEGEN 
RET BEVEL TOT ONMIDDELLIJKE AAN
HOUDING ZONDER BELANG. 

ll 0 VOORZIENING IN CASSATIE.-
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AFSTAND. - STRAFZAKEN. - VOOR

ZIENING VAN DE BEKLAAGDE TEGEN 
DE BESLISSING OP DE STRAFVORDERING 

EN DE BURGERLIJKE RECHTSVORDE

RING. - AFSTAND VAN DE VOORZIE-. 

NING TEGEN DE BESLISSING OP DE 
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING. -

AFSTAND GEGROND OP DE ENKELE 

REDEN DAT DEZE BESLISSING GEEN 
EINDBESLISSING IS IN DE ZIN VAN 

ARTIIU~L 416 VAN HET WETBOEK VAN 

STRAFVORDERING. - AFSTAND DIE 
NIET ALS EEN BERUSTING KAN WORDEN 

GEINTERPRETEERD.- GEVOLG. 

12° VOORZIENING IN CASSATIE. -
TERMIJN.- STRAFZAKEN.- ARREST 

DAT ZICH ERTOE BEPERKT DE ZAAK 

M.B.T. DE VORDERING VAN EEN BUR

GERLIJKE P ARTIJ TE SPLIT SEN, OMDAT 
DEZE VORDERING NIET IN STAAT VAN 

WIJZEN IS. - VOORZIENING VOOR.DE 

EINDBESLISSING. - NIET-ONTVANKE

LIJKHE1D. 

1o Indien de memorie neergelegd tot 
staving van de voorzieningen, die de 
beklaagde tegen twee te zijnen laste 
gewezen vemordelende ar1·esten he,eft 
gericht, middelen bevat waarvan het 
onderzoek het in aanme1·king nemen van 
beide arresten vereist, lean het Hof beide 
voorzieningen samenvoegen (1). 

2° W anneer een partij zich in cassatie 
voorziet tegen verscheidenen beslissingen 
en de zaken samenhangend zijn, beveelt 
het Hof de samenvoeging ervan in het 
belang van een goede rechtsbedeling (2). 

3o Een onmiddellijke voorziening kan 
worden ingesteld tegen het arTest van 
de Ieamer van in beschuldigingstelling 
waarbij de inobservatiestelUng van een 
belclaagde in de psychiatTische afdeling 
van een stTafinrichting wordt beves
tigd (3). (Wet tot bescherming van de 
maatschappij, art. 1, 3 en 4.) (Impli
ciete oplossing.) 

4o Buiten het geval van artikel 40, lid 4, 
van de wet van 15 juni 1935, is te laat 

(1) Cass., 22 juli 1968 (Arr. cass., 1968, 
blz. 1334) en noot 1. 

(2) Cass., 19 december l972,·supra, blz. 411. 
(3) Cass., 22 juli 1968 (A1-r. cass., 1968, 

blz. 1337). 
(4) Raadpl. cass., 16 oktober 1972, supra, 

blz. 164. 
(5) Cass., 14 december 1971 (A1·r. cass., 

1972, blz. 372). 
(6) Raadpl. cass., 2 april 1968 (Arr. cass., 

ingediend de voorziening die in stmf
zaken tegen een eindarrest op tegen
spraalc wordt ingesteld, na het verstTijken 
van de termijn bepaald b~j artilcel 373 
van het Wetboelc van stmfvordeTing (4). 

5° De feitenrechter beooTdeelt soeveTein in 
feite of veTschillende feiten wegens de 
eenheid van stmfbaar opzet een enlcel 
strafbaar feit opleveren (5). (S.W., 
art. 65.) 

6° Niet ontvanlcelijlc . tot staving van een 
voorziening tegen de besUssing van het 
vonnisgeTecht is een middel dat aan de 
bevoegdheid vreemd is en dat alleen. 
betrelclcing heeft op het voorbereidend 
onderzoelc (6). 

7° De rechten van de verdediging worden 
niet geschonden dooT de rechter, die ·een 
verzoelc om een aanvullende onde1·zoelcs
maatregel en onde1· meeT een getuigen
verhoor, verwerpt omdat hij deze maat
reget niet nodig acht om tot zijn oveT
tuiging te lcomen (7). 

8° Niet wettelijk geTechtvaardigd is de 
toepassing op een geldboete van de 
veTmeerdeTing met 290 deciemen, inge
voerd bij de wet van 22 december 1969, 
wahneer de vaststellingen van de beslis
sing is het onzelcere laten of het misdrijf 
gepleegd is v661· of sinds de 1 Ode januari 
1970, datum van de inwerlcingtreding 
van deze wet (8). 

9° Het Hof is bij de beooTdeling van een 
cassatieberoep bevoegd om een veT
schTijving in het zittingsblad van het 
geTecht in hogeT beroep te verbeteTen, 
wanneeT deze verschr#ving duidelijlc 
blijlct uit de processtulclcen ( 9). 

1 0° W anneer de belclaagde zich in cassatie 
heeft voorzien tegen een veToordelend 
arTest, waarb~j zijn onmiddellijlce aan
houding wordt bevolen en ten gevolge 
van de veTwerping van de vooTziening 
tegen de veroordelende beschikking, deze 
in lcracht van gewijsde is gegaan, heeft 
de vooTziening tegen het bevel tot on-

1968, blz. 1013); 20 december 1971 (ibid., 
1972, blz. 393). 

(7) Cass., 4 januari 1972 (Arr. cass., 1972, 
blz. 433); raadpl. cass., 30 april 1973, supra, 
blz. 833. 

(8) Cass., 16 april 1973, supra, blz. 818. 
(9) Raadpl. cass., 14 september 1971 (Arr. 

cass., 1972, blz. 51); 29 oktober 1971 en 
21 februarll972 (ibid., 1972, biz. 225 en 580). 
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middellijke aanhouding geen belang 
meer (1). 

11° W anneer de beklaagde zich in cassatie 
heeft voorzien tegen de bestissingen op 
de strafvm·dering en op de burge1·lijke 
rechtsv01·dering die tegen hem werden 
ingesteld en hij vervolgens van zijn 
voorziening afstand heejt gedaan, in 
zoverre zij ge1·icht was tegen de beslissing 
op de burge-rlijke rechtsvo-rde1·ing, om 
de enlcele reden dat deze beslissing geen 
eindbeslissing is in de zin van artikel4.16 
van het Wetboek van strafvm·dering, 
kan deze afstand niet als een bm·usting 
wm·den geinterpreteerd en wonlt hij 
derha~ve door het Hoj niet gedecreteerd, 
indien door het Hoj wo1·dt vastgesteld 
dat deze beslissing een eindbeslissing 
is (2). 

12° Niet ontvanlcelijlc is de voorziening 
v66r de eindbeslissing ingesteld tegen 
een ar1·est dat, zonder uitspraak te doen 
over een geschil inzalce bevoegdheid, 
zich ertoe beperkt de vordeTing van deze 
paTtij te splitsen op gmnd dat zij niet in 
staat van wijzen is ( 3). (Sv., art. 416.) 

(VANOPPEN; VANOPPEN 
EN MAESTRIPIERI.} 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op de bestreden 
arresten, op 19 december 1972 door het 
Hof van beroep te Luik gewezen; 

Overwegende dat eerste eiser zich op 
27 december I972 bij ond.erscheiden 
akten in cassatie heeft voorzien tegen 
alle beschikkmgen van twee eindarresten 
beroep te Luik gewezen, het eerste 
waarbij eiser tot straffen werd veroor
deeld wegens oplichtingen gepleegd tus
sen begin 1968 en IS september 1969, 
het tweede waarbij hij tot straffen werd 
veroordeeld wegens oplichtingen gepleegd 
in de loop van I970; 

Dat hij zich vervolgens op 29 december 
I972, andermaal bij twee onderscheiden 
akten, in cassatie heeft voorzien, dit keer 
tegen alle beslissingen van de raadkamer 
en de kamer ·van inbeschuldigingstel
ling die geleid hebben tot de beide 

(1) Cass., 15 januari 1973, supra, blz. 496. 
(2) Cass., 11 december 1972, supra, blz. 354. 
(3) Raadpl. cass.,.18 december 1972, supra, 

biz. 400. 

arresten va-n I9 december I972, 11lsmede 
« tegen de onderzoeken en de vervolgin
gen » die daaraan zijn voorafgegaan ; 

Overwegende dat een op 22 februari 
1973 door eerste eiser in e''n exemplaar 
neergelegde memorie middelen bevat 
waPrvan heo onderzoek de inoverweging
neming van beide voornoemde arresten 
vereist ; dat met het oog op een goede 
rechtsbedeling, beide zaken dienen ge
voegd te worden ; 

Dat de beide voorzieningen in iedere 
zaak voor zover ze op strafgebied gericht 
zijn tegen andere beslissingen dan de 
arresten van I9 december 1972 ook 
samenhangend zijn en er aanleiding is om 
ze samen te voegen ; 

A. In zoverre de voorzJeningen gericht 
zijn tegen de beslissingen over de straf
vorderingen : 

I. W at eerste eiser betreft : 

Overwegende dat in zoverre de voor
zieningen gericht zijn « tegen de onder
zoeken en de vervolgingen » die beide 
arresten van I9 december 1972 zijn 
voorafgegaan, zij bij gebrek aan preciPe
ring niet ontvankelijk zijn ; 

I o In zoverre inzake nr. ISO I ( algemene 
rol van het hof van beroep nr. 2234/72) 
de voorziening van 29 .december I972 
gericht is tegen : 

-de beschikking van verwijzing naar 
de correctionele rechtbank op 25 novem
ber I970 gewezen door de raadkam,er te 
Hasselt : 

Overwegende dat de e.ubstantiele of 
op straffe van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat 
de beslissing overeenkmnstig de wet is ; 

2o In zoverre inza.ke nr. ISOO (algemene 
rol van het hof van bercep nr. 2238/72) 
de voorziening van 29 december I972 
gerich t is tegen : · 

a)- het arrest van I9 mei I971 van de 
kamer van inbeschuldigingstelling van 
het Hof van beroep te Luik waarbij de 
inobservatiestelling van eiser bevolen 
werd, 
~ de arresten van I5 juni I971, 8 juli 

I!l71, 5 augustus I!l71 en 2 september 
197I waarbij de inobservatiestelling van 
eiser met. een m.aand verlengd werd: 

Overwegende dat in strafzaken, buiten 
het geval voorzien bij artikel 40 van de 
wet van 15 juni I935, de voorziening 
tegen een de:finitief en op tegenspraak 
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gewezen arrest, ingesteld na het ver
-strijken van de bij artikel 373 van het 
W etboek van strafvordering bepaalde 
termijn, laa~tijdig en derhalve niet 
~mtvankelijk is, tenzij de eiser van over
nmcht doet blijken, hetgeen ten deze niet 
het geval is ; 

Dat de voorziening dienvolgens niet 
-ontvankelijk is ; 

b) - de beschikking van verwijzing 
naar de correctionele rechtbank, op 
30 aprill97l gewezen door de raadkamer 
van .de Rechtbank van eerste aanleg te 
Hasselt, 

- het arrest van I oktober 1971 van 
de kamer van inbeschuldigingstelling 
van het Hof van beroep te Luik waarbij 
verklaard wordt dat er geen aanleiding 
toe bestaat eiser te interneren : 

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

3° In zoverre de voorzieningen van 
27 en 29 december 1972 gericht zijn tegen 
de eindarresten van 19 december 1972 : 

namelijk van het verslag nopeDs de 
toerekenbaarbeid; 

en,- derde onderdeel, hetzelfde arrest 
vermeldt dat de feiten van de tweede 
reeks, gespreid in de tijd, dienen te 
worden sarnengevoegd, daar ze gepleegd 
zijn door dezelfde persoor, en de eenheid 
van opzet aanneemt doch deze tweede 
reeks feiten niettemin afzonderlijk be
schouwt van de eerste reeks fe.iten : 

W at de drie onderdelen sam en betreft : 

Overwegende dat het arrest in de zaak 
nr. 1801 vaststelt dat er geen a.anleiding 
bestaat de zaken onder nurnmers 2234/72 
en 2238/72 van de algernene rol van het 
hof van beroep ten opzichte van eiser 
sarnen te voegen en daa.r·toe aanhaalt 
dat de beide reeksen van- feiten chro
nologisch duidelijk van rnekaar ge
scheiden zijn door een tijdruirnte van 
verschillende rnaanden ; dat eiser een 
nieuwe reeks rnisdrijven pleegde gerang
schikt onder nr. 2238/72, nadat hij 
gedurende twee rnmmden voorarrest had 
ondergaan voor de feiten gerangschikt 
onder nr. 2234/72; dat het hof van 

