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weerder J ean Andre, beklaagde, is inge
steld : 

Overwegende dat uit de stukken waat
op het Hof vermag acht te slaan, niet 
blijkt dat eisers voorziening werd bete
kend aan de verweerder ; 

Dat zij derhalve niet ontvankelijk is ; 

Om die redenen, decreteert de a.fstand 
van de voorziening, voor zover zij gericht 
is tegen de beslissingen op de civielrechte
lijke vorderingen van de verweerders 
J ean Andre, Octave Andre en Clothilde 
Neulens, vernietigt het bestreden arrest, 
voor zover het, rechtdoende op de straf
vordering ingeste1d tegen eiser, tegen hem 
veroordelingen uitspreekt ; verwerpt de 
voorziening voor het overige; beveelt 
dat van dit arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van de gedeeltelijk 
vernietigde beslissing; veroordeelt eiser 
in de helft van de kosten ; laat de overige 
kosten ten laste van de Staat ; zegt dat 
er geen grand is tot verwijzing. 

12 november 1973. - 2• kamer. 
Voo1·zittm·, de H. Trousse, r aadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, 
d e H. Legros.- Gelijkluidende conclusie, 
de H. Delange, advocaat-generaal. 
Pleite1·, de H. Van Ryn. 

2e KAMER. - 12 november 1973. 

VOORZIENING IN CASSATIE. 
VoRliL - STRAFZAKEN. - Vo.oRziE
NING IN CASSATIE BIJ' BRIEF INGESTELD. 

NIET-ONTVANKELIJ'KHEID. 

Niet ontvankelijk is de voo1·ziening die 
in stmfzaken bij b1·iej w01·dt ingesteld ( 1). 
(Art. 417 Sv. ; art. 1 wet van 25 juli 
1893.) 

(GREGOIRE.) 

ARREST (ve1·taling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 27 april 1973 gewezen door het 
H of van beroep te Luik ; 

Overwegende dat, wanneer zoals te 

(1) Cass., 8 mei 1973 (A1'1'. cass., 1973, 
biz. 849). 

dezen eiser zich niet in hechtenis bevindt 
of gei:nterneerd is, de verkla.ring van be
roep in cassatie, luidens artikel 417 van 
het Wetboek van strafvordering, door 
de eiser of door een advocaat, houder van 
de stnkken, moet worden gedaan aan de 
griffier van het rechtscollege dat de be
streden beslissing heeft gewezen en door 
de verldaarder en de griffier moet worden 
ondertekend ; 

Overwegende dat deze bij de wet voor
geschreven formaliteiten substantieel zijn 
en door geen andere mogen vervangen 
worden; 

Overwegende dat eiser zich in cassatie 
heeft voorzien bij brief gericht aan de 
procureur-generaa.l bij het Hofvan beroep 
te Luik en tot de procureur-generaal bij 
het H of van cassatie ; dat zijn voorzie
ning niet ontvankelijk is; 

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

12 november 1973. - 2• kamer. -
Voo?·zitte?", de H. Trousse, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, 
de H. Closon. - Gelijklttidende conclttsie, 
de H. Delange, advocaat-generaal. 

2• KAMER. - 12 november 1973. 

VOORZIENING IN CASSATIE. 
TERMIJN.- STRAFZAKEN:- VobRZIE
NING TEGEN EEN EINDBESLISSING OP 
TEGENSPRAAK. 

Bttiten het geval van a1·tikel 40, lid 4, 
van cle wet van 15 juni 1935 is te laat 
ingecliend de vo01·ziening clie in stmj
zaJcen tegen een eindbeslissing op tegen
spmak wo1·clt ingesteld, na het ve?·stl'ij
ken van cle tem~ijn bij a1·tikel 37:1 van 
· het W etboek van stmfvo?"cle!·ing be
paalcl (2). 

(MANDERLIER, GORY EN LEON.) 

ARREST (ve1·taling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 10 mei 1973 gewezen door het 
Hof van beroep te Luik ; 

(2) Cass., 15 mei 1973 (Arr. cass., 1973, 
blz. 878). 
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Betreffende de voorzieningen van Paul 
Manderlier en van Andre Gohy : 

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

Betreffencle de voorziening van Daniel 
Leon : 

Overwegende dat het arrest een eind
arrest is en op tegenspraak is gewezen en 
artikel 1 van de wet van 9 maart 1948 
te deze niet toepasselijk is, zodat de 
voorziening, die is ingestelcl op 23 mei 
1973, dit is mi het verstrijken van de 
termijn bepaald bij artikel 373 van het 
Wetboek van strafvordering, laattijdig 
en d8l·halve :r;iiet ontvankelijk is ; 

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

12 november 1973. - 2e kamer. -
Tlo01·zitte?·, de H. Trousse, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1', 
de H. Closon. - Gelijkluiclencle conchtsie, 
de H. Delange, advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 12 november 1973. 

VOORZIENING IN CASSATIE. 
VoRM. - . STRAFZAKEN. - NEERLEG
GING VAN MEMORIES. - MEMORIE VAN 
DE ElSER TER GRIFFIE VAN RET HOF 
NEERGELEGD NA RET VERSTRIJKEN VAN 
DE TERMIJN BIJ ARTIKEL 420bis, LID 2, 
VAN RET WETBOEK VAN STRAFVORDE
RING GESTELD. - NIET ONTVANKE
LIJKE MEMORIE, 

Niet ontvankelijlc is cle memoTie, tot staving 
van een voo1·ziening in st?·afzalcen, clie 
te1· g?·itfie van het Hof is nee1·gelegcl na 
het ve?·st?·ijlcen van cle te?·mijn b~j a?·ti
lcel 420bis, licl 2, van het Wetboelc van 
stmfvoTcle?·ing gestelcl ( 1). 

(LESSARD.) 

ARREST (Ve?"taling). 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 

(1) Cass., 6 november 1973, stt1Jra, blz. 279. 

arrest, op 29 mei 1973 gewezen door h et 
Hof van beroep t.e Brussel ; 

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

Om die redenen, en zonder acht te 
sla.an cp de 1nemorie, door eiser neerge
legd na het verstrijken van de termijn 
b epaald bij artikel 420bis van het Wet
boek van strafvordering, verwerpt de 
voorzienmg ; veroordeelt eiser in de 
kosten. 

12 november 1973. - 2e kamer. -
Voorzitte1·, de H. Trousse, raaclsh eer 
waarnemencl voorzitter. - Ve1·slaggevm·, 
de H. Closon. - Gelijkltticlencle conclttsie , 
de H. Delange, aclvocaat-generaal. 

2e KAMER. - 12 november 1973. 

HERZIENING. - NIEUW FElT. -
VERWIJZING NAAR EEN HOF VAN 
BEROEP. - VOORWAARDEN. 

1'Vannee1· in een 1·egelmatige aanvmag tot 
he1·ziening een feit wo?"clt aangevoeTcl clat 
zich heeft vo01·geclaan sincls cle ve?·oo?·
cleling of waa1·van cle vm·zoeke1· het 
bestaan ten tijcle van het gecling niet 
heeft hmnen aantonen en waantit het 
bewijs van zijn onschulcl lean volgen of 
volgens hem volgt, ontvangt het Hof cle 
aanv1·aag en beveelt cla~ een oncle1·zoek 
clo01· een hoj van beToep zal w01·clen 
ingestelcl (2). (Artt. 443, lid 1, 3°, 
444 en 445, lid 3 Sv.) 

(COURTOY.) 

ARREST (ve?·taling). 

RET HOF ; - Gelet op het door 
Mr. Ansiaux, advocaat bij het Hof van 
cassatie, OIJ.clertekencle en ter griffie van 
h et Hof op 22 juni 1973 neergelegde 
verzoekschrift van Claude Com·toy tot 
herziening van het in kracht van gewijs
cle gegane arrest van 31 oktober 1967 

(2) Cass., 4 oktober 1965 (Bull. en P.A.siC., 
1966, I, 168); raadpl. cass., 11 december 1967 
(A1-r. cass., 1968, blz. 531) en 24 januari 1972 
(ibicl., 1972, blz. 502). 
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van bet Hof van beroep te Brussel, 
waarbij bij, om in bet arrondissement 
Brussel tussen 7 en ll augustus 1965 
ter uitvoering van twee diefstallen door 
middel van braak, inklinuning of valse 
sleutels en van een poging tot dergelijke 
diefstal, door enigerlei feit zodanige hulp 
te hebben verleend dat de misdaad of 
het wanbedrijf zonder zijn bijstand niet 
had kunnen worden gepleegd, werd ver
oordeeld tot zes maanden gevangenis
straf en tot ontzetting gedurende vijf 
jaar van de rechten die in artik9l 31 
van het Strafwetboek zijn opgenoemd ; 

Gelet op het met redenen omkleed 
gunstig advies van drie advocaten bij 
het hof van beroep, die meer dan tien 
jaar op de tabel zijn ingeschreven, welk 
advies bij het verzoekschrift is gevoegd ; 

Overwegende dat de aanvraag tot 
herziening gegrond is op het feit dat een 
medeveroordeelde van de verzoeker, 
Raymond Buzzi, op. 9 november 1970 
tot de procureur des Konings te Brussel 
een brief heeft gericht, waarin hij zegt : 
«Lance (andere medeveroordeelde) heeft 
mij nooit verzwegen dat hij sonm1ige 
vrienden beschermde en dat Courtoy 
( ... ) geheel onschuldig was "• a lsmede 
op het feit dat, toen dezelfde medebe
klaagde Buzzi op 14 december 1970 door 
de gerechtelijke politie werd verhoord, 
hij zijn gezegden heeft bevestigcl, terwijl 
hij op dat ogenblik pas uit de gevangenis 
was ontslagen en hij vrij kon spreken, 
zoncler enige vnies of hoop ; 

Overwegende clat het bewijs dat de 
verzoeker onschuldig is, schijnt te volgen 
en volgens hem volgt, uit voornoemde 
feiten en omstandigheden die zich heb
ben voorgedaan sedert zijn veroordeling 
en waarvan hij het bestaan niet heeft 
kunnen a.antonen ten tijde van het ge
ding; 

Dat, met toepassing van artikel 443, 
go, van het vVetboek van strafvordering, 
gewijzigd bij de wet van 18 juni 1894, de 
aanvraag tot herziening derhalve ont
vankelijk is ; 

Gelet op de artikelen 443, 444 en 445 
van het Wetboek van strafvordering, 
die gewijzigd zijn bij de wet van 18 jtmi 
1894; 

Om die redenen, ontvangt de aanvraag 
tot herziening; beveelt dat de aanvraag 
zal worden onderzocht door het Hof van 
beroep te Luik ten einde nate gaan of de 
tot staving van de aanvraag aangevoerde 
feiten beslissend genoeg zijn om de zaak 
te herzien ; houdt de kosten aan. 

12 november 1973. - 2e kamer. 

V oo?·zitte?· en V e?·slaggeve?·, de H . Trousse, 
raadsheer waarnemend voorzitter. -
Gelijklttidende conclusie, de H. Delange, 
advocaat-generaal. - Pleite1·, de H. An
siaux. 

2° KAMER. - 13 nov~mber 1973. 

GENEESKUNST. VERHANDELING 
VAN SLAAPJ\UDDELEN EN VERDOVENDE 
MIDDELEN.- VEROORDELING VAN DE 
BEKLAAGDE WEGENS RET VERGEMAK
KELIJKEN AAN AND REN VAN RET GE
BRUIK VAN DERGELIJKE MIDDELEN 
DOOR EEN LOKAAL TE VERSCHAFFEN. 
- CoNCLUSIE.- Bl!:SLISSING WAARBIJ 
NIET WORDT VASTGESTELD DAT DIT 
LOKAAL TOT DIT DOEL VERSCHAFT 
WERD. - NIET GEMOTIVEERDE . BE
SLISSING. 

Niet gemotivee1·d is de beslissing wam·bij 
een beklaagde wo?'dt ve?·oo1·deeld om aan 
ande1·en het gebntilc van slaapmiddelen 
of ve1·dovende middelen te hebben ve?'
gemakkelijlct doo?' een lolcaal tot dit doel 
te hebben ve1·schajt, zonde1· vast te stellen 
dat dit lokaal ve1·schajt we1·d met het 
weze. het oolc subsidiai1· doel dit gebi·uilc 
mogelijlc te malcen te1·w~jl dit in conclusie 
betwist was (1). (Art. 97 Grand
wet ; art. 3 wet van 24 februari 
1921.) 

(CLAEYS.) 

ARREST. 

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

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de sch encling ·van de artikelen 3 van de 
wet van 24 februari 1921 en 97 van de 
Grondwet, 

do01·dat het arrest de telastlegging 
bewezen verklaart om de redan clat 
" artikel 3 van de wet van 24 februari 
1921 ieder feit straft waardoor het ge
bruik van verdovingsmiddelen aan een 
andere vergemakkelijkt werd, weze het 
met een kwaad opzet of gewoon maar 
door nalatigheid en onvoorzichtigheid, 

(1) Raadpl. cass., 14 april 1969 (.Ar1·. cass., 
1969, biz. 757), 6 juni 1972 (ibid., 1972, 
biz. 941) en 5 maart 1973 (ibid., 1973, biz. 652). 
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dat het feit zelf de Club « De clolle Mol " 
in voormelde vomwaarden te hebbEn 
blijven openhouclen een dergelijke na
latigheid uitmaakt "• 

tenvijl, ee1·ste onde1·deel, uit de tekst van 
artikel 3 van de wet van 24 februari 1921 
duiclelijk blijkt clat het hier gaat om een 
opzettelijk misclrijf en niet om een 
schuldmisclrijf zoals het arrest verkeercle
lijk schijnt voor te houden en clat bijge
volg het feit client gepleegd met het 
voornemen een misdadig doe! te bereiken 
om strafbaar gesteld te zijn, zoclat een 
nalatigheid of onvoorzichtigheid, waarbij 
dit opzet afwezig is, niet volstaat; 

tweecle ondm·deez: uit deze motivering 
niet met zekerheid kan afgeleicl worden 
of de rechter in beroep het misdrijf om
schreven in artikel 3 van de wet van 
24 februari 1921 als een schulclmisclrijf 
beschouwde, hetgeen een schending van 
artikel 3 zou uitmaken, dan wei of hij 
het als een opzettelijk misclrijf beschouw
cle, in welk geval een gewone nalatigheid 
of onvoorzichtigheid onvoldoencle is, 
zodat deze dubbelzinnige motivering 
een schending vormt van artikel 97 
van de Grondwet : 

Overwegende dat eiser vervolgd werd 
om het gebruik van verdovende midde
len te hebben vergemakkelijkt door een 
lokaal tot dit doel te hebben verschaft ; 

Overwegende dat hij in conclusie, 
zoals het arrest het releveert, had voor
gehouden dat de door hem opengehouclen 
club niet tot hogervermeld cloel was op
gericht, dat « he1;; in de lokalen aangeplakt 
reglement in zijn artikel 5 het verbruik 
en verhandelen van drugs streng verboocl 
en dat hij (eiser) regelmatig rokers en 
verkopers van drugs aan de deur moest 
zetten "; 

Overwegencle dat noch uit de in het 
middel aangehaalde considerans, noch 
uit enige andere beschouwing van het 
arrest blijkt dat eiser een lokaal heeft 
verschaft met het weze het ook subsidiair 
doel dat er verdovende middelen zouclen 
worden gebruikt ; 

Dat het middel in die mate gegrond is ; 

Om die redenen, en zonder acht te 
slaan op de andere middelen, die tot geen 
vernietiging zonder verwijzing aanleiding 
kunnen geven, vernietigt de bestreden 
beslissing in zoverre ze eiser op de stra.f
vordering veroordeelt ; beveelt dat van 
dit arrest melding zal worden gemaakt op 
de kant van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing ; laat de kosten ten laste van 
de Staat ; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar het Hof van beroep te Gent. 

13 november 1973. - 2e kamer. -
Voo1·zitte1·, de H. vVauters, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggever, 
de H. Chatel. - Gelijkl~~idende conclusie, 
de H. Lenaerts, advocaat-generaal. -
Pleite1·, de H. A. De Becker (van de balie 
te Brussel). 

2e KAMER. - 13 november 1973. 

SPELEN EN WEDDENSCHAPPEN.
EXPLOITATIE VAN KANSSPELEN. 
BESTANDDELEN VAN HET 1\'ITSDRIJF. 

De daadwe1·kelijke ~~itbetaling van een 
p1·ijs is geenszins een bestandcleel van 
het miscb·ijj exploitatie van kanssJJelen ; 
het volstaat dat de spele1·s, doo1· aan het 
spel deel te nemen, een beJJaald voo1·deel 
in specien of in nat~wa kunnen beko
men ande1· dan het enkel voo1·deel om te 
mogen voo1·tspelen ( 1). (Art. 1 wet van 
24 oktober 1902; enig artikel wet van 
19 april 1963.) 

(HUYGHE, DEBAERE EN DEPAUW.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 15 september 1972 gewezen 
door het Hof van beroep te Gent ; 

Over het middel door eerste eiser 
afgeleid uit de schending van artikel 97 
van de Gronclwet en van de artikelen 1, 4, 
5 en 6 van de wet van 24 oktober 1902 
op het spel zoals aangevuld door de wet 
van 19 april 1963, 

doo1·dat het arrest, om eiser te veroor
delen, vs.ststelt dater gespeelcl werd met 
het doel in aanmerking te komen voor 
de te winnen prijzen, 

te1·wijl niet vastgesteld wordt en niet 
kon vastgesteld worden clat een prijs 
wercl uitgecleeld vermits nooit een prijs 
werd sfgegeven ; aldus, ~r.osls in eisers 

. conclusie voorgehouden, enkel een overi
gens niet strafbare poging bestond, ver
mits het essentieel element tot strafba~>r
heid de uitbetaling van de prijs is : 

Overwegende dat eiser vervolgd en 

(1) Raadpl. cass., 2 december 1963 (Bull. 
en PAsiC., 1964, I, 346) en 21 april1969, rede
nen (Arr. cass., 1969, blz. 780). 
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veroordeeld werd om voordeel uit kans
spelen te hebben getrokken ; dat de daad
werkelijke uitbetaling van een prijs 
geenszins een bestandcleel uitmaakt van 
dit misdrijf; · 

Overwegende dat eiser voorgehouden 
had dat hij aan de spelers geen andere 
kans van verrijking of stoffelijk voordeel 
bood dan het recht om gratis verder te 
spelen; 

Overwegende dat de rechter desaan
gaande vaststelt dat niet gespeeld werd 
« met het doe! om gratis verder te spelen, 
maar ;vel om verder in aanmerking te 
komen voor de te winnen prijzen ; de 
voorronde diende ter eliminatie en 
vormde een geheel met de eindronde 
waarbij de prijs zou worden toegekend; 
de spelers wisten van meet af aan dat ze 
de voorronde dienden te spelen om voor 
de prijs te lnmrten in aanmerking ko 
men » ; dat hij aldus eisers conclusie 
regelmatig beantwoordt en tevens zijn 
beslissing wettig met redenen omkleedt ; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

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

Om d ie redenen, verwerpt de voor
·ziening; veroordeelt de eisers in de kos
ten. 

13 november 1973. - 2e kamer. -
Voo1·zitte1·, de H. Wauters, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Vm·slaggeve1·, 
de H. Chatel. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Lenaerts, advocaat-generaal. -
P leite1·, de H. Verstringhe (van de balie 
te Gent) . 

2e KAMER. - 13 november 1973. 

1° RECHTERLIJK GEWIJSDE. 

(1) en (2) Raadpl. cass., 5 januari 1948 
·(Bull. enPL'src., 1948, I, 2) en denoten3 en 4; 
23 november 1971 en 9 mei 1972 (A1'1'. cass., 
1972, biz. 302 en 835) met de noten onder deze 
.arres ten. Zie ook H et 1'echtm·lijlc gezci1sde en het 
Gm·echtelijlc Wetboelc , rede door Eerste Advo
caat generaal Paul Mabaux uitgesproken op de 
plechtige openingszitting van 1 september 
1971, biz. 39 en 40, alsook de arresten waar
van. sprake in de noten 145 en 146; TRoussE, 
Principes genhaux d~t d1·oit penal positif belge, 

STRAFZAKEN. VOORTDUREND 1\US
DRIJF. - FElTEN DIE DIT MISDRIJF 
OPLEVEREN GESTRAFT DOOR EEN . IN 
KRACHT VAN GEWIJSDE GEGANE VER
OORDELENDE BESLISSING. - RECHTER
LIJK GEWIJSDE DAT SLECHTS BETREK
KING HEEFT OP DE ALDUS GESTRAFTE 
FElTEN. - FElTEN VAN DEZELFDE 
AARD LATER GEPLEEGD. GEEN 
RECHTERLIJK GEWIJSDE. 

. 2° OVERSPEL EN ONDERHOUD VAN 
BIJZIT.- 0NDERHOUD VAN BIJZIT.
FElTEN DIE DIT MISDRIJF OPLEVEREN 

.GESTRAFT DOOR EEN IN KRACHT VAN 
GEWIJSDE GEGANE BESLISSING. 
RECHTERLIJK GEWIJSDE DAT SLECHTS 
BETREKKING HEEFT OP DE FElTEN DIE 
ALDUS ZIJN GESTRAFT. -FElTEN VAN 
DEZELFDE AARD LATER GEPLEEGD. 
GEEN RECHTERLIJK GEWIJSDE. 

3° RECHTSBEGINSELEN (ALGE-
MENE). - STRAFZAKEN. - TWEEDE 
VEROORDELING UITGESPROKEN vVEGENS 
NIEUWE FElTEN GEPLEEGD NA IDEN
TIEKE FElTEN, DIE EEN VOORTDUREND 
1\HSDRIJF OPLEVEREN EN DIE EEN 
EERSTE IN KRACHT VAN GEWIJSDE 
GEGANE VEROORDELENDE BESLISSING 
HEBBEN GEREQHTVAARDIGD. - GEEN 
SCHENDING VAN HET BEGINSEL « NON 
BIS IN IDEllf ». 

1o en 2° H et gezag van gewijsde van een in 
lcmcht van gewijsde gegane ve1'001'deling 
wegens onde?'l~oud van bijzit, geldt niet 
voo1· de jeiten van dezelfde aa1·d, die na 
deze ve1·oo1·deling zijn gepleegd (1). 

3° Het algemeen 1·echts.beginsel Non b is 
in idem wordt niet geschonden als de 
1·echtm· een belclaagde ve1'001'deelt wegens 
nieuwe jeiten gepleegd na identieke 
jeiten die een vooTtdu1·end misd1·ijj 
oplevm·en en die een ee1·ste in k1·acht van 
gewijsde gegane ve1'001'delende beslissing 
hebben ge1·echtvaa1·digd (2) (3). (Impli
ciete oplossing.) 

nrs. 2196, 2230 en 2231 (in Novelles, Droit 
penal, d. I) ; RIGAUX en TROUSSE, Les m·imes 
et les deli.ts du Code penal, d. V, biz. 484; 
C. J. VANHOUDT en W. CALEWAERT, Belgisch 
Stm.f1·echt, d. II, nrs. 620 en 628; Rep. p1'Gt. d~t 
d1·. belge, v 0 .Adulte1·e et ent1·elien de conc~tbine, 
ru·. 37; Revue de d1·oit penal, 1964-1965, 
Chronique trimestrielle de jurisprudence, 
biz. 1096. 

(3) Vgl. cass., 27 juni 1972 (Ar1·. cass., 1972, 
biz. 1036). 
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(MONTEYNE, T. SWINNEN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 27 december 1972 door het 
Hof van beroep te Gent gewezen; 

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

Ov§lr het middel afgeleid uit de schen
ding van h et a lgemeen rechtsbegin.sel 
Non bis in idem, geste1.md op de exceptie 
van het gewijsde, en van artikel 97 van 
de Grondwet, 

. do01·dat het bestreden arrest eiser op
meuw wegens onderhoud van bijzit ver
oordeelt nadat hij reeds voor een derge
lijk feit was bestraft, 

te1·wijl het een fictie is t e beweren da.t 
na bestraffing van bedoeld wanbeclrijf er 
bij voortzetting van de feiten een nieuw 
misdrijf zou ontstaan ; daartoe een her
nieuw.de tussenkorn.st van de miscladige 
wil noodzakelijk is ; het arrest niet ant
woordt op eisers conclusie wa&rin cleze 
voorgehouden h eeft dat " door het feit 
dat hij met zijn bijzit samenwoont er 
integend eel een tussenkomst van de wil 
noodzakelijk is om de voortclurende toe- · 
stand te doen ophouden n : 

Overwegende dat h et arrest, mede door 
verwijzing naar de motieven van de 
eerste rechter, vaststelt dat eiser vervolgd 
werd wegens h et feit van onderhoud van 
bijzit, gepleegd na de datmn waa.rop een 
vroegere veroordeling uit hoofde van 
dezelfde telastlegging onherroepelijk was 
geworden, en beslist dat, nu de eenheid 
van opzet terzake noodza kelijk verbroken 
is na bedoelde in kracht van gewijsde ge
gane veroordeling, eiser zich niet kan 
beroepen op d e exceptie van h et gewijsde ; 

Overwegende dat h et arrest de in het 
middel aangehaalde conclusie regelmatig 
en wettelijk beantwoordt. door te ver
melden dat h et misdrijf na de eerste 
veroordeling door d e wil van d e b eldaagde 
is blijven voortduren, zodat de misdadige 
toestand door h em opzettelijk wordt 
gehancli1aafd ; 

D at h et middel niet kan aangenomen 
worden; 

En oven\•egende dat de substartiele 
of op straffe van nietigheid voorgeschre
ven rechtsvormen werden nageleefd en 
dat de beslissing overeenkomstig de wet 
is ; 

In zoverre de voorziening gericht is 

tegen de beslissing op de civielrechtelijke 
vordering : 

Overwegende dat eiser geen bijzonder 
middel aanvoert ; 

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

13 november 1973. - 2e kamer. 
V oo?·zitte?', de H. Wauters, r aadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggever, 
d e H. Versee. - Gelijklttidende conclusie, 
de H. Lenaerts, advocaat-generaal. -
Pleite1·, de H. A . Mares (van de balie te 
D endermonde) . 

2e KAMER. - 13 november 1973. 

1° STRAF.- GELDBOETE.- 0PDECIE-
1VIEN. - WET VAN 22 DECEMBER 
1969. - 0NZEKERHEID OMTRENT RET" 
FEIT OF HET l\USDRIJF VOOR OF NA 
DE INWERKINGTREDING VAN DEZE WET" 
IS GEPLEEGD. - NIET WETTELIJK 
GERECHTVA.ARDIGDE TOEPASSING VAN 
DEZE WET. 

2° VOORZIENING IN CASSATIE. 
VORM. STRAFZAKEN. 

GESCHRIFT DAT « MEMORIE » WORDT 
GENOEMD EN TER GRIFFIE VAN HET 
HOF IS NEERGELEGD.- NIET ONDER
TEKEND · GESCHRIFT. HET HOF 
SLAAT ER GEEN ACHT OP. 

1° Niet wettelijk ge?·echtvaa?·digd is · de· 
toepassing op een geldboete van de ve?·
hoging met 290 deciemen, ingevoe1·d bij 
de wet van 22 decembe1· 1969, wannee1· 
de vaststellingen van de beslissing in 
het onzelce1·e laten of het miscl?·ijf gepleegri 
is v661· of na 10 jamtari 1970, dag waa?'
op deze wet in we?·lcing geflreden is (1). 

2° Het Hof slaat geen acht op een geschnjt, 
zelfs al wonlt het « memo1·ie n ge
noemd, dat tot staving van de voo1·ziening 
van de beklaagde is nee1·gelegd, wanneer 
dit niet is onde1·telcend (2). (Artt. 422 
en 425 Sv.) 

(1) Cass., 12 ,november 1973, sttp?·a, blz. 297. 
(2) Cass., 28 juni 1971 (A1'1'. cass., 1971, 

blz. 1105); 25 september 1972 (ibid., 1973, 
blz. 95); raadpl. cass. , 2 april 1073 (ibid., 
1973, blz. 773). 
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(EYCKERMANS, T. VANDENDORPEL.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op h et bestreden 
arrest, op 17 april 1973 gewezen door 
het Hof van beroep te Brussel ; 

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

Over h et middel ambtshalve afgeleid 
uit de schending van artikel 1 van de· 
wet van 5 maart 1952, gewijzigd bij het 
·enig artikel van de wet van 22 december 
1969 : 

Ovenvegende dat het arrest ten laste 
-van eiser het feit bewezen verklaa.rt te 
.Sint-Katelijne-vVaver, tussen 1 januari 
1969 en 14 mei 1971, onderhoud van 
bijzit ·te h ebben gepleegd, en hem des
wege veroordeelt bij b evestiging van 
llet beroepen vonnis tot een geldboete 
van 50 frank « verhoogd met 290 opde
·ciemen » en aldus 1.500 frank uitmaken
de; 

Overwegende dat de wet van 22 decem
ber 1969 tot v erhoging van de geldboete 
. met 290 opdeciemen, op 10 januari 1970 
in werking is getreden ; dat de bij die wet 
voorgeschreven verhoging van de geld
boeten niet toepasselijk is op geldboeten 
uitgesproken wegens misclrijven gepleegd 
·v66r die inwerkingtreding ; dat het 
•arrest n iet vaststelt da.t het onderhoud 
van bi jzit na 9 januari 1970 werd voort
.gezet, zodat het de toepassing niet recht
·vaardigt van artikel 1 van de wet van 
5 maart 1952, gewijzigd bij het enig 
.artikel van de wet van 22 december 
1969, en d e in h et rniddel aangehaalde 
wetsbepaling schendt ; 

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

II. In zoverre de voorziening gericht 
is t egen de beslissing op de civielrechte
lijke vordering 

Overwegende dat eiser geen middel 
aanvoert; 

Om die redenen, en zonder acht te 
slaan op de niet getekende memorie ter 
griffie van het Hof tot staving van de 
voorziening neergelegd, vernietigt het 
bestreden arrest in zoverre het de geld
boete van 50 frank met 290 opdeciemen 
verhoo gt ; verwerpt de voorziening voor 

het overige ; beveelt dat melding van dit 
arrest zal worden gemaakt op de kant van 
de gedeeltelijk vernietigde beslissing; 
veroordeel t eiser in de helft van de kosten 
en laat bet overige tenlaste van d e Staat ; 
verwijst d e zaak naar bet Hof van be
roep te Gent, dat slechts uitspraak zal 
doen over d e toepassing van de opde
ciemen op d e geldboete. 

13 november 1973. - 2e kamer. -
V oo1·zitte1·, d e H. V\T auters, raadsbeer 
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, 
de H . Versee.- Gelijkluidencle conclusie, 
de H. Lenaerts, advocaat-generaal. -
Pleite1·, de H. Van Pee.terssen (van de 
balie te Antwerpen). 

3e KAMER. ~ 14 november 1973. 

1o SOCIALE ZEKERHEID. - WERK
LOOSHEIDSVERZEKERING. - RECHT OP 
DE WERKLOOSHEIDSUITKERING . 
0NTZEGGING WEGENS WEIGERING EEN 
PASSENDE DIENSTBETREKKING TE AAN
VAARDEN. - VORDERING VOOR HET 
ARBEIDSGERECHT INGESTELD. - CON
CLUSIE WAARIN HET PASSEND KARAK

TER VAN DE DIENSTBETREKKING WORDT 
BETWIST. - BESLISSiNG WAARBIJ DE 
VORDERING WORDT AFGEWEZEN ZON
DER OP DE CONCLUSIE PASSEND TE 
ANTWOORDEN.- NIET GEMOTIVEERDE 
BESLISSING . 

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. --;-- BURGERLIJKE 
ZAKEN. - BESLISSING WAARBIJ EEN 
VORDERING WORDT AFGEWEZEN ZON
DER TE ANTWOORDEN OP MIDDELEN 
WAAROP DEZE IS GEGROND. - NIET 
GEMOTIVEERDE BESLISSING. 

1° en 2° N iet Tegelmatig gemotivee1·d is de 
beslissing die . ajw~izend beschilct op de 
vo1·de1·ing , die voo1· het m·beidsge1·echt is 
ingestelcl doo1· de we1·lcloze aan wie het 
1·echt op we1·lcloosheidsttitke1·ing was ont
zegd, zonde1· passend te antwoo1·clen op 
de conchtsie wam·in cleze we1·kloze deed 
gelden dat de weige1·ing alleen zich voo1· 
een we1·vingsexamen van de Staat aan 
te melden, niet leon gelijkgestelcl woTden 
met de weige1·ing een passencle dienst
bet?·ekking te aanvaa1·clen volgens de 
c1·ite1·ia van het ministe1·ieel beshtit van 
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4 jttni 1964 (1) . (Artt. 124, 133, 134 en 
138 K. B. 20 december 1963.) 

(BOUDRON, T. RIJKSDIENST 
VOOR ARBEIDSVOORZffiNING.) 

ARREST (ve1·taling). 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
auest, op 22 j1.mi 1972 door het Arbeids
hof te Luik gewezen ; 

Overwegende dat eiseres, die in de 
loop van het geding meerderjarig is ge
wordeu, daar zij op 3 maart 1952 werd 
geboren, in de akte van voorziening in 
cassatie van 28 maart 1973 verldaart 
het g19di:ng te hervatten dat vroeger door 
haar ouders als haar wettelijke vertegen
woordigers was aangespannen ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 97 v:an de Grand
wet, 124, 133, 134 en 138 van het konink
lijk besluit van 20 december 1963 
betreffende arbeidsvoorziening en werk
loosheid, het eerste en het laatste van 
die artikelen zoals ze gewijzigd zijn bij 
de artikelen 1 en 2 van het koninldijk 
besluit van 3 oktober 1968, en artikel133 
zoals het gewijzigd is bij de artikelen 1 
van het koninklijk besluit van 26 januari. 
1967, 3 van het koninklijk besluit van 
24 oktober 1967 en 1 van het koninklijk 
besluit van 15 mei 1970, 

cloo?"clat het arrest de beslissing van 
19 oktober 1971 van de directeur van 
het gewestelijk bureau van de Rijks
dienst voor arbeidsvoorziening te V er
viers· geldig verldaart waarbij voor een 
periode van dertien weken aan eiseres 
het recht op werkloosheidsuitkeringen 
was ontzegd, omdat zij had geweigerd 
een examen voor wervi:ng in staatsdienst 
af te leggen, op grond dat van een jonge 
ged1plomeerde mag worden verwacht dat 
zij tracht een betrekking te vinden en 
d~1·halve deel te nemen aan wervings
examens, daar de passende dienstbetrek
kingen in de overheids- en privesector 
worden toegekend na het afleggen van 
examens en testen, dat een passende 
dienstbetrekking als bedoeld in voor
m elde artikelen 133 en 134 niet aileen de 
dienstbetrekking is die volstrekt zeker 
wordt aangeboden, dat het voldoende is 

( 1) Over de weigering " een pasRende dienst
betrekking » te aanvaarden raaclplege men 
cass., 10 jannari 1973 en 16 mei 1973 (A1T. 
cass., 1973, biz. 479 en 893). 

dat het gaat om een vacante en bezol
digde dienstbetrekking, die in aaumerking 
komt voor de bekwaamheid van de werk
loze, ook al is ervoor een redelijke toe
latingsvoorwaarde gesteld en wordt er
naar gesolliciteerd door verschillende· 

· kandidaten, . zoals in het onderhavige 
geval, dat e1seres ter zake de vereiste· 
kwaliteiten had om gemakkelijk te slagen 
voor het Iitigieuze examen dat leidde tot. 
vele vacante, bezoldigde en vaste dienst
betrekkingen, en dat haar weigering van 
zekere kansen op een passende dienst
betrekking gelijkstaat met het weigeren 
van zo'n betrekking, 

teTw~il de uitnodiging om een wervings
examen af te leggen, dat de mogelijk
heden tot het vinden van een dienst
betrekking in de overheids- of prive 
sector kan vergroten en dat slechts een 
onzekere kans biedt tot het bekomen van 
een clienstbetrekking waarvoor verschil
lende kandidaten postuleren, niet kan 
worden gelijkgesteld met een aanbieding 
van werk ; de weigering aan zulk een 
uitnodiging gevolg te geven derhalve 
niet kan worden gelijkgesteld met de 
weigering een passende clienstbetrekking 
te aanvaarclen in de zin van voormelcle 
artikelen 133 en 134 va.n h et koninklijk 
besluit van 20 december 1963, zodat een 
dergelijke weigering geen aanleiding kan 
geven t?t een beperking, met toepassing 
van ~rt1kel 138 van genoemd koninklijk 
beslwt, van de voordelen die bij arti
kel 124 van dit koninldijk besluit 
worden toegekend ; 

en tenvijl het bestreden arrest heeflr 
nagelaten een passend antwoord te geven 
op het middel dat d e wettelijke vertegen
woordigers van eisers in hw1 voor helr 
arbeidshof genomen conclusie hadden 
a\&eleid uit h et feit dat niets op geldige· 
WlJze kon worden gepreciseerd in ver
band met de dienstbetreldJ::ing die aan 
eiseres zou aangeboden zijn en dat, 
in de onderstelling dat een clienstbetrek
king was aangeboden, het bewijs niet. 
was geleverd dat ze een passende dienst
betrekking was overeenkomstig de crite 
ria die vastgesteld zijn bij h et ministerieel 
besluit van 4 j1.mi 1964 genomen tot uit
voering van artikel 133 van voormeld 
koninklijk besluit van 20 december 
1963, waaruit volgt dat h et bestreden 
arrest niet de passende motivering bevat 
als vereist bij artikel 97 van de Grand
wet: 

W at het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat de wettelijke ver
tegenwoordigers van eiseres, die toen 
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minderjarig was, in hun voor het arbeids
hof genomen conclusie deden gelclen clat 
niets op geldige wijze kon worden gepre
ciseerd in verbancl met de dienstbetrek
lcing die aan eiseres zou aangeboclen zijn 
en dat, in de onderstelling ds.t een dienst
betrekking was aangeboden, het bewijs 
niet was geleverd dat ze volgens cle bij 

. het ministerieel besluit van 4 juni 1964 
vastgestelcle cr iteria eeri passende dienst
betrekking was ; 

Overwegende dat, door zich ertoe te 
beperken, enerzijds, vast te stellen clat 
eiseres geweigerd heeft zich voor een 
wervingsexamen van de Staat aan te 
melden en, anderzijds, erop te wijzen dat 
zij zulks " zonder bijzondere inspanning 
voor een betrekking van klerk-steno
graaf » had lumnen doen, zonder andere 
gegevens te verstrekken om trent de dienst
betreld{ing die ag,n eiseres zou aangebo
den zijn, liet arrest de voor het arbeidshof 
genom en · conclusie niet passend beant
woordt; 

Dat dit onderdeel v an h et m iddsl 
gegrond is; 

Om die redenen, v erni.etigt 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 verweerder in de 
kosten ; verwijst de zaak na'1r het Ar
beidshof te Brussel. 