Over het eerste rniddel, afgeleid uit de beroep dan ook geenszins aanvae.rdt dat 
er eenheid van opzet tussen beide reeksen 

schending van artikel 65 van het Straf- feiten :lOU bestaan ; 
wetbcek en uit de tegenstrijdigheid tus- Overwegende dat de rechter aldus de 
sen de twee voorrnelde eindarresten, redenen heeft aangegeven waarorn hij 

doordat deze arresten de eenheid van overigens soeverein heeft geoordeeld, dat 
opzet niet aannernen tussen de twee er tussen de twee reeks.en van feiten geen 
reeksen van feiten die eiser respectieve- eenheid van opzet bestond en er geen 
lijk in zaken nrs. 1801 en 1800 werden aanleiding tot samenvoeging was; 
ten laste gelegd, en dienvolgens de Overwegende dat, zo hetzelfde arrest 
sa~envoeging van deze beide procedures inderdaad gewag ,maakt van een in de 
wmgeren, zaak nr. 1800 opgesteld ver&lag, het 

terwijl, eerste onderdeel, eiser in con- nochtans vaststelt dat eiser "_er zich niet 
clm,ie had voorgehouden-:-«-twee sertes- __ tegen_vcerzet-dat-~e--eo?~lusles-van het 
feiten werden la&tens Vanoppen weer- op~est~ld verslag _m hmd1ge strafbehan
houden ; de eerste feiten situeren zich delmg m aanmerk1ng genomen worden " ; 
tussen begin 1968 en september 1969, Overwegende dat zo de arresten van 
de tweede feiten vinden plaats in 1970; eenhmd van opzet. gewa.gen, het_ dan 
het hjdt geen twijfel dat al deze feiten, ?'lleen gaat om de fmten gepl~:gd bmnen 
van meet af, in functie dienen gezien van 18dere :van _de twee afz~nderhJke reeksen 
een zelfde opzet, en hoewel gespreid in van misdnJven ; dat ZIJ ne~~ens verm_el
de tijd, dienen samengevoegd ter beoor- den dat de twee m de t1~d gesprmde 
deling, zodat· het gepast voorkomt in reeksen van fe1ten zoud~n d1enen samen
rechte er een enkele beoordeling op toe gevoegd te wor~en, e~ ziJ derhalve zonder 
te passer ; dat zulks des te meer waar is, emge tegei_tstriJdigheid eJsers vraag tot 
daar van in den beginne de geestes- en samenvoegm~ hebbe_n afgewezen; 
lichamelijke toestand van Vanoppen een Dat het m1ddel met kan worden aan-
determinerende en doorlopende invloed genornen ; 
heeft gehad op al de feiten ; dat al de 
feiten van dezelfde aard zijn ... det zich 
ook een samenvoeging opdringt >> ; 

tweede · onderdeel, het arrest inzake 
nr. 1801 gewag maakG van een belangrijk 
gegeven van het dossier inzake nr. 1800, 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 35 tot en 
met 42 van het vVetboek van strafvor
dering, meer bi.jzonder het artikel 37, 
betreffende het opmaken van een proces
verbaa.l, artikel 38 betreffende het sluiten 
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en verzegelen van de stukken en arti
kel 39 betreffende de avnwezigheid van 
en het paraferen door de aangehouden 
verdachte, 

doordat de inbesla.gneming van de 
verdachte papieren en boekhoudingen bij 
eiser of elders, welke ten overvloede 
eisers onschuld hadden kunnen bewijzen, 
zo deze stukken in hun geheel zouden 
aangewend zijn, tijdens het onderzoek 
niet in de juiste pleegvormen is geoeurd: 

Overwegende dat het. middel vreemd is 
aan de bevoegdheid en enkel betrekking 
heeft op het voorbereidend onclerzoek; 
dat het clerhalve niet ontvankelijk is ; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van de rechten van de vercle
diging, 

doordat de bestreden arresten niet zijn 
ii1gegaan op de door eiser in conclusie 
gestelde vraag getuigen te horen over 
welbepaa:Ide feiuen die onontbeerlijke 
inlichtingen zouden verstrekt hebben 
over zijn geest9sgesteltenis : 

Overwegencle dat eiser bij conclusie 
neergelegd ter terechtzitting van 24 ok
tober 1977 va.n het Hof van beroep te 
Luik vroeg dat drie geneesheren, die 
schriftelijke attesten haclden <Jfgelevercl 
in verband met zijn geestesgeste1tenis, 
door het hof als getuigen zouden worden 
gehoord; 

Overwegende dat de bestreden besbs
singen dit verzoek. verworpen hebben om 
de redenen dat eiser op zijn verzoek in 
observatie gesteld werd en tijdens zijn 
inobservatiestelling door een deskundige 
psychiater werd onderzocht ; deze des
kundige op betrouwbare wijze eisers 
persoonlijkheid zowel op het ogenblik 
der feiten als nadien nauwkeurig heeft 
omschrevenna kennis te hebben genomen 
van de adviezen en attesten verstrekt 
door onder meer de getuigen die eiser 
thans wil cloen horen ; het hof van beroep 
voldoende ingelicht is over eisers geestes
gesteldheid en er bij de toemeting van de 
straf rekening mee heeft gehouden ; het 
gevraagcle getuigenverhoor dan ook over
boclig is; 

Overwegende dat de rechter aldus de 
verwerping van het verzoek heeft gemo
tiveerd ; dat de feitenrechter soeverein 
de noo&z.a.ak of de gepastheid van een 
onderzoeksmaatregel, en met name het 
verhoor van getuigen, beoordeelt, en 
wanneer hij een verzoek om een derge
lijke maatregel verwerpt omdat hij deze 
niet noclig acht om tot zijn overtuiging 

te komen, de rechten van de verdediging 
niet schendt ; 

Dat het middel niet kan worden aan
genomen; 

Over het vierde middel, tegen het 
arrest van 19 december 1972 inzake 
nummer 1801 afgeleid uit de schencling 
van de artikelen 6 van de wet tot goed
keuring van het Europese verdrag tot 
bescherming van de rechten van de mens 
en de f1.mdamentele vrijheden, onder
tekend te Rome op 4 november 1950 en 
goedgekeurd door de akte van de wetge
vende macht van 13 mei 1955, 97 van de 
Grondwet en van het algemeen rechtsbe
ginsel van de eerbied voor de rechten van 
de verdediging, 

doordat het arrest eiser veroordeelt tot 
een gevangenisstraf va.n drie jaar en een 
geldboete van hondercl frank om de 
reden dat " bet verzoek van betichte 
V anoppen om verder onderzoek te doen 
naar andere be!<cheiden van de hand 
gewezen wordt ; dat clit verzoek laat
tijdig is en het hof overigens met de 
eerste rechter vaststelt dat ter beoorde
ling van de feiten in de dagvaarcling 
aangehaald, al de clocumenten en ver
klaringen, noodzakelijk voor deze beoor
deling, in het dossier voorhanden zijn. 
er in deze ged<Jchtenorde op wijzencle 
dat onder de overtuigingsstukken 70/70 
de documentatie van de personenven
nootschap met beperkte aansprakelijk
heid " Bomava " in beslag genomen Is 

geworden "• 

terwijl 1° eiser in uitdrukkelijke bo
woordingen in zijn oonclusie, neergelegd 
op de terechtzitting van 14 november 
1972, gevraagd h<J.d clat ook zijn boek
houding, die hem in het begin van het 
gerechtelijk onderzoek ontnomen was 
geworden, te zijner beschikking zo1.4 
gesteld worden opdat hij de voor zijn 
verdediging onontbeerlijke bescheiden 
ervan zou kunnen inzien en het arrest,. 
door zulks te weigeren, de rechten 
van de verdediging van eiser heeft 
geschonden (schending van artikel 6 van 
de conventie en van het algemeen rechts
beginsel}, 

2° het arrest niet voldoende heeft 
geantwoord op de conclusie va.n eiser, 
waarin cleze zich uitdrukkelijk beriep op 
zijn recht om kennis te nemen van zijn 
eigen boekhouding, die hem van in het 
begin van het gerechtelijk onderzoek 
ontnomen was geworden, teneinde zich 
te kunnen verdedigen (schending van 
artikel 97 van de Grondwet) : 
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Overwegende dat het arrest, door de 
in het middel aangehaalde redenen en 
door de verwijzing naar de juiste beoor
·deling van de eerste rechter die, spijts 
de bewering van eiser, de zaak in staat 
van wijzen achtte en vaststelde dat aan 
-eiser meer dan voldoende tijd gegtmd 
werd om zijn verdediging op te bouwen, 
·de verwerping van het verzoek heeft 
gemotiveerd ; dat de rechter soeverein 
de noodzaak of de gepastheid van een 
·onderzoeksmaatregel beoordeelt en, wan
neer hij een verzoek om een dergelijke 
=aatregel verwerpt omdat hij deze niet 
nodig acht om tot zi.in overtuiging te 
komen, de rechten van de verdediging 
niet 9ehendt ; 

Dat het middel niet kan Hangenomen 
worden; 

Over het vijfde middel, tegen het 
arrest inzake nummer 1800 afgeleid uit de 
scl1ending van de artikelen 153, 190, 210 
en 2ll v!ln het Wetboek van strafvor
dering, 2, 721, 2°, 747 en 1042 van het 
Gerechtelijk Wetboek en 97 van de 
Grondwet, 

doordat het arrest eiser veroordeelt tot 
een gevangenisstraf van twee jaar en 
een geldboete van honderd frank, 

terwijl 1 o eiser, zoals blijkt uit het 
proces-verbaal van de terechtzitting van 
14 november 1972, regelmatige conclu
sies had genomen en deze nergens in het 
dossier te vinden zijn, en ook de inven
taris van het dossier niet aanduidt waar 
deze conclusies zijn (schending van de 
artikelen 153, 190, 210 en 211 van het 
Wetboek van strafvordering, 2, 7.21, 2°, 
747 en 1042 van het Gerechtelijk Wet
hoek), 

.2o de grondwettelijke controle op de 
motieven van het arrest derhalve niet 
kan uitgeoefend worden (schending van 
artikel 97 van de Grondwet), 

en· over het zesde middel, Pubsidiair 
aan het vijfde middel ingeroepen ·voor 
het geval het Hof zou menen dat bedoelde 
conclusies neergelegd ter terechtzitting 
van 14 november 1972 toch zouden 
kunnen vereenzelvigd worden met deze 
neergelegd in dosFcier nr. 1801, dit zesde 
middel in analoge bewoordingen gesteld 
als het zoeven hierboven behandelde 
vierde middel : 

Overwegende dat naar luid van eisers 
memorie van .22 februari 1973 hij twee 
conclusieschriften heeft neergelegd, een 
dat melding maakt van de twee zaken 
en een ander waarin het overbodig was 
deze vermelding aan te brengen, daar er 

slechts sprake was van de zaak num,
mer 1801; 

Overwegende dat eerstbedoelde con
clusie, die melding maakt van de twee 
dossiers, deze is besproken in het derde 
middel hierboven, terwijl de tweede 
bedoelde conclusie deze is in dossier 
nr. 1801 en neergelegd ter terechtzitting 
van 14 november 1972; dat aldus eisers 
eigen bevestiging uitwijst dat de vermel
ding, op het zittingsblad van 14 novem
ber 197.2 beru~tende in het dossier 
nr. 1800, van het neerleggen van een 
conclusie in die zaak, een materiele 
vergissing uitmaakt en, nu deze conclusie 
geen betrekking had op de zaak nr. 1800, 
het in deze zaak gewezen arrest er ook 
niet hoefde op te antwoorden ; 

Dat het vijfde en het zesde middel 
derhalve niet kunnen worden aangeno
men; 

Over het middel ambtshalve afgeleid 
uit de schending van artikel 1 van de 
wet van 5 maart 1952, gewijzigd bij het 
enige artikel van de wet van 22 december 
1969: 

Overwegende dat het arrest. inzake 
nr. 1800 ten las-ue van eiser de feiten 
bewezen verklaart te Kuringen of elders 
ii,J. het Rijk in de loop van 1970, 31 op
lichtingen te hebben gepleegd, en herr, 
deswege veroordeelt tot een gevangenis
straf en tot een geldboete van 100 frank 
« gebracht op 3.000 frank » ; 

Overwegende dat de wet van 22 decem
ber 1969 tot verhoging van de geldboeten 
met .290 deciemen, op 10 januari 1970 
in werking is getreden ; dat de bij die wet 
voorgeschreven verhoging van de geld
boeten niet toepa.sselijk is op geldboeten 
uitgesproken wegens misdrijven gepleegd 
v66r die inwerkingtreding; dat het 
arrest niet nauwkeurig de datum aan
geeft waarop de feiten gepleegd zijn, 
zodat het de toepassing niet rechtvaar
digt van artikel 1 van de wet van 5 maart 
195.2 gewijzigd bij het enig artikel van 
de wet van .22 december 1969, en de in 
het middel aangehaalde we-usbepaling 
schendt; 

En overwegende voor het overige dat 
de substantiiile of op straffe van nietig
heid voorgeschreven rechtsvormen wer
den nageleefd en da·G de beslissing 
overeenkomstig de wet is ; 

4° In zoverre de voorziening gericht is 
tegen het bevel tot onmiddellijke aan
houding rutgesproken in ieder der beide 
arresten van 19 december 197.2 : 
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Overwegende dat, daar de veroorde
lingen tot gevangenisf'traf in kracht van 
gewijsde zijn gegaan ingevolge het ver
werpen van de voorziening die er tegen 
is gericht, het rechtsmiddel dat wordt 
ingesteld tegen de bevelen tot onmiddel
lijke aanhouding geen belang meer 
oplevert en derhalve niet ontvankelijk 
is; 

II. W at tweede eiser betreft : 

Overwegende dat tweede eiser enkel 
vervolgd en veroordeeld werd voor de 
feiten weerhouden in de zaak nr. 1801 ; 

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

B. In zoverre de vocrzieningen gericht 
zijn tegen de beslil"sing vervat in het 
arrest van 19 december 1972 in de zaak 
nr. 1801 over de civielrechtelijke vorde
ringen ingesteld door de eerste 17 ver
weerders: 

I. Ten overstaan van eerste eiser : 

Overwegende da' bij een ter griffie van 
het Hof op 16 februari 1973 neergelegde 
akte eiser verklaard heeft afstand te doen 
van de ·voorziening die door hem is 
ingesteld tegen de beslissing op voor
noen1.de vorderingen, welke afsta.nd wordt 
gedaan om het emg motief dat het arrest, 
dat slechts een provisionele vergoeding 
van 1 frank aan deze burgerlijke par
tijen toekent, geen definitieve beslissing 
is in de zin van artikel 416 van het 
W etboek van str~fvordering, en met 
het uitclrukkelijk voorbehoud van eiser 
om zich opnieuw tegen het arrest in 
cassatie te voorzien nadat op bedoelde 
rechtsvorderingen definitief zal zijn be
slist; 

Overwegende dat het arrest bevesti
gend beschikt op de beroepen beslissing, 
waarbij eiser veroordeeld werd om aan 
deze 1 7 verweerders provisioneel 1 frank 
te betalen, met de kosten; en aan deze 
burgerlijke parvijen voorbehoud wordt 
verleend om in de toestand en voor de 
bevoegde rechter h'-m verdere aanspraken 
te doen gelden, en bovendien eiser in de 
kosten van hoger beroep tegen de ver
weerders veroordeelt ; 

Overwegende dat het beclrag VBn 
een frank dat door de rechter in hager 
beroep werd toegekend, het enige voor
werp was van de door de verweerders 
ingestelde civielrechtelijke vorde:I:ingen ; 

Dat dientengevolge de beslissing een 
eindbeslissing is in de zin van artikel 416 

van het Wetboek van strafvordering en 
vatbaar was voor een onmiddellijke voor
ziening; 