14 november 1973. - 3e ka.mer. -
VooTzitte?·, cle H. B.usin, raadsheer waar
nemend voorzitter. - V e1·slaggevm·, de 
H . Janssens. -'--- Gelijkluidende conclu
sie (1), de H . Charles, advocaat-generaal. 
- PleiteTs, de HH. Bayart en Simont. 

1e KAMER. - 16 november 1973. 

1 o VOORZIENING IN CASSATIE. 
PERSONEN TEGEN WIE EEN CASSATIE
BEROEP KAN WORDEN INGESTELD. -
BURGERLIJKE ZAKEN.- GEEN GEDING 

(1) Het openbaar ministerie was van oor
deel dat het bestreden arrest, door te ver
wijzen naar de beslissing van 19 oktober 1971 
van de directeur van het gewestelijk bureau 
van de Rijksclienst voor arbeidsvoorziening 
te Verviers, impliciet doch zeker genoeg 
aanwijzingen bevatte over de werkelijk-

VOOR DE FEITENRECHTER TUSSEN ElSER 
EN VERWEERDER. - GEEN VEROORDE
LING VAN DE ENE JEGENS DE ANDERE . 
- NIET ONTVANKELIJKE VOORZIENING. 

2° OVEREENKOMST. - BrNDENDE 
KRACHT TUSSEN DE PARTIJEN. 
RECHl'ER DIE AAN DE OVEREENKOMST 
DE UITWERKING TOEKENT DIE ' ZIJ, 
VOLGENS DE UITLEGGING DIE HIJ 
ERVAN GEEFT, WETTELIJK TUSSEN DE 
PARTIJEN HEEFT.- GEEN MISKENNING 
VAN ARTIKEL 1134 VAN HET BURGER
LIJK WETBOEK. 

3° TUSSENKOMST. - BURGERLIJKE 
ZAKEN. - CASSATIEGEDING. - VOR
DERING TOT BINDENDVERKLARING Y AN 
HET ARREST DOOR ElSER TOT CASSATIE 
INGESTELD . - VERWERPING VAN DE 
VOORZIENING. - VORDERING ZONDER 
BELANG. 

1° Niet ontvankelijlc .is de vo~1·ziening 
tegen een pm·tij tegen wie e~se1· voo1· 
de jeitem·echte1· niet geconcludee1·d heeft 
en ten vo01·dele van wie de best1·eden 
beslissing geen ve1·ooTdeling ten laste 
van eism· heeft uitgespmlcen (2). 

2° De · bindende hacht van een oveTeen
komst w01·dt .niet mislcend doo1· de ·1·echte1' 
die aan de ove1:eenlcomst de . uitwe1·king 
toelcent die zij, volgens de ~titlegging die 
hij ervan geeft, wettelijk t~tssen cle pa1'
tijen heejt (3). (Art. 1134 B. W .) 

3° De Ve?'We1·ping van eism·s VOOTZiening 
ontneemt alle belang aan zijn voTclering 
tot bindenclve1·kla1·ing van het an· est ( 4). 

(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 
« VERZEKERINGSi\iAATSCHAPPIJ 

VAN DE SCHELDE », 
T. PENNINCK EN VERMEULEN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 21 december 1971 door bet 
Hof van beroep te Gent gewezen ; 

Over de grand van niet-ontvankelijk: 
heid tegen de voorziening ambtshalve 

heid van de aanbieding van een dienstbetrek
king en het « passend , karakter hiervan. 

(2) Cass., 4 oktober 1973, supm, blz. 135. 
l3) Cass., 27 maart 1973 (A1'1· . cass., 1973, 

b lz. 750). 
(4) Cass. , 4 oktober 1973, sttpm, blz. 135. 
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opgeworpen door het openbaar ministerie 
en ter kennis gebracht overeenkomstig 
artikel 1097 van het Gerechtelijk Wet
boek : 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te slaan 
blijkt clat, zo eiseres haar hoger beroep 
tegen beide verweerders heeft gericht, 
zij in conclusie enkel de afwijzing 
van de door eerste verweerder tegen 
haar ingestelde vordering tot tussenkmn.st 
en vrijwaring heeft gevraagd ; dat het 
arrest geen veroordeling tegen eiser~s ten 
voordele van tweede verweerder u.it
spreekt ; dat eiseres overigens geen mid
del laat gelden tegen de beschikkingen 
van het arrest waarbij tegen eerste ver
weerder ten voordele van tweede ver
weerder veroordelingen worden uitge
sproken ; dat derhalve de voorziening 
tegen tweede verweerder niet ontvanke
lijk is; 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending va.n de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1134 en 1135 van het Burger
lijk Wetboek, 

doonlat het arrest, op grond van de 
tussen eiseres en eerste verweerder op 
1.2 januari 1967 onderschreven polis, 
eiseres veroordeelt tot vrijwaring van 
eerste veiweerder voor bepaalde veroor
delingen, tegen deze laatste en ten gtmste 
van tweede verweerder uitgesproken 

.wegens het beschadigen door de werk-
1ieden van eerste verweerder van een 
steenbreker toebehorende aan tweede 
verweerder, en het middel verwerpt 
waardoor eiseres in haa.r conclusie voor 
het hof van beroep liet gelden dat voor
melde polis in haar bijzondere voorwaar
den stipuleerde dat zij aan eerste ver
weerder weliswaar waarborg verstrekte 
voor zijn burgerlijke aansprakelijkheid 
ir, hoedanighei.d van aannemer van tuin
aanlegwerken, doch dat de waarborg 
aileen verstrekt werd voor normale 
bezigheden eigen aan de beschreven 
onderneming, dat het gebruik van een 
steenbreker niet tot de normale be?ig
heden van een tuinaanlegger behoort en 
dat zulks bleek u:it bet feit dat eerste 
verweerder een beroep 1noest doen op 
een huurmachine of althans op een onder
aanneming, die verwerping ste1.mend op 
de beschouwing dat het door eerste ver
weerder verrichte werk tot de riormale 
bedrijvigheid van een thinaanlegger be
hoorde, daar het verkleinen van het puin 
·en het aanleggen van de paden geschied
den in het kader van het aanleggen van 
een beplante en begraasde zone, met 

profileerwerke11, grasbezaaiingen, helm
beplantingen en zo n1.eer, 

te1·wijl, indien uit de door het arrest op
gesomde bestanddelen van het door eer
ste verweerder uitgevoerde werk af te 
leiden is dat dit werk bedrijvigheden ;u
hield welke normaal zijn voor een tuin
aanlegger, uit. die bestanddelen geens
zins logisch afgeleid kan worden dat dit 
werk daarenboven geen bedrijvigheden 
inhield welke voor een tuinaanlegge1' 
niet als normaal beschouwd lnmnen 
worden, welk gebrek aan logisch steek
houdencle reclenering gelijkstaat met 
een gebrek aan de door artikel 97 van 
de Grondwet vereiste motivermg, daar 
zij het Hof niet in de mogelijkheid stelt 
na te gaan of de rechters al clan niet de 
bindende luacht hebben geschonden 
welke door de genoemde artikelen van 
het Burgerlijk Wetboek worclt gehecht 
aan voormelde polis, waa-rin niet aileen 
bedongen was dat de polis de burgerlijke 
aansprakelijkheid van eerste verweerder 
dekte in zijn hoedanigheid van aannemer 
van tuinaanlegwerken, maar waarin, daar
enboven gepreciseerd werd dat de bm·ger
lijke aansprakelijkheicl van eerste ver
weerder gedekt w'erd in zijn hoeclanigheid 
van aannemer van tuinaanlegwerken 
met normale bezigheclen eigen aan de 
beschreven ondernemmg : 

Overwegende dat het arrest erop wijst 
clat eerste verweerder, die door het 
Mmisterie van Openbare werken met 
het aanleggen van wandelpaden gelast 
werd en voor dit werk een hoeveelheid 
gemalen steen n1.oest gebruiken, zich 
wendde tot tweecle verweerder, die een 
steenbreker bezit, om met behulp van dit 
toestel de steenbrokken afkomstig van 
vernielde betom1.en btmkers en ander 
puin te malen ; dat dit toestel door de 
werklieden van eerste verweerder werd 
beschadigd doordat een stuk ijzer zich 
onder de steenbroklcen bevoncl ; 

Overwegende dat de door eerste ver
weerder aangegane verzekering, luidens 
de polis, de schade dekt waarvoor deze 
aansprakelijk is " in zijn hoedanigheid 
van aam1.emer van ttunaanlegwerken 
met normale bezigheden eigen aan de 
beschreven onderneining .» ; dat het arrest 
beschouwt dat het werk dat de schade 
veroorza.akte, met name het malen in een 
steenbreker van steenbrokken en puin, 
tot de normale bedrijvigheid van eerste 
verweerder als aannemcr van tninaan
legwerken behoort; dat het daaruit 
afleidt dat eiseres, krachtens de aange
gane verzekering, ertoe gehouden is hem 
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te vrijwaren voor de schade die aan de 
steenbreker werd toegebracht ; 

Overwegende dat het hof van beroep 
aldus aan de verzekeringsovereenkomst 
de uitwerking toekent die zij, volgens 
de in het middel niet aangevochten uit
legging welke het ervan geeft, wett elijk 
tussen partijen heeft ; dat uit de red enen 
van het arrest derhalve duidelijk blijkt 
dat het hofvan beroep de bindende kracht 
van de overeenkomst niet miskent; 

D at het middel niet kan worden aan 
genomen; 

En overwegende dat, ten gevolge van 
de verwerping van de voorziening, de eis 
tot verbindendverklaring van h et arrest, 
door eiseres tegen tweede verweerder 
ingesteld, bij gebrek aan belang niet ont
vankelijk wordt ; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning en de eis tot verbindendverklaring 
van het arrest ; veroordeelt eiseres in de 
kosten. 

16 november i973. - 1 e kamer. -
Voo1·zitte1·, Ridder Rutsaert, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Vm·slaggeve1·, 
de H . Sury. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Lenaerts, advocaat-generaal. 
Pleite1·, de H . Bayart. 

1e KAJ\ffiR . - 16 november 1973. 

1° BEVOEGDHEID EN AANLEG. 
VOLSTREKTE BEVOEGDHEID. - BUR
GERLIJKE ZAKEN. - 0NRECHTMATIGE 
MEDEDINGING. - KONINKLIJK BESLUIT 
NR. 55 VAN 23 DECEMBER 1934. -
BEVOEGDHEID VAN DE VOORZITTER.VAN 

DE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL. -
GRENZEN. 

2° ONRECHTMATIGE MEDEDIN-
GING. - KONINKLIJK BESLUIT NR. 55 
VAN 23 DECEMBER 1934. - BEVOEGD 
HEID VAN DE VOORZITTER VAN DE 
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL. 
GRENZEN. 

(1) Thans artikel 55, i, van de wet van 
14 juli' 1971 b etreffende de hanclelspraktijken. 

(2) Raaclpl. cass., 20 oktober 1972 (A1~·. 

cass., 1973, blz. 180); raadpl. ook F REDERICQ, 

3° HOGER BEROEP. -ARREST VAN 
HET HOF VAN BEROEP DAT E:B.N 
BESLISSING VERNIETIGT DIE TEN UIT
VOER IS GELEGD.- ARREST DAT EEN 
TITEL VORMT OP GROND WAARVAN DE 
TERUGGAVE KAN WORDEN GEVORDERD 
VAN HETGEEN TER UITVOERING VAN DE 
VERNIETIGDE BESLISSING IS BETAALD. 
-BEVOEGDHEID VAN HET HOF VAN BE
ROEP OM DE TERUGBETALING VAN HET 
ONWETTIG BETAALDE TE BEVELEN. 

4° BEVOEGDHEID EN AANLEG.
VOLSTREKTE BEVOEGDHEID. - BUR

GERLIJKE ZAKEN.- - VERNIETIGJNG 
DOOR HET HOF VAN BEROEP VAN EEN 
BESLISSING DIE TEN UITVOER IS GE

'LEGD.- BEVOEGDHEID VAN HET HOF 
VAN BEROEP OM DE TERUGBETALING 
TE BEVELEN VAN HETGEEN TER UIT
VOERING VAN DE VERNIETIGDE BESLIS
SING IS BETAALD. 

5° BEVOEGDHEID EN AANLEG. -
VOLSTREKTE BEVOEGDHEID. - BUR
GERLIJKE ZAKEN. - VORDERING TOT 
SCHADEVERGOEDING WEGENS ROEKE
LOZE EN TERGENDE TENUITVOERLEG
GING VAN EEN VONNIS. - BEVOEGD
HEID VAN- DE RECHTBANK VAN EERSTE 
AANLEG. 

6° VONNISSEN EN ARRESTEN. -
TENUITVOERLEGGING. - VORDERING 
TOT SCHADEVERGOEDING WEGENS ROE
KELOzE EN TERGENDE TENUITVOER
LEGGING VAN EEN VONNIS. - BEVOEGD
HEID VAN DE RECHTBANK VAN EERSTE 
AANLEG. 

1° en 2° De bevoegdheid van de voo1·zitter 
van de ?'echtbank van koophandel, die 
op g1·ond van aTtilcel 1 van het lcom:nk
lijk besluit m·. 55 van 23 decembe1· 
1934 (1) uitspmak doet, is bepm·kt tot 
het al dan niet bevelen van de staking· 
van handelingen die met de ee1'lijke 
geb1·uiken inzake handel st1·ijdig zijn, 
met ttitslttiting van het toekennen van 
schadeve1·goeding (2) . 

3° en 4° Het a1'1·est van het ho.f van 
bemep dat een beslissing ve1'1~ietigt die 
ten uitvoe1· is gelegrl, vo1'1nt een titel op 
g1·ond waa1·van de te1·uggave lean wo1·den 
gevoTde1·d van hetgeen tm· ttitvoeTing van 
de vemietigde beslissing is betaald; het 
hof van be1·oep is bevoegd om de te1·ugbe-

T1·oi te de d1·oit commc>·cial belge, II, nr. 142;: 
VAN RYN , D1·oi t commercial, I, nr. 233; Rep. 
p1·at. dtt <l1·oit belge, X, v 0 P1·opriete commer
ciale, nr. 150. 
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taling van het onwettig betaalde te beve
len (1). 

5o en 5o De ?'echtbanlc van ee1·ste aanleg 
neemt lcennis van een vonlel'ing tot 
schadeve1·goeding wegens ?'oelceloze en 
te1·gende temtitvoe?'legging van een von
nis. (Art. 569, 5° G. W.) 

{PERSONENVENNOOTSCHAP MET BEPERKTE 
AANSPRAKELIJKHEID « CARIN BENE
LUX», T. VENNOOTSCHAP NAAR ENGELS 
RECH1' «D . H. L. PRODUCTS LTD».) 

ARREST. 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest, op 18 februari 1972 door het Hof 
van beroep te Gent gewezen ; 

Over h et eerste middel, afgeleid nit de 
schending van de artikelen 2, 3, 8, 14, 
563, lid 3, 807, 808, 809, 810, 1042, 
1068 van het Gerechtelijk Wetboek, 
~376, 1377 van het Burgerlijk Wetboek, 
3 van het kon:inklijk besluit nr. 55 van 
23 decen1ber 1934 tot bescherm:ing van 
de voortbrengers , handelaars en verbrui
kers tegen zekere handelwijzen strek
k ende tot het verdraa:ien van de normale 
voorwaarden der mededinging, 55 en 59 
van de wet van 14 juli 1971 betreffende de 
handelsprakt:ijken, 

do01·dat het arrest, na vastgestelcl te 
h ebben dat verweerster het haar door het 
beroepen bevelschrift met uitvoering bij 
voorraad toegekende voorschot van 
100.000 frank heeft ge!nd, de tegenvorde
r:ing van eiseres strekkende tot terugbe
taling van het bedrag van 100.000 frank 
schadevergoeding afwijst om de reden dat 
« de eerste rechter niet bevoegd was 0111 

kennis te nemen van de eis tot schade
vergoeding noch om desaangaande een 
deskund:igenonderzoek te bevelen » en 
het hof van beroep zich clerhalve « onbe
voegd verklaart om kenn:is te nemen van 
de n:ieuwe eis tot terugbetaling van het 
krachtens d e flerste beschikking be
taalde bedra.g », 

te1·wijl het door eiseres ingestelcle hoger 
beroep volleclige devolutieve kracht. heeft 
en dientengevolge het hof van beroep, 

(1) Verg. cass., 10 augustus 1849 (Bull. en 
PASIC., 1849, I, 384) en 15 februari 1973 
(.A?'?', cass., 1973, blz. 590); raaclpl. Encyclo
pedic Dalloz, Procedure civile, v 0 Execution 
des f•tgements et actes, nr. 23, en V 0 Execution 
p?·ovisoi?'e, nr. 166. 

clat het beroepen bevelscnrift hervormt 
en beslist clat de eerste rechter ten on
rechte aan verweerster een bedrag van 
100.000 frank heeft toegekend, hetwelk 
deze laatste ondertussen op e:igen risico 
op grond ·van het u:itvoerbaar vonnis 
ge!nd heeft, ook bevoegd is om de terug
betal:ing van dit bedrag aan eiseres te 
bevelen (schend:ing van de artikelen 3, 
454, 473 en 1398 van het Gerechtelijk 
Wetboek); 2° de door eiseres bij conclus:ie 
ingestelde tegenvordering tot terugbeta
ling van de som van 100.000 frank een 
verweer :is van eiseres tegen de hoofd
vordering van verweerster en het hof 
van beroep derhalve bevoegd i:> om van 
deze tegenvordering kennis te nemen 
(schencl:ing van de artikelen 3, 8, 14, 563, 
lid 3, 807, 808, 809, 810, 1042 en 1398 
van het Gerechtelijk Wetboek); 3° het 
feit dat de vordering de ophoud:ing betrof 
van claden van oneerl:ijke mededinging 
geenszins tot gevolg heeft dat het hof van 
beroep onbevoegd is om kennis te nemen 
van de kwestieuze tegenvordering tot 
terugbetaling van de som van 100.000 fr. 
die verweerster van eiseres gevorderd 
heeft met toepassing van het b:ij voorraad 
uitvoerbaar beroepen vonn:is, dat zij op 
eigen risico h eeft uitgevoerd (schending 
van alle ingeroepen wetsbepalingen) : 

Overwegende dat verweerster bij de 
voorzitter van de rechtbank, zetelend in 
koophandelszaken, tegen eiseres een vor
dering tot staking van de aangeklaagde 
handelspraktijken en tot betal:ing van 
schadevergoeding instelde op grond van 
het koninklijk besluit nr. 55 van 23 de 
cember 1934 ; dat het hof van beroep 
het bevelschrift van de voorz:itter van 
de rechtbank te niet deed, in I"Overre het 
een provisionele schaclevergoeding toe
kent, maar zich onbevoegd verklaart 
om kennis te neme'n van de vorclering 
tot t eruggave van die vergoeding,. welke 
eiseres ter uitvoering van het bevelschrift 
aan ·verweerster heef:t betaald ; 

Overwegende dat de bevoegdheid van 
de voorzitter van de rechtbank die op 
grond van genoemd koninklijk besluit 
uitspraak doet, beperkt is tot het al dan 
niet bevelen van de staking van de aan
geklaagde handelspraktijken ; dat het 
hof van beroep dat kennis neemt van het 
hoger beroep tegen een op grond van dit 
besluit uitgesproken bevelschrift, be
voegd is om de beslissing van de voor
zitter te vernietigen, in zoverre deze 
schadevergoeding toekent ; 

Overwegende dat een beslissing van het 
hof van beroep, waarbij de veroordeling 
tot schadevergoeding wordt vernietigd, 
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impliciet de veroordeling tot terugbeta
ling van die vergoeding inhoudt en dien
volgens een titel oplevert op grond waar
van de t eruggave van de ter uitvoering 
van de vernietigde beslissing betaalde 
bedragen. kan worden gevorderd ; dat· de 
bevoegdheid van het hof van beroep om 
de door de voorzitter uitgesproken ver
oordeling tot schadevergoeding te v er
nietigen derhalve noodzakelijk de be 
voegdheid inhoudt om de terugbetaling 
van de onwettig betaalde vergoeding te 
beveJen; 

Overwegende dat, in zoverre het hof 
van beroep zich onbevoegd verklaart om 
kennis te nemen van de eis tot teruggave 
van de door eiseres betaalde schade
vergoecling, het zijn bevoegdheid miskent 
om ingevolge de devolutieve kracht van 
het hoger beroep over het ganse geschil 
uitspraak te doen ; 

Dat het middel gegrond is ; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen .2, 3, 8, 14, 
563, lid 3, 807, 809, 810, 1042, 1068, 
1398 van het Gerechtelijk Wetboek, 
1382 van het Burgerlijk vVetboek, 3 van 
het koninklijk besluit nr. 55 van .23 d e
cember 1934 tot bescherming van de 
voortbrengers, handelaftrs en verbruikers 
tegen zekere handelwijzen strekkende 
tot het v erdraaien van de normale voor
waarden der mededinging, 55 en 59 van 
de wet van 14 juli 1971 betreffende de 
handelspraktijken, 

dom·dat h et arrest de tegeiwordering 
van eiseres tot betaling door verweerster 
van een bedrag van .208.000 frank t ot 
vergoeding van d e schacle haar door de 
roekeloze en tergende uitvoering bij 
voorraad van het beroepen vonnis be
rokkend, afwijst om de reden dat de 
eventuele schade door eiseres geleden 
ten gevolge van de beweerde onrechtma
tigheden bij de tenuitvoerlegging van de 
t erecht bevolen staking binnen d eze 
procedure niet ter beoordeling van h et 
hof van beroep staat en h ot hof van be
roep zich derhalve onbevoegd verklaart 
om kennis te neinen van de nieuwe eis 
tot schadevergoeding wegens onrecht
matige t enuitvoerlegging van het bevel
schrift, 

te1·wijl 1° het door eiseres ingestelde 
hager beroep volledige devolutieve kracht 
heeft en dient engevolge het hof van 
beroep b evoegd is om kennis te n em en. 
van de dom• eiseres ingestelde t egen
vordering tot beta ling van schadever
goeding wegens tergende, roekeloze en 
onregelmatige uitvoering bij voorraad 

van het beroepen bevelschrift (schending 
van de artikelen 3, 454, 473 en 1398 
van het Gerechtelijk W ?tboek); .2° de 
door eiseres bij conclusie ingestelde 
tegenvordering tot betaling van een 
schadevergoeding van .208.000 frank 
wegens t ergende, roekeloze en onragel
matige uitvoering bij voorraad van het 
beroepen bevelschrift een venveer is van · 
eiseres tegen de hoofdeis van verweerster 
en het hof van beroep derhalve bevoegd 
is om van deze tegenvordering kennis 
te nemen (schending van de artikelen 3, 
8, 14, 563, lid 3, 807, 808, 809, 810, 1042 
en 1398 van het Gerechtelijk Wetboek); 
3° het feit dat de vordering de ophou
ding betrof van daden van oneerlijke 
medeclinging geenszins tot gevolg heeft 
dat het hof van beroep onbevoegd is om 
kennis te nemen van de kwestieuze 
tegenvordering tot schadevergoeding, in
gesteld tot betaling van een som van 
208.000 frank tot vergoeding van de 
schade door verweerster aan eiseres 
berokkend door de roekeloze, tergende 
en onregelmatige uitvoering bij voorraad 
van het beroepen bevelschrift (scherr
ding van aile ingeroepen wetsbepalingen) : 

Overwegende dat h et middel het hof 
van beroep verwijt zich onbevoegd te 
h ebben verklaard om kennis te n em en 
van de vordering van eiseres tot betaling 
van schadevergoeding wegens lOeke
loze en tergende tenuitvoerlegging van 
het bevelschr:ft van de voorzitter van 
cle rechtbank van eerste o.a.nleg, zetelende 
in koophandelszaken , die u:tsptaa.k doet 
op grand van het koninktijk besluit 
I'l' . 55 van 23 decernber 1934; 

Overwegende dat een vordering ge
grond op de tenu.itvoerJegging van zulk 
bevelschrift onderscheiden is van het 
geschil dat aan de voorzitter van de 
rechtbank van eerste aanleg is voorge
legd ; dat zij geen verweer is tegen de 
hoofdvordering die bij de voorzitter is 
ingesteld, en evenmi.n een tegenvorde
ring gegrond op het roekeloos of targend 
km'akter vt>n de hoofdvordering; 

Overwegende dat, door h et instellen 
van een vordering tot schadevergoeding 
wegens roekeloze en t ergende tenuit
voerlegging van een vonnis, een geschil 
over de tenuitvoerlegging van dit vonnis 
aan de rechter wordt voorgelegd ; dat 
zulk geschil krachtens a.rtikel 569, 5°, 
van het Gerechtelijk Wetboek b ehoort 
·tot d e geschillen waarvan de rechtbank 
van eerste aanleg kennis neemt; 

Dat h et hof van beroep, 'dat uitspraak 
doet over het hager beroep tegen een 
bevelschrift van de voorzitter van de 
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rechtbank, niet bevoegd is om van de 
bedoelde vordering ke1mis te nemen ; 

Dat het middel naar recht faalt ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest, in zoverre het hof van be-
roep zich onbevoegd ve1·klaart om ken
nis te nemen van de eis tot teruggave 
van het krachtens het bevelschrift 'an 
de voorzitter van de rechtbank betaalde 
bedrag en in zoverre het over de kosten 
in hoger beroep uitspraak doet ; verwerpt 
de voorziening voor het overige; beveelt 
dat m elding van dit arrest zal worden 
gen1aakt op de kant van de gedeeltelijk 
vernietigde beslissing; veroordeelt eiseres 
in de helft van de kosten en houdt de 
andere helft aan opdat erover door de 
feitenrechter zou worden beslist ; ver
wijst de aldus beperkte zaa.k naar het 
Hof van beroep te Brussel. 

16 november 1973. - 1e kamer. -
Voo1·zitte1·, Ridder Rutsaert, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggever, 
de H. de Vreese. - Gelijkhtidende con
clusie, de H. L enaerts, advocaat-gene
raal. - Pleite1·s, de HH. Houtekier en 
Bayart. 

2e KAMER. - 19 november 1973. 

1° CASSATIEMIDDELEN. - STRAF
ZAKEN. - MIDDEL DAT OP EEN ON
.JUISTE UITLEGGING VAN DE BESTRE
DEN BESLISSING BERUST. - MIDDEL 
DAT FEITELI.JKE GRONDSLAG MIST. 

2° REDENEN VAN DE VONJ\TISSEN 
EN ARRESTEN. STRAFZAKEN. 
-ARREST DAT OPGEEFT WAAROM BET 
NIET KAN STEUNEN OP BET VERSLAG 
VAN EEN GERECHTELI.JK DESKUNDIGE 
OF OP DAT VAN DE TECHNISCH RAADS
MAN VAN DE BEKLAAGDE . EN BESLIST 
DAT EEN ONGEVAL TE WI.JTEN IS AAN 
RET FOUTIEF SCHIETEN VAN DE BE
KLAAGDE, OP GROND VAN NAUWKEU 
RIGE EN ZEKERE GETUIGENISSEN. 
GEEN TEGENSTRI.JDIGHEID. 

1 o Feitelijlce g1·ondslag mist het micldel 
clat op een onjuiste ~titlegging van de 
best1·eclen beslissing bentst ( 1). 

(1) Ca.ss., 5 november 1973, S'U1J?'ct , biz. 262. 

2° Doo1· geen tegenst1·ijcligheicl aangetast is 
het a1·1·est dat opgeeft waa1·om het niet 
kan steunen op het vm·slag van een 
gm·echtelijk deskunclige of op clat van 
de technisch 1·aadsman van de beklaagde 
en, op gmnd van getttigenissen die het 
nattwlcem·ig en zelce1· noemt en op ande1·e 
gegevens clie het opsomt, beslist dat het 
jachtongeval te wijten is aan het foutiej 
schieten vcm cle belclaagcle (Art. 97 
Grondwet.) 

(CHENOIS, T. DESOMER; 
DESOMER T. CHENOIS.) 

ARREST (ve1·taling). 

HET HOF ; - Gelet op h et best.reden 
arrest, op ll april 1973 gewezen door 
het Hof van beroep te Brussel ; 

I. Op de voorziening van Desomer, 
burgerlijke partij : 

Overwegende ·ds.t eiser afstand heeft 
gedaan van zijn voorziening ; 

II. Op de voorzienu1g van Chomois, 
beklaagde : 

a) In zoverre de voorziening gericht is 
tegen verweerder, bt.ugerHjke partij : 

Overwegende da.t eiser afsta.nd heeft 
gedaan van zijn voorziening; 

b) In zpverre de voorziening gericht 
is tegen het openba:u mil1isterie : 

Over het micldel afgeleid uit de schen
cling van de artikelen 71 van het Straf
wetboek, 154, 189, 211 van h et Wetboek 
van strafvordering en 97 van de Grond
wet, 

cloonlat het bestreden a.rrest eiser ver
oordeelt wegens onopzettelijke slagen en 
verwondingen en het 1niddel verwerpt 
waarin eiser aanvoerde dat de deslnmdige 
in de balistiek Ladriere a ls wa.arschijnlijk 
aannam dat de hagelkorrels van de eerste 
twee- ellmar lu·uise1o de schoten gelost door 
eiser en een m dere jager afgeschampt 
waren op elkaar, dat die conclusie van 
de deskundige Lach·iere praktisch dezelf
de was als die van de gerechtelijk des
kt.mdige en dat zodanige afschamping 
een onvoorzienbaar noodlottig voorval 
was, waarvoor de jager niet aansprakelijk 
kan worden gesteld, en zulks op grand 
dat ·h et onderz.oek van de gerechtelijk 
deslmndige zowel a ls dat van eisers tech
nisch raadsman geen voldoende zekere 
grond kt.mnen opleveren om uit te maken 



- 315 

hoe bet ongeval zich heeft voorgedaan, 
da,ar zij steunen op te talr!jke ' onzekere 
gegevens, dat daarentegen, blijkens 'de 
nauwkeurige en zekere getuigenissen die 
in h et arrest worden aangehaald, een 
hagelkon:el afkomstig van h et tweede 
schot van beklaagde de oorzaak is geweest 
van de verwonding waarvoor d e ·burger
lijke partij vergoeding eiste;dat die getui
genissen deJezing van de burgerlijke par
tij bevestigen en dat men eruit moet 
beslui.ten dat eiser onvooericht.ig het er 
maar op gewaagd heeft de hagel te zien 
afscharnpen op het wild, 

te1·wijl, ee1·ste ondm·deel, h et krachtens 
de artikelen 154, 189 en 211 van het 
vVetboek van strafvordering aan het 
openbaar ministerie stond d e ongegrond
heid te bewijzen van de rechtvaardiging 
die eiser overeenkomstig artikel 71 van 
het Strafwetboek hieruit had afgeleid 
dat er zich hier ·een afscha.mping van 
lood op lood had kunnen voordoen en dat 
zodanige afschamping een onvoorzien
baar noodlottig voorval was, waaruit 
volgt dat krachtens genoemde artikelen 
van het W etboek van strafvordering 
de rechters eiser niet mochten veroordelen 
op grond al!een van de vaststelling dat 
het. onderzoek waarop deze zijn verweer 
steunde, niet zeker genoeg was, welke 
onzekerheid niet gelijkstaat met het 
ontbreken van elk gegeven dat eisers 
stelling geloofwaardig maakt; 

tweede onde1·deel, .het . tegenstrijdig is 
enerzijds de stelling van de gerechtehjk 
deskundige en van eisers technisch 
raadsman niet zeker genoeg te noemen en 
anderzijds de tegenovergestelde thesis 
van de twee getuigen nauwkeurig en zeker 
t e noemen ; die tegenstrijdigheid in d e 
redenen van het arrest gelijkstaat met 
bet ontbreken van de redengeving die 
bij artikel 97 van de Grondwet is voor
gescbreven : 

Overwegende dat i11 zijn conclusie 
eiser, steunende op bet verslag van zijn 
technisch raadsman, als een onvoorzien
baar noodlottig voorval dat de jager van 
elke aansprakelijkbeid onthief, aanvoerde 
de volgens dit verslag wa.arschijnlijke 
eventualiteit dat een ha.gelkorrel van de 
elkaar kruiseride schoten van eiser en 
een andere jager afgeschampt was; 

Overwegende dat uit het arrest blijkt 
dat het hof van beroep die mogelijkheid 
afwi jst en zich b:erop grondt dat de bur
gerlijke partij door eisers schuld werd 
verwond t en gevolge van de afscham
ping van een hagelkorrel op een fazant 
die door zijn schot werd getroffen ; 

Overwegende dat, na de redenen te 
hebben opgegeven waarom zij niet op 
bet verslag van de gerechtelijk deskun
dige en evenmin op dat van eisers tech
nisch raadsman konden steunen " o1n 
uit te maken hoe het ongeva.J zich juist 
had voorgedaan », de rechters in hoger 
beroep, op grond van de twee "nauw
keurige en zekere » getuigenissen en van 
andere door hen opgenoemde gegevens, 
hebben overwogen dat bedoeld ongeval 
in elk geval te wijten was aan het foutief 
schieten van eiser en dat de aan ver
weerder toegebrachte schade door een 
jager normaal kon worden voorzien ; 

Dat h et middel aldus stetmt op een 
onjuiste lezing van het arrest', dat voor 
het overige door geen enkele tegenstrij
digheid is aangetast ; 

Dat de twee onderdelen van het middel 
feitelijke grondslag missen ; 

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

Om die redenen, decreteert de afstand 
van de voorziening van Desorner en 
van de voorziening van Ohenois, beklaag
de, tegen de verweerder, burgerlijke 
partij ; verwerpt de voorziening van 
Chenois tegen het openbaar ministerie ; 
veroordeelt iedere eiser in de kosten van 
zijn voorziening en van zijn afstand . 

19 november 1973. - 2° kamer. -
Voo1·zitte1·, de H. Perrichon, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggevm·, 
de H . L egros. - Gel~jklttidende conclttsie, 
de H. Duchatelet, advocaa.t-generaal. -
PleiteTs, de HH. Baya.rt en Ansiaux. 

2° KAMER. - 19 november 1973. 

1° VOORZIENING IN CASSATIE. 
TERlVIIJN. ~ STRAFZAKEN.- BURGER
LIJKE RECHTSVORDERING. - BESLIS
SING DIE GEEN UITSPRAAK DOET OVER 
EEN GESCHIL INZAKE BEVOEUDHEID, 
ENKEL EEN PROVISIONELE VERGOE
DING TOEKENT EN EEN ONDERZOEKS
MAATREGEL BEVEELT.- VOORZIENING 
VOOR DE EINDBESLISSI NG. - NIET
ONTVANKELIJKHEID. 

2° DIEFSTAL EN AFPERSING. -
DIEFSTAL. - BEDRIEGLIJKE WEGNE
MING. - BEGRIP. 
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3° DIEFSTAL EN AFPERSING. -
DIEFSTAL. - BEDRIEGLIJKE WEGNE-
1\'ITNG . - VONNIS DAT BESLIST DAT 
EEN BEKLAAGDE DE WAGEN VAN HAAR 
ZUSTER TEGEN RAAR WIL IN REEFT WEG
GENOl\iEN OP GROND DAT ZIJ RANDELDE 
BUITEN WETEN VAN DE EIGENARES 
VAN RET VOERTUIG EN ZONDER IN RET 
BEZIT TE ZIJN VAN EEN LEERVER

GUNNING. - NIET WETTELIJK GE
RECRTVAARDIGDE BESLISSING. 

1° Niet ontvankelijk, in st1·ajzaken, is de 
voo1·ziening v661· de eindbeslissing inge
steld tegen een beslissing, die op de btw
ge?·lij lee ?'echtsvo?·deTing geen ttitspmak 
doet oveT een geschil inzake bevoegclheid, 
een ]J1'0visionele ·vm·goeding toekent en, 
voo1· het ove1·ige, een deslcttndigenonde?'
zoelc beveelt (1) . (Art. 416 Sv.) 

2° Voo1· bed1·ieglijlce wegneming, een 
bestanddeel van diejstal, is het ve1·eist 
dat de zaalc tegen de wil in van de eige
nam· wonlt weggenomen (2) . (Art. 461 
S. W.) 

3° N iet wettelijlc ge1·echtvaanligd is de 
beslissing dat een belclaagde de wagen 
van haa1· znste1· zonde1· toestemming van 
de eigena1·es heeft weggenomen op g1·oncl 
alleen dat zij handelde bniten weten van 
deze laatste en zonde1· dat zij in het bezit 
was van een lee?'Ve?·gttnning (3). (Art. 461 
S.W.) 

(vAN DER PERRE, 
T. FORTEMPS DE LONEUX 

EN NAAMLOZE VENNOOTSCRAP 
« PATROONKAS ».) 