Dat er derhalve geen grond bestaat om 
de afstand van de voorziening te decre
teren, vermits de afstand door dwa.ling 
blijkt te zijn aangetast en niet kan wor
den ge!nterpreteerd als een berusting; 

Overwegende dat eiser geen bijzonder 
middel aanvoert; 

II. Ten overstaan van tweede eif'er : 

Overwegende dat eiser geen middel 
aanvoert; 

G. In zoverre de voorzieningen gericht 
zijn tegen de beslissing vervat in het 
arrest van 19 december 1972 in de zaak 
nr. 1801 over de civielrecbtelijke vorde
ring ingesteld door de acbttiende 
verweerder : 

Overwegende dat bet arrest ten op
zichte van de eis van de achttiende 
verweerder beslist de zaak te splitsen en 
voor recht zegt dat deze eis niet in staat 
van wijzen is en de zaak voor wat clit 
betreft terug naar het openbaar minis
terie verwijst om te handelen als naar 
recht; 

Overwegende dat bet arrest op dit 
gebied geen eindbeslissing is in de zin 
van artikel 416 van het Wetboek van 
strafvordering en geen uitspraak doet 
inza.ke bevoegdheid; dat de voorzienin
gen van beide eisers voorbarig en derhalve 
niet ontvankelijk zijn ; 

Om die redenen, voegt de zaken inge
schreven in de algemene rol onder de 
nrs. 1800 en 1801 samen en zonder acht te 
slaan op de stukken die .geen akten zijn 
van afstand of hervatting van bet geding 
of akten waaruit blijkt dat de voor:zienin
gen doelloos zijn geworden, maar een 
incidentele a.angifte inhouden betreffende 
feiten, zogezegd bedoeld door artikel 485 
van het Wetboek van 8trafvordering, 
ten laste van een of meer leden van de 
onderzoeksgerechten, en welke respec
tievelijk op 5 maart en 14 mei 1973, 
buiten de door !J.rtikel 420bis van het 
Wetboek van strafvordering bepaalde 
termijn, ter griffie van het Hof werden 
neergelegd, verniet,igt het bestreden ar
rest van 19 december 1972, gewezen 
in de zaak nr. 1800, in zoverre het de geld
boete van 100 frank met 290 opdeciemen 
verhoogt ; verwerpt de voorzieningen 
voor bet overige; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt op de 
kant van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing ; veroordeelt de eisers in de 
negen tiende van de kosten en laat 
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een tiende ten laste van de Staat ; ver
wijst de zaak naar het Hof van beroep 
te BruGsel dat slechts uitspraak zal doen, 
wat betreft het zoeven aangeduid arrest, 
over de toepassing van de opdeciemen op 
de geldboete. 

15 mei 1973. - 2e kamer. - Voor
zitter, de H. Louveaux, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Verslaggever, de 
H. Versee. - Gelijkluidende conchtsie, 
de H. Krings, advocaat-generaal. -
Pleiters, de HH. Houtekier en Bongaerts 
(deze laatste van de balie te Hasselt). 

2e KAMER. - 15 mei 1973. 

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.
STRAFVORDERING. - 00NCLUSIE MET 
OPGAVE VAN EEN VERWEER EN VAN DE 
REDENEN WAAROP DIT BERUST. -
BESLISSING DIE ZICH ERTOE BEPERKT 
DIT VERWEER TEGEN TE SPREKEN, 
ZONDER DE REDENEN WAAROP DIT 
BERUST PASSEND TE BEANTWOORDEN. 
- NIET REGELMATIG GEMOTIVEERDE 
BESLISSING. 

2° CASSATIE. - OMvANG. - VooR
ZIENING VAN DE BEKLAAGDE. 
CAS SA TIE VAN DE BESLISSING OP DE 
STRAFVORDERING. - BRENGT DE VER
NIETIGING MEE VAN DE NIET DEFINI
TIEVE BESLISSING OP DE RECHTSVOR
DERING VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ. 
- NIETTEGENSTAANDE DE NIET-ONT
VANKELIJKHEID VAN DE VOORZIENING 
TEGEN DEZE BESLISSING. 

1° N iet regelmatig gemotiveerd is de 
beslissing die zich ertoe beperkt een 
verweer tegen te spreken, zonder de 
redenen waarop het bentst passend te 
beantwoorden (1). (Grondwet, art. 97.) 

2° De cassatie op de voorziening van de 
beklaagde van de beslissing op de 
strafvordering brengt de vernietiging 
mee van de niet deflnitieve beslissing op 
de rechtsvo1·dering van de burgerlijke 
part~j die het gevolg ervan is, hoewel de 
voorziening tegen de beslissing voorals
nog niet ontvankelijk is (2). 

(1) Cass., 11 december 1972, supra, biz. 360. 
(2) Cass., 23 november 1971 (An·. cass., 

1972, biz. 301); raadpl. cass., 12 maart 1973, 
supra, biz. 680. 

(WYNS, T. BROCK EN STRAGIER.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op bet bestreden 
arrest, op 20 december 1972 door het 
Militair Gerechtshof gewezen ; 

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

Over bet middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 97 van de Grondwet 
en 420 van het Strafwetboek, 

doordat bet bestreden arrest eiser 
veroordeelt tot een geldboete bij toe
passing van artikel 420 van het Straf
wetboek wegens onopzettelijke slagen 
of verwondingen, en dientengevolge hem 
veroordeelt schadevergoedingen te beta
len aan de verweerders die zich burger
lijke partij gesteld hadden, en deze 
beslissingen enkel en aileen grondt op de 
overweging dat het ongeval " niet uit
sluitend te wijten was aan een vreemde 
oorzaak, te weten het ·voorhanden zijn 
van drie nageltjes in de luchtband van 
de wagen (van eiser), en dat de aanspra
kelijkheid van een derde niet in het 
gedrang kwam ,, 

terwijl eiser in zijn conclusie staande 
gehouden had niet aileen dat het ongeval 
als oorzaak had de aanwezigheid van 
drie nageltjes in de luchtband van zijn 
wagen, doch ook dat " de negatieve 
beschouwing dat het ongeval niet uitslui
tend te wijten was aan het voorhanden 
zijn van de drie nageltjes, een onvol
doende basis was voor zijn veroordeling, 
en dat zijn veroordeling slEchts mogelijk 
was wanneer men een welbepaalde fout, 
oorzaak van het ongeval, te zijnen laste 
weerhouden kon ,, en het arrest deze 
conclusie niet beantwoordt, 

terwijl minstens uit de motivering van 
het arrest onmogelijk kan uitgerhaakt 
worden of de rechter in feite heeft willen 
beslissen dat er door eiser een bepaalde 
fout begaan werd dan wel of hij in rechte 
heeft willen beslissen dat om eiser op 
straf- en civielrechtelijk gebied wettelijk 
te veroordelen het volstond dat hij het 
materieel feit van de slagen of verwon
dingen zou vastgesteld hebben en dat 
het niet vereist was dat hij bovendien 
zou vaststellen dat de dader een bepaalde 
fout zou gepleegd hebben, 

terwij1 deze onduidelijkheid en dubbei
zinnigheid in de motivering met het 
gebrek aan de ·door artikel 97 van de 
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Grondwet vereiste motivering dienen 
gelijkgesteld te worden, en het Hof in 
de onmogelijkheid stellen zijn controle
recht uit te oefenen over de wettelijkheid 
van het arrest : 

Overwegende dat eiser in zijn concluPie 
betoogde : dat hij op normale wijze reed 
met een gematigde snelheid; dat zijn 
wagen plots aan het slingeren was 
gegaan, hierdoor naar links was uitge
weken en alzo met de door Brock 
Christiane bestuurde wagen in aanraking 
was gekomen ; dat na het ongeval was 
gebleken dat de rechter achterband van 
zijn wagen was leeggelopen .en dat drie 
kleine nage1s in deze band aanwezig wa
ren ; dat het niet volstond te beslissen, 
zoals de eerste rechter het deed, dat het 
Dngevalniet uitsluitend te wijten was aan 
het voorhanden zijn van de drie ns.geltjes, 
maar dat hij slechts veroordeeld kon 
worden indien een wel bepaalde fout, 
Dorzaak van het Dngeval, te zijnen laste 
bewezen was ; 

Overwegende dat, door enkel aan te 
voeren dat de eerste rechter terecht 
beslist heeft dat het ongeval niet uitslui
tend te wijten is a an een vreemde 
·oorzaak, dit is het voorhanden zijn van 
drie nageltjes in de luchtband van de 
wagen, en dat de aansprakelijkheid van 
·een derde niet in het gedrang komt, het 
bestreden arrest geen passend antwoord 
op voormelde conclusie verstrekt nu het 
de fout welke eiser zou begaan hebben 
niet nader bepaalt en uit dit antwoord 
niet kan uitgemaakt . worden of· het 
Militair Gerechtshof van oordeel is ofwel 
dat eiser niet op normale wijze en niet 
met een matige snelheid reed, ofwel dat 
het ongeval ook nog aan een ander defect 
van de wagen, dan het leeglopen van de 
band, te wijten is, waarvoor eiser aan
sprakelijk is ; 

Dat heo middel gegrond is ; 

II. In zoverre de voorziening gericht is 
tegen de beslissing over de civielrechte
lijke vorderingen : 

Overwegende dat de vernietiging van 
de beslissing over de strafvordering de 
vernietiging medebrengt van de beslissing 
Dver de civielrechtelijke vorderingen, 
welke het gevolg ervan is, ook al is de 
voorziening tegen de beslissing over de 
·Civielrechtelijke vordering van Stragier 
Fernand en Brock Christiane qualitate 
qua, die geen eindbeslissing is in de zin 
van artikel 4I6 van het Wetboek van 
"Strafvordering, vooralsnog niet ontvan
kelijk; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest ; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de ka.nt 
van de vernietigde beslissing ; veroor
deelt de verweerders in de kosten; 
verwijst de zaak naar bet l,\'Iilitair 
Gerechtshof, anders samengesteld. 

I5 mei I973. - 2e kamer. - Voor
zitter, de H. Louveaux, voorzitter. -
Verslaggever, de H. Naulaerts. - Gelijk
luidende conclusie, de H. Krings, advo
caat-generaal.- Pleiter, de H. Struye. 

2e KAMER. - 15 mei 1973. 

I 0 WEGVERKEER. - BESTUURDER 
DIE LINKS WIL AFSLAAN, OVEREEN
KOMSTIG ARTIKEL 25, 2, b EN d, VAN 
RET WEGVERKEERSREGLEMENT. -
BESTUURDER DIE STOPT OM RET VER
KEER VAN EEN TEGENLIGGER NIET TE 
RINDEREN. - BESTUURDER DIE ZICH 
VERVOLGENS WEER IN BEWEGING ZET. 
- BEWEGING DIE GEEN MANEUVER 
IS BEHEERST DOOR ARTIKEL I7 VAN 
RET WEGVERKEERSREGLEMENT. 

2° WEGVERKEER. - INHALEN. -
BESTUURDER DIE LINKS WIL AFSLAAN. 
- BESTUURDER DIE STOPT NADAT HIJ 
ZICH NAAR LINKS HEEFT BEGEVEN 
OM HET VERKEER VAN EEN TEGEN
LIGGER NIET TE RINDEREN.- INHALEN 
DAT ENKEL RECHTS KAN GEBEUREN. 

I 0 W anneer een besttturder die links wil 
afslaan, artikel 25, 2, b en d, van het 
wegverkee1·sreglement in acht neemt, 
doch, nadat hij zich naar links heeft 
begeven, moet stoppen om een tegenligger 
te laten doorgaan, is de beweging die 
hij vervolgens uitvoert als hij verder 
rijdt geen manettver, beheerst door 
artikel 17 van het wegverkeersregle
ment (1). (Wegverkeersreglement, arti
kel 25, 2, ben d.) 

2° W anneer een bestuurder zijn voo1·nemen 
om links af te slaan heejt te kennen 
gegeven. en zich naar links heeft begeven, 
kan de bestuttrder die hem wil inhalen 
dit slechts doen langs rechts, zelfs indien 

(1) Raadpl. cass., 6 mei 1957 (Bull. en 
PASIC., 1957, I, 1055). 
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de in te haZen bestuurder, nadat hij zich 
naar links heejt begeven, gestopt heeft 
om het verkem· van een tegenligger niet 
te hinderen (1). (Wegverkeersreglement, 
art. 21, 1, lid 2.) (Impliciete oplossing.) 

(VANDENDRIESSCHE, T. N.V. « DE MAAT

SCHAPPIJ DER VERENIGDE EIGENAARS ll 

EN DE MUNTER; VANDENDRIESSCHE, 

T. VINDEVOGEL EN PERSONENVENNOOT

SCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJK

HEID « M. DIERICK EN KINDEREN ll,) 

ARREST. 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest, op 27 december 197!!. door het 
Hof van beroep te Gent gewezen ; 

I, In zoverre de voorziening gericht is 
tegen de beslissing over de strafvorde
ring : 

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

door·dat het bestreden arrest, na de 
strafvordering voortspruitende uit de 

· inbreuken op het algemeen verkeers
reglement die ten laste worden gelegd 
van de rechtstreekse gedaagde (thans 
eiser), verjaard te hebben verklaard, 
het beroepen vonnis voor het overige 
bevestigt, mits deze wijziging op civiel
rechtelijk gebied dat de door eiser aan 
verweerder sub nr. 2 hiervoren te 
betalen provisionele vergoeding gebracht 
wordt op 200.000 frank, vermeerderd 
:inet de interesten, en bovendien eiser 
veroordeelt tot een deel van de kosten 
van hoger beroep om de redenen : dat de 
eerste rechte.r oordeelkundig heeft beslist 
dat de gedaagde Vindevogel bij het 
ongeval geen gebrek aan voorzorg ·of 
voorzichtigheid kan worden ten laste 
gelegd, dat de eerste rechter terecht 
heeft geoordeeld dat de telastlegging 
bewezen was in hoofde van eiser, ... 
dat, nu de voornoemde gedaagde zijn 
maneuver om links af te slaan reeds 
was begonnen vooraleer eiser zijn maneu
ver . om in te halen had aangevangen, 
hij vanzelfsprekend eiser niet meer 
moest laten voorgaan ... en dat uit 
vorenstaande beschouwingen volgt dat 
het ongeval uitsluitend te wijten is aan 
de foutieve rijwijze van eiser, 

(I) Raadpl. cass., 6 mei 1957 (Bttll. en 
PASIC., 1957, I, 1055). 

terwijl noch deze beweegredenen noch 
de vaststellingen van het arrest die ze 
rechtvaardigen de conclusie beantwoor
den wae.rin eiser staande hield dat de 
gedaagde Vindevogel die, naar links af
slaand om de rijbaan te verlaten, in het 
midden van de rijbaan had gestopt 
om na stilstand terug aan te zetten, 
zodoende een maneuver heeft uitgevoerd 
dat wordt geregeld niet meer door 
het artikel 25/2 doch door de arti
kelen 17 en 18 van het algemeen regle
ment op de politie van het wegverkeer, 
dat deze gedaagde zich niet opnieuw 
in beweging mocht zetten, na te hebben 
stilgehouden, zonder zich te bekom
meren over het naderen van eiser die 
een inhaling naar links had ondernomen 
en dat de fout van gezegde gedaagde 
die na stilstand verder was gereden 
zonder het gevaar voor ongevallen dat 
hij voor eiser deed ontstaan in acht te 
!'lemen, de oorzaak zoniet de enige 
oorzaak was van het ongeval : 

Overwegende dat het arrest vaststelt 
dat Vindevogel zijn voornemen linkr. af 
te slaan duidelijk en t;jdig ken baar heeft 
gemaakt en zich naar links heeft begeven, 
zoals voorgeschreven door artikel 25 
van het wegverkeersreglement ; ' 

Dat bet tevens releveert dat eiser op 
de rijweg met twee rijstroken zijn inha
lingsmaneuver t.o.v. de voor hem rijdende 
file voertuigen eerst heeft kunnen aan
vangen nadat het tegemoetkomend voer
tuig, dat Vindevogel had laten doorgaan, 
ook hem ha.d gekruist en dus op het 
ogenblik dat Vindevogel reeds begonnen 
was links a.f te slaan, en aldus de weg 
niet meer over een vdldoende uitge
strektheid vrij was om zonder gevaar 
voor ongevallen zijn inhalingsmaneuver 
nit te voeren ; 

Overwegende dat, na te hebben vast
gesteld dat eiser zijn inhalen slechts is 
begonnen nadat Vindevogel te 'kennen 
had gegeven dat hij voornemens wss 
links af te slaan en deze beweging aan 't 
uitvoeren was, nadat hij een tegenligger 
had laten doorgaan, het arrest wettelijk 
beslist dat Vindevogel ei~er " niet meer 
moest laten voorgaan " ; dat het alzo 
impliciet maar duidelijk te kennen· geeft 

· dat de in artikel 17 van het wegverkeerR
reglement neergewhreven regel "Len deze 
niet toepasselijk is en de conclusie van 
eiser beantwoordt ; 

Dat het middel feitelijke grond8lag 
mist.; 

En overwegende dat de substantiele of 
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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 ingesteld : 

A. door « De Maatschappij der Vere
nigde Eigenaars-Allerlei risico's " tegen 
eiser en door eiser tegen Vinde,·ogel en 
de perE>onenvennootschap 1net beperkte 
aansprakelijkheid " M. Dierick & Kin
deren": 

Overwegende dat eiser geen bijzonder 
middel aanvoert ; 

B. door De Mcmter Antoon tegen 
e1ser : 

Overwegende da.J; eiPer verklaart af
stand te doen van zijn voorziening ; 

Om die redenen, decreteert de afstand 
van de voorziening in zoverre zij gericht 
is tegen de beslissing over de door 
De Munter Antoon tegen eiser ingestelde 
civielrechtelijke vordering ; verwerpt de 
voorziening voor het overige; veroor
deelt eiser in de koswn. 

15 mei 1973. - 2e kamer. - Voor
zitter, de H. Louveaux, voorzitter. -
Verslaggever, de H. Naulaerts. - Gelijk
.luidende conclttsie, de H. Krings, advo
·caat-generaal. Pleiters, de HH. 
DeBruyn en Dassesse. 

2e KAMER. - 15 mei 1973. 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. STRAFZAKEN. 
VRIJSPRAAK. - DUBBELZINNlGE RE
DENEN. - NIET MET REDENEN OM
KLEDE BESLISSING. 

Riet regelmatig met redenen omkleed is de 
beslissing clie de beklaagde vrijspreekt 
terwijl zij in het onzekere laat of de rech
ter · beschouwcl heeft dat cle feiten waarop 
cle strafvot·dering was geg1·ond, niet 
bewezen wm·en dan wel of hij geoorcleeld 
heeft clat zij in rechte ter zake niet 
dienend.waren (l). (Grondwet, art. 97.) 

(1) Raadpl. cass., 30 januari 1973, supra, 
blz. 549. 

(PROCUREUR DES KONINGS TE DENDER
MONDE EN GEMEENTE STEKENE-WAAS, 
T. VAN ISTERDAEL.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 8 januari 1973 in hager beroep 
gewezen door de Correctionele Recht bank 
te Dendermonde ; 

I. Wat·de voorziening van eiser betreft : 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de t~rtikelen 97 van de Grand
wet en 1 van het politiereglement van 
de gemeente Stekene van 2 april 1969, 

dooTdat het bestreden vonnis verweer
der vrijspreekt van de telastlegging « op 
het grondgebied van de gemeent,e Stekene 
een plaats te hebben ingericht die het 
uitzicht heeft van een begraafplaats, ten 
deze een erepark, waarvan de inrichting 
van aard is de openbare rust. en orde te 
verstoren " om de enkele redenen « da.t 
het niet bewezen is als zou de plaats, 
waarvan de inrichting de beklaagde "en 
laste wordt gelegd, het uitzicht van een 
begraafplaats hebben " en « dst de bij 
het dossier gevoegde foto's evenals de 
door de verbalisant uer zitting van de 
eerste rechter onder eed bevestigde 
verklaring ervan doen blijken dat het 
gevergde uiterlijk voorkomen van een 
begraafplaats niet voorhan,den is ''• 

terwijl uit de context vsn bovenver
meld artikel 1 mag afgeleid worden dat 
een erepark in principe he~ uitzicht heeft 
van een begraafplaats en hei bestreden 
vonnis niet preciseert waarin heL opge
richte erept rk een uitzondering op dit 
principe zou vormen, 

en te1·wijl het vonnis alleszins geen 
antwoord verstrekt op de conclusie van 
eiser waarin betoogd werd dat het 
uitzicht niet noodzakelijk moeJ; blijken 
uiJ; kruisjes, zerken, graven van licha
men, maar evengoed bereikt wordt door 
het plaatsen vm1. symbolische tekens en 
andere attributen, zoa.ls omheining, ber
kenkruis, gedenksteen met J;ekst, beplan
tingen, sfeer van sereniteit, en derge
lijke : 

Overwegende dat. door de in het middel 
aangehaalde redenen de rechter in hager 
beroep in het onzekere laat of hij 
beschoctl'\t dat de door eiser in zijn 
conclusie opgesomde kenmerken niet 
volstaan om aan het erepark, waarvan 
de inrichting verweerder Len laste worclt 
gelegcl, het uitzicht van een begraaf-
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plaats te geven, dan wel of hij oordeelt, 
op grond van de bij het dossier gevoegde 
foto's en de verklaring van de verbalisant 
op de terech1 zitting van de politie
rechtbank, dat bedoelde kenmerken ten 
deze niet voorhanden zrJn ; dat hij 
zodoende geen passend antwoord op de 
concluPie van eiser verstrekt ; 

Dat het middel gegrond !s ; 

II. W at de voorziening van eiseres 
betreft: 

A. In zoverre zij gericht is tegen de 
bePlissing over de strafvordering : 

Overwegende dat eiseres, burgerlijke 
pa.rtij die niet in kosten van de straf
vordering werd veroordeeld, niet bevoegd 
is om zich tegen de beslissing dienaan
gaande te voorzien ; 

B. In zoverre zij gericht is tegen de 
beslissing over de civielrechtelijke vor
dering : 

Over het middel afgeleid uiG de schen
ding van de anikelen 97 van de Grand
wet en 1 van het politiereglement van 
de gemeer,te Swkene van 2 april 1969 op 
het behoud van de openbare rust, 

doordat het bestreden vonnis, bij 
bevestiging van het vonms van de 
politierechtbank, na beklaagde te hebben 
vrijgesproken van de telastlegging, bij 
inbreuk op anikel 1 van voormeld 
politiereglement, op het grondgebied van 
de gemeente Stekene een plaats te 
hebben ingericht, die het uitzicht heeft 
van een begraafplaats, ten deze een 
erepark, waarv2n de inrichting van aard 
was de openbare rust en orde te versto
ren, de strafrechte.r onbevoegd verldaart 
om uitspraak te doen over de civiel
rechtelijke vordering van eiseres, zulks 
op grond van de beschouwing dat uit de 
gegevens van de zaak niet bleek dat de 
aan beklaagde verwetene inrichting het 
uitzicht van een begraafplaats zou 
hebben, doch integendeel bleek dat het 
uiterlijk voorkomen van een begraaf
plaats niet voorhanden was, 

terwijl, nu artikel 1 van voormeld 
politiereglement bepaalt dat het verba
den is op het grondgebied van de 1gemeen
te Stekene plaatsen in te richten die 
·het uitzicht hebben van begraafplaatsen, 
zoals ereparken en dergelijke, en waarvan 
de inrichting van aard is de openbare 
orde en rust te verstoren, de motivering 
van het vonnis niet toelaat te weten 
of de rechters het woord begraaf
plaats hebben begrepen m de enge 

betekenis van « plaatsen waar zich 
graven bevinden ,, dan wel in de duidelijk 
in artikel 1 van voormeld politieregle
ment bedoelde brede betekenis van 
« plaatsen ingericht met het oog op 
dodenherdenking ,, waaruit volgt dat 
de motivering van het vonnis aan het 
Hof niet toelaat na te gaan of de rechters 
aan gezegd artikel 1 een juiste inter
pretatie hebben gegeven, en dat die 
motivering derhalve niet voldoet aan 
wat artikel 97 van de Grondwet vereist ; 

en terwijl, nu eiseres in haar conclusie 
liet gelden dat het ten deze ging om een 
erepark aangelegd met dezelfde bedoe
ling als een begraafplaats, namelijk 
dodenhulde, en met een gedenksteen, 
waaruit bleek dat het park als equivalent 
van een begTaafplaats dienst deed, de 
motivering van het bestreden vonnis niet 
toelaat te weten of de rechters in rechte· 
hebben willen beslissen dat het aanleggen 
van een erepark met zichtbaar dezelfde 
bedoelingen als een begraafplaats, niet 
onder. de toepassing viel van artikel 1 
van voormeld politiereglement, dan wel 
in feite hebben wi1len beslissen dat uit de 
gegevens van de zaak bleek dat derge
lijke zichtbare ge1ijkaardige bedoeling 
ten dehe niet voorhanden was, waaruit 
wederom volgt dat de motivering van 
het vonnis aan het Hof niet toelaat de 
gegrondheid in rechte van gezegd vonnis 
na te gaan, en dat die motivering niet 
voldoet aan het vereiste van artikel 97 
van de Grondwet : 

Overwegende dat, om dezelfde reden 
als die welke vermeld is in het antwoord 
op het middel van eiser, het middel van 
eiseres gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den vonnis; beveelt dat van dit arrest, 
melding zal worden gemaakt op de kant 
van de vernietigde beslissing ; veroor
deelt verweerder in de kosten; verwijst 
de zaak naar de Correm;ionele Rechtbank 
te Gent, zitting houdende in hoger 
beroep. 

15 mei 1973. - 2e ka.mer. - Voor
zitter, de H. Louveaux, voorzitter. -
Ve1·slaggever, de H. Naulaerts. - Gelijk
luidende conclusie, de H. Krings, advo
caat-generaal. - Pleiter, de H. Bayart. 
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3e KAMER. - 16 mei 1973, 

Jo INKOMSTENBELASTINGEN. 
BEROEP VOOR HET HOF VAN BEROEP.

VERPLICHTING VOOR HET HOF VAN 
BEROEP OM BINNEN DE GRENZEN VAN 
HET GESCHIL, WAARVAN HET KENNIS 
HEEFT GENOMEN, DE AANSLAG ZELF 

TE BEOORDELEN. - BEVOEGDHJJ:ID 
VAN RET HOF VAN BEROEP OM AMBTS • 
HALVE TE WIJZEN OP DE ELEMENTEN 

WAARDOOR DE VASTSTELLING VAN EEN 
JUISTE AANSLAG KAN WORDEN VER· 
ANTWOORD. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN. 
AFTREK VAN DE BEDRIJFSUITGA VEN 
EN ·LASTEN. BEWIJS VAN DE 
WERKELIJKHEID EN VAN HET BEDRAG 

VAN DE UITGAVEN EN LASTEN. -
BEWIJS DAT OP DE BELASTINGPLICH·/ 
TIGE RUST. 

3° INKOMSTENBELASTINGEN. 
BEROEP VOOR HET HOF VAN BEROEP.
VERWERPING VAN HET BEROEP GE· 
GROND OP EEN DOOR HET HOF VAN 

BEROEP AMBTSHALVE OPGEWORPEN 
MIDDEL. - MIDDEL AFGELEID UIT 
REGELMATIG AAN ' DE BEOORDELING 

VAN HET HOF VAN BEROEP EN TER 
BESPREKING VAN DE BELASTINGPLICH· 
TIGE VOORGELEGDE ELEMENTEN. -
GEEN VOORAFGAANDE HEROPENING 
VAN DE DEBATTEN.- WETTELIJKHEID 
VAN DE BESLISSING. 

4° INKOMSTENBELASTINGEN. 

VAN HET TOTAAL BELASTBAAR NETTO· 
INKOMEN AFTREKBARE LASTEN. 
WETBOEK VAN DE INKOMSTENBELAS· 
TINGEN, ARTIKEL 71. - lNTERESTEN 
VAN SCHULDEN AANGEGAAN OM ONROE· 
RENDE OF ROERENDE INKOMSTEN TE 
VERKRIJGEN OF TE BEHOUDEN DIE 

IN AANMERKING KOMEN BIJ HET 
BEPALEN VAN HET BELASTBAAR INKO· 
MEN. __: BE GRIP. 