ARREST (ve1·taling) . 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 22 maart 1973 in hoger 
beroep gewezen door de Correctionele 
Rechtbank te Nijvel ; 

l. In zoverre de voorziening gericht is 
tegen Eveline Fortemps de Lon eux : 

Overwegende da.t eiser, bm·gerlijke 
partij, geen middel aanvoert ; 

2. In zoverre de voorziening gericht is 
tegen Catherine Fort.emps de Loneux en 

(1) Cass., 8 oktober 1973, supm, blz. 146. 
(2) en (3) Vgl. cass., 27 juni 1960 (Bull. en 

PAsic., 1960, I, 1225) en 16 november 1971 
(An·. cass., 1972, biz. 263). 

tegen het onderling verzekeringsfonds 
Gemeenschappelij k Motorwaarborg
fonds : 

Overwegende dat het vonnis aan eiser 
een provisionele vergoeding toekent en 
voor het overige een deskundigenonder
zoek beveelt; 

Overwegende dat die beslissing geen 
eindbeslissing is in d e zin van artikel 416 
van het W etboek van strafvordering ; 
dat zij evenmin uitspraak doet inzake 
bevoegcU1eid ; 

Dat de voor7iening voorbarig en dar
halve niet ontvankelijk is ; 

3. fu zoverre de voorziening gericht 
is tegen de naamloze vennootschap 
« Patroonkas " : 

Over het middel afgeleid uit de schen
cling van de artikelen 3, inzonderheid 
lid 1, 6 van de wet van 1 juli 1956 
betreffeni:le de verpliQhte aansprakelijk
heidsverzekering inzake motorrijtui.gen, 
461 van hat Strafwetboek (aangevuld 
bij artikell van de wet van 25 jLmi 1964), 
30, inzonderheid1°, van de wetten op de 
politie van het wegverkeer, gecoordineerd 
bij koninklijk besluit van 16 . maart 
1!)68, 1 van hat koninklijk beslu.i.t vau 
5 januari 1957 tot bepaling van de toe
kenningsvoorwaarden en van de 01nvang 
der rechten van de benadeelden tegen
over het gemeenschappelijk waarborg
fonds, bedoeld bi.i de wet van 1 juli 1956, 
en 97 van de Grondwet, 

do01·dat, om afwijzend te beschikken 
op eisers civielrechtelijke vordering tegeu 
de verweerster « Patroonkas "• verzeke
raar·ster van d e civielrechtelijke aanspra
kelijld1eid van de bestuurder van de auto 
van de verweerster Eveline Fortemps 
de Loneux, welke auto bestuurd ward 
door !mar zuster, de verweerster Cathe
rine Fortemps de Loneux, en om eiser 
dientengevolge slechts van de verweer
der « Gemeenschappelijk Motorwaarborg
fonds " schadevergoecling te laten vorde
ren, het vonnis verklaart dat « de eerste 
gedaagde (de verweerster Catherine For
temps d e Loneux) de wagen van de twee
de gedaagde (de verweerster Eveline 
Fortemps de Loneux) buiten haar weten 
h eeft gebruikt; ... dat ten daze wegne
ming van de wagen heeft plaatsgeha.d, 
daar hij in bezit genomen is buiten weten 
en tegen de wil van de eigenaar, vermits 
de eerste beklaagde geen leervergtmning 
had ... en dat die wegneming bedrieglijk 
is geweest, aangezien de eerste beldaagde 
van de wagen gebruik heeft gemaakt om 
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~r het genot van te hebben en erover te 
beschikken alsof die wagen haar -werd 
geleend; ... dat er gebruiksdiefstal is 
geweest zoals is omschreven bij artikel 1 
van de wet van 25 juni 1964; ... dat die 
gebruiksdiefstal bij de wet wordt gelijk
gesteld met diefstal, omschreven bij 
artikel 461 van het Strafwetboek, zodat 
artikel 3 van de wet van 1 juli 1956 ten 
deze van toepassing is en de « Patroon
kas " de aansprakelijkheid van de eerste 
beldaagde niet hoeft te dekken ; ... dat de 
vrijwillig tussengekomen partij Gemeen
schappelijk Motorwaarborgfonds conclu
deert dat elke tegen haar ingestelde 
rechtsvordering ongegrond moet worden 
verklaard, op grond dat er in onderhavig 
geval geen diefstal is geweest en a.rtikel 1 
van het koninklijk besluit van 5 januari 
1957 dus niet toepasselijk is; ... dat bier
hoven het tegendeel is bewe:;o;en "' 

te1·wijl diefstal insluit dat de wegne 
ming van een zaak die aan een ander toe
behoort, tegen de wil van de eigeriaar ge
beurt en hier het feit dat de verweerster 
Eveline Fortemps de Loneux hartr toe
stemming niet heeft gegeven, niet wordt 
afgeleid uit de omstandigheid alleev dat 
de verweerster Catherine Fortemps de 
Loneux niet de leervergunning had, die 
was vereist voor het besturen van het 
voertuig ds.t zij buiten weten van haar 
zuster gebruikte : 

Overwegende dat voor de wegneming, 
een bestanddeel van diefstal, vereist is 
dat de zaak tegen de wil van de eigenaar 
wordt weggenomen ; 

Overwegende dat het vonnis overweegt 
dat de eerste verweerster de wagen van 
de tweede verweerster, haar zuster, heeft 
weggenomen, op grond aileen dat de 
eerste de wagen heeft gE'bruikt buiten 
weten van de tweede en zonder in het 
bezit te zijn van een leervergtmning; 

Overwegende dat het vonnis weliswaar 
bovendien stel'b dat de eerste verweerster 
de wagen heeft gebruikt alsof deze « ham; 
geleend was "' maar det het zulks doet 
nate hebben overwogen dater wegneming 
was geweest en om te bewijzen dat er bij 
de eerste venv"!erster bedrieglijk opzet 
bestond; · 

Overwegende dat uit de voorgaande 
overwegingen volgt dat de bestreden 
beslissing niet wettelijk is verantwoord ; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redene11, vernietigt het bestre
den vonnis voor zover het eisers Iechts
vordering tegen de naemloze vennoot
schap « Patroonkas " &.fwijst en hem in 
de kosten van die rechtsvordering veroor-

deelt ; verwerpt de voorziening voor het 
overige; beveelt dat van dit arrest mel 
ding zal worden gemaakt op de kant van 
de gedeehelijk vernietigde beslissing ; 
veroordeelt eiser en de verweerster de 
naalllloze vennootschap « Patroonkas " 
ieder in de helft van de kosten; verwijst 
de alclus beperkte za.ak near qe Correc
tionele Rechtbank te Brussel, zitting 
houdende in hoger beroep. 

19 november 1973. - 2e kamer. 
Voo?·zitte1·, de H. Perrichon, ra.adsh~er 
waa.rnemend voorzitter. - Ve1·sla.ggevm·, 
de H. Legros . - Gelijlcl~tidende conclusie, 
de H. Duchatelet, advocaat-generaal. 
Pleite1·, de H. Fally. 

2e KAMER. 19 november 1973. 

MISDRIJF. RECHTVAARDIGINGS-
GROND. - 0NOVERKOlliELIJKE DWA
LING. - BEKLAAGDE DIE EEN SLIJTE
RIJ VAN GEGISTE DRANKEN HEEFT 
GEEXPLOITEERD, NIETTEGENSTAANDE 
EEN VERBOD EEN DERGELIJKE SLIJTE
RIJ TE HOUDEN. - BEKLAAGDE BE
TOOGT ONWETEND TE ZIJN VAN DE 
GEVOLGEN VAN DIT VERBOD EN MIS
LEID TE ZIJN DOOR DE HOUDING VAN 
HET BESTUUR VAN DOUANE EN ACCIJN
ZEN. - BESTUUR DIE DE BEKLAAGDE 
VERZOCHT HAD DE EXPLOITATIE VAN 
DIE SLIJTERIJ STOP TE ZETTEN. - AAN
GEVOERDE ONOVERKOMELIJKHEID VAN 
DE DWALING NOODZAKELIJK VERVAL
LEN OP DE DAG VAN DIT VERZOEK. 

·De dwaling aangevoenl doo1· een belclaagde 
die een 1sli_jte1·ij van gegiste dmnlcen 
heejt geexploitee1·d niettegenstaancle een 
ve1·bod een dm·gelijlce slijteTij te hottden 
en afgeleid ttit zijn onwetenclheicl van 
een de1·gelijlc veTbocl en ttit cle houding 
van het bestutw van clouane en accijnzen, 
is niet mee1· o?wve1·lcomelijlc vanaf het 
ve1·zoelc van clit' besttttw aan deze belc.laag
cle om de exploitatie van zijn slijte1·ij 
stop te zetten. (Art. 7l S. W.) 

(LECLERCQ, 
T. BELGISCHE STAAT, 

MINISTER VAN FINANCIEN.) 

ARREST (ve1·taling) . 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
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arrest, op 26 maart 1973 gewezen door 
het Hof van beroep te Luik ; 

Over het micldel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 71 van het Straf
wetboek, 1, 7°, 36 en 37 van het konink
lijk besluit van 3 april 1953 tot samen
ordening van de wetsbepalingen i:t1Zake 
de slijterijen van gegiste dranken, dat 
gewijzigd is bij de wet van 6 juli 1967, 
4 van de wet van 10 jtmi 1947 betreffende 
accijnzen en douanen en 97 van de 
Grondwet, 

doonlat, na te hebben aangenm;nen dat 
de dwaling omtrent het recht een recht
vaardigingsgrond kan opleveren, wan
neer zij moet worden beschouwd als 
onoverkomelijk ten gevolge van bijzon
dere omstandigheden die onafhanke1ijk 
zijn van de wil van de dader en aan de 
invloed waarvan hij zich niet heeft kun
nen onttrekken, het bestreden arrest 
beslist dat er it1 onderhavig geval geen 
dergelijke omstandigheden aanwezig zijn 
en dientengevolge het verweer verwerpt, 
waarin eiseres in hoofdzaak a.anvoerde 
dat zij geen kennis had van de gevolgen 
op haar beroep van cafehoudster van 
de veroordeling van 5 oktober 1963 
wegens beclrog inzake accijnzen en be
lastingen op alcohol, door welke veroor
deling zij onder toepassing viel van arti
kel 4 van de wet van 10 jtmi 1947, en 
dat wegeris de passieve en dubbelzinnige 
houding die het bestum' van douanen 
en accijnzen van 1963 tot 1970 te haren 
opzichte had aangenomen, zij redelijker
wijze had kunnen menen dat zij geen 
enkel misdrijf pleegde door een nieuwe 
drankslijterij te exploiteren, na die, 
welke zij vroeger exploiteerde, te hebben 
overgelaten, 

tenvijl nit de redenen waarom het · 
bestreden arrest clit verweer heeft ver
worpen, en inzonderheid uit de overwe
ging dat enerzijds eiseres « kennis had 
van de veroordeling, op 5 oktober 1963 
door de Correctionele Rechtbank te 
Luik op tegensprio>ak gewezen, en, als 
cafehoudster sinds een. aantal jaren, 
niet onwetend kon zijn van de gevolgen 
van die veroordeling, indien zij bij het 
stopzetten . van haar werkzaamheden 
later een nieuwe drankslijterij wilde 
overnemen », en anderzijds « geen argu
ment kan worden gevonden in de passi
viteit , tan het bestuur tussen 1963 en 
1970, daar beklaagde, die niet vervallen 
was verklaard van het recht een drank
slijterij te exploiteren, te Tilff lraar be
roep verder uitoefende en het bestnm' 
niet het recht had om de sluiting ·te vor-

deren », voortvloeit dat de feitenrechters 
hebben overwogen dat de veroordeling 
van 5 oktober 1963 eiseres geel1szins ver
plichtte haar bedrijf, met name het cafe. 
dat zij te Tilff exploiteerde, onmiddel
lijk stop te zetten maar haar slechts ver
bood, ingeval zij met die exploitatie op
h ield, een nieuwe slijterij op een andere 
plaats te openen ; 

de draagwijdte clie de feitenrechters. 
aldus toekennen aan het verbod opgelegd 
bij artikel 1, 7°, van de gecoordineerde 
wetten van 3 april 1953, onjuist is, daa1• 
die bepaling tot gevolg heeft degenen 
die vallen onder artikel 4 van de wet van 
10 jw1i 1947 van rechtswege te verbieden, 
niet alleen zich als slijter van gegiste 
dranken ergens te vestigen, maar even
eens de exploitatie van een reeds geopen
de drankslijterij voort te zetten; 

de feitenrechters derhalve de onover
komelijkl1eid van de door eiseres aange
voerde dwaling verkeerd hebben beoor
deeld ten gevolge van een onjuiste 
beoordeling van de draagwijdte en de 
gevolgen van het verbod gestelcl bij arti
kel 1, 7°, van de gecoorclineerde wetten; 

clerhalve de afwijzing van de door 
eiseres aangevoerde rechtvaardigings
grond, voor zover deze zich beriep op 
haar onbekendheid met de gevolgen van 
de veroordeling van 5 oktober 1963 en op 
de dubbelzinnige en passieve houding van 
het bestum' te haren opzichte tussen 
1963 en 1970, r:iet regelmatig met rede
nen is omldeed : 

Overwegende dat, blijkens de stukken 
waarop het Hof vermag acht te slaan en 
inzonderheid de tekst van de dagvaar
ding uitgebracht door het bestuur van 
douane en accijnzen, waarnaar het ar
rest verwijst, eiseres vervolgd werd om 
na 1 juli 1969 een slijterij van gegiste 
dranken te hebben geexploiteerd, hoe
wei zij ontzet was van het recht om derge
lijke slijterij te houden ; dat zij b ij schrij
van van 24 maart 1971 door het bestum· 
van douane en accijnzen verzocht werd 
om, op grand van die ontzetting, die ex
ploitatie onmiddellijk stop te zetten en 
dat zij op 29 maart 1971 aan de ambte
naren van genoen1cl bestum' op htm onder
vraging heeft geantwoord dat zij op clit 
verzoek niet it1ging ; 

Dat derhalve, zelfs in de ondersbelling 
dat, zoals it1 het m idclel worclt bet.oogcl, 
eiseres gedurende een zekere tijd rede
lijkerwijze heeft ktmnen menen dat zij 
geen misdrijf pleegde door een nieuwe 
clran.kslijterij te exploiteren, na die welke 
zij vroeger exploiteercle te hebben over
gelaten, en dat het arrest clienaangaancle 
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door een dwaling omtrent het recht is 
aangetast, de onoverkomelijkheid van de 
. dwaling van eiseres echter noodzake 
lijkerwijze verviel op h et ogenblik dat 
·zij door het bestuur werd verzocht on
middellijk haar exploitatie stop te zetten ; 

Dat het arrest aldus niet aileen wette
lijk is gerechtvaardigd, maar regelmatig 
met redenen is omkleed ; 

Dat het m iddel niet kan worden aan
.genomen; 

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

Om die redenen, en zonder acht te 
slaan op het schrijven, namens eiseres 
neergelegd op 7 november 1973, dit is 
meer clan twee maanden nadat de zaak 
op de algemene rol werd geplaatst, 
verwerpt de voorziening; veroordeelt 
Biseres in de kosten. 

19 november 1973. - 2e kamer. -
V oo?·zitte?·, de H. Perrichon, raadsheer 
waarnemencl voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, 
de H. L egros.- Gelijkltddende conclttsie, 
de H. Duchatelet, advocaat-generaal. -
Pleite1·, de H. Van Ryn. 

2e KAMER. - 20 november 1973. 

STRAFVORDERING. - BESCHIKKING 
VAN DE RAADKAJ\1ER WAARDOOR EEN 
GECORRECTIONALISEERDE MISDAAD BIJ 
DE CORRECTIONELE RECHTBANK AAN
HANGIG WORDT GEMAAKT, ZONDER TE 
BESLISSEN OVER ANDERE MISDRIJVEN 
DIE ONDER DE BEVOEGDHEID VAN 
DEZE RECHTBANK VALLEN. - VER
VOLGING VAN AMBTSWEGE VAN DEZE 

(1) Na een vooronclerzoek aan de hand 
waarvan feiten van valsheid in geschriften 
en bedrieglijke verduistering gebleken zijn 
heeft het openbaar ministerie gevorderd dat de 
raadkamer de v a lsheicl in geschriften zou 
correctionaliseren en de verdachte naar de 
correctionele rechtbank zou verwij7.en ; na de 
beschikking waarbij op deze vorderingen recht 
gedaan wercl, beeft het de beklaagde voor de 
correctionele rechtbank gedagvaard wegens 
valsheid in geschriften en b edrieglijke verduis
t ering. 

(2) Vgl. cass., 21 apri11941 (Bull. en PASIC., 

MISDRIJVEN DOOR DE PROCUREUR DES 
KONINGS . - WETTELIJKHEID . 

Wannem·, op een tot dit miscl?-ijj bepe1·kte 
vo?"de?·ing, een beschikking van de ?·aad
kame?· een geco?Tectionalisee?·de misdaad 
bij cle co?Tectionele 1·echtbank aanhangig 
heeft gemaakt, lean de p1·octt1·ew· cles 
Konings van ambtswege, voo1· deze 
?"echtbank, cle ondm· haa1· bevoegdheid 
vallende misd1·ijven ve1·volgen, clie al dan 
niet met deze gecon·ectionalisee?·de mis
daad samenhangen en waamve1· de ?·aad
kame?· niet hee,ft moeten beslissen (1) (2) . 
(Art. 22 en 182 Sv.; art. 2 wet van 
4 oktober 1867.) (Impliciete oplossing.) 

(MOuREAU, 
T. NA.AJiiLOZE VENNOOTSCHAP 

«IMMEUBLES ET CONSTRUCTIONS ll. ) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 28 maart 1973 door h et Hof 
van beroep te Gent gewezen; 

l. In zoverre d e voorzien;ng gericht is 
tegen de beslissing gewezen op de tegen 
eiser ingestelcle strafvorclering : 

Overwegende clat de substantiele of 
op straffe van nietigheicl voorgeschreven 
rechtsvormen werclen ns.geleefcl en dat 
de beslissing overeenkomstig de wet is; 

2. In zoverre d e voorziening gericht 
is tegen de beslissing gewezen op de door 
verweerster tegen eiser ingestelde civiel
rechtelijke vordering : 

Overwegende dat eiser geen middel 
aanvoert; 

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

20 november 1973. - 28 kamer. 

1941, I, 148). Over bet feit clat, na een vooron
derzoek wegens een misclaacl, de procurenr 
des Konings zich ertoe kan beperken te vorde
ren dat de misdaacl gecorrectionaliseercl wordt 
en de verdachte naar cle correctionele recht
bank wordt verwezen en over de wettelijkheicl 
van cle beschikklng die op deze vordering 
recht doet, raadplege men : cass. , 6 m ei 1942 
(Bttll. en PAsrc., 1942, I, 112) en noot 3, 
get. R. H., onder dit arrest; 2 juni 1947 
(ibid. , 1947, I, 220); noten l onder cass., 
31 oktober 1960 (ibid., 1061, I, 233) en 
25 febrnari 1963 (ibid., 1963, I, 690). 
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Voo1·zitte1·, de H. Naulaerts, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, 
de H. Meeus. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. P. MahalL'C, eerste advocaat
generaal. 

2e KAJ."'ffiR. - 20 november 1973, 

DOUANE EN ACCIJNZEN. - VISITA
TIE.- MACHTIGING VAN DE RECHTER 

IN DE POLITIERECHTBANK.- UUR VAN 
DE VISITATIE IN DE AANVRAAG OM 
lVIACHTIGING NIET VERlVIELD. - VER
ZUIM DAT NIET NOODZAKELIJK DE NIE

TIGHEID VAN DE MACHTIGING EN VAN 
DE VISITATIE MEEBRENGT. 

De 1·echte1' in de politie1·echtbanlc die uit
spntak moet doen ove1· een aanvTaag 
om machtiging voo1· een visitatie inzalce 
douane en acc~inzen mag de machtiging 
niet weige1·en dan « op het geg1·onde ve?'
moeden dat assistentie zonde1· genoeg
zame 1·edenen wenl gev01·de1·d »; de weg
lating van een inlichting die hij niet 
onmisbaa1· acht om ove1· de gegTondheid 
van de aanvTaag te oonlelen, zoals 
de melding van het ~tw· wam·op de 
visitatie zal geschieden, b1·engt geens
zins de nietigheid · mede van de mach
tiging of van de visitatie ingevolge 
deze machtiging (1). (Art. 201 wet van 
26 augustus 1822, gewijzigd bij arti
kel 91, § 7 vervat. in artikel 3 van de 
wet vau 10 oktober 196"7 houdende 
het Gerechtelijk Wetboek.) 

(BELGISCHE STAAT, 
MINISTER VAN FINANOIElN, 

BESTUUR VAN DOUANE EN ACOIJNZEN, 
T. VANDENDRIESSCHE J. EN M,) 

ARREST. 

HET "HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 12 april 1973 door het Hof van 
beroep te Gent gewezen ; 

Over h~t miclclel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 200, 201 van de 
algemene wet van 26 augustus 1822, OV!lr 
de h efting van de rechten van in-, uit- en 

(1) Vgl. cass., 8 april Hl21J (Bttll. en PASIC., 
11!20, I, 140); 16 juni 1047 (ibid., 1947, I, 267); 
raadpl. cass., 25 september 1050 (ibicl., 1951, 
I, 18), 6 oktober 1952 (ibicl., 1953, I, 3 1), 
27 april 1059 (ibicl., 1959, I, 866) . 

doorvoer en van de accijnzen, voor zoveel 
als nodig evengenoemde artikelen 200-
e!). 201 zoals zij zijn gewijzigd bij arti
kel 91, § 7, van de wijzigingsbepalingen 
van artikel 3 van d e wet van 10 oktober 
1967 houdende het Gerechtelijk Wetboek, 
10 van de wet van 28 december 1904 
houdencle de begroting van de Rijksmid
delen voor het dienstjaar 1905 en 15 van 
het koninklijk besluit nr. 6 val'r 22 augus
tus 1934 tot invoering van nieuwe maat
regelen met het oog op de bestraffing 
van de. sluikerij ter zake van douanen 
en accrJnzeii, 

doo1·dat het bestreden arrest, om de ver
weerders vrij te spreken die uit hoofde 
van inbreuken inzake accijns van mine
rale olie waren vervolgd, verklaart « dat 
door het _feit, zoals ter zake het geval is, 
de vraag tot toelating van de huiszoeking 
niet te dateren, en daarbij nog na te 
laten - ten einde deze essentiele leemte 
aan te vullen -- de toelating tot lnris
zoeking zelf te laten dateren, een wette
lijk vereiste ontbreekt, clat de nietigheid 
van de huiszoeking medebrengt », onder 
meer onclerstrepende « dat vermits het 
uur vermelcl client te worden », in de 
aanvraag bedoeld in artikel 201 van de 
wet van 26 augustus 1822, « zulks rede, 
lijkerwijze impliceert dat ook de clag van 
de voorziene huiszoeking worcle. vermeld, 
vermits de rechter die de toelating ver
leent, in staat moet zijn te beoordelen 
of deze aanvraag tot assistentie vol
doende gegrond· is ; clat, zo in de door de 
rechter verleende toelating geen melding 
moet voorkomen van de dag en het uur 
(of tijd) van de huiszoeking, de~e aan
duidingen wei moeten voorkomen in de 
vraag zelftot toelating van huiszoeking », 

tenvijl voormeld artikel 201 niet voor
schrijft in de aanvraag tot assistentie de 
dag of de datum aan te duiden waarop 
d e visitatie gepland is, 

terwijl de inlichtingen welke, volgens 
cleze bepaling, worden gegeven aan de 
vreclerechter (thans de rechter in de 
politierechtbank) geen ander doel.hebben 
clan, hem in staat te stellen de gegrond
heid van de aanvraag tot assistentie te 
beoordelen ; zo het verzoekschrift heeft 
nagelaten enige door artikel 201 vermelde 
inlichting te geven, die de vreclerechter 
niet nodig oordeelt om nopens de ge
grondheid van de aanvraag tot assistentie 
voorgelicht te zijn, die magistraat de 
macht en ook de verplichting h eeft daar
mee geen rekening te houden; dien
volgens het verzuim, in het verzoek
schrift, van o:pgave van een der te ver-
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schaffen inlichtingen niet met zich ka,n 
brengen de verleende autorisatie en al 
wat daarop is gevolgd met nietigheid te 
treffen, 

en terwijl de vermeldingen, bedoeld in 
lid 1 van meergenoemd artikel 201, 
aileen op de aanvraag tot assistentie 
betrekking hebben, en niet op de autori
satie die uit kracht van lid 3 van deze 
wetsbepaling wordt verleend : 

Overwegende dat, in strijd met wat 
het arrest beweert, de aanvraag tot vis1-
tatie van de lokalen en de door de rechter 
in de politierechtbank verleende machti
ging beide gedateerd zijn van 15 septem
ber 1969; dat in beide bescheiden even
wei noch de dag noch het uur van de 
visitatie zijn bepaald ; 

Overwegende dat artikel 201 van de 
algemene wet van 26 augustus 1822 
enkel bepaalt dat de aanvraag tot assis
tentie te allen tijde schriftelijk zal moe
ten geschieden met uitdrukking van de 
tijd wanneer (dit wil zeggen volgens de 
Franse tekst : het uur waarop), de plaats 
en de naam van de persoon bij wie visi
tatie zal gedaan worden ; 

Overwegende dat de inlichtingen, die 
volgens dit artikel aan de rechter in de 
politierechtbank moeten worden ver
strekt, enkel ·tot doel hebben deze magis
traat in staat te stellen te beoordelen 
of de aanvi·aag gewettigd is, aanvraag 
welke trouwens, volgens de uitdrukking 
van de wet, door hem niet zal worden 
geweigerd « tenzij op gegronde vermoe
dens dat derzelve zonder genoegzame 
redenen mocht ·worden g€vorderd » ; 

Overwegende dat hieruit volgt dat, zo 
de aanvraag een van de bij artikel 201 
bepaalde inlichtingen niet vermeldt en de 
rechter in de politierechtbank deze in
lichting niet onmisbaar acht om te oor
delen of er genoegzame redenen bestaan 
om de aanvraag toe te staan, deze magis
traat niet alleen de macht maar ook tot 
plicht heeft met dit verzuim geen reke
ning te houden ; 

Overwegende dat eruit valt af te lei
den dat, wanneer de aanvraag het uur 
niet vermeldt waarop de agenten van het 
bestuur voornemens zijn tot visitatie 
over te gaan, zulks de nietigheid van 
de machtiging, welke op vertoon van d1e 
aanvraag werd toegestaan, en van de 
daarop ondernomen visitatie niet ten 
gevolge kan hebben ; dat dezelfde oplos 
sing zich . nog meer opdringt wanneer de 
aanvraag een door artikel 201 niet be
paalde inlichting niet vermeldt, namelijk 
de dag waarop de visitatie zal plaatsheb
ben; 

CASSATIE, 197 4. - l:J; 

Overwegende mitsdien dat, door de 
ondernomen visitatie nietig te verklaren 
om de redenen welke het opgeeft, het 
arrest de e.rtikelen 200 en 201 van de 
wet van 26 augustus 1822 schendt; 

Dat het midclel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest ; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de kant 
van de vernietigde beslissing; veroor
deelt de verweerders in de kosten; 
verwijst de zaak naar het Hof van beroep 
te Brussel. 

20 november 1973. - 2e kamer. -
Voo1·zitte1· en Ve1·slaggeve1·, de H. Nan
laerts, raadsheer waarnemend voorzitter. 
- Gelijlcl~tidende concl~tsie, de H . P. Ma
haux, eerste advocaat-generaal. - Plei
te1'S, de HH. Fally en Delafontaine (deze 
laatste van de balie te Kortrijk). 

2• KAMER. - 20 november 1973. 

VOORZIENING IN CAS SA TIE.- TER
MIJN.- STRAFZAKEN.- VooRZIENING 
TEGEN EEN EINDARREST OP TEGEN
SPRAAK. 

Buiten het geval van a1·tilcel 40, lid 4, 
van de wet van 15 juni 1935, is te laat 
ingediend de voorziening die in stmf
zalcen tegen een einda1·1·est op tegensp1·aalc 
is ingesteld na het ve?·st1·ijlcen van de 
te1·mijn voo1·gesch1-even bij a1·tilcel 373 
van het Wetboelc van stmjvo1·de1·ing (1). 

(DE CONINCK.) 

Met de notitie overeenstemmend 
arrest. 

20 november 1973. - 2• kamer. -
Voo1·zitte1', de H. Naulaerts, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - VeTslaggeveT, 
de H. Chatel. - Gelijlclttidende conclttsie, 
de H . P. Mahaux, eerste advocaat
generaal 

(1) Cass., 4 december 1972 (A?'I', cass., 
1973, biz. 326). 

l
·-c-. 
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2• KAMER. - 20 november 1973. 

WEGVERKEER. vVEGVERKEERs-
REGLEMENT VAN 14 lVIAART 1968, ARTI
KEL 16, 17 EN 18. - VooRRANG. -
NoODZAAK VOOR DE BESTUURDER, DIE 
DE DOORGANG lVIOET VRIJLATEN, DE 
GENADERDE WEG OP TE RIJDEN OlVI 
DE AANWEZIGHEID VAN EEN BESTUUR
DER OP DEZE WEG VAST TE STELLEN.
VOORWAARDEN OlVI DIT 1\>IANEUVER TE 
lVIOGEN UITVOEREN. 

WanneeT de besttmnleT, die de doo1·gcmg 
moet m·ijlaten voo1· hem die op de gena
denle weg 1·ijdt, zich wegens de 1Jlaats
gesteldheicl enkel 1·elcenschap lean geven 
van de aanwezigheid van een besttmnle1· 
op deze weg mits deze op te 1'ijden, mag 
hij op deze weg voontitlcomen in zove1· 
zullcs st1·ilct noodzakelijlc is en met de 
ve1·eiste voo1·zichtigheid om dit te doen 
zonde1· gevaa1· voo1· ongevallen, gelet op 
de plaats, de ve1·wijde1·ing en de sneZ
heid van de andeTe besttmnle1· ( 1) . 
(Artt . . 16 tot 18 wegverkeersregle
ment van 14 maart 1968.) 

(PERSONENVENNOOTSCHAP lVIET BEPERKTE 
AANSPRAKELIJKHEID « INTER TRANS 
PORT SCHOOFS ll, NAAlVILOZE VENNOOT
SCHAP « DE VERENIGDE MEESTERS ll EN 
LITISCONSORTEN, T. LANDlVIETERS.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 27 tl.pril 1973 in hager beroep 
en op verwijzing gewezen door de Cor
rectionele Rechtbank te Hasselt ; 

Gelet op het arrest van het Hof van 
19 december 1972 (2); 

I. Wat de voorziening van de ns,am
loze vennootschap «De Verenigde Mees 
ters" en de personenvennootschap «Inter
transport Schoofs " betreft : 

A . . In zoverre zij gericht is tegen de 
besl issing over de strafvordering : 

Overwegende dat de eiseressen, bur
gerlijke partijen, geen hoedanigheid heb
ben om zich te vo01zien tegen een beslis 
sing welke de strafvordering verjaard 
verklaart; 

(1) Cass., 15 februari 1971 .(A1'1' . cass., 1971, 
blz. 577). 

!2) Niet gepubliceerd arrest. 

B. In zoverre zij gericht is tegen de 
beslissing over de civielrechtelijke vor
deringen van de eiseressen : 

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

doonlat het bestrederl, 'vonnis, na de 
verjaring van de strafvordering gecon
stateerd te hebben, beslist dat verweer
der geen fout bij het ongeval treft en 
bijgevolg de rechtbank onbevoegd ver
klaart om van de eis van de eisers kennis 
te nen'len, 

zonde1· te antwoonlen op de conclusie 
van de verzekeringsmaatschappij « De 
Verenigde Meesters "• die refereert 
naar de verklaringen van verweer
der tijdens zijn verhoor door de verba
lisanten en liet gelden dat, gezien hij 
de aanwezigheid van de hoofdweggebrui
kers kende, vermits hij erkend had « de 
voertuigen op de hoofdweg te hebben zien 
naderen "• verweerder niet wettelijk kon 
staande houden dat hij ten deze op de 
hoofdweg mocht komen rijden omdat hij 
zich geen rekenschap kon geven van de 
gebeurlijke aanwezigheid van wegge
bruikers op deze weg : 

Overwegende dat het. bestreden vonnis, 
zonder dienaangaai'lcle bestreden te wor
den, de stelling van verweerder aanneemt 
volgens welke een weggebruiker niet op 
zekere afstand van het kn1~spunt, maar 
op het kruispcmt zelf moet stoppen om 
zich ervan te kum'len vergewissen of er 
van rechts geen weggebruikers naderen ; 
dat het vaststelt dat aan het kruisprmt 
het zicht naar rechts volleaig belemmerd 
was door een verkeersplaat en dat ver
weerder de rijbaan slechts is opgereden 
in de mate welke onontbeerlijk was om 
zich ervan te vergewissen of de do01•gang 
vTij was of niet ; 

Overwegende dat het vonnis derhalve 
geen nader a.ntwoord diende te verstrek
ken op de conclusie van de eiseressen 
welke staande hield dat verweerder 
erkend had voertuigen op de rijbaan 
te hebben zien rijden vooraleer h ij het 
kruispcmt genaderd was ; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

II. Wat de voorziening van de naam
loze ve1mootschap « De Zeven Provin
ciiin " en Wijnen .Johannes betreft : 

Overwegende dat uit geen stuk waarop 
het Hof vermag acht te slaan blijkt dat 
de voorziening van de eisers, burgerlijke 
partijen, betekend werd aan de partij 
tegen wie zij gericht is ; dat zij dPrhalve 
niet ontvankelijk is ; 
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Om die redenen, verwerpt de voorzie
ningen ; veroordeelt de eisers in de kosten. 

20 november I973. - 2e kamer. -
Voo·rzitte1· en Ve1·slaggevm·, de H. Nau
laerts, raadsheer waarnernend voorzitter. 
- Gelijlcluidende conchtsie, de H. P. Ma
haux, eerste advocaat-generaal. ·- Plei
te?'S, de HH. Simont en Bayart. 

2e KAMER. - 20 november 1973. 

WEGVERKEER. - RICHTINGSVERAN
DERING. - BESTUURDER DIE NAAR 
RECHTS OF NAAR LINKS WIL AFSLAAN. 
- BEWEGING BEHEERST DOOR ARTI· 
KEL 25 EN NlET DOOR ARTlKEL I 7 
VAN HET WEGVERKEERSREGLEl'IIENT. 

De beweging die e1·in bestaat naa1· 1·echts 
of naa1' linlcs aj te slaan om de 1·ijbaan 
te ve1'laten of om zijn voe1·tttig aan de 
linlcm·zijde van de 1·~jbaan tot staan te 
b1·engen wo1·dt behee1·st doo1· a1·tilcel 25 
en niet doo1· a1·tilcel 17 van het wegve1'
lcee1'S1'eglement, zeljs indien de bestutt1'de1· 
de voo1'sch1·ijten van ee1·stgenoemd a?·ti
lcel niet in acht neemt (I). 

(VAN DAELE, T. GIELIS.) 

ARREST. 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
vonnis, op 10 mei I973 in hoger beroep 
gewezen door de Correctionele Recht
bank te Antwerpen; 

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

Overwegende dat eiseres, burgerlijke 
partij die in geen kosten van de straf
vordering werd veroordeeld, geen hoe
danigheid heeft om zich tegen de vrij
spraak van eerste verweerder en het 
buiten d e zaak stellen van tweede ver
weercler te voorzien ; 

(1) Cass., 2 oktober 1073, supm, blz. 115. 
.A.rtikel 25-2 van het wegverkeersreglPment 
van 14 maart 1968 boudt cen richtingBveran
dering niet meer voor een « maneuver " docb 
wel voor een « beweging ». Raadpl. cass., 
10 december 1956 (Bull. en PASIC., 1957, I, 

II. In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de beslissing over de civielrechte
lijke vordering : 

Over h et eerste .micldel, afgeleid nit , 
de schending van de artikelen I7 van het 
wegverkeersreglement en 97 van de 
Grondwet, 

doo1·dat het bestreden vonnis aanneemt 
dat eiseres, die eerst naar links was uit
geweken om dan rechts af te slaan en 
een rechts gelegen oprit in te draaien, het 
voorschrift van artikel 25-2 van het weg
verkeersreglement n iet in. acht heeft 
genomen, 

tenvijl zodanige rijbeweging, wanneer 
niet zo kort mogelijk naar rechts gedraa icl 
wordt, niet geregeld is door artikel 25 -2 , 
maar door artikel I7 van het wegver
keersreglement : 

Overwegende dat de beweging die 
erin bestaat naar rechts af te slaan om 
d e rijbaan te verlaten door artikel 25 
en niet door artikel 17 van het wegver
keersreglement beheerst wordt ; dat der
halve de bestuurcler die, bij het uitvoeren 
van deze beweging, niet zo dicht mogelijk 
bij de rechterrand van de rijbaa,n blijft 
en meer naa.r links uitwijkt dan door de 
omstandigheden geboden is, een inbreuk 
op artikel 25 en niet op artikel I7 van 
het wegverkeersreglement pleegt ; 

Dat het middel naar recht faalt; 

Over het tweede middel, a.fgeleid nit 
de schending van d e artikelen 21-1 van 
het wegverkeersreglement en 97 van de 
Grondwet, 

Dat het middei feitelijke grondslag 
mist ; 

Over het derde middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 27 -1 van 
het wegverkeersreglement en 97 van de 
Grondwet, 

Dat het middei feitelijke grondslag. 
mist; 

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

20 november I973. - 2e kamer . -

378} en de in noot t' vermelde arresten : 
artikel 17 van bet vroegere wegverkeers
r eglemert was niet van toepassing op de ma
neuvers die inzonderheid door andere verorcle 
ningsbepalingen geregeld waren. 



- 324 -

Voo1·zitte1· en Ve1·slaggeve1· , de H . Nau
laerts, raadsheer waarnemend voorzitter, 
- Gelijlcluidende conclusie, de H. P. Ma
haux, eerste advocaat-generaal. - Plei
te?'S, de HH. Hellemans en Struye (de 
eerste van de balie te Antwerpen). 

2e KAMER. - 20 november 1973. 

BANKBREUK. - BEDRIEGLIJKE BANK
BREUK DOOR vERDUISTERING OF VER
BERGING VAN ACTIVA. - BIJZONDER 
OPZET ·VEREIST. 

Voo?' bed1·ieglijlce banlcb?'e~dc doo?' venhtis
te?·ing of ve1·be1·ging van activa volstaat 
het niet dat de dade~· hee,ft gehancleld met 
het opzet sommige sclntlcleise?'S inclivi
cl~teel te benaclelen, hij moet gehandelcl 
hebben ten naclele vein de gezamenlijlce 
sclmldeise1'8 (1). (Art. 489 S.W. ; art. 577 
W.K.) 

(v ANBRABANT.) 

ARREST. 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest, op 6 j1.mi 1973 door het Hof van 
beroep te Gei.1t gewezen ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 577 va.u het 
Wetboek van koophandel en 97 van de 
Grondwet, 

cloonlat het bestreden arrest het voor 
het bestaan van de bedrieglijke bank
brenk vereiste bedrog als volgt vaststelt : 
" dat het bedrieglijk opzet erin bestaat 
dat hij, wetend dat het bezit van die 
geleende gelden precair is, zich die geldeu 
heeft toegeeigend, zonder toestemming 
van de eigenaar, ervan bewust dat hij 
daardoor de eigenaar zal benadelen door 
hem het geld niet terug te betalen ,, 

tenvijl aldus het bedrog, door het 
arrest als element van de bedrieglijke 
bankbreuk aangevoerd, tegen elke schuld
eiser individ1.1eel beschouwd gepleegd zou 

(1) Raadpl. cass., 27 november 19()1 (Bull. 
en PASIC., 1962, I, 379, 4°) . 

zijn en niet tegen de massa der schuld
eisers, hoewel h et bedrog, ingevai van 
bedrieglijke bankbreuk, ten opzichte van 
de massa der schuldeisers moet bestaan : 

Overwegende dat het arrest vaststelt 
dat eiser in september 1968 opgehouden 
heeft te betalen en virtueel in staat van 
fail lissement verkeerde, dat hij vanaf 
die datum mi.nstens drie miljoen frank 
ten titel van leni.ng heeft ontvangen, dat 
dit bedrag bij de faillietverhlaring ver
dwenen was, en dat hij dit bedrag ver
duisterd heeft, namelijk onttrokken aan 
zijn normale bestemming van belegging, 
door het zich persoonlijk toe te eigenen 
om persoonlijke schulden en dringende 
schulden van de naanlioze vennootschap 
" Provinciaal Leen- en Kreclietcentrum 
(P. L. K.) " te voldoen ; 

Overwegende dat hieruit volgt dat 
eiser, toen hij reeds opgehouden had 
te betalen, de bedragen, welke hij geleend 
had, ten nadele van de boedel heeft aan
ge~ovend om persoonlijke schulden en 
schulden van een vennootschap te vol
doen ; dat meteen het bedrieglijk opzet 
ten opzichte van de boedel wordt vast
gesteld; 

Overwegende, derhalve, dat welke ook 
de waarde in rechte moge zijn van de 
door het middel bekritiseerde reden, de 
hogervermelde redenen volstaan om de 
veroordeling van eiser wegens bedrieg
lijke bankbreuk wettelijk te rechtvaar
digen, weshalve het middel, bij gebrek 
aan belang, niet ontvankelijk is; 

Over het tweede en het derde middel 
samen, afgeleid 

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

het de1·de, uit de schending van de arti 
kelen 97 van de Grondwet eu, voor zoveel 
als nodig, 496 van het Strafwetboek, 

Overwegende dat eiser tot een enkele 
gevangenisstraf en geldboete veroorde9ld 
werd wegens de feiten vari de telastleg
gingen A (bedrieglijke bankbreuk), B 
(eenvoudige bankbreuk) en 0 (oplichtin
gen) ; dat, nu de uitgesproken straf wet
telijk gerechtvaardigd is wat de feiten 
betreft van de telastlegging A, de midde
len, die enkel de beslissing wat betreft de 
telastleggingen B en 0 bekritiseren, bij 
gebrek aan belang niet ontvankelijk zijn ; 

Over het vie1·de middel, a.fgeleid uit 
de schending van de artikelen 1319 tot 
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1322 van het Burgerlijk Wetboek en 
97 van de Grondwet, 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

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

Om die red enen, v erwerpt de voorzie
ning ; veroordeelt eiser in de kosten. 

20 november 1973. - ze kamer. 
Vo01·zitte1· en Ve1·slaggeve1·, de H. Neu
laerts, raadsheer waarnemend voorzitter. 
- Gelijlcluidencle concl1tsie, de H. P. Ma
haux, eerste advocaat-generaal. - Plei
teT, de H . Biitzler. 

2e KAMER. - 20 november 1973. 

V ALSHEID EN GEBRUIK VAN VAL
SE STUKKEN. - BEDRIEGLIJK OP
ZET. - BEGRIP. 

H et bed1·ieglijlc opzet ve1·eist voo1· het be8taan 
van valsheid of van het geb?"itilc van 
valse st1tlclcen is het opzet om zichzelf of 
een ande1· een on1·echtmatig voonleel te 
bezo1·gen (1). (Artt. 193 e11 213 S. W.) 

(GERARDTS, 
T . FLEERACKERS EN KINSCHOTS.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op h et bestreden 
.arrest, op 12 jtmi 1973 door h et Hof van 
beroep te Brus'sel gewezen ; 

I. In zoverre de voorziening gericht is 
tegen de beslissing over de strafvorde-
1'ing :. 

Over h et tvveede middel, afgeleid uit 
de schending van artikel 196 van het 
'Strafwetboek, 

(1) Cass., 26 fE>bruari 1968 (A?T. cass., 1968, 
blz. 847). 

do01·dat het arrest eiser veroordeelt 
wegens valsheid in geschriften en gebruik 
ervan en beslist dat hij n:et bedrieglijk 
opzet heeft gehandeld, 

tm·wijl er op geen ogenblik sprake is 
geweest van het gebruik dat van de fac
tuur zou worden gemaakt, noch in een 
hum·zaak, noch voor de belastingen, 
zodat er geen sprake kan zijn van bedrieg
lijk opzet of oogmerk om te schaden en 
de redengeving van het arrest ni'et vol
ledig met de werkelijke toedracht van 
de zaak strookt : 

Overwegende dat het arrest beslist dat 
het bedrieglijk opzet bestaat in het opzet 
om zichzelf of een ander een ongeoorloofd 
nut of voordeel te verschaffen ; dat het 
erop wijst dat dit opzet ten deze erin 
bestond aan een derde het ongeoorloofd 
nut en voordeel t e verschaffen een factuur 
te bekomen met betrekking tot in werke
lijkheid niet uitgevoerde werken en h et 
hem aldus mogelijk t e m aken hiervan 
onrechtmatig gebruik te maken met 
welk doel ook, onder meer om b elastingen 
te ontduiken « zos ls door Gerardts toe
gegeven » ; dat het aldus het bedrieglijk 
opzet wettelijk vaststelt ; 

Overwegende dat, in zoverre het middel 
staande houdt dat de redengeving van het 
arrest « niet volleclig met de werkelijke 
toedracht van de zaak strookt », h et 
erop neerkomt t e beweren dat de rechter 
de feiten verkeerd beoordeeld heeft ; 

Dat het ·middel niet kan aangenomen · 
worden; 

En overwegende dat de substantiiile 
of op straffe , ;an nietigheid voorgeschre
ven rechtsvormen werden nageleefd en 
dat de beslissing overeenkomstig de 
wet is; 

II. In zoverre de voorziening gericht is 
tegen d e beslissing over de civielrechte
lijke vordering : 

Overwegende dat eiser geen bijzonder 
middel aanvoert; 

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

20 november 1973. - 2e kamer. -
Voo1·zitte1· en Ve1·slaggeve1·, de H. Nau
laerts, raadsheer waarnemend voorzitter. 
___.:_ Gelijlclttidende conclttsie, de H. P . Ma
haux, eerste advocaat-generaal. - Plei
te1', de H. K. van Alsenoy (van de balie 
te Brussel) . 
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2° KAMER. - 20 november 1973. 

REGELING VAN RECHTSGEBIED. 
- STRAFZAKEN. - BESCHIKKING VAN 
DE RAADKAMER DIE, BIJ AANNElVIING 
VAN VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN, 
EEN VERDACHTE NAAR DE CORREC
TIONELE RECHTBANK VERWIJST WEGENS 
EEN l\HSDAAD DIE DOOR HET ONDER
ZOEKSGERECHT NIET KAN GECORREC
TIONALISEERD WORDEN. - VONNIS 
WAARBIJ DE RE CHTBANK ZICH ONBE
VOEGD VERKLAART. - BESLISSINGEN 
IN KRACHT VAN GEWIJSDE GEGAAN. 
- REGELING VAN RECHTSGEBIED . -
NIETIGVERKLARING VAN DE BESCHIK
KING EN VERWIJZING NAAR EEN KAMER 
VAN INBESCHULDIGINGSTELLING. 

Wannem· een beschiklcing van de 1·aad
kame1·, bij aanneming van ve1·zachtende 
omstandigheden, iemand naa1· de C01'1'ec 
tionele 1'echtbanlc heejt venvezen clie oncle1· 
mee1· venlacht wonlt van een misdaad die 
doo1· het onde1·zoeksge1·echt niet lean W01'
den gec01'1'ectionaliseenl, en de C01'1'ectio
nele 1'echtbanlc zich wegens samenhang 
voo1· het geheel onbevoegd heejt vm·klaa1·d, 
en cle beide beslissingen in b-acht van ge: 
wijsde zijn gegaan, ve1·nietigt het Hoj, 
dat het 1·echtsgebied 1·egelt, de beschikking 
en vm·wijst de zaak naa1· een lcame1· van 
inbeschuldigingstelling . (I). 

(PROCUREUR DES KONINGS 
TE DENDERMONDE, 

IN ZAKE ROELS.) 

ARREST. 

RET HOF;- Gelet op het verzoek
schrift tot regeling van rechtsgebied 
ingediend door de Procureur des Konings 
te Dendermonde ; 

Overwegende da.t, bij beschikking van 
de raadkamBr van de Rechtbank van 
eerste aan leg te D endermonde van · 
20 augustus I973, Roels Willy naar de 
Correctionele Rechtbank te Dender
monde verwezen werd wegens de telast
leggingen; 

A. I) : verkrachting op de persoon van 
een minderjarige boven de voile leeftijd 
van I6 jaar, A 2) : verkrachting op de 

(1) Cass., 14 april 1969 (An·. cass., 1969, 
blz. 763); raadpl. cass ., 19 januari 1971 
(ibid., 1971, blz. 483). 

persoon van een kind dat geen voile tien 
jaar was op het ogenblik van de feiten, 
B en 0 : aanranding van de eerbaarheid 
met geweld of bedreiging op de p ersoon 
van minderj::trigen die de voile leefti jd 
van I6 jaar nog niet hadden bereikt, 
D : openbare zedenschennis I) in tegen
woordigheid van kinderen beneden de 
voile leeftijd van I6 jaar 2) t.egenover een 
minderjarige en in t egenwoordigheid van 
kinderen beneden de voile leeftijd van 
I6 jaar; 

Overwegende clat, bij vonnis van 
IO september I973, de Correctionele 
Rechtbank te Denclermoncle zich onbe
voegd verklaarde, nu het feit omschreven 
onder de telastlegging A-2 strafbaar ge 
steld is met een criminele straf overeen
komstig artikel 375, alinea 5, van het 
Strafwetboek, namelijk levenslange 
dwangarbeid, en als dusdanig een mis
daad uitmaakt die, ingevolge artikel 2, 
lid 2, van de wet van 4 oktober I867 
(gewijzigd bij de wet van I9 maart 
I956), niet vatbaar is voor correctionali
satie door de raaclicamer ; 

Overwegende dat de correctionele· 
rechtbank, wettelijk onbevoegd 1·atione 
matm·iae om van deze misdaad kem1is te 
nen1en, zich ook onbevoegd heeft ver
klaard om van de samenhangende IIJ.is
drijven omschreven onder de telastleg
gingen A-I, B, .0, D-I en 2 kennis te 
nemen; 

Overwegende dat de beschikk:ing van 
de raadkamer en het vmmis vari de correc
tionele rechtbank kracht van gewijsde 
hebben verkregen ; dat ingevolge hun 
tegenstrijdigheid een geschil omtrent de· 
bevoegcli1eid ontstaan is, waardoor de 
goede gang van het gerecht belemmerd 
wordt; 

Overwegende dat voormelde tela.st
legging A-2 onder de toepassing van 
artikel 375, alinea 5, van het Strafwet
boek schijnt te vallen en uit de procedure 
schijnt te volgen dat de feiten van de 
telastleggingen A -I, B, 0 en D sam en
hangend zijn ; 

Om die redenen, h et rechtsgebied 
regelend, vernietigt het bevelschrift van 
de raadkamer van de Rechtbank van 
eerste aanleg te Dendermonde van 
2.0 augustus I973; beveelt dat m elding 
van clit arrest zal gemaakt worden op· 
de kant van de vernietigde beslissing ~ 
verwijst de zaak naar d e kamer van inbe
schulcbgingstelling van het Hof van be
roep te Gent. 

20 november I973. - 2e kamer. -



l l----

-327-

Voo1'zitte1· en Ve1·slaggeve1·, de H. Nau
laerts, raadsheer waarnem.end voorzitter. 
- Gelijkluidende conclusie, de H. P. Ma
haux, eerste advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 20 november 1973. 

LANDLOPERIJ. - lNTERNERING IN 
EEN TOEVLUCHTSHUIS. - VASTSTEL
LING VAN DE DUUR VAN DEZE INTER· 
NERING. 

De politie1·echtbanlc, die de inten~e1·ing van 
een landlope1· in een toevluchtslmis be
veelt, is niet bevoegd om de dttw· van deze 
inte?'1W1'ing vast te stellen ; dat staat aan 
de ministe1· van justitie (1). (Artt. 16, 
17 en 18 wet van 27 november 
1891 [2].) 

(SIREJACOB .) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op h et bestreden 
vonnis, op 12 oktober 1973 in hoger be
roep gewezen door de Correctionele 
Rechtbank te Gent; 

Over het derde middel, afgeleid uit 
d e schending van de artikelen 202 van 
het Wetboek van strafvordering, 13 
-(lees 16), 17 en 18 van de wet van 27 no
vember 1891 tot beteugeling van de 
landloperij en de bedelarij , 

clom·dat de rechter in hoger beroep, op 
het enkel hoger beroep van eiser, de door 
-de politierechter b_evolen intern ering van 
eiser in een toevluchtshuis ged·mende 
·een onbepaalde tijd verzwaart, door de 
internering in een toevluchtshuis gedu
r end e een termijn van twee jaar te beve
len, 

tenvijl zodanige maatregel onwette
lijk is, nu artikel 18 van de wet van 

(1) Cass., 28 m aart en 2 mei 1892 (Bull. en 
PASIC., 1892, I, 134 en 232). 

(2) Artikel 16 van de wet van 27 november 
189 1 is gewijzigd bij a rtikel 91, § 22, vervat in 
.artikel 3 van de wet van 10 oktober 1967 
houdende h et Ger echtelijk vVetboek. 

27 november 1891 voorschrijft dat in 
geen geval de in een toevluchtshms 
ge'i.il.terneerde personen !anger dan een 
jaar tegen htm wil kunnen worden opge
houden: 

Overwegende dat de bestred en beslis
sing de internering van eiser in een toe
vluchtshuis, wegens lanclloperij, beveelt 
gedurende een termijn van twee jaar ; 

Overwegende dat de vaststelling van 
een terrnijn van internering door de 
rechter slechts mag uitgesproken-worden 
wanneer de terbeschikkingstelling van 
de regering zich specialiseert in een 
opsluiting in een bedelaarsgesticht ; dat 
integendeel wanneer, zoals ten deze, 
de internering in een toevluchtshuis be
volen wordt, de minister van justitie 
aileen bevoegd is om d e dum· van de 
internering te bepalen naar gelang van 
d e omstandigheden, waarvan de arti
kelen 17 en 18, tweede lid, van de wet 
va.n 27 november 1891 hem de beoorde
ling overlaten ; 

D at het middel gegrond is ; 

Om die redenen, en zonder dat er 
aanleiding bestaat om de eerste twee 
middelen te onderzoeken, welke tot geen 
vernietiging zoncler verwijzing aanlei
ding kunnen geven , vernietigt het be 
streden 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 Recht
bank te Dendermonde, zitting houdende 
in hoger beroep. 

20 november 1973. - 2e kamer . -
Vom·zitte1· en Ve1'slaggeve1·, de H. Nau
laerts, raadsheer waarnemend voorzitter. 
- Gelijkluidende conclusie, de H. P . Ma
h aux, eerste advocaat-generaal. - Plei
te?', de H. Beuselinck (van de balie te 
Gent). 

1 e KAllffiR. - 22 november 1973. 

1o OVEREENKOMST. OVEREEN-
KOl\1ST DIE GESPREIDE PRESTATIES 
INHOUDT.- 0VEREENKOMST GESLOTEN 
VOOR ONBEP AALDE TIJD. - EENZIJDIGE 
ONTBINDING. 

2° CASSATIEMIDDELEN. - BuRGER
LIJKE ZAKEN. - MIDDEL DAT KRI· 
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TIEK OEFENT OP EEN TEN OVERVLOEDE 
GEGEVEN REDEN. - NIET ONTVANKE
LIJK MIDDEL. 

3° CASSATIEMIDDELEN. - BURGER
LUKE ZAKEN. - MIDDEL AFGELEID 
UIT DE MISKENNING VAN RET GEZAG 
VAN RET GEWIJSDE. - lNGEROEPEN 
BESLISSING NOCH BIJ DE CASS4TIEVOOR
ZIENING· GEVOEGD NOCH OVERGENOl\iEN 
IN DE REGELMATIG AAN RET HOF 
OVERGELEGDE STUKKEN. - NIET ONT
VANKELIJK MIDDEL. 

1° Een ove1·eenkomst die in de tijd 
gesp1·eide p1·estaties inhottdt en gesloten 
is voo1· onbepaalde tijd, lean op elk 
ogenblik do01· iede1·e 1Ja1·tij wonlen 
beeindigd, inclien deze beeindiging niet 
is ttitgesloten door een bijzoncle1·e wette
lijlce 1·egeling ( 1). 

2° Niet ontvankelijk, wegens het ontb1·e
ken van belang, is het midclel dat b·itiek 
oefent op een ten ove1·vloede gegeven 1·eden 
van cle best1·eden besli8sing (2). 

3° Niet ontvankelijk is het middel afgeleid 
uit de mislcenning van het gewijsde, 
wannee1• cle beslissing wam·van het 
gezag zott miskend zijn niet bij de 
cassatievoo1·ziening is gevoegd en het 
best1·eden m·1·est of de 1·egelmatig aan 
het Hof ovm·gelegde stttkken de bewo01·
dingen m·van niet ove1·nemen en het niet 
.mogelijk maken na te gaan of die 
beslissing een beslissing met b·acht van 
gew1jsde is (3). 

(« SOCllhE ANONYME BELGE DES INDUS
TRIES AUXILIAIRES ll [SABINA] EN 
FRANTSEVITCH, T. VENNOOTSCHAP NAAR 
ENGELS RECHT « REDEX LTD ll, QUOI
LIN Y., FOULON J ., QUOILIN M., QUOI
LIN 0. EN MOSSOUX.) 

ARREST (ve1·taling). 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 9 juni 1971 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schencling van de artikelen 1134, 

(1) Cass., 9 maart 1973 (A1T. cass., 1973, 
blz. 671) en cle noten 1 en 2. 

(2) Cass., 31 oktober 1973, su1n·a, blz. 256. 
(3) Vgl. cass., 16 mei 1957 (Bttll. en PAsrc., 

1957, I, 1107). 

1135, 1315 van het Burgerlijk Wetboek 
en 97 van de Grondwet, 

doo1·dat, om. de beslissing ter afwijzing 
van de rechtsvordering van eiseres tot 
vergoeding van de schade ten gevolge 
van de verbreking· door verweerster van 
de litigieuze overeenkomsten te recht-: 
vaardigen, het arrest doet golden dat 
eiseres erkend heeft dat de door verweer
ster betekende ontbinding definitief is 
en dat zij afstand gedaan heeft van het 
recht om hiervoor vergoecling te vorde
ren, door gedurende drie jaar geen gevolg 
te geven aan haar ingebrekestellingen 
en verder met verweerster onregelmatig 
te concurreren of strafvervolgingen uit 
te lokken tegen de nieuwe concessiona
nssen, 

tenoijl, eeTste ondenleel, de afstand van 
een recht niet vermoed wordt en de 
enkele in het arrest gereleveerde gegevens 
niet noodzakelijk de zogenaamde afstand 
insluiten . (schending van de artike
len 1134, 1135 en 1315 van het Burgerlijk 
Wetboek); 

tweecle onde1·deel, de vorenvermelde 
redenen onverenigbaar zijn met het mo
tief volgens hetwelk eiseres op geen enkel 
ogenblik deze ontbinding aanvaard heeft 
waartegen zij opkwam door de verbre
king aan de schuld van verweerster toe 
te schrijven of met de verwijzing naar 
het uitchukkelijk verzet van eiseres dat 
in de uiteenzetting van de antecedenten 
v66r het arrest is vervat ; deze redenen 
althans dubbelzi1mig blijven, omdat de 
erkenning dat een verbreking definitief 
is geen afstand van het recht om hier
voor schadevergoeding te vorderen be
holst; en doze tegenstrijdigheden en 
dubbelzinnigheden beletten dat het arrest 
overeenkomstig de wet gemotiveercl is 
(schending van artikol 97 VIMl de Grand-
wet) : · 

Overwegende dat, rechtdoende op 
de rechtsvordering van eiseres clie in de 
zaak nr. 54.087 ten principale strekt tot 
ontbinding, ten nadele van de eerste 
verweerster, van do akkoorden waarbij 
dezo aan eiseres in 1949 een monopolie· 
voor de verkoop van een produkt, naine
lijk van « Redox additive ,, had verleend, 
dat in 1958 word bevestigd en waaraan 
deze verweerstor in 1959 eenzij dig een 
eindo had gemaakt, het hof van beroep 
uit de gedraging van eiseres waarvan 
de in het middel gekritiseerde overwe
gingen nauwkeurig 1nelding maken, af
leidt dat zij deze ontbinding als defini-· 
tief kemnerkte ; 

Dat, zodoende, h et arrest zich beperkt. 
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tot de vasts telling dat eiseres afstand deed 
van de betwisting dat deze akkoorden 
geeindigd waren en niet beslist dat zij 
zou afgezien hebben van de vordering 
tot vergoeding van het nadeel dat zij 
beweert te hebben geleden ten gevolge 
van de eenzijdige ontbinding van deze 
akkoorden door verweerster ; 

Overwegende dat de rechter, om de 
werkelijke homling van eiseres ten aan
zien van de in het arrest vastgestelde 
afstand te bepalen, zonder tegenstrijdig
heid of dubbelzinnigheid de gedragingen 
waardoor hij tot zijn overtuiging is ge
komen, gesteld heeft tegenover het ·feit 
dat zij overigens op geen enkel ogen,blik 
uitdrukkelijk een ontbinding had aan
vaard waartegen zij zich in opeenvolgende · 
brieven verzet had door de verbreking 
van de akkoorden aan de schuld van de 
eerste verweerster toe te schrijven; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 1134, 
inzonderheid het laatste lid, 1135, 1319 
tot 1322 van het Burgerlijk Wetboek en 
97 van de Grondwet, 

doonlat, mn aan eiseres haar rechtsvor
dering tot vergoeding van het nadeel ten 
gevolge van de verbreking van de litigieu
ze overeenkomsten te ontzeggen, het 
arrest doet gelden dat eiseres, die als 
gewone koopster en concessiehoudster 
van een monopolie met verweerster voor 
een produkt met een bepaalde samenstel
ling onderhandeld had en hoewel dit 
produkt de in de reclame opgehemelde 
eigenschappen niet had, niet ertoe gerech
tigd was een produkt te eisen met een 
andere samenstelling, en zij bovendien 
aan verweerster niet verweet haar te 
Invader trouw te hebben misleid en niet 
gewaagde van enige poging van dien 
aard, 

tenuijl, ee1·ste onde1·deel, door het geschil 
te · beperken tot een betwisting inzake 
de samenstelling van eim normaal pro
dukt en de goede tro1.1.w van verweerster 
slechts in aanmerking te nemen op het 
ogenblik van het sluiten van de over
eenkomst, het arrest de ware argun~enten 
van eiseres miskent ; iininers, de conclusie 
van eiseres, enerzijds, zich beriep op 
de schadelijkheid van het " Redex » 
produkt en op de bedriegerij die zij voor 
de kopers ten gevolge had; anderzijds, 
na er te hebben aan herinnerd dat ver
weerster opzettelijk geweigerd had haar 
produkt te veranderen na ontdekking 
van zijn gebreken, da.arin melding werd 

gemaakt van de omstandigheden waar
door deze houding erger werd en van 
hetgeen wees op de kwade trouw van 
verweerster (poging om het Sofina
rapport te bemachtigen ;_ geldaanbod; 
bedreigingen ; verloochening van de gewe
zen voorzitter van de · vennootschap); 
en het arrest dientengevolge de bewijs
kracht , ian deze conclusie heeft miskend 
(schending van de artikelen 1319 tot 
1322 van het Burgerlijk vVetboek); 

tweede onde1·deel, van een overeenkomst 
niet kan worden gezegd dat .zij te goeder 
trouw is uitgevoerd, wanneer de mede
contractant een produkt levert zonder 
de minste hoedanigheid die het volgens 
de reclame bezit (schending van de arti
kelen 1134, inzonderheid laatste lid, en 
1135 van het Burgerlijk Wetboek); 

. de1·de onde1·deel, door niets te zeggen 
over de talrijke gegevens waarnaar eiseres 
verwees om te bewijzen dat het " Redex » 
produkt echt schadelijk was, de feiten
rechter de verplichting zijn beslissing 
wettelijk te motiveren niet is nagekomen 
(schending van aile in het middel ver
melde wettelijke bepalingen en inzonder
heid van artikel 97 van de Grondwet) : 

Overwegende dat ter ontzegging aan 
eiseres van haar rechtsvordering tot ver
goeding van het nadeel dat zij beweerde te 
hebben geleden ten gevolge van de ver
breking door de eerste verweerster van 
de in het eerste middel vermelde overeen
komsten, het arrest zich niet beperkt 
tot de opgave van de in dit middel ge
kritiseerde redenen ; 

Dat het immers erop wijst dat, ener
zijds, aangezien het ging om een voor 
een onbepaalde tijd gesloten overeen
komst met doorlopende uitvoering, de 
eerste verweerster het recht had om ze 
eenzijclig te verbreken, en dat, ander
zijds, eiseres niet als grief kon aanvoeren 
dat de opzegging enigermate gebrekkig 
was, vermits het niet de eerste verweer
ster was die weigerde te verkopen, doch 
eiseres die de aankoop en distributie 
weigerde om een concurrerend produk1. 
op de markt te brengen ; 

Overwegende dat deze tweede over
weging volstaat om het bestreden be
schikkende gedeelte wettelijk te recht
vaardigen ; dat het middel derhalve, 
wegens het ontbreken van belang, niet 
ontvankelijk is ; 

Over het derde middel, afgeleicl uit 
de schending van de artikelen 1319, 
1320, 1350, 3°, van het Burgerlijk Wet-
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boek, 23 en 25 van het Gerechtelijk 
Wetboek, 

doo1·dat het arrest, rechtdoende op de 
vordering van de verweerders tegen de 
eisers, dezen veroordeelt mn aan de ver
weerders de respectieve bedragen van 
770.608 en 335.865 frank als schacle
vergoeding te betalen ; dat het tegen het 
middel, dat de eisers afleiclclen uit do 
onrechtmatigheicl van het voordeel dat 
door deze vergoeclingen moest gecom
penseerd worden, het gewijsde opwcrpt 
van . het vorige arrest van het hof van 
beroep, dat het vonnis van 21 mei 1963 
bevestigd en ten uitvoer gelogd heeft, en 
daardoor defh:titief beslist heeft dat de 
verweerders terecht vergoeding hebben 
gevraagd voor de daden die zij aan de 
eisers ver\vijten, 

te1·wijl het gewijsde van het arrest van 
het Hof van beroep van Brussel van 
21 oktober 1964 zich beperkt tot de or
kenning van het. materiiile bestaan van 
de aan de eisers ten laste gelegde feiten, 
namelijk namaking van merk en oneer
lijke medeclinging ; immers, het arrest 
uitdrukkelijk verklaart dat aan het ge
schil vreemd zijn de grieven door de 
eisers afgeleid uit de vroegere contrac
tuele betrekkingen tussen de partijen, uit 
de schadelijkheid van het « Redex » pro
dukt en uit de bedriegerij van de ver
weerders ten aanzien van de kopers, en 
aan de eisers precies verwijt daardoor 
het debat te hebben doen afwijken ; het 
arrest door aan deze beslissing de waarde 
toe te kennen van een gewijsde inzake 
de rechtmatigheid van de gevorderde 
vergoedingen, deze beslissing dus uit
legt op een manier die niet strookt met 
de bewoordingen ervan en de bewijs
kracht ervan (schending van de arti
kelen 1319 en 1320 van het Burgerlijk 
Wetboek) alsmede de voorwaarden aan 
het gezag van gewijsde verbonden mis
kent (schending van de artikelen 1350, 
3°, van het Bmgerlijk Wetboek, 23 en 
25 van het Gerechtelijk Wetboek) 

Overwegende dat de copie van het 
arrest dat onbehoorlijk zou uitgelegd 
zijn, waarvan de bewijskracht zou mis
kend zijn en waaraan de rechter, met 
betrekking tot de rechtmatigheid van 
de gevorderde vergoeclingen, onwette
lijk gezag van gewijsde zou toegekend 
hebpen, niet bij de voorziening is ge
voegd ; dat noch de bestreden beslissing 
noch enig ander gedingstuk waarop het 
Hof vermag acht te slaan, de bewoor
dingen ervan overneemt ; 

Dat het middel niet ontvankelijk IS ; 

Om die i·edenen, verwerpt de voor
ziening ; veroordeelt de eisers in de kos
ten. 

22 november 1973. - 1e ka111er. -
VooTzitte?·, Baron Richard, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, 
de H. Screvens. - · Gelijlchtidende co.ncltt
sie, de H. Velu, advocaat-generaal. 
Pleite1·s, de HH. Philips en Ansiaux 

1 e KAMER. - 22 november 1973. 

ERFbiENSTBAARHEID. - UIT-
ZICHTEN OP HET EIGENDOM VAN DE 
BUUR. - BURGERLIJK '\VETBOEK, ARTI 
KEL 675 TOT 680. - BEPALINGEN NIET 
VAN TOEPASSING OP DE UITZICHTEN 
OP WEGEN ZONDER PRivE-KARAKTER. 

Dat een pe?'Ceel g?'Oncl van een pm·ticulie?', 
dat niet tot het openbaa?' domein be
hoo?·t, geen e?j is dat doo1· de a1·tilcelen 675 
tot 680 van het Btw·ge?·lijlc liV etboelc 
wo?'Clt besche1·md tegen de ttitzichten 
wellce in een niet gemene mutt?' wo1·den 
geoJJend, wo?'dt wettelijlc beslist doo1· de 
?'echte?' die e?'Op wijst, dat het stu.lcje 
g1·oncl van 2,50 mete?' b1·eed deel ttit
maalct van een geasjaltee?'Cle weg van 
ten minste tweemaal zo b1·eed die, aan
gezien hij langs ve1·scheidene eigendom
men looJJt en doO?' tal1·ijlce JJe?·sonen en 
voe?·tttigen wo?'Clt geb?'ttilct, geen p?·ive
lcamlcte?' heeft ( 1). 

(DEFRANCE, T. LESTRATE.) 

ARREST (ve?'taling). 

RET HOF;- Gelet op het bestreclen 
vonnis, op 20 juni 1972 in hoger beroep 
gewezen door de Rechtbank van eerste 
aanleg te Am·len ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 675, 676, 677, 
678, 679 en 680 van het Bmgerlijk Wet
hoek, 

(1) Raadpl. cass., 8 juli 1864 (Bttll. en 
PASIC., 1864, I, 401); 18 maart 1870 (ibid., 
1870, J, 153) en6 april1911 (ibid., 1911, I, 203). 
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doordat het vonnis beslist dat verweer
der aile door hem nuttig geoordeelde 
openingen en vensters mag maken in de 
muur die hij zou bouwen langs de liti
gieuze weg die aan eiser toebehoort, en 
afwijzend beschikt op het middel waarin 
eiser, in zijn eerste conclusie in hager 
beroep, deed gelden dat, indien ten ge
volge van het bestaan van een thans nog 
open venster dat niet voldoet aan de 
artikelen 676 en 677 van het Burgerlijk 
Wetboek, een erfdienstbaarheid van uit
z icht door verjaring was gevestigd, ver
weerder in geval van vvederopbouw van 
een n1uur niet 1net de ·wet overeenstem-

' mende lichtopeningen en uitzichten aileen 
opnieuw kon maken volgens de afmetin
gen en op de plaats waar ze in de afge
broken muur bestonden, zulks op grand 
dat de artikelen 675 en volgende van het 
Burgerlijk Wetboek ten deze niet van 
toepassing waren, 01ndat het aileen om 
een weg ging en met name om een 
eigendom van 2,50 meter breed in een 
weg die ten minste tweemaal zo breed 
was en als doorgang diende voor talrijke 
personen en voertuigen en niet het erf 
vormde dat door die artikelen tegen de 
openingen in een niet gemene muur is 
beschermd, 

tenvijl voormelde artikelen van het 
Burgerlijk Wetboek van toepassing zijn 
wanneer, zoals het bestreden vonnis dat 
heeft vastgesteld, het niet gaat om een 
openbare weg doch om een strook grand 
bezwaard met een erfdienstbaarheid van 
overgang die door 's mensen toedoen ten 
voordele van bepaalde naburige erven 
is gevcstigd : 

Overwegende dat uit het vonnis blijkt 
dat eiser, die eigenaar is van een gedeelte 
van een weg waarop een erfdienstbaarheid 
van overgang is gevestigd, zich verzet 
tegen het voornemen van verweerder 
om een pand te bouwen op h et naburig 
erf dat aan deze laatste toebehoort, door 
hem met name, op grand van d e artike
len 675 en volgende van het Burgerlijk 
Wetboek, te verbieden uitzichten te 
openen in de ml.l.ur langs die weg ; 

Overwegende dat deze wettelijke bepa
lingen tot doel hebben de stoornissen te 
vermijden die een hinderlijke nieuws
gierigheid kan veroorzaken in het prive
leven van de buren ; 

Overwegende dat de rechter erop 
wijst dat eiser slechts een strook.ie grand 
van 2,50 meter bezit in de geasfalteerde 
weg van ten minste tweemaal zo breed 
die het eigendom van verweerder van 
de muur van de gevangenis scheidt ; dat 

deze weg niet alleen langs het eigendom 
van verweerder, doch ook langs dat van 
eiser en langs nog veel andere huizen 
loopt ; dat vele personen en voertuigen er 
gebruik van maken; dat, bijgevolg, de 
door eiser aangevoerde eigendom aileen 
een voorwendsel blijkt t e zijn om ver
weerder te dwarsb01nen; 

Dat aldus de rechter in feite vaststelt 
dat de verkeersweg waarop verweerder 
van plan is uitzichten te openen niet het 
prive-karakter draagt clat bij de artike
leh 675 en volgende van het Burgerlijk 
vVetboek worclt b esch ermd en dat eiser 
zich ten onrechte b eroept op de eigendom 
van het strookje dat hij bezit om de ver
dediging van zijn prive-leven te recht-
vaardigen ; . 

Dat hij clerhalve wettelijk beslist clat 
de aan eiser toebehorende weg geen erf is 
dat door deze artikelen tegen uitzichten 
in een niet gemene mum· wordt be
schermd; 

Dat het midclel naar recht faalt ; 

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

22 november 1973. - 1e kamer. 
Voo1·zittm· en Verslaggevm·, Baron Richard, 
raadsheer waarnemend voorzitter. 
Gelijlcluidencle conclusie, de H. Velu, 
advocaat-generaal. - Pleite1·s, de HH. 
Bayart en Simont. 

1 e KAMER, - 22 november 1973. 

1 o INKOMSTENBELASTINGEN. 
WETBOEK VAN DE INKOMSTENBELAS
TINGEN. - PERSONENBELASTING. -
WINSTEN VAN EEN .NIJVERHEIDS-, HAN
DELS- OF LANDBOUWBEDRIJF.- VOOR
DEEL IN NATURA AAN EEN WERKEND 
VENNOOT VAN EEN PERSONENVENNOOT
SCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJK
HEID VERLEEND UIT HOOFDE VAN DE 
PRESTATJES DIE DE VENNOOT IN DEZE 
HOEDANIGHEID HEEFT GELEVERD . 
BEDRIJFSINKOMEN. 

2° BEWJJS. - DIRECTE BELASTINGEN. 
- BEWIJS DOOR UITSCHAKELING. 
TOELAATBAARHEID . 

3° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN.- DIRECTE BELAS
TINGEN. - HOF VAN BEROEP DAT 
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OP HET DOOR DE BELASTINGSCHULDIGE 

BIJ CONCLUSIE AANGEVOERDE lVIIDDEL 
PASSEND HEEFT GEANTWOORD.- GEEN 

VERPLJCHTING OOK TE ANTWOORDEN 

OP DE ARGUllmNTEN TOT STAVING VAN 

DIT MIDDEL, DIE ECHTER GEEN ONDER-
SCHEIDEN MIDDELEN ZIJN. . 

1 ° H' annee1· een voonleel in nattw·a aan 
een wm·lcencl vennoot van een pe1·sonen
vennootschap met bepe1·lcte aansp1·alce
l~jlcheicl ve1·leencl z~jn oo?·sp?·ong vinclt 
in cle p1·estat·i es wellce cle vennoot in cleze 
hoeclanigheicl heeft gelevenl, is het voo?'
cleel te z~)nen name als becl?-ijjsinlcomen 
belastbam· (1). (Artt. 20, 1° en 22, 
2° W . I. B.) 

2o De aclministmtie lean clam· ttitschalce
ling van ellce ancle1·e oo1·zaalc bewijzen 
clat een pe1·sonenvennootschap met be
Jle?·lcte aanspmlcelijlcheicl, cloo?' 1·enteloos 
gelclen te1· beschilclcing te stellen van 
ham· we?·lcencle vennoten hun· JJ?'estaties 
bezoldigt en lmn cle1·halve een voonleel 
in nat·tt?'a ve?'leent clat voo1· hen een be
cl?·ijjsinlcomen opleve1·t (2). (Artt. 20, 1°, 
22, 1° en 246 vV. I. B.) 

3° Het Hoj van bm·oep clat passencl 
antwoonlt op het miclclel bij conclttsie 
aangevoe1·cl cloo1· cle belctstingsclmlclige 
ten laste van wie cle Staat v1·aagt aan
slagen inzalce cli1·ecte belastingen gelclig 
te vm·lcla1·en, is niet ve1·plicht oolc te 
antwoo1·clen OJJ cle a1·gwnenten tot stct
ving van clit miclclel, clie echte?' geen 
oncleTscheiclen miclclelen zijn (3). (Art. 97 
Grondwet.) 

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

ARREST (ve1·taling). 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest, op 1 jtmi 1972 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen ; 

Overwegende dat uil; de vaststellingen 
van het arrest blijkt dat in de loop van 
de jaren 1963, 1964, 1965 eiser en wi jlen 
zijn moeder Hemiette Rueff van wie hij 

(1) Raaclpl. cass., 26 maart 1968 (A?'1·. cass ., 
1968, blz. 974) en de noten 1 en 2 onder dit 
arrest (ibicl., 1968, blz. 975); 4 februari 1960 
(ibid., 1060, bl7;. 535); 3 maart 1070 (ibicl., 
1970, blz. 613) en noot 3 onder cUt arrest 
(ibicl., 1970, blz. 615). 

de rechtverkrijgende is, heiden werkende 
vennoten van de personenvennootschap 
met beperkte aansprakehjkheid " Eta
blissements Henri Benecli.ctus n, van deze 
laatste aanzienlijke geldsommen als rente
laos voorschot hebben ontvangen ; 

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

cloo?·clat ' het arrest, enerzijds, de oor
spronkelijke aanslagen nietig verldaart 
die ten laste van de personenvennoot
schap met beperkte aansprakelijkheid 
" Etablissements Henri Beneclictus n wer
den gevestigd op de bedragen waarvan 
het zegt " dat het giften zijn die door 
genoemde vennootschap aan haar wer
kende vennoten Henriette Rueff en 
An.ch·e Benedict us werden, toegekend n en, 
anderzijds, subsi.cliaire aanslagen die ten 
laste van die vennoten op dezelfde ele
menten ·werden gevestigd geldig en invor
derbaar verldaart m.et verwerping van 
de conclusie van eiser clie deed gelden 
dat het niet ging om de bezolcliging van 
de arbeid doch om giften en door in.tegeh
deel te beslissen " dat in l1tm hoedanigheid 
van exploitanten de werkende vennoten 
Henriette Rueff en Andre Benedictus 
belastbaar zijn op alle voordelen, zowel 
rechtstreekse als onrechtstreekse, die hun 
door de vennootschap werden toegekencl, 
dat deze voordelen vermoed worden hun 
oorsprong te vinden in de prestaties van 
de werkende vel'moten, da.t ten deze niet 
is bewezen dat die voordelen om een 
andere reden zouden toegekend zijn ... n, 

tenvijl deze gronden, die dezelfde be
lastin.gelem.enten tegelijk als giften en als 
hebbende htm oorsprmig in de prestaties 
van de werkende vennoten beschouwen, 
tegenstrijclig zijn, wat gelijkstaat met het 
ontbreken van motivering : 

Overwegende dat, na nietigverklaring 
van de aanslagen die oorspronkelijk ten 
laste van de personenvennootschap mot 
beperkte aansprakelijkheid " Etablisse
Inents Henri Beneclictus n werclen geves
tigd, omclat " er geen grond bestaat om 
in de winsten van een vennootschap 
winsten op te nemen die niet in haar ver
Inogen zijn gevallen n, het arrest beslist 

(2) Over het bewijs door uitschakeling, 
raaclpl. cass., 6 oktober 1972 (A'IT. cass., 
1973, blz. 138) en noot 1. 

(3) Raaclpl. cass., 16 februari 1966 (Bttll. 
em PASIC., 1066, I, 786); vgl. cass., 2 oktober 
1973, sttpm, blz. 123. 
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dat de subsicliaire aanslagen tori laste 
van haar werkende vennoten, eiser en zijn 
moeder Henriette Rueff, op dezelfde 
elementen ten kohiere zijn gebraoht, om 
de niet tegenstrijdige reden dat de voor
delen die thans ten laste van die venno
ten als bezolchging van hun prestaties 
belast worden, de elementen zijn die de 
taxateur oorspronkelijk had beschouwcl 
a.ls giften die belastbaar waren ten name 
van de vennootschap die ze had toege
kencl; 

Dat h et micldel feitelijke gronclslag 
mist; 

Over het tvveede micldel, afgeleid uit 
de sohencling van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 20, inzonderheicl 1°, 22, 245, 
246 van het Wetboek van de inkomsten
belastingen (koninklijk besluit van 26 fe 
bruari 1964), 1349, 1350 en 1352 van het 
Burgerlijk W etboek, 

doo1·dat eiser had doen gelclen dat het 
voorcleel dat voor hem en. zijn rechtsvoor
ganger voortvloeide uit het gratis ter be
schikking stellen van gelden door de 
personenvennootschap m et beperkte aan 
sprakelijkheid " Etablissen1.ents Henri 
Benedictus » niet bestond in winsten 
wegens hun persoonlijke arbeid doch 
in giften die geen beclrijfsinkomsten op
leverden, en het arrest dit middel ver
werpt op grond " dat in hun hoedanigheid 
van exploitanten de werkende vennoten 
Henriette Rueff en Andre Benedictus 
belastbaar zijn op aile voordelen, zowel 
rechtstreekse als onrechtstreekse, die hun 
door de vennootschap werden toegekend, 
dat deze voorclelen vennoecl worden hru1 
oorsprong te vinclen in d e prestaties van 
de werkende vennoten, dat t en deze niet 
is bewezen dat die voorclelen om een an
dere reden zouden toegekencl zijn », 

te1·wijl d e aclministratie het bewijs moet 
leveren dat de inkomsten die ze wil be 
lasten li1 een van de categorieen als 
b edoeld in het Wetboek va,n de inkom
stenbelastmgen vallen en geen enkele 
bepaling het vermoeclen vestigt dat d e 
voordelen door een personenveimoot
schap aan werkende vennoten verleend 
hru1 oorsprong vinden, b ehoudens tegen
bewijs, in de prestaties van die vennoten, 
waaruit volgt dat het arrest de bewijs 
last heeft omgekeercl , 

en terwijl elk bedrag of voorcleel door 
een personenvennootschap aan een >ver
kend vennoot toegekend niet nooclzake
lijk de bezolcliging . van een activiteit, 
dat wil zeggen een bedrijfsinkomen, is, 
doch ook m et name een ten ~aste van de 
vennoot niet belastbare gift kan zijn, 

waaruit volgt clat het arrest, door niet 
na te gaan waarom in het onderhavige 
geval het voordeel wercl toegekencl, zijn 
beslissing niet wettelijk heeft verant
woord : 

Overwegencle dat, door te zeggen clat 
niet is bewezen dat de als bezoldiging 
belaste voordelen door de in het midclel 
vermelde vennootschap aan eiser en aan 
wij len zijn m()ecler, haar werkende ven
noten, zouden toegekencl zijn om een an
dere reden clan om hun beroepsprestaties 
te bezoldigen, en evenmm dat ze door een 
gelijkwaardige door- hen geclragen last 
zouclen gecompenseercl zijn, de rechter 
ten deze vaststelt, door uitschakeling van 
elke andere oorzaak van de niet gecom
p ynseerde elementen, dat de admillistra 
tie het bewijs Ievert clat het te h=er 
beschikking stellen van gelden zoncler 
rente in feite het karakter draagt van 
een voorcleel in natura ais becloelcl m 
artikel 22, 2°, van h et Wetboek van de 
inkomstenb elastingen en zijn beslissing 
wettelijk verantwoorclt ; 

Dat het middel niet kan worden aan
genomen; 

Over het derde en het viercle micldel 
sa1nen, afgeleid, 

het de1·de, uit de schencling van arti
kel 97 van de Gronclwet, 

doo?'dat h et arrest niet regelmatig met 
redenen is omldeed omclat h et beslist 
clat niet is bewezen clat het voorcleel -
voorscliotten van geld om niet - dat de 
personenvennootschap met beperkte aan
sprakelijkheicl " Etablissem ents Henri 
Benedictus » aan haar vennoten had ver
strekt om een andere reclen wercl toege
kend clan als tegengewicht van de presta
ties van die ve1moten, zonde1· passend te 
antwoo1'Clen op de uitvoerige conclusie 
van eiser die, om aan te tonen clat het niet 
ging om de b ezoldiging van prestaties 
doch om giften, deed gelclen (( dat m het 
onclerhavige geval de aclministratie stel 
lig heeft bewezen clat de voorschotten 
waarvan sprake « zoncler t egenprestatie 
ofbedrijfsactiviteit »van de beneficianten 
waren toegekencl (zie beslissing, blacl
zijcle 3), tenvijl . hru1 beclrijfsactiviteit 
trouwens reg'elmatig bezolcligcl was los 
van die voorclelen (ibid., blaclzijde 3); 
clat zulks trouwens de gronclslag is van 
de vroegere b eslissingen van de geclaagclen 
in boger beroep (beslissingen van de 
directie van 25 november 1960 en 3 janua
ri 1961) zoncler dat deze laatsten thans 
doen blijken van enige verandering in de 
toestand van de vennootschap of in die 
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van haar vennoten ; dat b1j de feitelijke 
argumenten die de aclministratie heeft 
aangevoercl ter rechtvaarcliging van cleze 
conclusie (zie ook, benevens de beslissing, 
de ontwikkelingen van het aclm.iuistra
tieve onclerzoek dienaangaancle) client 
gevoegcl te worden : clat de tweecle con
cluante, hoewel zij werkencl vennoot was, 
in feite de wecluwe van de oprichter van 
d e vennootschap was en in de loop van 
de litigieuze clienstjaren onder clan 
80 jaar was; clat in elk geval, wat. haar 
betreft, niet kan worden aaugenomen clat 
het belangrijke voorcleel clat haar wercl 
verleencl de tegenprestatie zou zijn van 
haar reeds bezoldigcle beclrijfsactivit.eit ; 
clat, meer in het algemeen, het beclrag 
van de voorschotten, ten b elope van 
2.959.173,80 frank, het salclo van de 
r ekening van Henri Beneclictus bij zijn 
overlijclen vertegenwoorcligt ; clat de 
kosteloosheicl van de voorschotten die 
hem bij zijn Ieven werclen toegekencl de 
tegenprestatie van zijn beclrijfsactiviteit 
doch zeker niet die van zijn erfgenamen 
kan zijn "; 

het vienle, u.it de schencling van arti 
kel .97 van de Gronclwet, 

dom·dat het arrest niet regelmatig met 
redenen is omkleecl omclat het geen pas
send antwoorcl geeft op het miclclel opge
worpeu door eiser die in zijn bijkomende 
conclusie deed gelclon « dat er fiscaal 
geen belastbaar voorcleel is inclien men 
vast.stelt dat in feite, als het voorcleel 
was toegekend, het door een last van 
hetzelfcle beclrag was gecompenseerd ; 
clat ztilks evenzeer het geval is inclien 
deze last professioneel is ( ... )clan wanneer 
het gaat om een last van het totale in
komen die krachtens a.rtikel 71, lid 2, 
van het Wetboek van de inkomstenbe
lastingen kan worden afgetrokken ; clat, 
wat concluante betreft, de litigieuze 
voorschotten na bet overlij den van haar 
man werden toegekend om de erfenis
kosten te kmmen betalen en een panel aan 
de Bijenlaan te Brussel te kopen, met 
behoud trouvvens van het panel a.an de 
N elsonstraat en van het hele vermogen ; 
dat op grond van de onroerencle inkom
sten alleen die voor de betrokken dienst
jaren werdeu aangegeven een beclrag aan 
inkomsten mag worden afgetrokken clat 
gelijk is aan het beclrag van de litigieuze 
voorclelen ; dat er dus geen groncl besta.at 
om te belasten" : 

Overwegencle dat uit het antwoorcl op 
het tweede middel blijkt clat het arrest 
passend het verweer verwerpt volgens 
hetwelk de voordelen die door de per-

sonenvennootschap met beperkte aan 
sprakelijkheicl « Etablissements Henri 
Benedictus " aan eiser en aan wijlen zijn 
Inoeder werden toegekencl, giften vorm
clen en clat niet bewezen was dat ze waren 
toegestaan « zonder tegenprestatie of 
bedrijfsactiviteit " van de beneficianten ; 

Dat de rechter niet verplicht was te 
antwoorden op de tot staving van dit 
verweer aangevoercle argmnenten die 
geen afzonderlijke 1nidclelen uitmaken ; 

Dat het arrest, door er in het bijzon
cler op te wijzen clat niet is bewezen 
clat de toegekende voorclelen gecompen
seercl waren door een last die gelijk
waarclig was voor de werkende vennoten 
die ze haclclen ontvangen, vaststelt clat 
niet is bewezen clat er lasten voorhanden 
zijn die cleze voorclelen neutraliseren en 
pa ssencl antwoordt op h et in het vierde 
micldel vermelcle verweer ; 

Dat het clercle en het vierde miclclel 
feitelijke gronclslag missen ; 

Om die reclenen, verwerpt de voor
ziening; veroordeelt eiser m de kosten, 

22 november 1973. - 1e kamer. -
Voo1·zitte1· en VeTslaggeve1·, Baron Richard, 
raadsheer waarnemend voorzitter. 
Gelijklttidencle conclttsie, de H. V elu, 
aclvocaat-generaal. Pleite1·s, de 
HH. Baltus en Fally (de eerste van de 
balie te Brussel). 

1 e KAMER. - 23 november 1973. 

1° INKOMSTENBELASTINGEN. 
AANSLAGBILJET. - VORM. 

2° GEMEENTELIJKE EN PROVIN
CIALE BELASTINGEN. - DmECTE 
GEMEENTELIJKE BELASTINGEN. - AAN
SLAGBILJET. - VOR!IL 

1° en 2° Inzake cli1·ecte belastingen en 
gemeentelijke cli1·ecte taksen moet het 
aanslagbiljet alle ve1·melclingen bevatten 
die noclig zijn om het bestaan van een 
1·egelrnatige ttitvom·bm·e titel te cloen 
kennen en cle belast1:ngplichtige in staat 
te stellen een 1·eclamatie in te clienen ( 1) ; 
het moet inzoncle1·heicl het clienstjaa1· 

(1) Ra.aclpl. cass., 15 januari 1957 (Bull. 
en PASIC., 1957, I, 550) en 12 janual'i 1960 
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ve1"1nelden waa?'VOO?' de belasting wm·dt 
geheven. (Art. 208 W. I. B. ; artt. 172 
en 239 K. B. 4 maart 1965; art. 138 
gemeentewet.) 

(ECHTGENOTEN 
SCHIETECATTE-V ANDENBROELE, 

T. STAD BRUGGE . ) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
besluit, op 23 november 1972 gewezen 
door de Bestendige Deputatie van de 
Provinciale Raad van ·vvest-Vlaanderen ; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 1317 tot 1324 van het Burgerlijk 
Wetboek, 208, 264, 265 van het \Vetboek 
van de inkomstenbelastingen, 172, 173 
en volgende en 239 van het koniDkli jk 
besluit van 4 maart 1965 tot uitvoering 
van het Wetboek van de inkomsten
belastiDgen, a lsook van de wetten ge
noem,cl in artikel 239 van hct koninklijk 
besluit van 4 maart 1965, 

dom·dat de bestreden beslissing ver
klaart dat « het aanslagbiljet ail e ver
m eldiDgen beva_t die het moet bevatten, 
zodat er geen redenen voorhanden zijn 
om het aanslagbiljet n ietig te verldaren », 

tenvijl bet aanslagbiljet de aanduidiDg 
van het dienstjaar niet bevat en deze 
aanduiding wei degelijk erin moet opge
nomen 2'ijn, vermits de artikelen 172 
en 173 van het koninklijk besluit 
van 4 maart 1965, welke ingevolge 
artikel 239 van hetzelfde koninklijk 
besluit toepasselijk werden gemaakt op 
de aanslagbiljetten in de directe gemeen
tebelastingen, deze aanduiding implice
ren : 

Overwegende dat een ag,nslagbil jet aile 
vermeldingen moet bevatten die nodig 
zijn om. het bestaan van een regelmatige 
uitvoerbare titel te doen kennen en de 
belastingplichtige in staat te stellen een 
reclamatie in te dienen ; 

(ibid., 1960, I, 536). Zie ook CLAEYS Bo(niAERT, 
De aanslag, m·s. 509 en 510 . 

De bestreden beslissing stelde niet vast dat 
de besproken aanslag regelmatig ten kobiere 
was gebracht ofinzonderheid voor welk dienst
jaar de belasting geheven werd. Ret was dus 
voor het Rof onmogelijk de regelmatigheid 
van de aanslag te onderzoeken en na te gaan 
of er al dan niet forclusie was. 

Overwegende dat inzake directe belas
tingen en daarmede gelijkgestelde taksen 
het vermelden van het clienstjaar waar
voor de belasting wordt geheven, ver
melding waardoor de belastingplichtige 
de aanslag kan identificeren en het ver
schuldigcl zijn van de gevorderde belas
ting kan beoordelen, onontbeerlijk is ; 

Overwegende clat uit de stukkeri. waar
op het Hof acht vermag te slaan blijkt 
dat het aanslagbiljet dat aan eiser werd 
toegestuurd het dienstjaar niet ver
meldt; 

Dat het middel gegrond is; 

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

23 november 1973 . - 18 kamer. -
Voo1·zitte1', Ridder Rutsaert, raaclsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, 
de H. de Vreese. - Gelijlclttidende con
clttsie, de H. Colard, advocaat-generaal. 
Pleite1·, de H. Delafontaine (van de balie 
te Kortrijk). 

1 e KAMER. - 23 november 1973. 

BEWIJS. - BEWIJS DOOR GESCHRIFT. 
- BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN. -
BuRGERLIJKE ZAKEN. - VENNOOT
SCHAPSAKTE. - SCHEIDSRECHTERLIJK 
BEDING. - UITLEGGING VERENIGBAAR 
MET DE BEWOORDINGEN VAN DIT 
~EDING. - GEEN MISKENNING VAN 
DE BEWIJSKRACHT VAN DE AKTE. 

De bewijsk?-acht van een vennootschaps
akte wo1·dt niet rniskend doo1· de 1·echter 
die aan een beding van deze akte een 
ttitlegging geejt, die ve1·enigbaa1· is met 
de bewoordingen e1·van (1). (Artt. 13_19, 
1320 en 1322 B. W.) 

Ret middel, zoals het in het arrest is over
genomen, bleek dus ontvankelijk en gegrond 
te zijn, hoewel in beginsel de regelmatigheid 
van een aanslag en zijn inkohiering door de 
nietigheid van het aanslagbiljet niet wcrdt 
aangetast. 

(1) Cass., 3 oktober en 6 november 1973, 
St!p?'a, blz. 130 en 270. 
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( FLAMANT, T. LITISCONSORTEN FLAMANT, 
DE TURCK, VAN WINCKEL EN VENNOOT· 
SCRAP ONDER EEN GEMEENSOHAPPE
LIJKE NAAJVI « J. FLAMANT ET FILS n.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 29 februari 1972 door het Hof 
van beroep te Gent gewezen ; 

Over h et middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 1134, 1871 van 
het Burgerlijk Wetboek, 1003 van h et 
Wetboek van burgerlijke rechtsvorde
ring, 1319 en 1320 van het Bmgorlijk 
Wetboek, inzake d e bewijsk:racht van de 
akte van 28 maart 1923 van notaris Rens 
te Geraardsbergen en van de dagvaar
ding van 23 januari 1969 van gerechts 
deurwaarder De Buyst te Geraardsbergen, 

doordat het arrest, on.1. de rechtsmacht 
te erkennen van de rechtbanken om uit
spraak te doen over een eis tot ontbin
ding van een vennootschap, ondanks de 
in de akte van oprichting van die ven
nootschap overeengekomen arbitrale 
clausule, overweegt clat het scheicls 
rechterlijk heeling " beperkt is tot de 
betw'istingen tussen v ennoten betreffencle 
de uitvoering of de interpretatie van h et 
contract, terwij l t en cleze noch de uitvoe
ring noch de interpretatie in betwisting 
zijn en de vorclering tot iets anders strekt, 
te weten de ontbincling en de in vereffe
ningstelling n, 

terwijl een eis tot ontbinding van een 
vennootschap op groncl van artikel 1871 
van het Burgerlijk Wetboek zowel in 
zijn voorwerp als in zijn rechtsgrond de 
uitvoering van de overeenkomst van 
vennootschap betreft en bijgevolg onder 
een arbitrale clausule valt, die de be
twistingen betreffencle de uitvoering van 
de . vennootschappelijke overeenkomst 
aan de rechtsmacht van d e rechtbanken 
onttrekt : 

Overwegencle clat h et arrest, zonder op 
dit ptmt te worden bekritiseercl, vest
stelt clat de vorderi.ng als reclen voor d e 
ontbincling op groncl van artikel 1871 
van h et Bw·gerlijk W etboek aanvoert 
"het gebrek aan actiyiteit van de ven
nootschap waarvan de· beclrijvigheicl stil 
l igt n, h et gebrek aan affectio societatis 
van d e vennoten " en de noodzakelijk 
heid de vennootschap t e l iquideren om 
het tenietgaan van haar patrimonium 
te beletten en meteen om d e nalaten 
schap van wij len Jules F lamant, echt
genoot en vader van de partijen, die 

de belangrijkste aandeelhoucler was, te 
kw1nen verclelen >> ; 

Overwegende dat het Hof van beroep 
in feite en derhalve soeverein vaststelt 
dat " d e vennootschap sinds lang en 
definitief aile bedrijvigheid heeft stop
gezet >>; 

Overwegende dat h et arrest uit cleze 
vaststellingen heeft lnumen afleiden dat 
de vordering tot ontbinding, nu zij zelfs 
niet strekt tot de stopzetting van de 
uitvoering van d e overeenkomst van 
vennootschap, vermits die vennootschap 
reeds lang elke beclri.jvigheid stopgezet 
had, " in clergelijke omstandigheden >> 

geenszins een geschil is " nopens de u it 
voering >>, zoels b~doelcl in het scheicls
rechterlijk h eeling; 

Dat h et arrest zodoende van de over
eenkomst een u;tleg geeft die met de t or 
men ervan en namelijk met de woorclen 
" geschil nopens de uitvoering >> niet on
vereni.gbaar is; 

Overwegende dat d e vorderi.ng welis
waar stetmt op artikel 1871 van het 
Bmgerlijk Wetl:JOek luidens hetwelk de 
ontbinding slechts kan worden gevor
derd in gevallen waar-van de wettigheid 
en de ernst aan het oordeel Vi!.n de rechter 
zijn overgelaten ; 

Dat het arrest, door te oordelen dat de 
vordering tot ontbinding ten cleze geen 
geschil is betreffende de uitvoering, 
die wetsbepaling niet schenclt ; 

Dat h et miclclel niet kan aangenomen 
worden; 

Overwegencle da.t, nu h et micldel niet 
preciseert waardoor de bewijskracht van 
de inleiclencle clagvaarcling zou zijn mis
~encl, h et op dit punt niet ontvankelijk 
18; 

Om die reclenen, v erwerpt de voor
ziening ; veroordeelt eiser in de kosten. 

23 november 1973. - 1e kamer. -
Voo?·zitte?·, Ridder Rutsaert, raaclsheer 
waarnemencl voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, 
de H. de Vreese. - Gelijlchtidencle con
clusie , de H. Colarcl, a clvocaat-generaal. 
- Pleite1·s, de HH. van Heeke en De 
Bruyn. 

1 e KAMER. - 23 november 1973. 

1o BEWIJS. -BEWIJS DOOR GESCHRIFT. 
- BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN. -
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DIRECTE BELASTINGEN. - 0VEREEN
K0li1ST. - UITLEGGING VERENIGBAAR 
lliET DE BEWOORDINGEN VAN DE OVER
EENKOlliST.- GEEN. l\iiSKENNING VAN 
DE BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN. 

:2o INKOMSTENBELASTINGEN. 
WETBOEK VAN DE INKOlliSTEN
BELASTINGEN, ARTIKEL 31-1°. - PER
SONENBELASTING. - BEDRIJFSBELAS
TING. - NIJVERHEIDS-, HANDELS - OF 
LANDBOUWEXPLOITATIE. - STOPZET
TING VAN BEDRIJF. - WINSTEN OF 
BATEN VOORTK0l\1ENDE VAN lVIEER
WAARDEN OP ACTIVA VOOR DE EXPLOI
TATIE AANGEWEND. EN VASTGESTELD 
WEGENS DIE STOPZETTING. - VORl\1 
VAN DEZE VASTSTELLING. 

1 o De bewijskmcht van een alcte wonlt niet 
rniskencl doo1· de ?'echte?' die op de bepa
lingen van deze alcte stetmf. en hie1·aan 
een tti tlegging geeft clie ve?·enigbaa?' is 
met de bewoo1·dingen e1·van (1) . 
(Artt. 1319, 1320 en 1322 B .W.) 

2° De vaststelling van de winsten of baten 
voo?·tko?nende van mee?·waa?·den op li
charnelijlce of onlicharnelijke activa, 
die we1·den aangewend voo?' de exploi
tatie van een nijve1·he1:cls-, handels- of 
lanclbouwbed?'ijf waa1·van de bedn'jvig
heid is stopgezet, moet niet uit een be
paalde ve?'?·ichting blijken. 

(LANNOY, T. BELGISCHE STAAT, 
lliiNISTER VAN FINANCIEN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op h et bestreden 
~rrest, op 23 juni 1972 door h et Hof van 
'beroep te Gent gewezen ; 

Over het eerste middel , afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 780 van h et Gerechtelijk 
Wetboek, 20, 4°, 31, vooral 1°, en 93, 
§ 1, 2°, littera b, van h et vVetboek van 
·de inkomstenbelastingen, 1317 t ot en 
met 1324, 1126, 1130, 1134, 1144, 1156, 
1170, 1174, 1243, 1583, 1589, 1895 en 
1897 van h et Burgerlijk W etboek, 

doordat, na vastgesteld te hebben dat 
tussen eiser, die op 27 juni 1966 zijn 

(1) Raadpl. cass., 0 decemb er 1071 (A1·r. 
cass., 1072, blz. 354) en 12 oktober 1972 
(ibid., 1073, blz. 156); vgl. cass., 15 juni 1073 
(ibid., 1073, blz. 1092) en bet voorgaand a r r est. 

hedrijf (hotel-restaurant) volledig had 
stopgezet, en de naamloze vennootschap 
Mateor op 11 juli 1966 eep huurcontract 
werd afgesloten, waarbij h et hotel-restau
rant " Grand Hotel » te Kortrijk voor 
30 jaar werd verhuurd, maar waarbij met
een een v erkoopbelofte enerzijds en een 
voorkooprecht anderzijds aen de naam
l oze vennootschap Mateor werd toege
kend, en wel b epaald dat bij toepassing 
van artikel 9, alinea 3, van de huurover
eenkomst, eiser de huurder kon verplich 
t en h et onroerend goecl t e kopen tegen de 
prijs va.n 17.000.000 frank of, tegen 
diezelfde prijs, een andere koper te v in
den, h et arrest verklaart dat m eteen vast
staat dat de partijen in d e huurovereen
komst het erover eens geweest zijn om d e 
verkoopwaarde van h et goed op 
17.000.000 frank vast te stelleri gedurende 
de eerste drie jaren van het huurcontract, 
en hieruit afleidt dat deze waarde a ldus 
« vastgesteld » werd in de zin b edoeld door 
artikel 31, 1°, van het W etboek van de 
inkomstenbelastingen, en geen toekom
stige waarde uitmaakt en dat, nu deze 
waarde 11.515.461 frank hoger lag dan 
de geschatte waardl') van dit gebouw met 
zijn aanhorigheden, deze m eerwaarde 
vastgesteld in de hum·ove'reenkomst, 
uit hoofde of ter gelegenheid van devol 
ledige en definitieve stopzetting door 
eiser van d e exploitatie van zijn b edrijf, 
onder toepassing viel van artikel 31, 1°, 
van voormeld wetboek, en terecht onder
worpen werd aan d e bijzondere taxatie 
voorzien bij artikel 93, § 1, 2°, b, van 
dit wetboek, er nog aan toevoegend dat 
het bovenstaande bevestigd wordt door 
h et feit dat indien de verkoop na _het 
derde jaar van de huurovereenkomst 
zou geschieden, de prijs van 17.000.000 fr . 
zou aangepast worden aan het gemiddeld e 
van de indexcijfers, wat zou betekenen 
d a t d e partijen in de huurovereenkomst 
overeengekomen zijn dat de waarde van 
het goed steeds gelijk ?.Ou blijven aan 
d e waarde die de som van 17.000.000 fr. 
vertegenwoordigde op het ogenblik da t de 
huurover eenkomst gesloten werd, en 
zonder dat er r eden zou zijn om een onder
scheid te maken « tussen de vaststellilJ.g 
of bepaling van een bepaalde waarde of 
prijs van h et goed en de uitdrukking van 
die bepaalde vastgestelde waarde of 
prijs in de thans gel den d e frank of mcm.t
eenheid », 

te1·wijl de m eerwaarde op lichamelijke 
of onlichamelijke activa, die voor de in 
artikel 31, 1°, van h et Wetboek van de 
inkomstenbelastingen bepaalde exploita
tie werden aangewend, en dan ook de 

I 
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vaststelling van die meerwaarde, betrek
king moeten hebben op de activa welke 
voor die exploitatie werden aangewend, 
met name de exploitatie die volledig en 
definitief werd stopgezet, en de vastge
stelde waarde die, in acht genomen de 
bepaling van artikel 20, 4°, van voormeld 
wetboek, tot de meerwaarde aanleiding 
kan geven, dan ook betrekking m.oet 
hebben op voormelde activa zoals ze 
bestonden op het ogenblik van de stop
zetting en op h1.m waarde op dat ogen
blik ; eiser in conclusie opwierp dat het 
huurcontract, waarin 01:1.der artikel 9, 
alinea 1, een verkoopbelofte ten g1.mste 
van de huurder werd opgenmnen en onder 
artikel 9, alinea 3, eveneens een verkoop
belofte was bedongen, clitmaal onder de 
specifieke vonn van een voorkooprecht 
bij verkoop door de verhu1.uder, door 
beide partijen was opgemaakt met de 
toekom.st voor ogen en dan ook in die zin 
diende gei:nterpreteerd te worden (arti
kel 1156 van het Bmgerlijk Wetboek}, 
en wei in de zin dat beide partijen wisten 
·dat het onroerend goed door de hum'ster, 
de naamloze vennootschap Mateor, zou 
worden onderverhu1.ud aan de naain
loze vennootschap C & A, reden waarmn 
artikel 6 vverd ingelast, en dat de naam.
!Gze vennootschap C & A het hotel
restaurant tot de grand toe en zelfs tot 
de kelders zou afbreken en er een nieuw 
gebouw zou optrekken, aangepast aan 
en dienstig voor de confectiezaak C & A, 
reden waarmn de artikelen 5 en 7 werden 
ingelast ; de kennis clie beide partijen 
daarvan hadden niet enkel blijkt 1.ut 
voormelde bepalingen van het hul.u'con
tract maar ook uit de brief van de naam
loze vennootschap C & A van 5 april1972 
(principeaanvraag van 7 j1.mi 1966, ant
woord Stedebouw van 7 juli 1966}, lm1mis 
welke door het arrest wordt aangenomen 
en in functie waarvan de wil van beide 
partijen diende gei:nterpreteerd te wor
den, 

derhalve, eensdeels, de waa.rdebepa
ling verband hield met een complex van 
gebouw en grand, dat onmiddellijk bij 
het verlijden van het huurcontract zou 
opgetrokken worden en dat op 14 sep
tember 1967 voltooid werd, en aldus geen 
verband hield met de activa van het 
stopgezet hotel-restaurant « Grand Ho
tel ,, en, anderdeels, een waarde voor de 
toekomst werd bepaald en niet voor het 
ogenblik van de stopzetting, verm.its het 
com.plex dat zou verkocht worden nog 
moest opgetrokken worden en de jl.ui 
dische figmu van de verkoopbelofte en 
van het voorkooprecht uiteraard een toe
komstwaarde van het te verkopen on-

roerend goed inhoudt, des te meer daa1· 
het, ten deze, om de formele vaststel
ling van een meerwaarde in een akte gaat, 
en, nu het arrest oordeelt dat gebouw en 
grand een cmnplex nitmaakten en « dat 
de huurovereenkomst betrekking heeft 
op een grand n1et gebouwen, waarvan 
de totale waarde op 17.000.000 frank 
werd vastgesteld, en dat de verkoop
belofte dezelfde grand betreft met de 
erop staande gebouwen ,, artikel 31, 1°, 
van het Wetboek van de inkomstenbe
lastingen niet toepasselijk is ; het arrest 
die conclusie niet of niet passend beant
woordt door uitshutend het voorkoop
recht van artikel 9, alinea 3, van de akte 
van ll juli 1966 in aanmerk:ing te nemen 
en niet de verkoopbelofte van artikel 9, 
alinea 1, vermits beide tot de ruimere 
categorie van de verkoopbeloften beho
ren en aldus naar recht en 1.uteraard een 
verkoopwaarde vooropstellen die voor 
de toekomst zal gelden, wanneer zal ver
kocht worden ; het indexeren van de 
prijs van 17.000.000 frank na de eerste 
drie jaar logischerwijze niet impliceert 
dat de verkopers de verkoopwaarde van 
de activa bij de stopzetting willen 
hancU1aven, maar hetekent dat zij de 
op ll juli 1966 vastgestelde toekomst
waarde, in Belgische frank uitgedrukt, 
willen hancU1aven en aan de in:flatie ont
trekken, zodat het arrest de conclusie 
van eiser niet, of niet passend, of niet 
logisch beantwoordt (schencling van arti
kel 97 van de Grondwet), ofwel de bewijs
lu'acht van het hum'contract van ll juli 
1966, vooral van artikel 9, alinea's 1 en 3, 
n1iskent door een verldaring ervan te 
geven die ermede onverenigbaar is 
(schencling van de artikelen 1317 tot en 
met 1324 van het Burgerlijk Wetboek}, 
ofwel de artikelen 20, 4°, en 31, 1°, van. 
het Wetboek van de inkomstenbelastin
gen schendt : 

Overwegende dat het arrest vaststelt 
dat eiser, na definitieve stopzetting op 
27 j1.mi 1966 van de exploitatie van zijn 
hotel-restam'ant « Grand Hotel ,, bij 
notariele ·aide van ll juli 1966, dit 
onroerend goed, grand en gebouw, aan 
de naan1loze vennootschap Mateor ver
huurde voor een hernieuwbare termijn. 
vaii, 30 jaar, ingaande op 1 oktober 1966, 
tegen een jaarlijkse huurprijs van 
1.000.000 frank die iedere drie jaar diende 
aangepast te worden aan het gemiddelde 
van de gedurende die periode vigerende 
indexcijfers ; 

Overwegende dat uit de door het arrest 
overgenomen bepalingen van die huur
overeenkomst blijkt dat de hmu·der het 
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1echt had, vanaf het dertigste jaar van 
het huurcontract, h et goed t e kopen tegen 
-d e hoofdprijs van 17.000.000 frank, dat 
-eiser te allen tijcle hetzelfde goecl kon ver-
kopen, cloch bij voorkeur aan d e huurcler, 

~ die het clan mocht kopen t egen clezelfcle 
prijs van 17.000.000 frank of t egen deze 
prijs een koper vinden, dat, zo de aan
lwop na 1 oktober 1969 plaatsvond, de 
verkoopprijs op « 17 maal de dan gelclencle 
jaarlijkse huurprijs " zou bepaald worden, 
dat de huurcler ov er aile vrijheid beschik
t e om het goecl t e v erancleren en zelfs om 
d e bestaancle gebouwen af te breken en 

~door nieuwe gebouwen te v ervangen op 
voorwaarde clat de eventueel op t e rich t en 
nieuwe gebouwen een ver~wopwaarcle 
zouclen hebben die minstens gelijk zou 
zijn aan die v an de oucle gebouwen, 
dat de nieuwe gebouwen , zonder vergoe
ding, eigendom van eiser zouden worden 
bij het einde v a n d e huurovereenkomst, 
t enzij de huurder zijn recht van aankoop 
zou uitoefenen, en dat de huurder het 
goed zonder toelating · mocht onderver-
11uren; , 