5o INKOMSTENBELASTINGEN. 
VAN HET TOTAAL BELASTBAAR NETTO· 

INKOMEN AFTREKBARE LASTEN. 
WETBOEK VAN DE INKOMSTENBELAS· 
TINGEN, ARTIKEL 71. SCHULD 

GEMEENSCHAPPELIJK DOOR ECHTGENO· 
TEN AANGEGAAN OM EEN ROEREND 
GOED VAN DE ECHTGENOTE TE VER· 
KRIJGEN WAARVAN DE INKOMSTEN IN 

AANMERKING KOMEN BIJ HET BEPALEN 
VAN HAAR BELASTBAAR INK OMEN. -

BETALING VAN DE INTERESTEN VAN 
DEZE SCHULD. - AFTREK VAN DE 
GEZAMENLIJKE BELASTBARE NETTO-IN· 

KOMSTEN VAN DE ECHTGENOTE. -
VooRWAARDE 

l 0 Het Hof van beroep dat, we gens het feit 
dat de belastingen de openbare orde 
raken, binnen de grenzen van het geschil 
waarvan het kennis heeft genomen, de 
regelmatig voorgelegde elementen van 
de zaak moet beoordelen zonder te zijn 
gebonden door zelfs niet gekritiseerde 
overwegingen in feite of in rechte van de 
beslissing van de directeur cler belas
tingen of door de conclusies van de 
partijen, kan, zonder evenwel aan de 
Staat meer toe te kennen dan wat hem 
door deze beslissing wordt vei'leend, 
ambtshalve wijzen op alle elementen 
waardoor de vaststelling van een J'uiste 
aanslag lean worden verantwoord {l) 
(Wetb. van de inkomstenbel., art. 278.) 

2° De belastingplichtige dient het bewijs te 
leveren van de werkeliJ7cheid en van het 
bedrag 'l)an de bedrijfsuitgaven en 
bedrijfslasten die hij van zijn inkomsten 
wil aftrekken (2). (Wetb. van de 
inkomstenbel., art. 44.) 

3° Het hof van beroep dat het door de 
belastingplichtige tegen de beslissing 
van de directettr der belastingen inge
stelde beroep vet·wet'JJt, stettnende op een 
middel dat het hof ambtshalve heeft 
afgeleid uit elementen die t·egelmatig 
aan zijn beoot·deling zijn voorgelegd en 
die de belastingplichtige heeft lcunnen 
betwisten, is niet vet·plicht 'voomf de 
heropening van de debatten te bevelen (3). 
(Wetb. van de inkomstenbel., art. 278.) 

4° V oar zovet· zij niet zijn afgetrokken van 
een van de categorieen van netto
inkomsten, bedoeld bij artilcel 6 van het 
W etboelc van de ·inkomstenbelastingen, 
worden de interesten van schtdden aan
gegaan om ont·oerende of t•oerende 
inkomsten te verkt·ijgen of te behouden 
die in aanmerlcing komen bij het bepalen 
van het belastbat·e inkomen, afgetrokken 
van de gezamenlijke netto-inlcomsten van 
die categorieiin; deze interesten worden 
in mindering gebmcht van de inkomsten 
van het belastbaar tijdperk waarin zij 
werlcelijlc werden betaald en enkel voor 

(1) Cass., 1 maart 1972 (Art·. cass., 1972, 
blz. 602). 

(2) Cass., 4 november 1969 (Arr. cass., 1970, 
blz. 233). 

(3) Cass., 19 november 1968 en 28 januari 
1969 (At'1'. cass., 1969, blz. 303 en 515). 
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zover zij niet meer bedragen dan het 
netto-inkomen van onroerende goederen 
na toepassing van de artikelen 8 en 10 
van genoemd wetboek en dat van 
roerende goederen en kapitalen die in 
aanmerking komen voor de vaststelling 
van het belastbaar inkomen. (Wetb. van 
de inkomstenbel., art; 71, § 1, 2°, en 
§ 2.) 

5° W anneer echtgenoten gemeenschappelijk 
een schtdd hebben aangegaan waarvan 
het bedmg gediend heeft tot het verkrijgen 
van een goed van de echtgenote, dat 
roerende inkomsten opbr'engt, die · in 
aanmerking komen bij het beJ!alen van 
het belastbare inkomen, mogen de inte-
1'esten van deze schuld die door beide 
echtgenoten betaald werden, zoals be
paald in artikel 71, § 1, 2°, en§ 2, van 
het Wetback van de inkomstenbelas
tingen, worden ajgetrokken van de 
gezamenlijke netto-inkomsten van de 
echtgenote, indien een even groat bedrag 
als dat van die interesten kon opgebmcht 
wo1·den door het aldus verkregen goed 
en zonder dat moet bewezen worden dat 
de betaling werkelijk is geschied door 
middel van de inkomsten van de echt
genote. (Wetb. van de inkomstenbel., 
art. 71, § 1, 2°, en § 2.) 

(VAN OOST, T. BELGISCHE STAAT, 

MINISTER VAN FINANCIEN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 8 oktober 1971 gewezen door 
het Hof van beroep te Gent ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 44, 45, 3°, 47, § 1, 276 van het 
W etboek van de inkomstenbelastingen en 
1138 van het Gerechtelijk Wetboek, 

doordat het bestreden arrest in verband 
met het loon uitbetaald aan de meid, 
uitsluitend en aileen verklaart dat eiser 
dient te bewijzen dat de helft van het 
loon dat aan de meid uitbetaald werd, 
werkelijk een bedrijfslast uitmaakt en 
namelijk dat deze uitgave noodzakelijk 
met het uitoefenen van zijn beroep 
verband houdt en dat eiser dit bewijs 
niet levert, nu de algemene bemerking 
dat (( geen enkel dokter en zeker niet een 
jong dokter, het zonder meid kan stel
len », geenszins volstaat om dit bewijs te 
leveren, ' 

terwijl de administratis, noch bij de 

taxatie, noch bij de beslissing, noch in 
conclusie het beroepskarakter van de 
helft van dit loon betwistte, maar slechts 
voorhield, dat geen aangifte werd gedaan 
zoals bepaald bij de artikelen 116 en 118 
van het koninklijk besluit tot uitvoering 
van het Wetboek van de inkomsten
belastingen en dat de genietster niet 
nauwkeurig werd kenbaar gemaakt ; de 
conclusie van eiser van 1 juni 1970, 
bladzijde 2, inriep dat de administratie 
overigens de bijdragen voor de Rijks
dienst voor Maatschappelijke Zekerheid 
betreffende de meid ten· bel ope van 
1.321 frank als bedrijfsonkosten had 
afgetrokken, en de noot van 11 september 
1970, 'bladzijde 3, aanvoerde dat de 
controleur dit loon (met name de helft) 
als bedrijfsonkosten had afgetrokken ; 
met dergelijke motivering niet verwezen 
wordt naar een stuk uit het dossier, 

' waaruit zou blijken dat het beroeps
karakter van de helft van dit loon niet 
zou bewezen zijn, zodat het arrest ofwel 
geen of geen adequaat antwoord geeft 
(schending van ar~ikel 97 van de Grand
wet), ofwel de rechten van de verdediging 
schendt door een kwestie die geen van de 
partijen had opgeworpen, te beslechten 
zonder de debatten te heropenen : 

Overwegende dat de directeur · der 
belastingen eisers aanspraak om een 
bedrag van 29.850 frank, zijnde de helft 
van het loon uitbetaald aan een dienst
meid, als aftrekbare bedrijfsuitgave te 
doen aanvaarden, had verworpen om de 
redenen dat eiser noch de aangifte, noch 
de fiches, noch de opgave waarvan sprake 
in de artikelen 116 en 118 van het 
koninklijk besluit tot uitvoering van het 
W etboek yan de inkomstenbelastingen 
had ingediend overeenkomstig artikel 119 
van hetzelfde koninklijk besluit, en dat 
de uitgave van 29.850 frank lonen aldus 
niet bewezen was, · te meer daar de 
genietster de beweerde genoten vergoe" 
dingen niet in een aangifte in de perso
nenbelasting had vermeld ; 

Overwegende dat het arrest deze zelfde 
aanspraak verwerpt om de reden dat 
eiser «client te bewijzen dat de helft van 
het loon dat aan de meid uitbetaald 
werd, werkelijk, zoals hij inroept, een 
bedrijfslast uitmaakt (artikelen 44 en 45 
van het Wetboek van de inkomsten
bela.stingen) en namelijk dat deze uitgave 
noodzakelijk met het uitoefenen van 
zijn beroep verband hield; dat requirant 
(thans eiser) dit bewijs niet levert ; dat 
zijn algemene bemerking dat « geen 
enkele dokter en zeker niet een j onge 
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dokter het zonder meid kan stellen " 
geenszins volstaat om dat bewijs te 
leveren "; 

Overwegende dat de materie van de 
belastingen de openbare orde raakt, 
zodat het hof van beroep, om de belas
tingschuld vasb te stellen, zelf in feite en 
in rechte, binnen de grenzen van het 
geschil waarvan het kBimis neemt, de 
bewijswaarde moet beoordelen van de 
elementen van de zaak die regelmatig 
aan het hof zijn voorgelegd ; dat het niet 
gebonden is door de beoordelingen van 
de beslissing van de directeur of door de 
conclusies van de partijen ; dat het om 
andere redenen dan die welke werden 
ingeroepen in de beslissing of in de 
conclusie van de administratie kan 
beslissen dat het be~chikkend gedeelte 
van genoemde beslissing gerechtvaardigd 
is; 

Overwegende dat het hof van beroep 
geen kennis heeft genomen van een 
geschil dat niet door het beroep v~n 
eiser aan het hof was voorgelegd en met 
buiten de grenzen is getreden van het 
geschil dat wettelijk bij het hof aanhangig 
was gemaakt ; dat het arrest aan de 
administratie niets meer heeft toegekend 
dan hetgeen genoemde beslissing om
vatte; 

Overwegende dat het arrest wettelijk 
heeft beslist dat de belastingplichtige het 
bewijs client te leveren van de werke
lijkheid en van het bedrag van . de 
bedrijfsuitgaven en bedrijfslasten die hij 
van zijn inkomsten wil aftrekken ; dat 
het de redenen aangeeft waarom het 
oordeelt dat eiser ter zake aan deze 
bewijslast niet voldoet en zodoende de 
conclusie van eiser beantwoordt ; 

Overwegende dat het hof van beroep, 
bij het ambtshalve wijzen, binnen de 
grenzen en voorwaarden zoa.ls hierboven 
bepaald, op de elementen die de vestiging 
van· de aanslag rechtvaardigen, ·niet ge
houden was eiser . te verzoeken zich 
dienaangaande te verdedigen; noch daar
toe de heropening van de debatten te 
bevelen; 

Dat het middel niet kail worden aan
genomen; 

Over het tweede middel, afgeleid nit de 
schending van de artik.elen 97 van de 
Grondwet, 5, 6, 71, § 1, .2°, en § 2, eerste 
lid, 73, 212 van het Wetboek van de 
inkomstenbelastingen, 1498 en 1499 van 
het Burgerlijk Wetboek, 

doordat het bestreden arrest voorhoudt 
dat het bedrag aan betaalde interesten 
van 14.200 frank welke een schuld van 
de huwgemeenschap uitmaakt, elk voor 

de helft aan ieder van de leden van de 
gemeenschap van aanwinsten m.oet wor
den toegekend, dat. de aftrek welke ter 
zake ingevolgE1

1 
artikel 71, § 1, 2°, van 

het W etboek van de inkomst~nbelas
ti.:ngen is toegelaten, moet beperkt wor
den, uitgaande van elke persoon en de 
samenstelling van zijn eigen inkomsten, 
zodat waar er in hoofde van de man geen 
roerencle of onroerende inkomsten zijn, 
deze aftrek niet kan geclaan worden in 
zijnen hoofde en zijn helft verloren gaat, 
doch in hoofde van de echtgenote, welke 
meer dan voldoende roerencle inkomsten 
heeft om het totaal van 14.200 frank te 
laten aftrekken, het arrest slechts toelaat 
haar 'helft af te trekken, maar toelaat 
dat de 14.200 frank eerst met een 
aftrek van 4. 733 frank worclt ver
minderd als beclrijfslast, zoclat de helft 
die de echtgenote mag aftrekken niet 
meer 7.100 frank is, maar slechts 
14.200frank-4.733frank = 9.467:2 = 
4.734 frank, 

terwijl, eerste onderdeel, ook al mocht 
het juist zijn clat het belastbaar inkomen 
in hoofde van ieder der echtgenoten of 
personen deel uitmakend van het gezin 
moet worden vastgestelcl, om pas daarna 
te worden samengevoegd, niettemin moet 
worden rekening gehouden met de in
komsten en uitgaven die in de gemeen
schap vallen, en deze zo maar niet 
over elk van de echtgenoten kunnen 
verdeeld worden, omdat deze gemeen
schap nog niet is ontbonden, zodat deze 
uitgaven en inzonderheid voormelcle 
schuld ten belope van 14.200 frank, welke 
een gemeenschapsschuld is, zowel in 
hoofde van de man als in hoofde van de 
vrouw kan worden afgetrokken zonder 
dat ze vooraf in twee wordt verdeeld, en 
dit des te meer ldemt omdat de onderha
vige gemeenschapsschuld kan betaald zijn 
geweest met de overgespaarde intresten 
afkomstig van een eigen goed der vrouw, 
met name het kapitaal in de zaak Ruant, 
die als dusdanig in de gemeenschap zijn 
gevallen, 

en, tweede ondm·deel, zelfs mocht men 
de stelling van de administratie aan
vaarclen, quod non, dan minstens de helft 
van de vrouw client afgetrokken dit is 
7.100 frank, en niet 14.200 frank 
4.733 frank 9.467 frank 2 
4.734 frank, te meer daar de aftrek als 
beclrijfslas-u verband houdt met het 
beroep van de man, eiser, die geneesheer 
is : 