Overwegende dat, nu uit voormelcle 
b epalingen onder meer blijkt dat de 
huurder geen verplichting had de be
staande gebouwen t e v erandere.n of 
door nieuwe t e v ervangen , da t de ver
koopwaarde van de eventueel op t e 
richten nieuwe gebouwen minstens gelijk 
moest zijn aan die v an de bestaancle 
gebouwen en d at die nieuwe gebouwen 
op h et einde van de huurovereenkomst 
zonder vergoeding eigendom van eiser 
zouden worden, b ehoudens de uitoefening 
door de huurde:r van zijn koopoptie, het 
arrest, zelfs zo h et aanneemt dat beide 
partijen, v66r het slUiten van de huur
overeenkomst, wisten d at het in d e b e
doeling lag van de hmuder of de onder
huurder de bestaande gebouwen te slopen 
en door nieliwe te vervangen, kon be

~schouwen d at de eventueel op te richten 
nieuwe gebouwen, wat hun verkoop
waarde betreft, ' slechts in de plaats v an 
de b est aande gebouwen zouclen komen 
en clan ook w ettelijk en zonder van voor-
111elcle overeenkomst een interpretatie 
t e geven, die m et de t ennen ervan niet 
v eren,igbaar is, kon beslissen dat de in 
·de b edingen b etreffende d e verkoop
b elofte en h et voorkooprecht vermelde 
-som van 17.000.000 frank de verkoop
waarde van het hotel-restaurant « Grand 
·Hotel " vertegenwoordigd e op het ogen
blik van de stopzetting door eiser 'ran 
dit bedrijf; 

Overwegende dat, door op grond van 
~voormelde bepalingen erop te wijzen d at 
-eiser te allen tijde de huurder kon ver-

plichten het onroerend goed t egen de 
prijs van 17.000.000 frank t e kopen of 
tegen diezelfde prijs een andere koper 
te v inden, en door t e beschouwen dat 
meteen vaststaat dat ~partijen h et erover 
eens waren de v erkoop waarde van het 
goed gedurende de eerst e ch·i e jaren van 
h et huurcontra ct op 17.000.000 frank 
vast t e stellen, clat deze wa arde aldus 
in de door artikel31, 1°, van het Wetboek 
van de inkomsten b elastingen bepaalde 
zin werd vastgesteld en geen toekomstige 
waarde uitmaakt, d at zulks bewezen 
wordt door h et feit dat, indien de ver
lwop na het derde jaar van d e huurover 
eenkomst zou geschieclen, d e prijs van 
17.000.000 frank aan h et gemiddelde van 
de indexcijfers zou worden aangepast, 
en da.t dan ook vast staat clat partijen 
overeengek01nen waren dat d e waarde 
van h et goed steeds gelijk zou blijven 
aan de waarde die de som van 
17.000.000 frank vertegenwoordigde op 
h et ogenblik dat de huurovereenkomst 
werd gesloten, het arrest d e in h et middel 
aangehaalde conclusie van eiser passend 
beantwoordt en van het b eding betref
fende de indexatie van de v erkoopprijs 
geen interpret atie geeft die met de ter
men ervan ni et verenigbaar is ; 

Dat het middel niet kan worden aan
genomen; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
d e schencling van de artikelen 97 v an d e 
Gronclwet, 780 van het G erechtelijk "\Vet
hoek, 20, 4°, 31, 1°, en 93, § 1, 2°, littera b, 
van het vVetboek van de inkomst en
belastingen, 1317 tot en met 1324, 1126, 
1130, 1134, 1144, 1156, 1170, 1174, 
1243, 1583, 1589, 1895 en 1897 van het 
Burgerlijk W etboek, 

doonla;t het arrest verklaart dat uit de 
door eiser neergelegde brief van 5 april 
1972 blijkt dat de naamloze vennoot
schap « C & A in B elgie " reeds op 7 jtmi 

· 1966 bij de clienst en van Steclebouw een 
principeaanvraag ingediend had met h et 
oog op het oprichten v an nieuwe gebou
wen welke h et h otel -restaurant « Grand 
Hotel " zouden vervangen , en dat dan ool{ 
vaststaat dat, r eeds v66r d e stopzetting 
van zijn bech·ijf, eiser contacten genomen 
had, niet aileen m et d e huurder, d e naam
loze v ennootschap Mat eor, m aar ook m et 
de v ennootschap waaraan · h et goed na
dien zou onderverhuurd worden, zodat 
daaruit client afgeleid te w ord en dat hij 
pas zijn bedrijf definitief stopgezet heeft 
na een akkoord t e hebben bereikt over de 
voorwaarden waaronder hij zijn onroe
rend goed zou verhuren, wat luidens het 
arrest bet ekent dat de waarde van het 

t~ 
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goed welke ( ... ) uit d e huurovereenkomst 
,blijkt vastgesteld werd niet aileen ter 
gelegenheid van de definitieve stop:r,et
ting van het bedrijf, maar ook uit hoofde 
van deze stopzetting, 

te?'W?'jl a) onderscheid client gemaakt te 
worden tussen de in artik elen 9 van d e 
altte van 11 juli 1966 bepaalde verkoop
b eloften enerzijds, en het huurcontract 
zelf anderzijds, die twee verschiilende 
juridische verricbtingen 1.,iltmaken, en de 
vaststeiling van d e (toekomst)waarde 
in de verkoopb elofte niet gebem·de tilt 
h oofde of t er ge1egenheid van de stop
zetting van het bedrijf (hotel-restau
rant Grand Hotel), maar ui t hoofde en/of 
t er gelegenheid van d e onderhandelingen 
en h et op1naken van het huurcontract en 

· 1neer b epaald het akteren van verkoop
b eloften ; b) het verband dat artikel 31, 1°, 
van het W etboek van d e inkomstenbe
lastingen tiltdrukt door de termen « uit 
hoofde van of :ter gelegenheid van de 
voiledige en d efinitieve stopzetting » 
eerder een verband van gevolg bedoelt, 
waarbij . het vaststellen van de waarde 
bet gevolg is van de stopzetting en eigen
lij k van d e stopgezette bech·ijfsactiv iteit, 
en h et arrest een verband van oorzaak 
legt tnssen de vaststeiling van b et hum·
contract en de stop zetting, ·waarbij d e 
stopzetting het gevolg is van de verhu
ring , en de vaststelling van de vva'1rde 
aileen het gevolg is van de v erkoopbe
lofte of van d e verhm·ing, c) in ieder 
geval, h et in de wet uit.gedrukte verband 
niet aileen een tijdelij k samenvallen, 
zij het Ihet enige ruimte, van vaststelling 
en stopzetting vooropzet, maar ook 
een verband van oorzaak, waarbij de 
vaststelling op enigerlei wijze het gevolg 
is van de stopzetting, en voor al een in
h oudelijk b etek enisverband vooropstelt, 
waarbij d e vaststelling van de waarde 
teruggaat n aar de waarde van h et stop
gazette bedrijf en de gebeurtenis van het 
stopzetten zelf, en m eer bepaald en tilt 
eindelijk naar de stopgezette bedrijfs
activiteit die d e waarde h eeft gegeven 
aan de activa van het stopgezette b e 
drijf; d) de door het arrest aangen omen 
interpretatie van artikel 9 van het huur
contract d e artikelen 1317 tot 1324 van 
h et Burgerlijk . ' iVetboek sch endt : 

Overwegende clat d e door artikel 31 , 1° 
van h et W etboek van d e inkomstenb e 
lastingen b edoelde vaststelling van de 
winsten of baten, welke u it de m eerwaar
de van belegde activa voortkomen, niet 
v ereist dat die vaststelling uit d eze of 
gene juridische v errichting zou blijken; 

Overwegende dat het arrest, op grond 

van d e in h et middel aangehaalde gege
vens, wettelijk beslist dat d e waarde van 
het goed werd vastgesteld ter gelegen
heid van d e definitieve stopzetting door 
eiser van de exploitatie van zijn bedrijf; 
dat in zoverre h et middel doet gelden 
dat de vaststelling niet tilt hoofde van 
d e stopzetting geschiedde, h et bij gebrek 
aan belang niet ontvankelijk is ; 

D at het. m iddel voor het overige n iet 
kan aangenomen worden ; 

Over h et derde middel , afgeleid tilt 
d e sch endin.g va1i. de artikelen 97 van de 
Grondwet, 780 van het Gerechtelijk 
W etboek , 20, 4o, 31, 1o, en 93, § 1, 2o, 
littera b, van h et Wetboek v an de inkom
stenbelastingen, 

cloonlat het arrest enerzijds verklaart 
d at artikel 31, 1°, van het W etboek 
van de ink01nstenbelastingen niet ver
eist dat, mn belast t e lnmnen worden , 
de winsten of baten, behaald of vast-

. gesteld uit h oofde of ter gelegenheid van 
de vollechge en definitieve stopzetting 
door de belastingplich tige van de exploi
tatie van zijn bedrijf, in en door het be 
drijf « ontstaan zijn, m et andere woorden 
een bedrijfskarakter h ebben », en ander 
zijds « dat het volstaat, om belastbaar 
te zijn, dat, zoals t en deze h et geval is, 
de m eerwaarde van een bestanddeel 
van het vroeger b edrijfspatrimonium 
behaald of vastgesteld wordt uit hoofde 
of ter gelegenheid van d e definitieve 
stopzetting van h et b edrijf », 

te1·wijl artikel 31 , 1°, van h et W etboek 
van de inkomstenbelastingen wei een 
bedrijfskarakter vereist, vermits arti
kel 31, 1°, de om schrijving is van de 
winsten en baten die in artikel 20, 4°, 
van dit wetboek worden aangeduid als 
volgt : " B edrijfsinkomst en zijn die welke 
rechtstreeks of onrechtstreeks voortko
Inen tilt de activ iteiten vaD. a ile aard, dat 
wil zeggen : 4° winsten en baten die b e
trekking hebben op een zelfstandige 
bedrijfsactiviteit die voorheen werd uit
geoefend », en «de 1neerwaarde van een 
bestanddeel van het vroeger beclrij£s 
patrimonimn » belastb aar wordt bi.i vast
stalling uit h oofde of ter gelegenheid van 
de definit ieve st.opzetting van h et bedrijf, 
hetgeen zijn reden vindt in h et beclrijfs 
karakter van die m eerwaarde, zodat h et 
arrest n1.instens een innerlijk t egenstr ij
di ge motivering aanvoert , wat gelijk
staat m et de afwezigh eid van motivering : 

Overwegencle ' dat u it d e context van 
h et arrest blijkt dat, door erop t e wijzen 
dat artikel 31, 1°, van voormeld wetboek 
niet vereist dat d e in clit artikel bedoelde 
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winsten of baten " ontstaan zijn in en 
door h et bedrijf, met andere woorden een 
bedrijfskarakter hebben ,, het arrest 
enkel heeft willen onderstrepen dat de 
winsten of baten, welke nit de meer
waarcle van de in de exploitatie belegde 
activa voortkomen, belastbaar zijn zelfs 
wanneer die meerwaarde niet aan de 
bedrijfsactiviteit · van de exploitant te 
danken is; 

Dat het midclel, dat op een verkeerde 
interpretatie van het arrest berust, fei
telijke gronclslag mist ; 

Over het vierde midclel, afgeleid nit 
de schending van de artikelen 97 van 
de Grondwet, 780 van het Gerechtelijk 
Wetboek, 20, 4o, 31, 1o, 34, § 1, 2o, 40, 
§ 1, 3°, en 93, § 1, 2°, littera b, van het 
\Vetboek van de inkomstenbelastingen, 
552, 553, 1126, 1130, 1134, 1144, 1156, 
1170, 1174, 1243, 1583, 1589, 1317 tot 
en met 1324 van het Burgerlijk Wetboek, 

do01·dat h et arrest verklaart clat eiser 
ten onrechte aanvoert dat hij " aileen de 
grand zal verkopen " en clat hij derhalve 
" een ongebonvvd onroerend goed ver
koopt ,, vennits, a! had de huurcler welis
waar het recht de bestaancle gebouwen te 
slopen, "hij, in dit geval, niet alleen de 
oude gebouwen door nienwe moest ver
vangen, mag,r d e nieuwe gebouwen' bij 
h et einde van d e huurovereenk01nst 
eigendom van de verhnnrder (eiser) zan
den worden, en dit zonder vergoedirig, 
tenzij d e hnnrder zijn recht van aankoop 
zou uitoefenen ,, en verm.its "enderzijds 
bepaald werd dat de nieuwe gebonwen 
een verkoopwaarde moesten hebben die 
minstens gelijk is aan di e van de onde 
gebonwen en dat de hunrder een bank
waarborg aan de verhunrder zal geven, 
gelijk aan d e waarcle van de huidige 
gebouwen ; dat die wa·arborg slechts zal 
teruggegeven worden na voltooiing 
van de nienwe gebonwen ,, en het arrest 
nit die constateringen atleidt «' dat de 
hunrovereenkowst betrekking heeft op 
een groncl, 1net gebouwen, waarvan de 
to tale waarde op 17.000.000 frank vast
gesteld werd, en dat de verkoopbe1ofte 
clezelfde grand b etreft met cleeropstaande 
gebonwen ,, zodat " de bepalingen van 
artikel 40, § 1, 3°, van het vVetboek van 
de inkomstenbeiastingen dan ook ten 
cleze niet toepasselijk zijn ,, 

tenvijl 1° onclerscheicl moet worden 
gemaakt tnssen h et huurcontract en de 
verkoopbeloften opgenomen in de akte 
van 11 jnli 1966, en nit deze aide, in ver
bancl met cleze verkoopbeloften, clnicle
lijk blijkt en wei bepaald nit artikel 5, 

alinea 4, clat" de veranderingen of nienwe 
gebouwen va.n rechtswege en zonder 
vergoecling bij het einde van de huur
overeenkolllSt eigendom zullen worden 
van de verhuurder, nitgenomen in het 
geval waarin de !murder zijn recht van 
aankoop zou nitoefenen clat hem door 
het huidig contract toegekend is,, wat 
betekent dat, ingeval de hum·cler gebruik 
maakt van de verkoopbeloften, het nienw 
gebonw zijn eigendom blijft, en hij aileen 
de grand koopt voor 17.000.000 frank, 
zoclat, nn het ten cleze aileen gaat om de 
verkoopbeloften en de erin vastgustelde 
prijs, de beloofde verkoop wei degelijk 
en uitsluitencl verband houdt m et de 
grand, en niet met de gebouwen ; 2o ook 
indien per 11 juli 1966 er in feite nog geen 
(lees : een) gebonw op stand, clit niet 
belet dat contractueel en door de wil van 
de eigenaar die zich eenzijclig verbinclt 
de grand te verkopen zoncler het nienw 
gebonw, clat zs.l opgetrokken. zijn d oor de 
onclerhunrcler, en zoncler h et oucle ge 
bouw eigendom van de eigena!1r-verhnur
der, clat zal afgebroken zijn, aileen de 
verkoop worclt beloofcl van d e grand, 
zoals deze in de toekomst, op het ogen
blik clat de optie gelicht worclt, zal zijn, 
zodat de kwestieuze vaststelling een 
ongebouwd goecl betreft en artikel 40, 
§ 1, 3°, van voormelcl wetboek toepasselijk 
is ; 3° de artikelen 552 en 553 van het 
Burgerlijk Wetboek hieraan geen afbreuk 
doen, vermits uit de verkoopbeloften 
zelf blijkt clat h et gebouw zou opgericht 
worden door de huurcler of onclerhnnrcler 
en niet door d e eigena9.r-verhuurcler en 
te 1neer claar aangen01nen en niet be
twist worclt clat het oude gebouw werd 
afgebroken en door een nieuw were! ver
vangen : 

Overwegencle clat, nn het arrest, zoals 
uit h et antwoorcl op het eerste miclclel 
blijkt, wettelijk kon oordelen clat de door 
de hnurder of de onderhuurcler eventueel 
op te richten nieuwe gebouwen, wat hem 
verkoopwaarcle betreft, de bestaande 
gebonwen clienden te vervangen, de 
rechters konclen beschouwen clat, zowel 
bij h et sluiten van de huurovereenkomst 
als bij het eventueellichten van de in die 
overeenkomst bedongen koopoptie, het 
panel, voorwerp van die verrichtingen, 
een gebouwd onroerencl goed was en clat 
de ter gelegenheicl van d e stopzetting van 
het beclrijf vastgestelde verkoopwag,rcle 
van clit· panel de grand m et de erop 
staancle gebouwen bevatte ; 

Dat die beslissing, welke regelmatig 
gemotiveercl is, wettelijk is en de in het 
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middel ingeroepen wetsbepalingen niet 
schendt; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

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

23 november 1973. · - 1e karner. 

Voo1·zittm·, Ridder Rutsaert, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, 
de H . Sury. - Gelijkluiclencle conclusie, 
de H. Colard, advocaat-generaal. - Plei
te?·s, de HH. Delafontaine (van de balie 
te · Kortrijk) en Claeys Boi'ti'taert (van de 
balie te Gent). 

2e KAMER. - 26 november 1973. 

10 GEMEENTE. - AGENT VAN EEN 
GEJVIEENTEPOLITIE GEMACHTIGD OM ZIJN 
AMBT IN ANDERE GEl\'lEENTEN UIT TE 
OEFENEN. - GEMEENTEWET, ARTI
KEL 128. - V ASTSTELLING DOOR DEZE 
AGENT, IN EEN ANDERE GEMEENTE 
DAN DE ZIJNE, VAN EEN OVERTREDING 
VAN DE WET OF VAN DE REGLEMENTEN 
BETREFFENDE DE POLITIE OVER HET 
WEGVERKEER. - GEEN CONCLUSIE . 
- RECHTER NIET VERPLICHT DE NA 
LEVING VAN DE BIJ DIT ARTIKEL 128 
VOORGESCHREVEN FORMALITEITEN UIT
DRUKKELIJK VAST TE STELLEN. 

2° WEGVERKEER. - BEWIJS VAN DE 
OVERTREDINGEN. - VASTSTELLING VAN 
EEN OVERTREDING DOOR EEN AGENT 
VAN EEN GEJVIEENTEPOLITIE I N EEN 
ANDERE GEJVIEENTE DAN DE ZIJNE. -
GEMEENTEWET, ARTIKEL 128. - GEEN 
CONCLUSIE. - RECHTER NIET VER
PLICHT DE NALEVING VAN DE BIJ DIT 
ARTIKEL 128 VOORGESCHREVEN FORMA
LITEITEN UITDRUKKELIJK VAST TE 
STELLEN. 

3° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. - WEGVERKEER. 
- V ASTSTELLING VAN EEN OVERTRE
DING DOOR EEN AGENT VAN EEN GE -
1\iEENTEPOLITIE IN EEN ANDERE GE 
MEENTE DAN DE ZIJNE . - GEMEENTE
WET, ARTIKEL 128 . -,--- GEEN CONCLUSm. 
- RECHTER NIET VERPLICHT DE NALE
VING VAN DE BIJ DIT ARTIKEL 128 VOOR
GESCHREVEN FORMALITEITEN UITDRUK
KELIJK VAST TE STELLEN. 

4° WEGVERKEER. - BEvVIJS VAN 
DE OVERTREDINGEN. - VASTSTELLING 
VAN EEN OVERTREDING DOOR EEN 
AGENT VAN DE GEJVIEENTEPOLI'l'IE IN 
EEN ANDERE GEMEENTE DAN DE ZIJNE . 
- GEJVIEENTEWET, ARTIKEL 128. -
STUKKEN TOT BEWIJS VAN DE NALEVING 
VAN DE BIJ DIT ARTIKEL 128 VOORGE
SCHREVEN FORl\fALITEITEN BIJ HET 
DOSSillR GEVOEGD.- NmT WETTELIJK 
VEREIST. 

5° RECHTEN VAN DE VERDE
DIGING. - STRAFZAKEN. - lVlrDDEL 
HIERUIT A FGELEID DAT HET AFSCHRIFT 
VAN EEN PROCES-VERBAAL TOT VAST
STELLING VAN EEN OVERTREDING VAN 
HET WEGVERKEERSREGLEJVIEN T, HOE
WEL HET BINNEN DE WETTELIJKE TER-
1\ITJN AAN DE OVERTREDER WERD QE 
STUURD, DOOR DEZE NIET BINNEN DIE 
TERJ\UJN I S ONTVANGEN. - MIDDEL 
NIET AAN DE FEITENRECHTER VOORGE
LEGD. - NIET-ONTVANKELIJKHEID. 

1 o, 2° en 3° Bij ontstentenis van een cles
betnrffencle conclttsie, is de 1·echtm· niet 
Ve?'JJlicht ttitd?'ttkkelijk vast te stellen dat 
de politieagent van een gemeente die op 
het g1·onclgebied van een ancle1·e gemeente 
een oveTt1·ecling van de wet of van de 
1·eglementen bet1·ejJende de politie ove1· het 
wegve1·kee1· heeft vastgesteld, de hoedanig
heicl had om dit te doen OJJ g1·oncl van 
een machtiging hem doo1· cle gottve1·ne~t1' 
van cle p1'Dvincie ve1'leencl, ove1·eenkomstig 
de bezJalingen van m·tikel 128 van cle 
gemeentewet, gew~jzigcl bij a1·tilcel 1 van 
cle wet van 25 jttni 1969. (Art. 97 Grand
wet; art. 128 Geme entewet; art. 62 
wet betreffende d e politie ove r bet weg
verke er; art. 3 wegverkeersregl ement.) 

4° Geen enlcele wettelijlce bepaling ve1·eist 
clat, wannee1· een ove1't1·ecling van cle wet 
of van cle 1·eglementen bet1·ejJencle cle 
politie ove1· het wegve1·lcee1· cloo1· een poli- · 
tieagent van een gemeente we1·cl vastge
stelcl OJJ het g1·onclgebied van een ande1·e 
gemeente clan de zijne, bij het dossie1· 
sttdclcen w01·den gevoegcl tot bewijs clat 
deze agent, op voo1·stel van cle betTokken 
gemeente1·aden, cloo1· cle gottve1'1Mtt1' van 
cle p1'Dvincie gemachtigd we1·cl om zijn 
ambt in die andm·e gemeente ttit te oefe
nen. (Art. 128 Gemeentewet, gewijzigd 
bij artikel 1 van de wet van 25 jtmi 
1969 ; a rt . 62 wet betreffende d e politie 
over het wegverkeer ; art . 3 weg
verkeersregle ment.) 

5° De eise1· tot cassatie is niet ontvanlcelijk 
om voo1· het ee1·st voo1· het Hof aan te 
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voe?'en dat zijn ve1·dediging voo1· de 
jeitem·echte1· is belemme1·d doo1·dat het 
ajsch1·ijt van het p1·oces-ve1·baal, waa1·bij 
een ove?'t?'ecling van het wegve1·kee1·s
?'eglement te zijnen laste we1·d vastge
stelcl, hoewel clit binnen cle wettelijke 
tm·mijn we1·cl ve1·stu~t1·cl, cloo?' hem niet 
binnen cleze tennijn we1·cl ontvangen ( 1). 

(PAULUS DE CHATELET.) 

ARREST (ve1·taling). 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
v01mis, op 24 april 1973 in hoger beroep 
gewezen door de Correctionele Rechtbank 
te Brussel; 

Over het eerste Iil.iddel, afgeleid uit de 
schending van artikel 195bis van het 
W etboek van strafvordering, 

clo01·clat het bestreden vonnis niet werd 
ondertekend door de voorzitter van de 
rechtbank waardoor het werd gewezen, 
vermits de fotocopie die op 27 april 1973 
aan eiseres werd toegezonden, zijn hand
tekening · niet draagt : 

Overwegende dat de gelijkluidende 
uitgifte van het vonnis, die zich in het 
dossier bevindt, voorzien is van de hand
tekening van de rechters di~ het vonnis 
hebben gewezen; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

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

do01·clat het vonnis, voor de verzwaring 
van de straf die door de eerste· rechter 
aan eiseres werd opgelegd, als grond aileen 
aanvoert dat de uitgesproken straf niet 
beantwoordt aan de vereisten van een 
billijke bestraffing : 

Overwegende dat de rechter, door de 
redengeving die in het middel is over
genomen, de bestreden beslissing regel
matig met redenen omkleed heeft ; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het derde middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 62 van de 
wet bet1;effende de politie op het wegver-

(1) Raadpl. cass., 10 mei 1971 (A>'1'. cass., 
1971, blz. 891) en 19 juni 1973 ('ibid., 1973, 
blz. 1025). 

keer (gecoordineerd op 16 maart 1968), 
3 van het koninklijk besluit van 14 maart 
1968 houdende algemeen reglem.ent op 
de politie van het wegverkeer, 128 van 
de Gemeentewet en 97 van de Grondwet, 

cloonlat het vonnis eiseres veroordeelt 
wegens overtreding van de politie op het 
wegverkeer, die werd vastgesteld door 
een politieagent van vVatermaal-Bos
voorde op het grondgebied van de ge
meente Ukkel, zonder dat uit een van de 
stukken van het dossier blijkt dat die 
politieagent door de gouverneur van de 
provincie gem.achtigd word om als hulp
agent zijn ambt to Ukkel uit to oefenen : 

Overwegende dat het proces-verbaal 
dat tegen eiseres werd opgem.aakt, ver
meldt dat de vaststellingen gedaan wor
den door Pierre De Coninck, politieagent 
te Watermaal-Bosvoorde, hiertoe behoor
lijk gemachtigd; dat dit proces-verbaal 
door de politie van Ukkel aan eiseres werd 
toegezonden ; 

Overwegende dat, bij ontstentenis van 
eon desbetreffende conclusie, de 'rechter 
in zijn beslissing niet moest vaststellen 
da.t de verbalisant bevoegd was om pro
ces-verbaal op te maken; dat het boven
dien niet wettelijk vereist is bij hot dos
sier een stuk to voegen tot bewijs van 
de inachtneming van de vorm.en, voor
geschreven bij artikel128 van de Gemeen
tewet, dat gewijzigd is bij . de wet van 
25 jtmi 1969; 

Dat het middel niet kan worden aange
nomen; 

Over het vierde middel, afgeleid uit 
de' schending van artikel 62 van de wet 
betreffende de politie op het wegverkeer 
(gecoordineerd op 16 maart 1968) en uit 
de miskenning van de rechten der ver
dediging, 

clo01·clat afschrift van hot proces-ver
baal van 26 mei 1972 waarbij het mis
drijf word vastgesteld, aan eiseres werd 
gestuurd op 2 juni 1972, maar door haar 
niet werd ontvangen binnen acht dagen 
te rekenen van de datum waarop .het 
misdrijf werd vastgesteld ; 

Overwegende dat niet ontvankelijk 
is het niet voor de feitenrechter aange
voerde middel, hieruit afgeleid dat eisers 
recht van verweer word bel01nmerd, om
dat een afschrift van het proces-verbaal 
waarbij overtreding van het wegverkeers
reglement werd vastgesteld to zijnen 
laste, weliswaar binnen de wettelijke 
termijn aan hem werd gericht maar niet 
binnen de termijn word ontV'angen ; 

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

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

26 november 1973. - 2• kamer. -
Voo1·zitte1·, de H. Louveaux, voorzitter; 

Ve1·slaggeveT, de H . L egros. 
Gelijkhtidende conclusie, de H. Dmnon, 
advocaat-generaal.- Pleite1·, Mevr. Leva 
{van de balie te Brussel). 

2• KAMER. 26 november 1973. 

1° STRAF. - SAMENLOOP VAN M:IS
DRIJVEN. STRAFWETBOEK, ARTI
KEL 65. - ZWAARDERE STRAF. -
NIET GECONTRAVENTIONALISEERD ,ON
OPZETTELIJK TOEBRENGEN VAN SLAGEN 
OF VERWONDINGEN·. - 0VERTREDING 
VAN HET WEGVERKEERSREGLEJ\I[ENT. 
- STRAF. GESTELD BIJ ARTIKEL 420 
VAN HET STRAFWETBOEK DIE ALLEEN 
MOET . WORDEN UITGESPROKEN. 

2° ViTEGVERKEER. - NIET GECONTRA
VENTIONALISEERD WANBEDRIJF ONOP
ZETTELIJK TOEBRENGEN VAN SLAGEN 
OF VERWONDINGEN. - 0VERTREDING 
VAN HET WEGVERKEERSREGLEMENT.
SAMENLOOP . - STRAFWETBOEK, ARTI
KEL 65. - 0VERTREDINGEN DOOR EEN 
MINDERJARIGE GEPLEEGD. - VADER 
BURGERRECHTELIJK AANSPRAKELIJK 
VERKLAARD VOOR DE GELDBOETE. 
0 NWETTELIJKHEID. 

:3° CASSATIE. STRAFZAKEN. 
0ASSATIEBEROEP DOOR DE PROCUREUR
GENERAAL BIJ HET HOF VAN CASSATIE 
TER TERECHTZJT'I.'ING INGESTELD. -
WETBOEK VAN STRAFVORDERING, ARTI
KEL 442. - 0ASSATIE BEPERKT TOT 
RET BELANG VAN DE WET EN ZONDER 
VERWIJZING. 

1° W anneeT een niet gecont?·aventionali
see?·cl wanbed1·ijf onopzettelijlc toeb1·engen 
van slagen of venvondingen en een OVe1'
t?·ecling van het wegvm·kee?'S?'eglement 
een enlcel miscl1·~if vonnen, is de zwaa?·
ste stmj die welke bij m·tikel 420 van 
het Stmfwetboek w01·dt gesteld ( 1). 
(Art. 65 S. W.) 

2° W annee1· een niet gecontTaventiona
liseenl wanbed1·ijf onopzettelijk toe
b?·engen van slagen of ve1·wondingen en 
een ove1·t1·eding van het wegveTkee?'S?'egle
ment een enkel misd1·ijf vonnen clat doo1· 
een minde1ja1·ige is gepleegd, lean de 
vacleT niet btwge?Techtelijlc aanspmlce
lijk ve1·klaa1·d wo1·den voo1· cle ve?·oonle
ling van zijn kind tot de gelclboete (2). 

· (Art. 67 wet betreffende de politie 
over het . wegverkeer.) 

3° De ve1·nietiging, op het cassatiebe1·oep 
dat, ove1·eenkomstig m·tikel 442 van het 
W etboelc van st1·ajvo?·de1·ing, doo1· cle 
JJ?'ocw·etw-genemal bij het Hof van cas
satie te1· te1·echtzitting wo1·dt ingestelcl, 
van een beslissing in stTajzaken w01·dt 
enkel ttitgesp1·oken in het belang van 
de wet en zonde1· ve1·wijzing (3). 

(DEHAUT J. EN A., T. FORIEZ j 

DE PROCUREUR-GENERAAL 
BIJ HET HOF VAN CASSATIE.) 

ARREST (ve1·taling) . 

HET HOF; - A . Op de voorziening 
van D ehaut, beklaagde : 

1. In zoverre de voorziening gericht is 
tegen d e beslissingen op de strafvorde
ring die is ingesteld 

a) tegen eiseres : 

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

b) t egen de verweerder, In,edebeklaag
de : 

Overwegencle clat eiseres niet b evoegd 
is om tegen di e beslissing cassati eb eroep 
in te s tell en ; 

2. In zoverre de voorziening gericht is 
tegen de beslissing op de civielrechtelijke 
vordering die tegen eiser is ingestelcl : 

Overwegencle clat eiser geen miclclel 
aanvoert; 

B. Op de voorziening van Alphonse 

(1) Cass., 6 september 1965 (B-ull. en PASIC., 
1966, I, 28). 

(2) Raadpl. cass., 6 september 1965 (Bull. 
en PASIC., 1966, I, 28). 

(3) Cass., 16 oktober 1973, su1n·a, blz. UJ2. 
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D ehaut, civielrechtelijk aansprakelijke 
partij : 

Overwegende dat uit de stukken waar
op het Hof vermag acht te slaan, niet 
blijkt dat de voorziening aan verweerder 
werd betekend ; 

Dat zij derhalve niet ontvankelijk is ; 

0 . Op de voorziening die de procureur
generaal ter terechtzitting krachtens 
artikel 442 van het Wetboek van straf
vordering heeft ingesteld : 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 67 van de wet op 
de politie van het wegverkeer en 97 van 
de Grondwet, alsmede uit het algemeen 
beginsel van het persoonlijk karakter 
van de straffen 

Overwegende dat de eiseres Dehaut 
bij het bestreden vonnis werd veroor
deeld tot 7 5 frank geldboete wegens 
wanbedrijf slagen En verwondingen 
door gebrek aan voorzichtigheid, dat 
krachtens artikel 138, 6°bis aan het slot, 
van het Wetboek van strefvordering 
onder de bevoegdheid valt van de politie
rechtbank, en wegens overtrading van 
het wegverkeersreglement ; 

Overwegende dat met die ~mige straf 
als zwaarste straf een sanctie wordt ge
steld op het wanbedrijf slagen en 
verwondingen door gebrek aan voor
zichtigheid; 

Da.t, op grand van geen enkele wette
lijke bepaling, in afwijking van het. alge
meen beginsel van het persoonlijk karak
ter van de straffen, de rechter mocht 
b~slissen dat de eiser D ehaut met be
treldung tot die geldboete civielrechte
lijk aansprakelijk was voor de eiseres 
D ehaut, zijn dochter ; 

Dat die beslissing derhalve onwette
lijk is ; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ningen van de eisers Dehaut ; veroor
deelt ieder van hen in de kosten van zijn 
voorziening ; en, rechtdoende op de voor
ziening van de procureur-generaal, ver 
nietigt, doch alleen in het b elang van de 
wet, het bestreden vonnis, voor zoverre 
het de eiser Dehaut civielrechtelijk aan
sprakelijk verldaart voor de geldboete 
opgelegd aan eiseres en hem tot betaling 
ervan veroordeelt; beveelt dat van d1t 
arrest melding zal ·worden gemaakt op 
de kant van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing ; zegt dat er geen grand is tot 
verwijzing. 

26 november 1973. - 2e kamer. -
Vom·zitte1·, de H . Louveaux, voorzitter.
Ve1·slaggeve1·, de H. L egros. - Gel?jk
ltddende conclusie, de H. Duman, advo
caat-generaal . 

2" KAMER. - 26 november 1973. 

REGELING VAN RECHTSGEBIED. 
- STRAFZAKEN.- BESCHIKKING VAN 

DE RAADKAMER WAARBIJ EEN WAN· 
BEDRIJF GECONTRA VENTIONALISEERD 
WORDT. - VONNIS TOT ONBEVOEGD
VERKLARING VAN DE RECHTBANK GE
GROND OP EEN OMSTANDIGHEID DIE 
ZICH NA DE BESCHJKKING HEEFT VOOR
GEDAAN EN WAARDOOR HET FEIT MET 

EEN ZWAARDERE CORRECTIONELE STRAF 
. WORDT GESTRAFT. - BESLISSINGEN IN 
KRACHT VAN GEWIJSDE GEGAAN.- RE
GELING VAN RECHTSGEBIED. - VERNIE
TIGING VAN DE BESCHIKKING. - VER
WIJZING VAN DE ZAAK NAAR DEZELFDE 
RAADKAllfER, ANDERS SAMENGESTELD. 

W anneeT de 1·aadlcame1· met aanneming 
van vm·zachtende omstandigheden de 
beklaagde wegens een wanbed1·ijj naa1· 
de politieTechtbank heeft venvezen en een 
vonnis wm·dt ttitgespmken tot onbevoegd
ve?·lclm·ing van de 1·echtbanlc op gmnd 
dat zich na cle ve1·w~jzende beschikking 
een o~standigheid heeft voo1·gedaan, 
waa1·doo1· het feit dom· de wet met een 
zwaa1·deTe co1"1"ectionele st1·aj wm·dt ge
st?·ajt, onde1·zoelct het Hoj, waa1·bij een 
ve1·zoeksch1-ijt tot 1·egeling van 1"echtsge
bied aanhang1:g is, of beide beslissingen 
in kmcht van gewijsde zijn gegaan en 
of de vaststelling van de jeiten1·echte1· 
jttist bl-ijkt; zo ja, dan vemietigt het 
H of de beschikking en venvijst de zaalc 
naa1· dezelfde, ande1·s samengestelde 1·aad
kame1· (1). 

. (PROCUREUR DES KONINGS TE LUIK, 
INZAKE KAMPS EN POLCE . ) 

ARREST (vm·taling). 