Overwegende dat naar luid van arti
kel 71, § 1, 2°, zoals · deze paragraaf 
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vernummerd werd bij artikel 4, § 2, 1o, 
van het koninklijk besluit nr. 9 van 
18 april 1967, en artikel 71, § 2, van het 
W etboek van de inkomstenbelastingen, 
van de gezamenlijke netto-inkomsten van 
de verschillende in a.rtikel 6 van voor
noemd wetboek bedoelde categorieen 
worden afgetrokken de interesten van 
schulden aangegaan om onroerende of 
roerende inkomsten te verkrijgen of te 
behouden die in aanmerking komen bij 
het bepalen van het belastbaar inkomen, 
voor zover enerzijds zij niet reeds konden 
worden afgetrokken voor de vaststelling 
van die netto-inkomsten, en voor zover 
anderzijds zij niet meer bedragen dan het 
netto-inkomen van onroerende goederen 
vastgesteld na toepassing van de arti
kelen 8 en 10 van meervernoemd wetboek 
en dat van roerende goederen en kapi
talen die in aanmerking komen voor de 
vaststelling van het belastbaar inkomen ; 

Overwegende dat ·uit het arrest blijkt, 
enerzijds, dat het bedrag van 14.200 frank 
interesten dat aan het disconto-kantoor 
werd betaald betrekking heeft op een 
schuld die gemeenschappelijk door eiser, 
en met zijn toestemming door zi.jn 
echtgenote werd aangegaan, en, ander
zijds, dat aileen deze laatste inkomsten 
heeft, met name een inkomen van 
roerende goederen en kapitalen, die dank 
zij bedoelde schuld verkregen of behou
den werden; 

Overwegende dat opdat de betaling 
van dergelijke interesten wettelijk zou 
mogen afgetrokken worden van de belast
bare inkomsten van de echtgenote, het 
volstaat dat zij met de zoeven vermelde 
inkomsten van de echtgenote kan ge
schied zijn ; 

Overwegende dat uit het arrest blijkt 
dat eiser bij conclusie betoogd had dat 
de interesten konden betaald geweest 
zijn met deze inkomsten en het deze 
stelling niet tegenspreekt ; 

Dat dienvolgens, door te beslissen dat 
slechts de helft van het saldo van de 
interesten, na het aannemen van een 
gedeelte ervan als bedrijflast in hoofde 
van eiser, van de belastbare inkomsten 
van de echtgenote mag worden afge
trokken, het arrest de door het middel 
ingeroepen wetsbepalingen heeft geschon
den; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest, doch enkel in zoverre het 
uitspraak doet over de aftrekbaarheid 
van de interesten betaald aan het 
discontokantoor ; verwerpt de voorzie
ning 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 kosten en verweerder in de andere 
helft ; verwij:>t de aldus beperkte zaak 
naar het Hof van beroep te Brussel. 

16 mei 1973. - 3e kamer. - Voor
zitter, de H. Wauters, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Verslaggever, de 
H. Versee. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. F. Dumon, advocaat-generaal. -
Pleiters, de HH. Delafontaine (van de 
balie te Kortrijk) en Claeys Bouuaert 
(van de balie te Gent). 

3e KAMER. - 16 mei t 973. 

1° SOCIALE ZEKERHEID.- WERK
LOOSHEIDSVERZEKERING. - RECHT OP 
WERKLOOSHEIDSUITKERING. - 0NB;E
SCHIKBAARHEID VA,N DE WERKLOZE 
VOOR DE ALGEMENE ARBEIDSMARKT.
WEIGERING VAN EEN AANGEBODEN 
DIENSTBETREKKING GERECHTVAAR
DIGD. - GEEN RECHT OP UITKERING. 

2° GERECHTSKOSTEN. - BuRGER
LIJKE ZAKEN.- WERKLOOSHEIDSVER-
ZEKERING. 0ASSATIEGEDING. 
VooRziENING vAN DE RrJKSDIENST 
VOOR ARBEIDSVOORZIENING TEGEN EEN 
BESLISSING OVER EEN VORDERING INGE
STELD DOOR OF TEGEN EEN GERECH
TIGDE. - VOORZIENING INGEWILLIGD. 
- VEROORDELING VAN ElSER IN DE 
KOSTEN. 

1° De werkloze die een aangeboden dienst
betrekking weigert om een 1·eden waar
dom· hij zodanig voo1·behoud voor de 
hervatting van de arbeid maakt dat hij 
onbeschilcbaar vom· de algemene a1·beids
ma1·kt wordt, heejt geen aanspraak op 
we1·kloosheidsuitkering, zelfs indien de 
ingeroepen reden zijn weigering om de 
aangeboden . dienstbetrekking te aan
vaarden, lean rechtvaardigen (1). 
(Kon. besl. van 20 december 1963, 
art. 133.) 

2° Wanneer het Hoj, na de voorziening van 
de Rijlcsdienst voor arbeidsvoorziening 

(1) Raadpl. cass., 28 maart 1973, supra, 
biz. 756. 
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te hebben ingewilligd, een beslissing 
vernietigt over een vordering gegrond op 
de wetgeving inzake werlcloosheid en 
ingesteld door of tegen een gerechtigde, 
veroordeelt het eiser in de kosten van het 
cassatiegeding (I). (G.W., art. 580, 2°, 
IOI7, lid 2, en Illi, lid 4.) 

(RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING, 
T. KERKHOFS EN OEYEN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op I3 oktober I97l door het 
Arbeidshof te Brussel gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen I3I, inzonderheid 
§ I, 133, inzonderheid het laatste lid, van 
het koninldijk besluit van· 20 december 
1963 betreffende arbeidsvoorziening en 
werkloosheid, gewijzigd wat artikel 133 
betreft door de koninklijke besluiten van 
26 januari en 24 oktober I967, 46 van 
het ministerieel besluit van 4 juni inzake 
werkloosheid, 97 van de Grondwet, ll34, 
I319, I320 en I322 van het Burgerlijk 
Wetboek, 

doo1·dat het bestreden arrest dat aan
neemt, zoals eiser betoogde, dat verweer
ster voor .de a.lgemene arbeidsmarkt 
onbeschikbaar is vermits zij de enige 
persoon is die haar zwaar zieke echtge
noot kan verzorgen, en dat zij om deze 
reden geen enkele van de haar aange
boden passende dienstbetrekkingen ki::m 
aanvaarden, niettemin beslist, bij beves
tiging van het beroepen vonnis, dat 
verweerster niet van de werkloosheids
uitkeringen mag uitgesloten worden om 
de reden dat artikel 46 van voormeld 
ministerieel besluit v:m 4 juni 1964 
« duidelijk " bepaalt dat " overwegingen 
van familiale aard, inzonderheid kinder
last, zonder invloed zijn op het passend 
karakter van de dienstbetrekking, behou
dens wanneer zij een zwaar beletsel 
vormen », en dat het hof oordeelt " dat 
dergelijke omstandigheden tijdelijk een 
zwaar beletsel vormen voor Kerkhofs 
(thans verweerster) voor het aanvaarden 
van een passende dienstbetrekking », 

tenvijl de als werkzoekende ingeschre
ven werkloze, die voor zijn wedertewerk
stelling zodanig voorbehoud maakt dat 

(1) Cass., 2 en 9 mei 1973, sup?"a, blz_ 836 en 
854 ; zie volgend arrest. 

hij onbeschikbaar voor de algemene 
a.rbeidsmarkt wordt, van het recht op 
werkloosheidsuitkering uitgesloten is ;. 
voorts, hoewel artikel 46 van het minis
terieel besluit van 4 juni 1964 bepaalde· 
criteria voor de passende diEmstbetrek
king aangeeft, het nochtans aan de 
beoordeling van die onbeschikbaarheid 
vreemd is ; daaruit volgt dat het arrest in 
strijd met de wet aan verweerster; het. 
voordeel van de werkloosheidsuitkeringen 
heeft laten behouden (schending van alle 
in het middel aangeduide bepalingen); 

en terwijl althans deze redenen de 
bestreden beslissing niet wettelijk kunnen 
rechtvaardigen (schending van artikel 97 
van de Grondwet), nu zij het niet moge
lijk maken te bepalen of de feitenrechters 
verweerster het genot van de uitkeringen 
hebben laten behouden, omdat de wei
gering. elke passende dienstbetrekking, 
door eiser aangeboden, te aanvaarden, de 
werkzoekende niet onbeschikbaar voor de 
algemene arbeidsmarkt ma,akt wanneer 
die weigering haar oorzaak vindt in 
overwegingen van familiale aard die een 
zwaar beletsel vormen (schending van de 

. in het middel aangeduide artikelen, uit
gezonderd de artikelen I319, 1320 en 
1322 van het Burgerlijk Wetboek), dan 
wel of zij integendeel geoordeeld hebben 
dat eiser verweerster had uitgesloten 
wegens weigering van een passende
dienstbetrekking, · hoewel deze weigering 
gewettigd was wegens de overwegingen 
van familiale aard die zij deed gelden, in 
well{ geval het arrest het gerechtelijk 
contract en de bewijskra.cht van de akte 
van hoger beroep en van de n amens eiser 
ingediende conclusie zou hebben geschon
den (schending van alle in het middel 
aangeduide artikelen) : 

Overwegende dat naar luid van het 
arrest het gewestelijk bureau van eiser 
besliste verweerster « van de uitkeringen 
uit te sluiten " omdat zij « zulk voorbe
houd gemaakt had voor haar wederte
werkstelling, dat zij onbeschikbaar was 
voor de algemene arbeidsmarkt "• en eiser 
in hoger beroep voorhield « da,t haar 
inschrijving als werkzoekende louter 
fictief is en zij niet beschikbaar is voor de
algemene arbeidsmarkt " ; dat het arrest 
hierop antwoordt dat verweerster arti
kel 46 van het ministerieel besluit van 
4 j1.mi I964 inzake werkloosheid mag 
inroepen en, bij bevestiging van het 
beroepen vonnis, beslist dat " zij niet van 
de -werkloosheidsuitkeringen mag uitge
sloten worden " ; 

Overwegende dat enerzijds het eerste-
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lid van artikel 133 van het koninklijk 
besluit van 20 december 1963 betreffende 
arbeidsvoorziening en werkloosheid voor
schrijft dat de werkloze die als werk
zoekende moet ingeschreven zijn, elke 
passende dienstbetrekking die hem wordt 
aangeboden, moet aanvaarden ; dat 
hoofdstuk V van het ministerieel besluit 
van 4 juni 1964 inzake werkloosheid 
voorschriften tot uitvoering van arti
kel 133 van het voormelde konrnklijk 
besluit bevat betreffende de vaststelling 
van de criteria van de passende dienst
betrekking en in artikel 46, 1°, van dit 
hoofdstuk wordt bepaald dat zonder 
invloed op het passend karakter van de 
dienstbetrekking zijn overwegingen van 
familiale aard, behoudens wanneer zij 
een zwaar beletsel vormen ; 

Overwegende dat anderzijds, luidens 
lid 4 van hetzelfde artikel 133, geacht 
wordt_ niet bereid te zijn een passende 
dienstbetrekking te aanvaarden, de werk
loze die voor de hervatting van de arbeid 
dusdanig voorbehoud maakt, dat hij 
onbeschikbaar wordt voor de algemene 
arbeidsmarkt ; dat het passend karakter 
van de aangeboden dienstbetrekking voor 
de toepassing van deze bepaling niet in 
aanmerking komt; dat, zelfs indien de 
door de werkloze ingeroepen reden zijn 
weigering om een aangeboden dienst
betrekking te aanvaarden kan recht
vaardigen, de werkloze geen aanspraak 
op werkloosheidsuitkering heeft, wanneer 
hij door het inroepen van die reden 
dusdanig voorbehoud voor de hervatting 
van de arbeid maakt, dat hij onbeschik
baar voor de algemene arbeidsmarkt 
wordt; 

Overwegende dat het arbeidshof der
halve ten onrechte artikel 46 van het 
ministerieel besluit van 4 juni 1964 
inroept om de toepassing van het vierde 
lid van artikel 133 van het koninldijk 
besluit van 20 december 1963 uit te slui
ten en aldus deze artikelen schendt ; 

· Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest ; beveelt dat melding van dit 
arrest zal gemaakt worden op de kant 
van de vernietigde beslissing ; gelet op 
artikel 1017, lid 2, van het Gerechtelijk 
Wetboek, veroordeelt eiser in de kosten; 
verwijst de zaak naar het Arbeidshof te 
Gent. 

16 mei 1973. - 3e kamer. - Voor
zitter, de H. Wauters, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Verslaggeve1·, de 
H . .Janssens. - Gelijkluidende conclttsie, 

de H. Len~erts, advocaat-generaal. 
Pleiter, de H. Simont. 

3e KAMER. - 16 mei 1973. 

1° SOCIALE ZEKERHEID. - WERK
LOOSHEIDSVERZEKERING. - GEREOH
TIGDEN OP WERKLOOSHEIDSUITKERING. 

- IN EEN BESCHERMDE WERKPLAATS 
TEWERKGESTELDE MINDER-VALIDE. -
IN AANMERKING TE NEMEN MINilliUM
LOON.- DOOR DE MINISTER BEPAALD. 

2° GERECHTSKOSTEN. - BuRGER
LIJKE ZAKEN.- WERKLOOSHEIDSVER-
ZEKERING. CASSATIEGEDING. 
VooRziENING VAN DE RIJKSDIENST 
VOOR ARBEIDSVOORZIENING 'IEGEN EEN 
BESLISSING OVER EEN VORDERING IN
GESTELD DOOR OF TEGEN EEN GEREOH
TIGDE. - VoORZIENING INGEWILLIGD. 

- VEROORDELING VAN ElSER IN DE 
KOSTEN. 

1° Het minimumloon dat in aanmerking 
moet worden genomen voor de vaststelling 
van het aantal arbeidsdagen gedurende 
welke een werkloze arbeid moet hebben 
ve1Yicht om op wM·kloosheidsuitkering 
ge1·echtigd te zijn, is, wat de in een 
beschermde werkplaats tewerkgestelde 
minde1'-valide betTejt, het minimttmloon 
vastgesteld door de ministe1· met toe
passing van a1·tikel 121, § 2, lid 2, 2°, 
van het koninklijk besluit van 20 decem
be1' 1963 betTefjende arbeidsvoorziening 
en werlcloosheid (1). 