HET HOF ; - Gelet op h et verzoek 
tot regeling van rechtsgebied, op 7 sep-

(1) Cass., 6 november 1973, sup1·a, biz. 274. 
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tember 1973 ingediend door de proctueur 
des Konings bij de Rechtbank van eerste 
aan leg te Charleroi; 

Overwegende dat de raadkamer van 
de Rechtbank van eerste aanleg te Luik, 
bij beschikking van 20 decen'lber 1972, 
n'let aan.1'1e1ning van verzachtende om
stancligheden Lucienne Elise Kamps, 
handelaarster, geboren te Luik op 8 au
gustus 1930 en aldaar woonachtig, 
Quai de l 'Om·the, nr. 10, en Ennio, 
Claudio Polce, walser, geboren te Prosola 
Delegna (Italiii) op 2 maart 1927, 
woonachtig te Ans, rue H aut Dony 
nr. 160, naar de bevoegde politierecht
bank heeft verwezen, om te Luik op 
20 november 1972 door gebrek aan voor
zichtigheid of voorzorg, maar zonder het 
oog1nerk mn de persoon van een ander 

· aan te randen, onopzettelijk slagen of ver
wondingen aan Louise Bernimolin te 
hebben toegebracht, door het veroor
zaken van een verkeersongeval d at aan 
htm claad t e wijten is ; 

Overwegende dat het openbaar minis
terie bij d e Politierechtbank te Luik 
Lucienne Kamps en Ennio Polce voor 
die rechtbank heeft doen dagvaarden 
wegens het feit bedoeld in de b eschikking 
van d e raaclkmner zowel als ·wegens over
treding van het wegverkeersreglement ; 

Overwegencle dat volgens een uittrek
sel uit het r egister van overlijdensakten 
van d e ge1neente Seraing Louise Berni
molin op 25 december 1972 overleden is ; 

Overwegende dat de politierechtbank 
zich bij vonnis van 24 m ei 1973 onbevoegd 
heeft verkla.ard om kennis t e n em en van 
de ten laste gelegde feiten, op grond dat, 
blijkens de stu.l;.:ken die in h et dossier 
zijn opgenomen, het overlijden van 
Louise Bernimolin het gevolg is van het 
ongeval van 20 november 1972 en dus 
van h et letsel dat ten laste van de be
klaagde gelegd is ; · 

Overwegende dat d e beschikking van 
de raaclimmer van 20 december 1972 
en h et vom'lis van 24 m ei 1973 in luacht 
van gewijsde zijn gegaan en dat uit htm 
tegenstrijdigheid een geschil over r echts
macht i? ontstaan dat de loop van het 
gerecht belemmert ; dat er derh alve grond 
is tot regeling van r echtsgebiecl ; 

Overwegende dat uit de processtuklcen 
blijkt clat het overlijden van Louise 
Bernimolin mogelijkerwijs te wijten is 
aan de ten laste v an Lucienne Kamps en 
Ennio Polce gelegde onopzettelijke sla
gen .en verwondingen ; dat die feitelijke 
omstandigheid pas na de beschikking van 
d e raadkamer ter kem'lis van de rechter
lijke overheid 'Nerd gebracht en dat d e 

overtredingen van het wegverkeersregle
m ent samenhangend schijnen te zijn ; 

Overwegende clat op h et misdrijf 
onopzettelijk doden zwaardere straffeu 
staan dan op h et misdrijf onopzettelijk 
toebrengen van slagen of v erwondingen ; 

Om die redenen, besliss~ude tot rege
ling van rechtsgebied, vernietigt de 
beschikking van de raadkamer van d e 
Rechtbank van eerste aanleg te Luik van 
20 december 1972; beveelt dat van dit 
arrest m elding zal worden g6lnaakt op 
de kant van de v eruietigde beslissing ; 
verwijst d e .zaak naar de raaclkamer van 
dezelfde rechtbank, anders samengestelcL 

26 november 1973. - 2e kamer. -
Voo1·zitte1', de H. Louveaux, voorzitter . 
- Ve1·slaggeve1·, de H. Closou. - Gelijk
luidende conclttsie, d e H . Dmnon, advo
caat-generaal. 

2e KAME'R. - 26 november 1973. 

1° VERZEKERINGEN. - VERPLICHTE 
AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING IN
ZAKE l\10TORRIJTUIGEN.- AANSPRAKE
LIJKHEID W AARTOE EEN MOTORRIJTUIG 
AANLEIDING KAN GEVEN, DIE NIET' 
DOOR EEN VERZEKERING IS GEDEKT. 
- WET VAN 1 JULI 1956, ARTIKEL 18, 
§ l. - OVERTREDING. - VooRwAAR
DEN. 

2° WEGVERKEER. - VERVALLEN
VERKLARING VAN HET RECHT EEN VOER
TUIG TE BESTUREN. - 0VERTREDING. 
- BESTUREN VAN EEN VOERTUIG OP 
EEN OPENBARE PLAATS. - BESTAND
DEEL VAN DE OVERTREDING. 

3° WEGVERKEER. - BESTUREN VAN 
EEN VOERTUIG OP DE OPENBARE WEG 
NIETTEGENSTAANDE VERV ALLENVER
KLARING VAN HET RECHT TOT STUREN. 
- VEROORDELING. - WETTELIJK VER
EISTE VASTSTELLINGEN. 

4° vVEGVERKEER. - BESTUREN VAN 

EEN l\'I:OTORRIJTUIG ZONDER HOUDER 
TE ZIJN VAN EEN RIJBEWIJS OF VAN 
EEN LEERVERGUNNING. - '\VET BE
TREFFENDE DE POLITIE OVER HET 
WEGVERKEER, ARTIKEL 30, 1°. 
BESTUREN OP EEN OPENBARE PLAATS . 
- BESTANDDEEL VAN DE OVERTRE,DING. 

5° WEGVERKEER. - INSCHRIJVING 
VAN l\'I:OTORRIJTUIGEN. - IN HET VER-
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KEER BRENGEN VAN EEN NIET INGE
SCHREVEN VOERTUIG. - KONINKLIJK 
BESLUIT VAN 31 DECEMBER 1953, ARTI
KEL 3. - IN HET VERKEER BRENGEN 
OP DE OPENBARE WEG. - BESTAND
DEEL VAN DE OVERTREDING. 

6o REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.
VEROORDELING. - GEEN VASTSTEL
LING VAN HET BESTAAN VAN ALLE BE
STANDDELEN VAN DE OVERTREDING. 
- NIET REGELMATIG GEMOTIVEERDE 
BESLISSING. 

1 o De bestuu1·de1· van een voeTtttig, 
wiens bw·ge?Techtelijke aansJJ1'akelijk
heid n~et doo1· een ve1·zekeTing is ge
dekt, begaat de ove1·t1·eding van a1·tikel18, 
§ 1, van de wet van 1 juli 1956 bet?·effende 
de ve1·plichte aanspmkelijkheidsve1·zeke
Ting inzake moton·ijtttigen slechts indien 
hij dit voe1·tuig besttHt1't op de openbaTe 
weg, op voo1· het openba1·e ve1·kee1· toe
ganlcelijke te1Teine'n of op de niet open
ba1·e te1'1'einen die voo1· een zeke1· aantal 
pe1·sonen toegankelijk zijn (1). 

2° De ove1·t1·eding van de ve1·vallenve1·kla
?'ing van het 1·echt een voe1·tuig te bestu1·en, 
gestmft bij' a1·tikel 48 van de wet bet?·ef
fende de politic ove1· het wegve1·kee1·, 
woTdt slechts gepleegd indien hij die ve1'
vallen ve1·klaa1·d is een voe1·tuig besttttwt 
op een openbm·e plaats, in de zin van 
m·tikel 28 van deze wet (2) , 

3° Niet 1·egelmatig met 1·edenen omlcleed 
is de beslissing die een beklaagde ve1·
ooTdeelt om een voe1·tuig op de openbaTe 
weg te hebb_en bestutt1·d, niettegenstaande 
veTvallenveTkla1·ing van dit 1·echt, zonde1· 
vast te stellen dat de ve1·vallenvm·kla1·ing 
is uitgespmken do01· een in lcmcht van 
gewijsde gegane beslissing en zonde1· 
ve1·melding van ·de dtttt1' van deze stmf 
of van de datum waaTop de kennisgeving 
voo1·gesclweven bij a1·tikel 40 van de wet 
bet1·ejjende de politic ove1· het wegvm·kee1· 
is gedaan (3). (Art. 97 Grondwet; 
artt. 38, 40 en 48 w et betr effende de 
politie over het wegverkeer.) 

(1) De eigenaar van het voertuig begaat 
die overtreding, inclien hij een voertuig in het 
verkeer brengt op cleze plaatsen of toe
staat clat het in het vc~·keer worclt gebracht : 
cass., 12 septemb er 1966 .(A ?T. cass., 1967, 
blz. 49). 

(2) Cass., 17 februari 1969 (A?'?'. cass., 
1969, blz. 573); raadpl. cass., 8 octobre 1973, 
sttp?'ct, blz. 145. 

(3) Raadpl. cass., 13 december 1965 (Bull. 

4° Het feit een moto?Tijtttig te besttwen 
zonde1· houde1· te zijn van een 1'ijbewijs
of van cle lee1·ve1·gtmning, voo1· het be
sttwen van dat voe1·tuig ve1·eist, is slechts 
een ove1·treding indien het wo1·dt gepleegd 
op een openba1·e plaats, in de zin van 
a1·tilcel 28 van de wet bet1·ejjende de 
politic ove1· het wegverkee1· ( 4). (Art. 30 
wet betreffende d e politie over het 
wegverkeer.) 

5° H et feit een moto1Tijtttig in het ve1·lcee1· 
te hebben gebmcht zonde1· dat het vooTaf 
we1·d ingesclweven, is slechts een mis
d?·ijf indien dit voeTtttig op de openban 
weg in het ve1·kee1· is gebmcht • (5). 
(Art. 3 K.B. 31 december 1953.) 

6° Niet 1·egelmatig met 1·edenen omlcleed 
is de beslissing die een beklaagde wegens 
een misd1·ijf vemonleelt, zonde1· het be
staan vm~ alle bestanddelen e1·van vast 
te stellen (6). (Art. 97 Grondwet.) 

(FRERARD.) 

AR,REST (ve1·taling) . 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 24 mei 1973 gewezen door het 
Hof van b eroep te Luik ; 

In zoverre de voorziening gericht is 
tegen de b eslissing op de· strafvordering 
die tegen eiser is ingesteld : 

a) wegens de t elastleggingen A, 0 
enD: 

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

b) wegens de t elastlegging B 

Overwegende dat eiser er geen ·belang 
bij heeft zich in cassatie te voorzien tegen 
de beslissing waarbij hij van die t elast
legging wordt vrij gesproken; 

c) wegens de telastleggingen E, F, 
G enH: 

en PAsrc., 1966 , I, 500) en 17 februari 1969 
(A?'?', cass., 1969, blz. 573) ; 25 juni 1973 
(ibid ., 1973, blz. 1042) , 

(4) en (5) Raaclpl. cass., 20 september 
1965 (Bull. en PASIC., 1966, I, 89) en 17 fe
brua.ri 1969 (A?'?·. cass., 1969, blz. 573). 

(6) Cass., 6 juni 1972 (A?'?·. cass., 1972, 
blz. 941). 
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Over het middel, ambtshalve afgeleid 
uit de schending van artikel 97 van de 
Grand wet, 

doo1·dat de tegen eiser uitgesproken ver
oordelingen niet regelmatig met redenen 
zijn omkleed : 

Overwegende · dat het hof van beroep 
eiser veroordeelt, op grand van de arti
kelen 1, 2 en 18 van de wet. van 1 juli 
1956 betreffende de verplichte aansprake
lijkheidsverzekering inzake autorijt.uigen, 
29, 30 en 48 van de wet betreffende de 
politie op het wegverkeer en 3 van het 
koninldijk besluit van 31 december 1953 
houdende regeling om trent de inschrij 
ving van voertuigen 1net eigen beweeg
kracht, om, telastlegging E, een auto
rijtuig in het verkeer te hebben gebracht 
of te hebben bestuurd, terwij l de civiel 
rechtelijke aansprakelijkheid waartoe dit 
aanleiding kan geven, niet gedekt was 
door een verzekering in overeenstmu
ming met de wettelijke bepalingen, 
telastlegging F, een autorijtuig te hebben 
bestuurdnicttegenstaande het tegen he1n 
door de Coxrectionele Rechtbank te 
Aarlen op 22 december 1971 uitgespro
ken verval, dat is ingegaan op 29 januari 
1972, telastlegging G, eon autorijtuig te 
hebben bestuurd zonder houder te zijn 
van het r ijbewijs of van de leervergcm
ning die voor het besturen van dat voer
tuig is vereist, telastlegging H, een 
autorijtuig in het verkeer te hebben ge
bracht zonder het te hebben Iaten in
schrijven; 

Overwegende dat h et arrest niet vast
stelt dat eiser zijn voertuig op de open
bare weg of op een voor het openbare 
verkeer toegankelijke weg heeft be
stnurd ; dat hot evenmin vaststelt dat 
het verval, niettegenstaande hetwelk eiser 
h eeft gereden, bij een in kracht van ge
wijsde gegane beslissing werd uitgespro
ken, en noch de dum· van hot verval ver
meldt, noch de datum waarop .de bij 
artikel 40 van d e gecoorclineerde wetten 
op de politie van het wegverkeer voor
geschreven kennisgeving aan de veroor
deelde werd gedaan ; 

Dat het Hof aldus in de onmogelijk
heid verkeert de wettelijld1eid van ge - · 
noemde bes!issing na te gaan ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest, voor zoverre het uitspraak 
doet op de telastleggingen E, F, G en H 
en over de kosten ; verwerpt de voor
ziening voor het overige; beveelt dat van 
dit arrest melcling zal worden gemaakt 
op de kant van de gedeeltelijk vernie 
tigde beslissing ; veroordeelt eiser 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. 

26 november 1973. - 2e kamer. -
Voo1·zitte1', de H. Louveaux, voorzitter.
Ve1·slaggeve1', de H .. Clason. - Gelijk
luidende conclusie, de H. Dmnon, advo
caat-generaal. 

2° KAMER. - 26 november 1973. 

1° STRAF. - 0PDECIEMEN. -FElTEN 
VOOR 10 JANUARI 1970 GEPLEEGD. -
GELDBOETE VERHOOGD lVIET 290 DECIE
MEN. - 0NWETTELIJKHEID. 

2° VERWIJZING NA CASSATIE. -
STRAFZAKEN. - CASSATIE OMDAT DE . 
GELDBOETE ONWETTELIJK MET 290 
DECIEl\IEN WERD VERHOOGD. - GE
DEELTELIJKE CASSATIE MET VERWIJ
ZING. 

1° Onwettelijk is de beslissing die de geld
boete wegens een misclTijf clat v661· 
10 jamta1·i 1970 is gepleegd, met 290 de
ciemen veThoogt (1). (Wet van 5 maart 
1952, gewijzigd bij die van 22 decem
ber 1969.) 

2° De vm·nietiging op gmncl clat cle geld
boete met 290 deciemen is ve1·hoogcl, hoe
wel clit slechts met 190 cleciemen mocht 
zijn, is tot dit beschilclcende gedeelte 
bepm·kt, doch geschiedt met veTwij
zing (2). 

(UYTTENDAELE, T. PIERRE-VERLEYEN.) 

ARREST (ve1·taling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 28 maart 1973 gewezen door 
het Hof van beroep te Brussel ; 

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

Over het middel ambtshalve afgeleid 

(1) Haaclpl. cass., 8 november 1971 (A1'1', 
cass., 1972, b lz. 244) en 15 mei 1973 (ibicl., 
1973, blz. 878) ; r aaclpl. cass., 12 en 13 novem
ber 1973, sttp1·a, b lz. 297 en 306 . 

(2) Haaclpl. cass. , 8 november 1971 (Arr. 
cass., 1972, blz. 244). 
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uit de schending van de artikelen 1 en 3 
van de wet van 5 maart 1952, gewijzigd 
bij de wet van 22 december 1969, enig 
.artikel : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
eiseres we gens eerroof, m eermaals ach
tereenvolgens gepleegd in d e loop van 
1969 te Elsene en elders in het gerechte
lijk arrondissement Brussel, veroor
deelt t.ot een gevangenisstraf en tot 
300 frank geldboete, verhoogd tot 9. 000 fr. 
met toepassing van artikel 1 van de wet 
van 5 maart 1952, gewijzigd bij de wet 
van 22 december 1969; 

Overwegende dat die wetsbepaling, 
waarbij de d eciemen tot 290 deciemen 
werden verhoogd, op 10 januari 1970 in 
werking is getreden ; dat de bij deze wet 
voorgeschreven verhoging van het be
drag van de geldboeten niet toepasselijk 
is op de geldboeten die uitgesproken wer
den wegens misdrijven die v66r deze 
inwerkingtreding werden gepleegd; dat 
het arrest, waarbij wordt vastgesteld dat 
de eerroof in de loop van 1969 werd ge
pleegd, de in het middel vermelde wette
lijke bepalingen schendt ; 

En overwegende, voor het overige, dat 
d e substantiele of op straffe van nietigheid · 
voorgeschreven rechtsvormen werden na
geleefd en dat de beslissing overeenkom
stig de wet is ; 

II. In zoverre de voorziening gericht is 
tegen de beslissing op de civielrechtelijke 
vordering die t egen eiseres is inge
steld : 

Overwegende dat eiser geen middel 
aanvoert; 

Om die r edenen, vernietigt het bestre
den arrest, voor zover het de tegen eiser 
uitgesproken geldboete met 290 deciemen 
verhoogt ; verwerpt de voorziening voor 
het overige ; beveelt dat van dit arrest 
m elding zal worden gemaakt op de kant 
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing; 
veroordeelt eiseres in ch·ievierd e van de 
kosten en laat het overige vierde ten 
laste van de Staat ; verwijst d e zaak naar 
het Hof van beroep te Luik, opdat uit
spraak zal worden gedaan enkel en alleen 
over de toepassing op de uitgesproken 
geldboete van de opdeciemen. 

26 november 1973. - 2e kamer. 
Voo1·zittfw, de H. Louveaux, voorzitter.
Ve1·s laggeve1·, d e H. Screvens. - Gelijk
luidende conchtsie, de H. Dumon, advo
caat-generaal. 

2e KAJ\ffiR. - 26 november 1973. 

1 o TAAL (GEBRUIK VAN DE NEDER
LANDSE EN FRANSE). - VoR
DERING TOT VERWIJZING VAN DE ZAAK 
VAN EEN RECRTBANK NAAR EEN ANDERE 

WEGENS WETTIGE VERDENKING. 

EERSTE VORDERING VERWORPEN. -
TWEEDE VORDERING OP DEZELFDE FEl

TEN GEGROND.- EERSTE VORDERING 

DOOR GEEN ANDERE NIETIGHEID AAN
GETAST DAN DIE WELKE VOORTVLOEIT 

UIT EEN OVERTREDING VAN DE WET 0~ 

RET GEBRUIK DER TALEN. - 0NTVAN
KELIJKREID VAN DE TWEEDE VORDE- 

RING. 

2° VERWIJZING VAN EEN RECHT
BANK NAAR EEN ANDERE. -
WETTIGE VERDENKING. EERSTE 
VORDERING VERWORPEN. - TWEEDE 

VORDERING OP DEZELFDE FElTEN GE 

GROND. - EERSTE VORDERING DOOR 
GEEN ANDERE NIETIGREID AANGETAST 

DAN DIE WELKE VOORTVLOEIT UIT EEN 

OVERTREDING VAN DE WET OP RET 
GEBRUIK DER TALEN. - 0 N TVANKE

LIJKREID VAN DE TWEEDE VORDERING. 

1 o en 2° Uit de opzet van a1·tilcel 40, lid 4, 
van de wet van 15 juni 1935 op het ge
bntilc de1· talen in ge?·echtszalcen , welke 
wettelijke bepaling is aangevuld bij 
m·tikel 1 van de wet van 8 maa1·t 1948, 
moet worden ajgeleid dat zowel een vo1· 
de1·ing tot venvijzing van een ?'echtbanlc 
naa1· een ande1·e, o.m. wegens wettige 
ve1·denlcing,- als een cassatieberoep ont
vanlcelijk zijn wannee1· zij zijn ingesteld 
na de venve1·ping, naa1· gelang van 
het geval, van een ee1·ste vo1·dering of van 
een eerste cassatiebe1·oep, die doo1· geen 
.ande1·e nietigheid zijn aangetast clan die 
welke voo1·tvloeit ttit een ovei·t1·eding van 
die wet; de ontvankelijlcheid van een 
vo1·dm·ing tot ve1·wijzing van een ?'echt
bank naa1· een anclm·e is aan geen tm·
mij?woo?·sclwijt onde?'WO?'pen, zodat de 
bepalingen van het laatste lid van 
genoemd artilcel 40 op de tweede vorde-
1'ing geen toepassing vinden (1) (2) (3) . 
(Impliciete oplossing.) · 

(1) Raadpl. cass., 5 mei 1971 (A1'1'. cass., 
1971, blz. 880). 

(2) Een eerste vorclering was verworpen 
door een arrest van 25 juni 1973 (A 1'1'. cass., 
1973, blz. 1047). De tweede vordering is op de 
griffievan het Hof ontvangen op 25 september 
1973. 

(3) Luidens de artikelen 613 en 648 van het 

l 
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(DE CUBBER.) 

ARREST (ve?"taling). 

HET HOF ; - Gelet op het ter gri:ffie 
van het Hof op 25 september 1973 ont
vangen verzoekschrift, door eiser ge
grond op de artikelen 613, 1°, en 648 
tot 659 van het Gerechtelijk Wetboek 
alsmede op artikel 38 van de wet van 
15 jtmi 1935 op het gebruik der talen in 
gerechtszaken en strekkende tot onttrek
king van de zaak aan het Hof van beroep 
te Brussel waarbij het door eiser op 
21 mei 197 3 betekende verzet tegen 
het door genoemd hof van beroep 
tegen hen1 bij . verstek gewezen ar
rest van 9 mei 1973 aanhangig werd 
gemaakt, alsmede tot verwijzing van de 
zaak naar een ander hof van beroep ; 

Overwegende dat eiser aan het Hof 
geen aangifte doet van enig feit of om
stancligheid waardoor, krachtens de wet
telijke bepalingen die op de strafrechts
plegingen van toepassing zijn, een ant
trekking_ van de zaak aan de rechter zou 
kunnen . gerechtvaardigd worden ; 

01n die redenen, verwerpt het verzoek
schrift ; veroordeelt eiser in de kosten. 

26 november 1973. - 2e kamer. -
Voo1·ziite1·, de H. Louveaux, voorzitter.
Ve1·slaggeve1·, de H. · Trousse. - Gelijk
luidende conclitsie, de H. Duman, advo
caat-generaal. 

2e KAMER. - 27 november 1973. 

1° HOGER BEROEP. - STRAFZAKEN. 
- PROCUREUR DES KONINGS DIE HO-

Gerechtelijk ''V etboek beslist het Hof over cle 
vorderingen tot onttrekking van de zaak aan 
de rechter op groncl van bloecl- of aanverwant
schap, wegens wettige verclenking, uit oorzaak 
van openbare veiligheicl en wanneer de rechter 
v:erzuimt de zaak te berechten die hij in be
raad heeft genomen. De ardkelen 649 en 659 
van het7.elfcle W\)tboek preciseren wie om de 
onttrekking kan verzoeken of vorcleren en stel
len de rechtspleging en haar gevolgen vast. 

De artikelen 542 tot 552 van het vVetboek 
van strafvorclering stellen in strafzaken cle 
ilorzaken en cle rechtspleging vast van cle 
verwijzing van een rechtbank naar een andere, 
nl. om reden van openbare veiligheicl of op 
groncl van gewettigde verdenking. Deze 
verwijzingsoorzaak kan gegrond zijn op 

GER BEROEP INSTELT TEGEN EEN VON
NIS VAN DE CORRECTIONELE RECHT
BANK. GEEN TOEPASSING VAN 
ARTIKEL 205 VAN HET WETBOEK VAN 
STRAFVORDERING. 

2° HOGER BEROEP. - STRAFZAKEN. 
- TERli'ITJN WAARBINNEN OVER RET' 
HOGER BEROEP UITSPRAAK lliOET WOR
DEN GEDAAN. - NIET VOORGESCHRE-
VEN OP STRAFFE VAN NIETIGREID. 

3° CASSATIEMIDDELEN. - STRAF
ZAKEN. - SCRENDING VAN DE RECHTEN 
VAN DE VERDEDIGING. - MIDDEL. 
IDERUIT AFGELEID DAT DE DAGVAAR
DING VAN DE BEKLAAGDE OM VOOR 
RET HOF VAN BEROEP TE VERSCIDJNEN 
VERZONDEN IS lliEER DAN TWEE JAAR. 
NA DE AKTE VAN HOGER BEROEP. -
MIDDEL VOOR HET EERST VOOR HET· 
HOF . VOORGEDRAGEN. - NIET -ONT
VANKELIJKREID. 

4° VONNISSEN EN ARRESTEN. -
STRAFZAKEN. - RECHTER IN HOGER 
BEROEP BIJ WIE DE STRAFVORDERING 
AANHANGIG IS. - TUSSENKOMST VAN 
RET OPENBAAR 1\'ITNISTERIE. - DOEL 
EN VASTSTELLING. 

5° BEWIJS. - STRAFZAKEN. - GEVAL 
WAARIN DE WET GEEN BIJZONDER 
BEWIJSli'ITDDEL VOORSCHRIJFT.- SOE
VEREINE BEOORDELING DOOR DE FEI
TENREOHTER. 

6° RECHTBANKEN. - STRAFZAKEN. 
- BURGERLIJKE REOHTSVORDERING. 

-- 'VEROORDELING VAN DE BEKLAAGDE 
OM AAN DE BURGERLIJKE PARTIJ 
SOHADEVERGOEDING TE BETALEN BO
VEN HET GEVRAAGDE. - 0NWETTE
LIJKREID. 

bloed- of aanverwantschap (raadpl. cass., 
17 januari 1972, A1T. cctss., 1972, blz. 482). 

De bepalingen van het Get•echtelijk Wet
hoek kunnen derhalve geen toepassing vinclen 
op de rechtsplegingen in strafzaken (Art. 2 
G.W.) 

Door niet uitsluitencl cle artikelen 542 tot 
552 van het Wetboek van strafvordering aan 
te voeren, cloch ruimer « cle wettelijke bepa
lingen clie op cle strafrechtsplegingen van toe
passing zijn "• geeft het onclerhavige arrestnoch
tans te verstaan clat cle bepalingen van het Ge
rechtelijk Wetboek, in zoverre zij voorzien in 
oorzaken tot onttreklcing aan cle recbter, waar
van in het Wetboek van strafvorclering geen 
sprake is, tevens in cle strafrechtsplegingen 
zouden kunnen van toepassing zijn. 
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1° Artikel 205 van het W etboek van stmj
vo?·deTing is niet van toepassing op 
het hoge1· be1·oep doo1· de p1·ocu1·eu1· des 
Konings tegen een vonnis van de C01'1'ec
tionele 1·echtbanlc ingesteld (1). (Art . 205 
Sv.) 

2o De bepaling volgens welke ove1· het 
hoge1· be1·oep tegen vonnissen in st?·aj
zaken binnen de maand uitsp1·aak moet 
gedaan wo1·den, heejt slechts een 1·egle
mentai1·e dmagw~jdte en de niet-naleving 
eTvan heejt geen nietigheid ten gevolge. 
(Art. 209 Sv.) 

3° Het middel hientit afgeleid dat de dag
vaa?·ding van de belclaagde om voo1· het 
hoj van be1·oep te ve·rschijnen, met schen
ding van de 1·echten van de ve1·dediging, 
mem· dan twee jaa1· na de alcte van hoge1· 
be1·oep is ve1·zonden, lca~1 niet voo1· het 
ee1·st voo1· het Hof wo1·den vo01·ged1·a
gen (3). 

4° W annee1· de stTajvo1·de1·ing bij de 1·echte1· 
in hoge1· be1·oep aanhangig is, is het h01·en 
van het openbaa1· ministerie in zijn 
v01·deTingen een s~Lbstantiele 1·echtsvonn, 
die in het pToces-ve1·baal van de te?·echt
zitting of in de beslissing moet w01·den 
vastgesteld ; de wet sch?-ijjt niet voo1· 
dat het openbaa1· ministe1'ie de zaalc moet 
samenvatten (4). (Artt. 210 en 234 Sv.) 

5o "1-Vannee1·, in st1·ajzalcen, de wet geen 
bijzonde1· bewijsmiddel voo1·sch1·ijjt, be
oo?·deelt de jeitem·echteT soeve1·ein de 
bewijslc1·acht van de gegevens waa1·op 
hij zijn ove1·tuiging g1·ondt en die de 
pm·tijen v1'ijelijlc hebben lctmnen be
sp1·eken (5). 

6o De jeitem·echte1· kan de belclaagde niet 
wettelijlc ve1'0o1·delen om aan de b~wge1· 
lijke pa1·tij schadeve1·goeding te betalen 
boven hetgeen deze pa1·tij bij concltLsie 
vmagt (6) . (Art. 1138, 2° G. W .) 

(VAN DOREN, T. LENAERTS EN TAEYMANS.) 

ARREST. 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 

(1) Cass., 24 juni 1957 (Bull. en PASIC., 
1957, I, 1274); 5 januari 1970 (A1·1·. cass.,-
1970, blz. 403). 

(2) Cass., 6 februari 1956 (Bull. en PAsrc., 
1956, I, 589); 14 april 1969 (A1"1". cass., 1969, 
blz. 758). 

(3) Raadpl, cass., 22 japuari 1973 (An· . 
cass., 1973, blz. 521) en 30 oktober 1973, 
sup1·a, blz. 255. 

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

I. In zoverre de voorziening gericht is 
a) tegen de beslissing op d e strafvorde
ring ingesteld tegen verweerder Lenaerts 
Gustaaf, beslissing waartegen h et eerste 
onderdeel van h et derde middel gericht 
is, b) t egen d e beslissing op de strafvorde
ring tegen verweerder Taeymans Joseph 
ingesteld, en c) tegen de beslissing op de 
civielrechtelijke vordering die door ver
weerder Lenaerts tegen verweerder Taey
mans Joseph werd i.ngesteld : 

Overwegende dat eiser geen hoedanig
heid heeft om zich tegen zodanige beslis
singen te voorzien ; 

Dat zijn voorziening mitsdien niet 
ontvankelijk is ; 

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

Over het vijfde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 205 en 209 
van het w etboek van strafvordering, 

do01·dat de dagvaarding van eiser voor 
het hof van b eroep verzonden werd m eer 
dan twee jaar na de hogere beroepen op 
20 april 1970 ingesteld, 

te1·wijl aldus de belangen van d e ver
dediging vverden miskend en het hager 
beroep door het openbaar ministerie, op 
straffe van verval, door clagvsarding 
binnen de in voormelde wetsbepalingen 
gestelde termijnen voor het gerecht. moest 
worden gebracht : 

Overwegende dat uit de stukken waar
op het Hof vermag acht te slaan niet 
blijkt dat eiser voor het hof van beroep 
en met betrekking tot de belangen of de 
rechten van de verdediging zodanige 
grief heeft doen gelden ; dat, nu hij zich, 
zonder voorbehoud desaangaande, voor 
het vonnisgerecht heeft verdedigd, hij 
bedoelde grief niet voor het eerst aan 
dit Hof kan voorleggen ; 

Dat het middel in die mate niet ont
vankelijk is ; 

Ovenyegende voor het overige dat, 

(4) Cass., 2 maart 1959 (Bull . en PAsrc., 
1959, I, 656); raa dpl. cass., 16 november 1971 
(A1"1". cass., 1972, blz. 263). 

(5) Cass., 5 november 1973 , supm, blz. 261. 
(6) Cass., ·17 november 1969 en 16 februari 

1970 (A1"?" . ca.ss., 1970, blz. 272 en 561); 
16 november 1970 (ibid., 1971, biz. 243); 
raadpl. cass., 27 januari 1972 (ibid., 1972, 
blz. 513) . 



-352-

enerzijds, het hoge1' beroep tegen het 
vonnis van de correctionele rechtbank 
door het openbaar ministerie bij dit ge
recht werd ingesteld ; dat aldus niet de 
bepalingen van artikel z05, maar die 
van artikel 203 van het Wetboek 
van strafvordering op , dit hoger beroep 
toepasselijk zijn ; 

Dat, an.derzij ds, de bepalingen van 
artikel 209 van het Wetboek van straf
vordering betreffende de termijn binnen 
welke in hoger beroep uitspraak moet 
worden gedaan, slechts een reglem\)ntaire 
draagwijdte hebben en dat de niet
naleving ervan geen nietigheid tot gevolg 
heeft; 

Dat het middel aldus voor het overige 
naar recht faalt; 

Over het vierde middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 153, 190, 
210 en 234 van het Wetboek van straf
vordering, 

cloo1'Clat het arrest enkel vaststel t da t 
het openbaar ministerie in zijn eis werd 
gehoord, 

te1·wijl voormelde artikelen op straffe 
van nietigheid voorschrijven dat h et 
arrest zou vermelden dat het openbaar 
ministerie de zaak h eeft samengevat en 
zijn conclusie heeft bekend gemaakt : 

Overwegende dat ingeval van hoger 
beroep tegen de beslissing op de straf
vordering, het openbaar ministerie inge
volge de bepalingen van artikel 210 van 
het W etboek van strafvordering in zijn 
eis moet worden gehoord; dat de ver
vulling van deze pleegvorm op straffe 
van nietigheid moet worden vastgesteld ; 
dat ten deze bedoelde vaststelling zowel 
in het proces-verbaal van de terechtzit
ting door het hof van beroep gehouden 
als in het lJestreden arrest werd gedaan ; 

Overwegende echter dat noch de arti
kelen in het middel aangehaald, noch 
enige andere wetsbepaling voorschrijven 
dat, bij de behandeling van het hoger 
beroep, het openbaar ministerie de zaak 
zou samenvatten ; · 

Dat het middel dan ook niet kan wor
den aangenomen ; 

Over het eerste en het tweede middel 
sa1nen, 

het eeTste, afgeleid uit de schending van 
de artikelen 153, 154, 155, 156, 189, 190, 
190bis en 211 van het vVetboek van straf
vordering en 97 van de Grondwet, 

cloo1'Clat het arrest eiser op de strafvor
dering veroordeelt, 

te1·wijl, ee1·ste onclenleel, er sedert het 

eerste vonnis geen onderzoeksdaden meer 
werden gesteld en het onderzoek door 
de eerste rechter uitgewezen had dat de· 
twijfel nopens eisers onschuld opgerezen 
door de verklaringen nit de processen
verba!>l, die geen vaststellingen uit
maakten van een politieofficier aan 
wie de wet de bevoegdheid verleent 
om wanbedrijven en overtreclingen vast. 
te stellen, 1naar de weergave waren van 
tegenstrijdige en zich wijzigende bewe
ringen, verdwenen was ingevolge het. 
door Gustaaf Lenaerts onder eed afge
legde getuigenis dat als volgt luidde ~ 
" Ik zat aan het stuur en niet Van Do
r en>>; 

tweede onde1·cleel, in dit verband vast
gesteld wordt dat de feiten aan eiser ten 
laste gelegd door het onderzoek voor het 
hof van beroep bewezen zijn geworden,. 
wijl nochtans geen ander onderzoek kan 
gedaan worden dan op de terechtzitting 
en dit onderzoek, zoals blijkt uit het 
proces-verbaal van die terechtzitting, 
niet gebeurd is; 

het tweecle, afgeleid uit de schencling van 
de artikelen 128 en 246 van het W etboek 
van strafvordering en 97 van de Grond
wet, 

doo1'Clat, om eiser op d e strafvordering 
te veroordelen, het arrest het onder eed 
afgelegde getuigenis van Gustaaf L en aerts 
als zou hij zelf bestuurd hebben, ver
werpt, 

te?"W~jl aldus de voorlopig in kracht van 
gewijsde gegane beschikking van de 
raadkamer wordt miskend, beschikki.ng 
die, na een onderzoek wegens valse getui
genis, Lenaerts buiten vervolging had 
gesteld, nu geen nieuwe bezwaren worden 
aangehaald en. nu de redenen niet worden 
aangeduid welke het hof van beroep 
ertoe deden besluiten dat dit getuigenis 
vals was : 

Overwegende dat bij het onderzoek 
in hoger beroep noodzakelijk verslag 
moet worden uitgebracht en de partijen, 
inclusief het openbaar ministerie ingeval 
van hoger beroep tegen de beslissing 
op de strafvordering, moeten worden ge
hoord ; dat zowel uit het proces-verbaal 
va.n de terechtzitting als uit het bestreden 
arrest blijkt dat dit ten deze is gebeurd ; 

Overwegende dat geen enkele wets
bepaling vereist dat de getuigen alsdan 
opnieuw zouden worden gehoord ; 

Overwegende dat voor zover eiser 
voorhouclt dat het arrest niet vermocht 
geen rekening te houden met de verkla
ring van een getuige ter zitting van de 
eerste rechter onder eed afgelegd, zijn 
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middel naar recht faalt nu, voor zover de 
wet geen bijzondere bewijsvoering op
legt, de rechter soeverein de gegevens 
bepaalt waarop hij zijn overtuiging 
steunt, en nu, met betrekking tot de aan 
eisers ten laste gelegde feiten van opzet
telijk toegebrachte slagen, de wet zoda
nige bewijslevering niet oplegt ; 

Dat voor zover eiser het arrest ver
wijt de redenen niet te hebben opgegeven 
waarom de rechter het getuigenis van 
Lenaerts v erwerpt, zijn middel feitelijke 
grondslag mist nu het arrest beslist dat 
die verklaring niet betrouwbaar is ; 

Dat voor zover eiser opwerpt dat het 
arrest niet mocht beslissen dat de verkla
ring van Lenaerts vals was, omdat de 
raadkamer van de Rechtbank van eerste 
aanleg te Antwerpen op 17 m.aart 1971 
beslist had dat Lenaerts zich niet schul
dig maakte aan valse getuigenis in 
correctionele zaken, zijn middel op een 
verkeerde lezing van het arrest berust 
nu het arrest niet beslist dat die verkla 
ring vals was, doch aileen vaststelt dat 
de volledige onbetrouwbaarheid van de 
verklaring van Lenaerts « niet toelaat » 
de verklaringen van eer medebeklaBgde 
te ontzenuwen ; 

Dat de middelen niet kunnen aangeno
men worden; 

En overwegende· dat de substantiele of 
op straffe van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat 
de beslissing geen onwettelijkheid bevat 
die eiser kan grieven ; 

III. In zoverre de _ voorziening gericht 
is tegen de beslissing op de civielrechte
lijke vordering door verweerder Taey
mans tegen eiser ingesteld : 

Over het tweede onderdeel van het 
derde middel dat uitsluitend betrekking 
heeft op laatstvermelde beslissing en af
geleid is uit de schending van de artike
len 97 van de Grondwet en 1138 van het 
Gerechtelijk Wetboek, 

doo1·dat het arrest aan voormelde ver
weerder, burgei-lijke partij, een bedrag 
van 3.000 frank ~Is schadevergoeding 
toekent, 

tenvijl het proces-verbaal van de op 
17 mei 1972 door het hof van beroep ge
houden terechtzitting vermeldt : « de 
burgerlijke partijen worden gehoord in 
h1.m middelen ontw-ikkeld, voor Taey
mans, door hem zelf, welke 1 frank 
schadevergoeding vraagt » : 

Overwegende dat bedoeld proces-ver
baal inderdaad voormelde passus in-
houdt; · 

0ASSATIE, 1974. - 12 

Dat het derde middel in zijn tweede 
onderdeel dan ook gegrond rs ; 

Om die redenen, vernietigt de bestreden 
beslissing in zoverre ze eiser veroordeelt 
tot een schadevergoeding ten bedrage van 
3.000 frank ten voordele van verweerder 
Taeymans ; verwerpt de voorziening voor 
het over1ge ; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de kant 
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing; 
veroordeelt mser in twee derde en ver
weerder Taeymans in een derde van de 
kosten ; verwijst de aldus beperkte zaak 
naar het Hof van beroep te Gent. 