2° TVanneer het Hof, na de voo1·ziening van 
de Rijksdienst voor Mbeidsvoo1·ziening 
te hebben ingewilligd, een beslissing 
veTnietigt ove1· een vorde1·ing geg1·ond op 
de wetgeving inzalce we1·kloosheid en 
ingesteld doo1· of tegen een ge1·echtigde, 
ve1·oordeelt het eise1· in de kosten van het 
cassatiegeding (2). (G.W., art. 580, 2°, 
1017, lid 2, en lll1, lid 2.) 

(RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING, 
'r. HUYGEN.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
----·~~-------------

(1) Oass., 7 juni 1972 (A1'1'. cass., 1972, 
blz. 946). 

(2) Zie voorgaand auest. 

~:-:-: 
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arrest, op 9 maart 1972 door het Arbeids
- hof te Luik gewezen; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 118, 121, 125bis, 
126 van het koninklijk besluit van 
20 december 1963 betreffende arbeids
voorziening en werkloosheid, zoals het 
werd gewijzigd en aangevuld, wat arti
kel 121, § 2, betreft door het koninklijk 
besluit van 4 april 1966 en wat arti
kel 125bis betreft door het koninklijk 
besluit van 24 oktober 1967, 12bis, 18, 19 
van het ministerieel besluit van 4 juni 
1964 inzake werkloosheid, zoals dit 
besluit werd aangevuld en gewijzigd, wat 
artikel 12bis betreft door het ministerieel 
beslU:it van 18 april 1967, wat artikel 18 
betreft door de ministeriele beslniten van 
15 december 1965 en 22 november 1967, 
en wat artikel 19 betreft door het minis
terieel besluit van 12 mei 1970, 23 van de 
wet van 16 april 1963 betreffende de 
sociale reclassering van de minder-vali
den, zoals het werd aangevuld door 
artikel 60 van de wet van 21 november 
1969, 1 en volgende van het koninklijk 
besluit van 9 december 1965 tot vast
stelling van het bedrag en de voorwaar
den van toekenning van het loon aan de 
minder-validen, die in de beschennde 
werkplaatsen zijn tewerkgesteld, met 
ingang van 1 april 1970 vervangen door 
het koninklijk besluit van 28 maart 1970, 
en 107 van de Grondwet, 

do01·dat, nu het vaststaat 1° dat ver
weerder ged"Lll'ende de referteperiode, in 
aanmerking te nemen voor de toekenning 
van werldoosheidsuitkering, als minder
valide in een beschermde werkplaats heeft 
gewerkt, en 2° dat hij daar een loon 
heeft verdiend, ongetwijfeld gelijk aan 
datgene vastgesteld door het koninldijk 
besluit van 9 december 1965, thans 
vervangen door het koninklijk besluit van 
23 maart 1970, doch niettemin lager dan 
het dagelijks referteloon vastgesteld door 
de artikelen 18 en 19 van bovengenoemd 
ministerieel besluit van 4 j"Lmi 1964, het 
bestreden arrest, bij bevestiging van het 
beroepen vonnis, verklaart dat .verweer
cler heeft volclaan aan de voorwaarclen 
« over de volcloencle bezoldiging " en dat 
artikel 12bis van het ministerieel besluit 
van 4 juni 1964 buiten toepassing client 
te blijven, 

tenvijl de werknemer, mn werkloos
heiclsuitkeringen te kcmnen genieten, 
moet doen blijken van een tewerkstelling 
gedurende een aantal arbeiclsclagen zoals 
het is vastgesteld in artikelll8, § 1, van 
het koninldijk besluit van 20 december 

1963, met dien verstande dat voor die 
berekening <JJleen in aanmerking worden 
genomen de arbeiclsdagen gepresteerd 
tegen een loon clat niet lager ligt dan het 
minimum, aangeduid in § 2 van arti
kel 121 van hetzelfde koninklijk beslnit 
van 20 december 1963; terwijl dit 

· minimumloon voor een minder~valide 
werlmemer, tewerkgesteld in ·een be
schermde werkplaats, voor de referte
periode werd vastgesteld door de minister, 
na advies van het beheerscomite van de 
Rijksdienst voor arbeidsvoorziening, vol
gens het ministerieel besluit van 18 april 
1967; daaruit volgt dat het arrest, door 
op irrelevante gronden de toepassing ten 
deze nit te sluiten van het minimumloon, 
bepaald in artikel 12bis van het minis
terieel besluit van 4 juni 1964, ingevoegd 
bij artikel 1 van het ministerieel besluit 
van IS april1967, en door aan verweerder 
het genot van !de werldoosheidsuitkerin
gen toe te kennen, de in het middel aan
geduide wetsbepalingen heeft geschon
den: 

Overwegende dat het arrest bij beves
tiging van het beroepen vonnis oordeelt 
clat artikel 12bis, ingevoegd bij minis
terieel besluit van 18 april 1967 in het 
ministerieel besluit van 4 j"Lmi 1964 
inzake werkloosheid, « niet conform " is 
aan het koninklijk besluit van 9 december 
1965 tot vaststelling van het bedrag en 
de voorwaarden van toekenning van het 
loon aan de minder-validen, die in de 
beschermde werkplaatsen zijn tewerkge
stelcl, met ingang van 1 april 1970 ver
vangen door het koninklijk besluit van 
23 maart 1970; dat het arrest overweegt 
« dat er een tegenstrijdigheid bestaat in 
de wetgeving : enerzijds worden minder
validen toegelaten tot de werkloosheids
uitkeringen en anderzijcls worden bij 
koninklijk besluit minima-lonen voorzien 
die lager liggen clan deze vastgesteld in 
het koninklijk besluit inzake werkloos
heid "; 

Overwegende dat naar luid van arti
kel 121, § 2, tweede lid, van het konink
lijk besluit van 20 december 1963 betref
fende arbeidsvoorziening en werkloos
heid, zoals dit tweede lid vervangen werd 
bij konirldijk besluit van 4 april1966, de 
minister ten opzichte van de minder
valide werknemer die werkt in een 
beschermde werkplaats bedoeld in de 
artikelen 47 en 144 van het koninklijk 
besluit van 5 juli 1963 betreffende de 
sociale reclassering van de· minder-vali
den, het minini.umloon vaststelt dat door 
deze laatsten per arbeidsdag moet ver-



AfDELil'-lC; :cUbLIEi\ Ht-Cid 

Tienso E~t;·ant ·fl 
SOOO LEUVEN 

- 897 ·-

diend zijn, opdat deze dag zou mogen 
medegerekend worden om het aantal 
arbeidsdagen te bereiken dat nodig is om 
de werknemer recht te geven op werk
loosheidsuitkering ; 

Overwegende dat, ter uitvoering hier
van, artikel 12bis vmi het ministerieel 
besluit van 4 juni 1964 inzake werkloos
heid bepaalt dat de dagelijkse arbeid die 
een minder-va.Iide in een beschermde 
werkplaats verricht, in aanmerking gena
men wordt voor de berekening van het 
vereiste aantal arbeidsdagen, wanneer 
voor die arbeid een brutodagloon wordt 
uitbetaald dat ten minste gelijk is aan 
het bij de artikelen 18 en 19 van hetzelfde 
ministerieel besluit vastgestelde dage
lijkse referteloon ; 

Overwegende dat aldus zonder tegen
strijdigheid aan bepaalde minder-validen 
wei en aan anderen geen werkloosheids
uitkeringen werden toegekend, onder 
meer naargelang ze al dan niet een bruto
dagloon uitbetaald lu·egen dat tenminste 
gelijk was aan het bij de artikelen 18 en 
19 van het mini:sterieel besluit van 4 juni 
1964 vastgestelde dagelijkse referteloon; 

Overwegende dat niet betwist werd 
dat verweerder maar het minimumloon 
heeft ontvangen, dat ter uitvoering van 
de wet van 16 april 1963 betreffende de 
sociale reclassering van de minder-valiclen 
is bepaald bij artikel 2 van de koninklijke 
besluiten van 9 december 1965 en 
23 maart 1970 tot vaststelling van het 
bedrag en de voorwaarden van toeken
ning van het loon aan de minder-validen, 
die in de beschermde werkplaatsen zijn 
tewerkgesteld, en dat dit minimumloon 
lager is dan het hierboven vermelde 
dagelijkse referteloon bepaald bij de 
artikelen 18 en 19 van het ministerieel 
besluit van 4 juni 1964; 

Overwegende dat, nu uit de tekst van 
het tweede lid van § 2 van artikel 121 
van het koninklijk besluit van 20 decem
ber 1963, lid vervangen bij koninklijk 
besluit van 4 april 1966, blijkt dat, wat 
de in een beschermde werkplaats tewerk
gestelde minder-validen betreft, het in 
aanmerking te nemen minimumloon clat
gene is wat door de ·minister wordt 
bepaald, het arrest niet, zonder de in het 
middel ingeroepen wettelijke bepalingen 
te schenden, een lager minimumloon kon 
jn aB.nmerking nemen ; 

Dat het middel gegrond is ;· 

Om me 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, lid 2, van het Gerechtelijk 
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Wetboek, veroordeelt eiser in de kosten; 
verwijst de zaakt naar het Arbeidshof te 
Brussel. 

16 mei 1973. - 3• kamer. - Voor
zitte?', de H. Wauters, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Verslaggever, de 
H. Janssens. - Gelijlcluidende conclusie, 
de H. Lenaerts, advocaat-generaal. 
Pleiter, de H. Simont. 

3e KAMER. - 16 mei 1973. 

1° CASSATIEMIDDELEN. -DIENST
PLICHT. - MIDDEL GEGROND OP DE 
BEWEERDE VALSHEID VAN EEN VAST· 
STELLING IN DE BESTREDEN BESLIS· 
SING. GEEN BETICHTING VAN 
VALSHEID. NIET ONTVANKELIJK 
MID DEL. 

2° DIENSTPLICHT. - UITSTEL EN 
VRIJLATING VAN DIENST OP MORELE 
GROND. - KoSTWINNER VAN RET 
GEZIN. - IN AANMERKING TE NEMEN 
INKOMEN. - lNKOMSTEN VAN RET 
JAAR NA DE AANVRAAG. - VADER 
OVERLEDEN OF MET EEN OVERLEDENE 
GELIJKGESTELD VOOR EET VERSTRIJ
KEN VAN DE TERMIJN VOOR RET INDIE
NEN VAN DE AANVRAAG. - NIET IN 
AANMERKING TE NEMEN INKOMSTEN. 

1° N iet ontvanlcelijlc is het middel gegrond 
op een bewee1·de valsheid van een authen
tielce vaststelling in de bestreden beslis
sing, wanneer eise1· die beslissing niet in 
de wettelijlce vormen van valsheid heeft 
beticht (1). 

2° Om uitsp1·aalc te doen over een vraag om 
uitstel of v1·ijlating van een dienstplich
tige als lcostwinn'er mag geen 1·elcening 
wm·den gehottden met de inlcomsten van 
het jaar na de aanvraag, wannem· de 
vader reeds v66r het vm·strijlcen van de 
termijn voor het indienen van de aan
vraag overleden is of de voo1·waarden 
vervttlt om met een overleden gezinslid te 
worden gelijlcgesteld (2). (Dienstplicht
wetten, gecoordineerd op 30 april 1962, 
art. 10, § 1, 1°, 11, § 2, en 12, 7o.) 

(1) Cass., 10 december 1968 (Arr. cass., 1969, 
biz. 363); vgl. cass., 16 november 1971 (ibid., 
1972, biz. 269). 

(2) Raadpl. cass., 7 september 1953 (Arr. 
cass., 1953, 815), 9 november 1953 (ibid., 1954, 
152) en 29 juli 1954 (Bull. en PAsrc., 1954, I, 
1003). 
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(QUINTENS.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op I4 februari I973 door de 
Hoge Militieraad gewezen ; 

Over het eerste middel, hieruit afgeleid 
dat in de bestreden beslissing vermeld 
wordt " De vader van appellant, als 
gevolmachtigde, is ter zittingen van 
I3 december I972 en 3I januari 1973 
verschenel). », 

terwijl eiser op deze terechtzittingen 
persoonlijk is verschenen, zodat de pro
cedure door een fundamentele fout is 
aangetast en derhalve nietig is : 

Overwegende dat het middel berust op 
de beweerde valsheid van een authentieke 
vaststelling van de bestreden beslissing 
welke eiser niet bewijst wegens valsheid 
in de wettelijke yormen te hebben aan
geklaagd; 

Dat het middel niet ontvankelijk is ; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van artikel I2, § 1, 7°, en 
andere van de geco6rdineerde dienst
plichtwetten, 

doordat de bestreden beslissing ' de 
aanvraag om vrijlating verwerpt om de 
reden dat de in aanmerking genomen 
inkomsten van de moeder van eiser zowel 
voor I972 als voor I97l het bij artikel 10, 
§ l, 1°, toegelaten maximum waarnaar 
artikel 11 verwijst overschrijden, 

terwijl de vermoedelijke inkoms.ten van 
de moeder van eiser voor 1973 enkel 
67.298 frank zullen bedragen, hetzij 
minder dan het wettelijk maximum : 

Overwegende dat de bestreden beslis
sing, na erop gewezen te hebben dat de 
vader van eiser op het ogenblik van de 
aanvraag met een overleden gezinslid 
diende gelijkgesteld te worden, de aan
vraag om vrijlating gegrond op artikel12, 
§ 1, 7°, van de geco6rdineerde dienst
plichtwetten om de in het middel aange
haalde reden verwerpt ; 

Overwegende dat voorgenoemd arti
kel I2, § I, 7o, naar de voorwaarden 
gesteld in artikel 10, § I, 1° of 2°, of in 
artikel 11 verwijst; 

Overwegende datluidens artikel10, § 1, 
1°, het in aanmerking te nemen inkomen 
dat is van het kalenderjaar voorafgaande 
aan het jaar v66r dat waarin de aanvraag 
werd ingediend, en de militieraad en de 

Hoge Militieraad ertoe bevoegd zijn 
rekening te houden met de inkomsten 
van het daarop volgende j aar of met de 
vermoedelijke inkomsten van het lo
pende jaar, wanneer bewezen is dat deze 
lager zullen zijn ; 

Overwegende dat krachtens artikel 11 
de militieraad en ·de Hoge Militieraad 
bevoegd zijn rekening te houden me"t de 
vermoedelijke inkomsten van het jaar 
volgend op dat waarin de aanvraag werd 
ingediend, indien de ingeschrevene na het 
verstrijken van de termijn gesteld voor de 
indiening van de aanvragen de door 
artikel 10 bepaalde voorwaarden vervult 
ingevolge het overlijden van een gezins
lid; 

Overwegende dat, nu de bestreden 
beslissing vaststelt dat de vader van 
eiser reeds op het ogenblik van de aan
vraag met een overleden gezinslid diende 
gelijkgesteld te worden, de Hoge Militie
raad geen rekening mocht houden met de 
inkomsten van het jaar I973, volgend op 
dat waarin de aanvraag werd ingediend ; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning. 

I6 mei I973. - 3e kamer. - Voor
zitte?" en Verslaggever, de H. Wauters, 
raadsheer waarnemend voorzitter.- Ge
lijkhtidende conclHsie, de H. Lenaerts, 
advocaat-generasl. 

I e KAMER. - 17 mei 1973. 

1° INKOMSTENBELASTINGEN. 
AANSLAG VAN AMBTSWEGE.- BEWIJ
ZEN DIE DOOR DE BELASTINGPLICHTIGE 
KDNNEN GELEVERD WORDEN. - BE
WIJS VAN HET JUISTE BEDRAG VAN DE 
BELASTBARE INKOMSTEN OF BEWIJS 
DAT DE AANSLAG STEUNT OP EEN 

WILLEKEURIG V ASTGESTELDE BELAST
BARE GRONDSLAG~- GEVOLG VAN ELK 

VAN DIE BEWIJZEN. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN. 
AANSLAG VAN AMBTSWEGE.- NIETIG

VERKLARING. - AANSLAG GESTEUND 
OP EEN WILLEKEURIG VASTGESTELDE 

BELASTBARE GRONDSLAG. - BEGRIP. 

3° INKOMSTENBELASTINGEN. 
WETBOEK VAN DE INKOMRTENBELAS-
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TINGEN. - PERSONENBELASTING. -

WET VAN 20 NOVEMBER 1962, ARTI
KEL 88, §§ } EN 4. - lNKOMSTEN 

OVER HET BELASTINGJAAR 1964 ONDER-

WORPEN AAN DEZE 

JNKOMSTEN OVER 

BELASTING. 

DE VROEGERE 

DIENSTJAREN BEHEERST DOOR DE 

GECOORDINEERDE WETTEN BETREFFEN

DE DE INKOMSTENBELASTINGEN. 

4o INKOMSTENBELASTINGEN. 
AANSLAG.EN INKOHIERING.- AANSLAG 

BIJ NAVORDERING VAN RECHTEN. -

WET VAN 30 NOVEMBER 1962, ARTI

KEL 88, §§ l EN 4. - lNKOMSTEN OVER 
HET BELASTINGJAAR 1964 ONDERWOR

PEN AAN DE BIJ HET WETBOEK VAN 

DE INKOMSTENBELASTING INGEVOERDE 

PERSONENBELASTING. - lNKOMSTEN 
OVER VROEGERE DIENSTJAREN BE

HEERST DOOR DE GECOORDINEERDE 

BELASTINGWETTEN BETREFFENDE DE 

INKOMSTENBELASTINGEN. 

5o WETTEN EN BESLUITEN. 

TOEPASSING IN DE TIJD. - WETBOEK 

VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN. -

PERSONENBELASTING. - WET VAN 

20 NOVEMBER 1962, ARTIKEL 88, §§ l 
EN 4.- lNKOMSTEN VAN HET BELAS

TINGJAAR 1964 AAN DEZE BELASTING 

ONDERWORPEN. - lNKOMSTEN OVER 
DE VROEGERE DIENSTJAREN BEHEERST 

DOOR DE GECOORDINEERDE WETTEN 

BETREFFENDE DE INKOMSTENBELAS

TINGEN. 

5o INKOMSTENBELASTINGEN. 
BEROEP VOOR HET HOF VAN BEROEP.

BELASTINGVERHOGINGEN.- WETBOEK 

VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN. -

BEVOEGDHEID :VAN HET HOF VAN 

BEROEP. 

7° INKOMSTENBELASTINGEN. 
BEROEP VOOR HET HOF VAN BEROEP.
BELASTINGVERHOGINGEN. ~ GECOOR

DINEERDE WETTEN BETREFFENDE. DE 

INKOMSTENBELASTINGEN. - BEVOEGD

HEID ~AN HET HOF VAN BEROEP. 

so RECHTSBEGINSELEN (ALGEME

NE). - TOEPASSING VAN DE WETTEN 

IN DE TIJD.- DADELIJKE TOEPASSING 

VAN DE BEVOEGDHEIDSWETTEN. 
ALGEMEEN RECHTSBEGINSEL. - BE

GINSEL BEKRACHTIGD O.A. IN ARTIKEL 3 
VAN HET GERECHTELIJK WETBOEK. 

9o WETTEN EN BESLUITEN. 

TOEPASSING IN DE TIJD. - BEVOEGD

HEIDSWETTEN. - DADELIJKE TOE

PASSING. - ALGEMEEN RECHTSBEGIN
SEL. - BEGINSEL BEKRACHTIGD O.A. 

IN ARTIKEL 3 VAN HET GERECHTELIJK 
WETBOEK. 

10° WETTEN EN BESLUITEN. -
TOEPASSING IN DE TIJD.- DADELIJKE 

TOEPASSING VAN DE BEVOEGDHEIDS
WETTEN. - BE GRIP. 

no RECHTSBEGINSELEN (ALGE

MENE). TOEPASSING VAN DE 

WETTEN IN DE TIJD. - lNKOMSTEN

BELASTINGEN. - WIJZIGING VAN DE 
WET. lNKOMSTEN BUJVEN IN 

BEGINSEL ONDERWORPEN AAN DE WET

GEVING DIE VAN KRACHT WAS OP HET. 

OGENBLIK DAT DE BELASTING HAD 
MOE TEN VASTGESTELD WORDEN. 

12° WETTEN EN BESLUITEN. -

TOEPASSING IN DE TIJD. - lNKOM
STENBELASTINGEN. - WIJZIGING VAN 

DE WET. - lNKOMSTEN DIE BLIJVEN 

ONDERWORPEN AAN DE WETGEVING 

DIE VAN KRACHT IS OP HET OGENBLIK 
DAT DE BELASTING HAD MOETEN 

VASTGESTELD WORDEN.- TOEPASSING 

VAN DIT ALGEMEEN RECHTSBEGINSEL 

IN ARTIKEL 88, § 4, VAN DE WET VAN 
20 NOVEMBER 1962. 

13° INKOMSTENBELASTINGEN. -
BEROEP VOOR HET HOF V .A.N BEROEP. -

BELASTINGVERHOGINGEN. -- VERHO

GINGEN VOOR EEN AANSLAG BIJ NA VOR
DERING VAN RECH'l'EN BETREKKELIJK 

EEN DIENSTJAAR VAN VOOR DIE WELKE 

ONDER DE TOEPASSING VALLEN VAN 

DE WET VAN 20 NOVEMBER 1962. -
BEVOEGDHEID VAN HET HOF VAN 

BEROEP. - STELSEL VAN VOOR DAT 

VAN DE WET VAN 20 NOVEMBER 1962. 

l 0 W annee1· de belastingplichtige van 
ambtswege belast wordt moet hij, indien 
hij wil dat een belastbare g1·ondslag in 
de plaats komt van die welke wordt 
opgeleverd door het inlcomen dat de 
administratie vermoedt, het bewijs leve
ren van het juiste bedrag van zijn 
inkomen; hij heeft oak het recht te vragen 
dat de aanslag wordt nietigverlclaard, 
doch hij dient te bewijzen dat de belast
bare grondslag willekeurig is vastgesteld, 
omdat de administratie een rechtsdwaling 
heeft begaan of gesteund heeft op onjttiste 
feiten of nag uit juiste feiten niet te recht
vaardigen gevolgtrekkingen heeft afge
leid (l). (.Wetb. van de inkomstenbel., 
art. 256 en 257.) 

(1) Cass., 18 juni 1957 (Bull. en PAsiC., 
1957, I, 1254), 21 april 1959 (ibid., 1959, I, 
849) en 24 juni 1963 (ibicl., 1963, I, 1124). 

l 
I 
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2o Door enkel aan te 'I!Oeren dat de ve1·moe· 
dens waarop de belastbare grondslag van 
een aanslag van ambtswege gesteund is 
niet de bewijswaarde hebben die de 
administratie hun geeft, kan de belasting
pliahtige noah . de wijziging van het 
bedrag van die grondslag, noah de nie
tigverlcla1·ing van de aanslag bekomen, 
daar hij zodoende niet aanbiedt het 
bewijs te leveren van het juiste bedrag 
van zijn inlcomsten (l) of van het wille
keurige karakter van de belastbare grand
slag, in de zin van de artikelen 256 en 
257 van het Wetboek van de inkomsten
belastingen (2) (3). 

3o, 4o en 5o De wet van 20 novembm· 1962 
houdende he1·vorming van de inlcomsten
belastingen is van toepassing vanaf het 
belastingjaar 1964 voor de do01· deze wet 
ingevoerde personenbelasting; de bepa
lingen, o.a. van de geaoordineerde wetten 
betreffende de inlcomstenbelastingen, blij
ven evenwel van toepassing voor de 
vastgestelde of vast te stellen belastingen 
ten laste van de aan de pm·sonenbelasting 
onde1·worpen belastingpliahtigen, voor 
de dienstjaren van v66r 1.964·, met 
inbegrip van de navo1·deringen van 
reahten voor deze dienstjaren (4). (Wet 
van 20 november 1962, art. 88, § l en 
4.) 

5o Onde1· de werlcing van het W etboek van 
de inlcomstenbelastingen, is het hof van 
beroep, binnen de grenzen van het gesahil 
dat 1·egelmatig bij het hof aanhangig is 
door het beroep van de belastingplichtige 

(1) Raaclpl. cass., 4 maart 1969 (Ar1·. cass., 
1969, biz. 624). 

(2)· Cont?·a : cass., 20 september 1955, 
redenen (Bttll. en PASIC., 1956, I, 20 en 135). 
Raadpl. cass., H oktober 1958 (ibid., 1959, I, 
157), 24 juni 1963 (ibid., 1963, I, 1124) en 
18 oktober 1966 (Arr. cass., 1967, blz. 233). 

(3) In verband met het begrip willekeurige 
aanslag waarcloor de nietigverklaring van de 
beiasting wordt verantwoord, raadpl. cass., 
30 november 1954 (Bull. en PAsic., 1955, I, 
287) en de conciusie van het openbaar minis
terie; nc-ot 3 onder cass., 8 november 1955 
(ibid., 1956, I, 226), 24 april en 29 mei 1956 
(ibid., 1956, I, 892 en 1036), 26 mei 1959 
(ibid., 1959, I, 982), 15 december 1959 (ibid., 
1960, blz. 446) en 10 november 19M (ibid., 
1965, I, 250). 

(4) Raadpl. cass., 23 september 1969 (Arr. 
cass., 1970, biz. 89 ). 

(5) Oass., 18 november 1969 (A1·1·. cass., 
1970, biz. 281) en de noot; 2 februari 1972 
(ibid., 1972, blz. 525). 

tegen de beslissing van de directettr der 
belastingen, bevoegd niet alleen om na 
te gaan of de wettelijlce voorwaarden 
vervtdd zijn om de bela8tingverhogingen 
toe te passen en of het bedrag ervan de 
wettelijlce aanslagvoet niet overschrijdt, 
doch ook om de gepastheid en het bedrag 
ervan te beoordelen op gmnd van feite
lijlce overwegingen (5). (Wetb. van de 
inkomstenbel., art. 267.) 

7° Onder de werlcing van de gecoo1·dinem·de 
wetten betreffende de inlcomstenbelastin
gen was het hof van beroep, binnen de 
grenzen van het gesahil dat regelmatig 
bij het hof aanhangig was door het 
beroep van de belastingplichtige tegen de 
beslissing van de directeur der belas
tingen, bevoegd om na te gaan of de 
wettelijke vooTwaarden vm·vttld wa1·en om 
de belastingverhogingen toe te passen en 
of het bedmg ervan het wettelijk bedrag 
niet overschreed, doch het was niet 
bevoegd om de gepastheid en het bedmg 
van die vm·hogingen te beoo1·delen op 
g1·ond van feitelijke overwegingen; de 
minister van financien was ove1·eenlcom
stig artilcel 9 van het besluit van de 
Regent van 18 maa1·t 1.831 alleen bevoegd 
om uitspmalc te doen over de kwijtschel
ding van de belastingve1·hogingen ten 
lcohiere gebracht tm· ttitvoering van 
m·tilcel 57 van genoemde belastingwet
ten (6). 

8° en 9° Een algemeen Teahtsbeginsel (7), 
belcmchtigd ondeT meer in artilcel 3 

(6) Oass., 8 november 1949 (Bull. en PASIC., 
1950, I, 131) en de conclusie van Procureur
generaal Ganshof van der Meersch, toen 
advocaat-generaai; 22 november 1949 en 
7 februari 1950 (ibid., 1950> I, 179 en 393); 
8 februal'i 1954 (ibid., 1954, I, 501) en 9 april 
1968 (A1-r. cass., 1968, blz. 1041); raadpl. cass., 
22 februari 1955 (Bull. en PASJC., 1955, I, 685) 
en de conciusie van Procureur-generaai 
Ganshof van cler Meersch, toen advocaat
generaal. 

(7) " Propos sur le texte de la Ioi et les 
principes gem\raux du droit "• rede door 
procureur-generaal Ganshof van der Meersch 
uitgesproken ter plecbtige openingszitting 
van het Hof van cassatie van 1 september 
1970, blz. 124; conciusie van Procureur
generaal Ganshof van der Meersch, v66r cass., 
22 oktober 1970 (Bull. en PAsm., 1971, 
biz. 144), inzonderheid, biz. 154 en 158; 
conclusie van Eerste Advocaat-generaai 
P. Mahaux, voor cass., 9 februari 1972 ('ibid., 
1972, blz. 530), inzonclerheicl, biz. 535. 