27 november 1973. - 2e kamer. ___:__ 
V ooTzittm·, de H. Wauters, raaclsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggevm·, 
de H. Chatel. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Krmgs, advocaat-generaal. -
Pleite1·, de H. Vandendriessche (van de 
balie te Antwerpen). 

2e KAMER. - 27 november 1973. 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN.- STRAFZAKEN.- VER
OORDELING OP DE STRAFVORDERING. 
- BESLISSING WAARIN DE AANWEZIG
HEIIi VAN ALLE BESTANDDELEN VAN 
HET MISDRIJF NIET 'WORDT VASTGE
STELD. - GEEN REGELMATIG GEMOTI
VEERDE BESLISSING. 

Niet ?'ege~'l}'!atig gemotivem·d is de beslissing, 
waa1·b~J een belclaagde wegens een mis
d?·ijj wo1·dt ve1·om·deeld zondm· dat -de aan
·wezigheid van alle bestanddelen van dit 
misd1·ijj is vastgesteld (1). (Art. 97 
Grondwet.) 

(ADINS.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 16 april 1973 door het Hof van 
beroep te Gent gewezen ; 

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

Overwegende dat het arrest e1ser ver
oordeelt om hetzij mondeling, hetzij bij 

(1) Cass., 26 november 1973, sttpm, blz. 346. 
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een naarnloos of ondertekend gescbrift, 
Naudts Robert, onder een bevel of onder 
een voorwaarde, bedreigd te hebben 
met een aanslag op personen of op eigen
dommen, waarop een criminele straf is 
gesteld, na vastgesteld te hebben dat de 
feiten in de jaren 1970 en 1971 gepleegd 
werden; 

Overwegende dat de wetsbepalingen, 
die van lua.cht waren v66r de wijziging 
van de artikelen 327 tot 330bis Vall het 
Strafwetboek door de wet van 4 juli 1972 
tot beteugeling van valse inlichtingen 
betreffende ernstige aanslagen en tot 
wijziging van de artikelen 327 tot 320bis 
van het Strafwetboek, de mondelinge 
bedreiging, onder een bevel of onder een 
voorwaarde, met een aanslag op personen 
of op eigendommen slechts strafbaar . 
stelden indien het ging om een aanslag 
waarop de doodstraf of dwangarbeid 
gesteld was ; 

Overwegende dat het arrest niet regel 
matig 'is gemotiveerd, nu het niet preci
seert of bet hier ga.at om scbriftelijke 
dan wel om mondeli:nge bedreigingen, in 
welk laatste geval niet vastgesteld wordt 
dat er . bedreigd werd met een aanslag 
waarop de doodstraf of dwangarbeid is 
gesteld; 

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 bet Hof van beroep te 
Brnssel. 

27 november 1973. - 2e kamer. -
Voo?·zitte?·, de H. Wauters, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve?·slaggeve1·, 
de H. Meeus. - Gelijlclttidencle conclusie, 
de H. Krings, advocaat-generaal 

2e KAMER. - 27 november 1973. 

STRAF.- GELDBOETE.- 0PDECIEli'IEN. 
- WET VAN 22 DECEMBER 1969. -
0NZEKERHEID Oli'ITRENT HET FEIT OF 
HET M~SDRIJF VOOR OF NA DE INWER
KINGTREDING VAN DEZE WET IS GE
PLEEGD. - NIET WETTELIJK GERECHT
VAARDIGDE TOEPASSING VAN DEZE WET. 

Niet wettelijlc ge?·echtvaa?·digd is de toe
passing OJJ een geldboete van de ve?·ho
ging met 290 deciemen, ingevoenl bij de 
wet van 22 decembe?' 1969, wannee?' 

de vaststellingen van de beslissing in 
het onzelce1·e laten of het misd1·ijf ge
pleegd is v661· of na 10 jamta?·i 19 70, dag 
waa1·op deze wet in we?'lcing get1·eden 
is (1) . 

(VANBETS, T. WAUTERS.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 19 jtmi 1973 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen ; 

I. In zoverre de voorziening gericht is 
tegen de beslissing op de strafvordering 
die tegen 'een medebekhtagde is ingesteld : 

Overwegende dat eiseres geen · hoeda
nigbeid heeft om zich tegen zodanige 
beslissing te voorzien ; 

Dat de vom•ziening niet ontvankelijk 
is; 

II. In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de beslissing gewezen op de 
strafvordering die tegen eiseres is inge
steld: 

Over het middel ambtshalve afgeleid 
uit de schending van de artikelen 1 en 3 
van de wet van 5 maart 1952, die gewij
zigd is bij de wet van 22. december 1969, 
enig artikel, en 97 Val~ de Grondwet: 

Overwegende dat het bestreden arrest 
bij bevestigi:ng van het beroepen vonnis 
eiseres veroordeelt wegens feiten van 
overspel meermaals gepleegd in het ge
rechtelijk arrondissement Brussel en, 
bij samenhang, elders in het Rijk, tussen 
30 jtmi 1969 en 9 jtmi 1972, met toepas
sing van artikel 65 van het Strafwetboek, 
tot een enkele straf van 26 'frank geld
boete verhoogd met 290 deciemen bij 
toepassing van artikel 1 van de wet van 
5 maart 1952 gewijzigd bij het enige 
artikel van de wet van 22 december 
1969; 

Overwegende dat die· laatste bepaling, 
houdende de verhoging van de deciemen 
tot 290, van luacht is geworden op 10 ja
nuari 1970; dat bij gebrek aan vaststel
ling dat strafbare feiten na . 9 januari 
1970 werden gepleegd, het arrest de toe 
passing van voormelde bepaling niet 
rechtvaardigt en de in het middel aan
geduide wetsbepalingen schendt ; 

En overwegende dat, voor het overige, 

(1) Cass., 13 november 1973, supnt, biz. 306. 
Raaclpl. cass., 26 november 1973, snp?·a, 
biz. 348. 
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de substantiele of op straffe van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvormen werden na
geleefd en dat de beslissing overeenkom
stig de wet is ; 

III. In zoverre de voqrziening gericht 
is tegen de beslissing gewezen op de 
civielrechtelijke vordering die door ver
weerder tegen eiseres is ingesteld : 

Overwegende dat eiseres geen middel 
aanvoert; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest, in zoverre het de ten laste 
van eiseres uitgesproken geldboete met 
290 deciemen verhoogt ; verwerpt de 
voorziening voor het overige; beveelt 
dat van dit arrest melding zal worden 
gemaakt cip de kant van de gedeeltelijk 
vernietigde beslissing; veroordeelt eise
res in drie vierde van de kosten en laat 
een vierde ten laste van de Staat ; ver
wijst de zaak naar het Hof van beroep te 
Gent ten einde aileen over de toepassing 
van de opd eciemen op de uitgesproken 
geldboete uitspraak te doen. 

27 november 1973. - 2e kamer. -
Voo1·zitte1·, de H. vVauters, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, 
de H. Meeus . - Gelijkluidende conclttsie, 
'de H. Krings, advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 27 november 1973. 

1° WAREN EN GOEDEREN (MIS 
BRUIK IN DE HANDEL VAN). -
LEURHANDEL. - KONINKLIJK BESLUIT 
NR. 82 VAN 28 NOVEJ\1BER 1939, ARTI
KEL 9. - BEWIJS VAN DE OVERTRE
DINGEN,- PROOES-VERBAAL ·wAARVAN 
EEN AFSOHRIFT AAN DE OVERTREDER 
IS GEZONDEN. - PROOES-VERBAAL 
BEWIJSKRAOHTIG TOT RET BEWIJS VAN 
RET TEGENDEEL. - VoORWAARDE. 

2o WAREN EN GOEDEREN (MIS
BRUIK IN DE HANDEL VAN). -
LEURHANDEL. - KONINKLIJK BESLUIT 
NR. 82 VAN 28 NOVEMBER 1939, ARTI· 
KEL 9. - BEWIJS VAN DE OVERTRE
DINGEN.- PROOES·VERBAAL WAARVAN 
GEEN AFSOHRIFT AAN DE OVERTREDER 
IS GEZONDEN. - BEWIJSKRAOHT. 

3o RECHTEN VAN DE VERDEDI
GING. - LEURHANDEL. - KoNINK-

LIJK BESLUIT NR. 82 VAN 28 NOVEMBER 
1939. - PROOES-VERBAAL WAARVAN 
GEEN AFSOHRIFT AAN DE OVERTREDER 
IS GEZONDEN. - 0MSTANDIGHEID DIE 
OP ZIOHZELF DE REOHTEN VAN DEVER· 
DEDIGING NIET SOHENDT. 

1° De p1·ocessen-ve1·baal tot vaststelling 
van de ove1·t1·edingen van het koninklijk 
beslttit 1H'. 82 van 28 novembeT 1939 
hottdende 1·eglemente1·ing van de lem·
handel, zijn bewijskmchtig tot het be
wijs van het tegendeel, wannem· oveTeen
komstig m·tilcel 9 van dit koninlclijk 
besluit een ajsch?-ijt eTvan aan de ove1·
t1·ede1' is gezonden binnen vijjtien dagen 
te 1·elcenen van de vaststelling van de 
ove1't1·eding ( 1). 

2o Een p1'0ces-ve1·baal tot vaststelling van 
een ove?'tTeding van het koninklijk be
sluit n1·. 82 van 28 novembe1· 1939 hou
dende 1'eglemente1·ing van de letw·handel, 
wam·van geen ajsch1·ijt aan de ove?'t1·ede1· 
is gezonden, zoals zullcs is voo1·gesch1·even 
bij m·tikel 9 van dit lconinklijk besluit, 
geldt als inlichting en de jeitem·echte1· 
beooTdeelt soeve1·ein cle bewijslcmcht 
e1·van (2). 

3° Uit de enkele omstandigheid dat van een 
p1·oces-ve1·baal tot vaststelling van een 
ove?·t1·eding van het lconinlclijlc besluit 
m·. 82 van 28 novembe1· 1939 houdende 
1·eglemente1·ing van de leu1·handel geen 
ajsclwijt aan de ove?'t?·edeT is gezonden, 
ove1·eenlcomstig a1·tilcel 9 van dit lconink
lijk besluit, volgt niet noodzalcelijk 
dat de 1·echte1' van de vm·dediging ge
schonden zijn (3). 

(PEETERS.) 

ARREST. 

RET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest, op 27 juni 1973 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet en 9 van het konink.lijk besluit van 
28 november 1939 tot reglement ering 
van de leurhandel, bekrachtigd door de 
wet van 16 juni 1947, 

do01·dat het bestreden arrest het middel 
verwerpt waardoor eiser liet gelden dat 

(1) (2) en (3) Vgl. cass., 24 april 1961 
(Bttll. en PASIC., 1961, I, 901). 
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zijn recht van verclediging op onher
roepelijke wijze geluenkt was geworden, 
cloorclat van de processen-verbaal, opge
stelcl in verbancl met zijn aangestelclen 
en clienten, niet binnen de vijftien clagen 
een copie aan hem toegezonclen was, 
zulks in strijd met het bepaalde van arti
kel 9 van voormeld koninklijk besluit 
van 28 november 1939, en hiertoe ener
zijds overweegt dat vruchteloos te zoe
ken is naar enige substantiele schending 
van de rechten van de verclediging, 
om clan anderzijds te beslissen dat geen 
schending van de rechten van de verde
diging bewezen ~s, en dat de vervolging 
ontvankelijk is ; 

tenvijl de bewoordingen " substantiele 
schending van de rechten van de verde 
cliging " onduidelijk zijn, zodat de moti
vering van het bestreclen arrest niet vol
doet aan wat artikel 97 van de Grondwet 
vereist; 

teTwijl de beschouwing dat vruchteloos 
'te zoeken is naar enige substantiele 
schending van de rechten van de verdedi
ging niet logisch als motivering kan die
nen voor de beslissing clat geen schencling 
van de rechten van de verdediging be
wezen is, welk gemis aan logisch afdoende 
motivering gelijkstaat met een gebrek 
aan de door artikel 97 van de Grondwet 
vereiste motiveril1.g; 

en tenvijl, il1.dien ten deze, ten gevolge 
van het niet betekenen binnen de vijf
tien dagen van de processen-verbaal, de 
rechteri van de verdediging van eiser 
geschonden werden il1. een mate die door 
de rechters niet als " substantieel " werd 
beschouwcl, zulks niettemin tot gevolg 
heeft dat clit niet nakomen van het voor
schrift van artikel 9 van voormelcl 
koninkJijk besluit van 28 november 1939 
de onontvankelijkheicl van de vervolging 
meclesleept : 

W at de eerste twee onclerdelen betreft : 

Overwegende dat het bestreclen arrest 
vaststelt : dat de vercledigil1.g voorhoudt 
dat beldaagde niet tijdig ingelicht wercl 
en daardoor niet aile vercledigingskansen 
heeft kunnen benutten ; clat, in de huidige . 
dossiers, de zakenmethode van beldaa.gde 
het voorwerp uitgen1.aakt heeft van veer
tien controles; dat de bevil1.dingen van 
cleze controles son1.s in meerdere proces
sen-verbaal nedergelegd werden; dat 
beklaagde na elk van die controles per
soonlijk onderhoord werd door de verbali
santen en zulks bijna steeds binnen 
de een a drie weken na het tijclstip van 
de vaststellingen; clat slechts in drie ge-

vallen het verhoor van beklaagde met 
vertraging p laatsgreep ; dat het verhoor 
van een beklaagde het gebruikelijk mid
del is om hem de vastgestelde feiten ter 
kennis te brengen en zijn verdediging 
hieron1.trent te vernemen ; dat, alhoewel 
er geen copie van de processen-verbaal 
zou toegezonden zijn, bek.laagdo over 
't algemeen zeer vlug door de vorbali
santen op de hoogte gesteld werd van de 

. feiten en dat uit de dossiers blijkt dat 
hij toen meermaals il1.itiatieven nam te 
zijner verdecliging, onder meer het over
leggen van stuldmn ; clat bovendien een 
uitzonderlijk groot aantal getuigen, te 
weten 73, ter zittil1.g van de correctio
nele rechtbank gehoord werden il1. tegen
woorcligheid van de beldaagde ; 

Overwegencle dat het arrest uit al deze 
omstancligheclen afleidt " dat dan ook 
vruchteloos te zoeken is naar enige sub
stantiele schencling van de rechten van 
de verdecliging " ; 

Dat het hiermede kennelijk bedoelt 
dat de rechten van de verdecbging in hun 
substantie, clit wil zeggen in dat waaruit 
ze bestaan, niet werden geschonden, wat 
overeenkomt met te beslissen dat be
doelde rechten niet werden geschonden, 
zoals het clispositief van het arrest het 
uitdruldmlijk vermeldt ; 

Overwegende dat deze redenen noch 
duister, noch dubbelzinnig, noch on
nauwkeurig zijn, weshalve de onderdelen 
feitelijke gronclslag missen ; 

Wat het clerde ondercleel betreft : 

Overwegende clat het niet toezenden 
van een copie van het proces-verbaal 
binnen de bij artikel 9 van het koninklijk 
besluit van 28 november 1939 bepaalde 
termijn niet ten gevolge heeft aan dit 
proces-verbaal alle bewijsluacht te ont
nemen en nog minder de onontvankelijk
heid van de vervolging mede te brengen ; 
dat zodanig proces-verbaal als inlichting 
kon gelden waarvan de rechter in feite 
soeverein de bewijswaarde beoordeelt ; 

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

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

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

27 november 1973. - 2e kamer. -
Voo?·zittm·, de H. Wauters, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - TTe?·slaggeve?', 
de H. Naulaerts. - Gelijklttidende con-
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clusie, de H. Krings, advocaat-generaal. 
- PleiteT, de H. Bayart. 

3e KA.li>IER. - 28 november 1973. 

1° PARITAIRE COMITES.- COLLEC 
TIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST GESLO 
TEN IN EEN P ARITAIR CO MITE. 
lCONINKLIJK BESLUIT WAARBIJ ZODA
NIGE OVEREENKOMST VERBINDEND 
WORDT VERKLAARD. - BESLUIT DAT 
GEVOLG HEEFT OP DE DATUM VAN 
INWERKI NGTREDING BEPAALD BIJ DE 
OVEREENKOMST, MAAR NIET VERDER 
DAN EEN JAAR VOOR DE BEKENDMA
KING VAN GENOElliD BESLUIT TERUG-
WERKT . ALGEMENE REGEL. 
GEEN AFWIJKING VOOR WERKGEVERS, 
D E RDEN TEN AANZIEN VAN DE OVER
EENKOMST, DIE DOOR DE INDIVIDUELE 
NORMATIEVE BEDINGEN ERVAN VER
BONDEN ZIJN BIJ RET VERSTRIJKEN 
VAN DE BIJ ARTIKEL 26 VAN DE WET 
VAN 5 DECEMBER 1968 BEPAALDE 

TERMIJN. 

2° WETTEN EN BESLUITEN. 
T ERUGWERKIN G. - COLLECTIEVE AR
BEIDSOVEREENKOl\'IST GESLOTEN IN EEN 
PARITAIR 001\>IITE. - lCONINKLIJ K BE 
SLUIT WAARBIJ ZODANIGE OVEREEN
KOl\'lST VERBIN DEND WORDT VER
KLAARD . BESLUIT DAT GEVOLG 
HEEFT OP DE DATUM VAN INWERKING
TREDING BEPAALD BIJ DE OVEREEN 
KOMST , MAAR NIET VERDER DAN EEN 

(1) Een collectieve arbeidsovereenkomst, 
,gesloten in een p al'itair Ol'gaan, in d e zin van 
.artikel1, 3°, van de wet van 5 december 1968, 
is krachtens artikel 19 van deze wet v erbin
-dend en erzijds voor alle werknemers v an een 
door de . overeenkomst gebonden w erkgever 
en anderzijds voor de werkgevers clie lid zijn 
van een representatieve organisatie w elke de 
-overeenk omst h eeft aangegaan, van af de 
da tum door deze bepaald , voor w erkgevers 
die tot de overeenkomst toetreden of die lid 
zijn van een t ot die overeenkomst toetredende 
·Ol'ganisat ie, v an af de datum van toetrcding, 
en t en slotte v oor werkgevers clie lid worden 
van een door d e over eenkomst gebonden orga 
nisatie, v ana.f de da tum van hun lidmaa tschap . 

D e beclingen van een in een p arita ir comite 
geslot en overeenkomst clie verband houclen 
n1et cle indiv iduele betrckkingcn tussen 

JAAR VOOR DE BEKENDll'lAKl NG VAN 
GENOEMD BESLUIT TERUGWERKT. -
ALGEMENE REGEL. - GEEN AFWIJKING 
VOOR WERKGEVERS, DERDEN TEN AAN
ZIEN VAN DE OVEREEN KOMST, DIE DOOR 
DE I NDIVIDUELE NORMATIEVE BED IN
GEN ERVAN VERBONDEN ZIJN BIJ RET 
VERSTRIJKEN VAN DE BIJ ARTIKEL 26 
VAN DE WET VAN 5 DECEMBER 1968 
BEPAALDE TERl\>IIJN. 

3° CASSATIE. - T AAK VAN HEr HoF. 
- BURGERLIJKE ZAKEN. - BESTREDEN 
BESLISSING DIE HAAR BESCHIKKENDE 
GEDEELTE GRONDT OP EEN DOOR RET 
CASSATIEBEROEP GEKRITISEERDE RE · 
DEN. - BEVOEGDHEID VAN RET HOF 
OM EEN REOHTSGRON D AAN TE VULLEN 
WAARDOOR RET BESOHJKKENDE GE
DEELTE WORDT GEREOHTVAARDIGD. 

1° en 2° De 1·egel volgens welke het konink
lijk besluit tot vm·bindendve1·kla1·ing van 
een in een pa1·itai1· comite gesloten col
lectieve ove1·eenkomst gevolg heej t op de 
datum bepaald bij de ove1·eenkomst, met 
tentgwe1·king van ten hoogste een jaa1' 
v661· de bekendmaking van bedoeld be
shtit, is algemeen en is van toepassing op 
we1·kgeve1·s, de1·den ten .aanzien van de 
ove1·ee?~lcomst, die, bij het ve1·st1·ijken van 
de te1·mijn van vijftien dagen te 1·ekenen 
van de bekendmalcing in het Belgisch 
Staats~lad van het bm·icht van needeg
ging val~ de collectieve ove1·eenkomst, m et 
htm wm·kneme1·s ve1·bonden zijn do01· de 
individttele nonnatieve bedingen e?'van, 
in het geval voo1·zien in m·tikel 26 van de 
wet van 5 decembe1· 1968 (1). (Artt. 25, 
26 en 32 wet van 5 december 1968 
betreffende de collectieve arbeiclsover

. eenkomsten en de paritaire comites .) 

·werkgevers en werknemers, d.w.z. de bepalin
gen die de r echtsleer " individueel normatief » 

b eet in tegenstelling m et de « v erbindende 
b epalingen » en met de « collectieve nor
m a tieve b epalingen », zijn, luidens a r ti
k el 26, v erbindend voor aile andere werk
gevers en werknemers dan degen e die bier
hoven genoemd zijn en die voldoen a an 
de drieclubbelc voorwaarcle dat zij b ehoren 
tot het r essort v an h et padtair comite waarin 
d e overeonkomst gesloten is, vallen binnen d e 
w erkingssfeer, zoa ls deze in de overeenkomst 
is bepaalcl, en geen arbeidsove1·eenkomst 
h ebben aan gegaan waadn een m et de overeen
komst str ijdig schriftelijk heeling is opgeno
m en. Maar krachtens voornoemcl artik 8l 26 
is d eze r egel p as van toepassing vijftien dagen 
n a de bckenclmaking in bet B elgisch S taats
blad van b et b ericht van neerlegging van de 
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3o W annee1· de best1·eden beslissing haa1· 
beschikkende gedeelte g1'0ndt op een doo1· 
het cassatiebe1'0ep gek?·itisem·de 1·eden, 
mag het Hoj een 1'echtsg1·ond aanvtdlen 
waanloo1· het beschikkende gedeelte wo1·dt 
gm·echtvaa1·digd ( l). 

(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP «WARNER'S 
MANUFACTURING COMPANY BELGIUM», 

T. ABRASSART.) 

ARREST (ve1·taling). 

RET HOF ; - Gelet op h et bestreden 

collectieve overeenkomst, die bij artikel 25, 
eerste lid, van de wet is voorgeschl?even. 

Artikel 32 van cle wet bepaalt dat het 
koninklijk beslr.it tot algemeen verbindend 
verklaring van een collect\eve overeenkomst 
gevolg heeft met ingang van de datum waarop 
deze in werking treedt en dat het nooit meer 
dan een jaar v66r de bekendmak\ng ervan kan 
terugwerken. 

In deze zaak werd niet betwi~t dat partijen 
niet waren gebonden, ln·achtens a1·tikel 19 
van de voornoemde wet van 5 december 1968, 
door een overeenkomst, op 27 maart 1970 
gesloten in het nationaal paritair comite 
voor het klecling- en confectiebedrijf. Zij be
hoorden tot het ressort van het parita ir comite 
en vielen onder de werkingssfeer zoals deze in 
de overeenkomst bepaald is; bovendien had
den partijen geen arbeic1sovereen1wmst aan
gegaan, waarbij door een schriftel\jk heeling 
werd afgeweken van de individuele norma
tieve bepalingen van genoemde collectieve 
overeenkomst. Met toepassing van artikel 26 
van de wet '''as de over eenkomst op hen van 
toepassing als aanvullend recht, sinds het 
vet•strijken van cle termijn van vijftien dagen 
n adat het bericbt van neerlegging op 30 sep
tember 1970 in het Belgisch Staatsblacl was 
bekendgemaakt. 

Aangezien echter een koninklijk besluit 
van 22 oktober 1970, dat op 12 februari 1971 
is bekendgemaakt, de overeenkomst verbin
dend heeft verklaard, beweerde het cassatie
beroep dat dit besluit niet verder kon terug
werken dan de vijftiende dag na de datum 
waarop het bericht van neerlegging wercl 
bekendgemaakt. 

Artikel 32 van de wet van 5 december 1968 
heeft een absolute ch·aagwijdte. 

De stelling van het cassatiebcroep zou 
erop neerkomen tussen de werkgevers en werk
nemers die tot het ressort van een zelfde 
paritair comite beh01•en en onder de werkings
sfeer vallen van een in dit comite gesloten 

vonnis, op 15 mei 1972 gewezen door de 
Arbeidsrechtbank te Bergen, rechtdoende 
in laatste aanleg ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
cling van de artikelen 1317, 1319, inzon
clerheicl lid l, 1320 van het Burgerlijk 
Wetboek, 25, 26, 28, 31, 32, 51 van de 
wet van 5 december 1968 betreffende 
de collectieve arbeidsovereenkomsten en 
de paritaire comites en l van het konink
lijk besluit van 22 oktober 1970 waarbij 
algemeen verbindend worclt verklaard 
de collectieve arbeidsovereenkomst van 
27 maart 1970 van het nstionaal paritair 
comite voor het kleding- en confectie-

overeenkomst, een onderscheid te maken dat 
cle wetgever niet heeft gewilcl, naargeiang 
de wet·kgevers, derden ten aanzien van de over
eenkomst, a! clan niet met htm werknemers 
incliviclueie arbeidsovereenkomsten hebben 
aangegaan waarin schriftelijk een met de 
overeenkomst strijdig heeling is opgenomen. 

De bedingen van een individuele arbeicls
overeenkomst die strijclig zijn met een collec
tieve overeenkomst, z:jn nietig (artikeill van 
cle wet van 5 december 1968) ; voor werkgevers 
clie bijvoorbee.Jcl cloor de overeenkomst ge
bonclen zijn krachtens artikel 19 van de wet, 
worden zij naargelang van het geval nietig 
sinds cle sluiting van de overeenkomst en 
vanaf de clatmn van inwerkingtreding dool' 
deze overeenkomst vastgestelcl, of op cle datum 
van toetrecling tot de overeenkomst of 
vanaf het liclmaatschap van de gebonclen 
organisatie. 

Voor werkgevel?S en werknemers, del'den 
ten aanzien van de overeenkomst, die daarvan 
afgeweken zijn doer schl'iftelijke bedingen 
van cle indivicluele arbeiclsovereenkomsten 
worden die bedingen nietig op de clag clat de· 
overeenkomst verbinclencl wordt verklaard 
bij koninklijk besluit, op de clatmn die volgt. 
nit de toepassing van artikei 32 van de wet .. 

Op clezelfcle clatmn heeft het koninldijk 
besluit gevolg voot· werkgevers en werknemet•s. 
die geen gebruik hebben gemaakt van het 
hun bij artikel 26 verleencle recht om van cle· 
overeenkomst af te wijken (conlm: LEBRUN, 

« Conventions collectives et Puissance publi
que en droit beJge "• iP ves J OtWneeS d'elttdes· 
itt?·icliques Jecm Dabin, 1 4 novemb1·e 191J9, 
biz. E, 32, en JII[AZY, « Conventions collectives· 
et commissions paritaires "• in Revue (Ztt t?·a-· 
vail, 1970, biz. 611 tot 613. Raaclpl_. eveneens 
cass., 29 februari 1968 [.A?'?'. cass., 1968, 
biz. 871] met cle conclusie van Procureur-· 
generaal Hayoit de Termicourt, verschenen. 
in Bttll. en PAsrc. , 1968, I, 819 en volg.). 

(1) Cass., 28 maa.rt 1973 (.A1·r. cass., 1973,. 
blz. 758). 
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bedrijf betreffende de vaststelling van de 
lonen, 

dom·dat, om eiseres te veroordelen tot 
betaling aan verweerster van de loons
verhoging door laatstgenoemde gevorderd 
voor de tijdsduur van 1 april tot 30 sep
tember 1970 met toepassing van een 
collectieve arbeidsovereenkomst van 
27 maart 1970, di e voor eiseres verbin
dend was ten gevolge van d e bekendma
king door een bericht in het Belgisch 
Staatsblad en door d e Koning algemeen 
verbindend werd verklaard, het vonnis, 
na er te hebben op gewezen dat genoemde 
collectieve arbeidsovereenkomst ·werd be
k endgemaakt door een bericht in het 
Belgisch Staatsblad van 30 september 
1970, dat artikel 20 (ln werkelijkheid 
artikel17) bepaalt dat zij op 1 apri.l 1970 
in werking treedt en ophoudt van kracht 
te zijn op 1 juli 1971 en dat zij algemeen 
verbmdend werd verklaard bij koninklijk 
besluit van 4 juli 1970, bekenclgemaakt 
in het Belgisch Staatsblad van 7 oktober 
1970, verklaart : a) « dat bet denkbaar 
is dat d e werkgevers, zolang zij er geen 
1{ennis van h ebben, niet onmiddellijk 
lmnn.en verl:Jonden zijn door de buiten 
hen om gesloten overeenkomsten, maar 
-dat het moeilijk denkbaar is dat hun 
niet-deelneming door de wetgever werd 
beloond in de zin var een inwerking
trecling ex ntmc van de paritaire beslis
singen de vijft iende dag na de bekend
making in het Staatsblad van het bericht 
bedoeld in artikel 25, § 1, van de wet van 
5 december 1968; ... dat zij zich te 
1-n.mnen voordele niet kunnen beroepen 
op niet-terugwerking van paritaire over
eenkomsten die h en . betreffen, op grond 
van vormvereisten zonder invloed op de 
inhoud; dat, ofschoon niet eerder ge
houden om de bepalingen van de regel 
.matige paritaire beslissingen in acht 
te nemen, zij niettemin tot regularisatie 
gehouden zijn zodra zij voldoende inge
licht zijn »; b) .. . dat, door de paritaire 
overeenkomsten verbindend te verldaren, 
·(len koninklijk besluit de bindende kracht 
ervan · niet uitbreidt tot de strikt straf
rechtelijke aspecten ervan ; ... dat in 
burgerrechtelijk opzicht en inzonderheid 
.met betrekking tot de rangorde van de 
brmmen der verbintenissen in de arbeids
betreld{ingen tussen werkgevers en werk
nemers, dergelijk koninklijk besluit ten 
gevolge heeft, naar de wens van artikel 51 
van de wet van 5 december 1968, een 
algemeen verbindend verklaarde collec
tieve arbeidsovereenkomst te plaatsen 
v66r de geschreven individuele overeen-
1wmst, zodat hiervan niet kan worden 

afgeweken, hetgeen niet h et geval is voor 
een collectieve arbeidsovereenkomst die 
is gesloten in een paritair orgaan en niet 
a-lgemeen verbindend verkla.ard is, wan
neer de werkgever, hoewel hij de over
eenkomst niet ondertekend heeft of niet 
aangesloten is bij een organisa.tie die 
deze heeft ondertekend, behoort tot de 
bevoegdheid van het paritair orgaan 
waarm . de overeenkomst is gesloter, 
zoals h1er het gevrl is ; dat daarentegen 
m dat laatste geval een schriftelijke 
IndivJduele overeenkomst altijd hiervan 
kan afwijken ; .. . dat om eveneens bur
gerrechtelijke gevolgen te h ebben, arti
kel 32 van de wet van 5 december 1968 
terecht ingeroepen wordt door e iseres 
(thans verweerster), waar zij een terug
werkmg van mm.der dan een j aar vanaf 

·d e inwerkingtrecling van de a-lgemeen 
verbindend verklaarde overeenkomst 
aanvoert », 

te1·wijl, volgens artikel 26 van de wet 
van 5 december 1968, d e beclingen van 
een in een paritair orgaan gesloten over
eenkomst die verband houden 1net de 
individuele betrekkingen tussen werk
gever en werknemer, als aanvullend recht 
voor aile andere werkgevers en werk
nemers dan de in artikel 19 bedoelde 
bindend zijn vijftien dagen na de bij 
art1kel 25 ~oorgeschreven bekendmaking 
m het Belg~sch Staatsblad van een bericht 
waarin het onderwerp, de datum, de 
duur, de werkingssfeer en de plaats van 
neerlegging van de overeenkomst worden 
vermeld ; derhalve het aanvullend ka
ralder van de aldus bekendgemaakte 
collectieve arbeidsovereenkomst uitsluit 
dat de werkgevers met terugwerking 
worden onderworpen aan de bedingen 
betreffende de individuele betreld{ingen 
tussen hen en hun werknen1ers (schending 
van de artikelen 25, 26 en, voor zoveel 
als nodig, 51 van de wet van 5 december 
1968); 

te1·wijl de door een bericht in het 
Belgisch Staatsblacl bekendgemaakte 
collectieve arbeidsovereenkomst van 
27 maart 1970 niet verbindend wercl 
verklaard bij koninklijk besluit van 
4 juli 1970, bekenclgemaakt in het 
Belgisch Staatsblad van 7 oktober 1970, 
maar wel bij koninldijk besluit van 
22 oktober 1970, bekenclgemaakt in het 
Belgisch Staatsblad van 12 februari 1971, 
waaruit volgt dat, gegroncl a ls zij zijn 
op een koninklijk besluit dat niet 
bestaat en noodzakelijkerwijs niet be
kendge!llaakt werd, de beslissing geen 
wettel,Jke grondslag heeft (schending van 
de artikelen 28, 31, 32 van de wet van 
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5 december 1968 en l van het koninklijk 
besluit van 22 oktober 1970) en boven
dien de bewijskracht rniskent van de ver
meldingen in het Belgisch Staatsblacl van 
7 oktober 1970 (schending van de arti
kelen 1317, 1319, inzonderheid lid l, e, 
l3'W van het Burgerlijk Wetboek), 

en te1·wijl, volgens de artikelen 28, 31 
en 32 van de wet van 5 december 1968, 
de algemeen verbindendverklaring van 
een collectieve arbeidsovereenkomst ge
volgen heeft vanaf de clatmn van de 
inwerkingtreding ervan en, in gev:od van 
een overeenkonist waarbij de werkgevers 
krachtens aanvullend recht _gebonden 
zijn, deze lu·achtens art.ikel 26, lid 2, 
toepasselijk is of wordt op de datmn van 
haar inwerkingtredin,g (schending van 
de artikelen 28, 31, 32 en, voor zoveel als 
nodig, 25, 26 en 51 van de wet van 
5 december 1968 en l van het koninklijk 
besluit van 22 oktober 1970) : 

Betreffende het derde onderdeel : 

Overwegende dat, luidens artikel 32 
van de wet van 5 december 1968, het 
lwninklijk besluit tot algemeen ver
bindendverklaring van een collectieve 
overeenkomst gevolg heeft met ingang 
van de datum waarop de overeenkomst 
in werking treedt ; dat het evenwelnooit 
meer kan terugwerken dan een jaar v66r 
de bekendmaking ervan ; 

Dat die bepaling aldus als algemene 
regel stelt dat de algemeen verbindend
verklaring van een collectieve overeen
komst gevblg heeft op dezelfde datmn als 
die bepaald door de overeenkomst zelf 
met dien verstande evenwel dat die terug
werking beperkt is tot de door de wet
gever voorgeschreven ter1nijn ; 

Overwegende dat, door te stellen dat 
voor de werkgevers die door de inclivi
duele normatieve bedingen van een 
overeenkomst verbonden zijn vijftien 
dagen na de bekendmaking in het Bel
gisch Staatsblacl van het bericht voor
geschreven bij artikel 25 van de wet 
van 5 december 1968, de terugwerkende 
kracht van het koninklijk besluit een 
andere beperking ondergaat en dat het 
besluit niet verder kan terugwerken dan 
de vijftiende dag van ck bekendmaking 
van hat bericht, lBt middel aan de wet 
een beperking toevoegt, die deze niet 
bevat; 

Dat dit onderdeel van het middel 
naar recht faalt; 

Betreffende het ee.rste onderdeel : 

Overwegende dat uit het antwoord op 

het derde onderdeel volgt dat het eerste 
onderdeel geen belang meer heeft ; 

Betreffende het tweede onderdeel : 

Overwegende dat het geeu twijfel lijdt 
dat de collectieve arbeidsovereenkomst 
van 27 maart 1970 verbindend is ver
klaard dooi· het koninklijk besluit van 
22 oktober 1970, bekenclgemaakt in het 
Belgisch Staatsblad van 12 februari 1971, 
en niet door het koninklijk besluit van 
4 juli 1970, zoals in het vmmis werd 
vermeld; 

Overwegende echter dat het vonnis 
erop wijst dat artikel 8 van die overeen
komst bepaalt dat de dam·in voorge
schreven loonsverhoging verschuldigd is 
vanaf 9 april 1970; . 

Dat aldus de gevolgen van het koniilk
lijk besluit van 22 oktober 1970 niet 
verder terugwerken dan een jaar ; 

Dat blijkens die vaststellingen het 
vonnis wettelijk heeft beslist dat arti
kel 8 van genoemde overeenkomst vobr
eiseres verbindend was ; 

Dat clit onderdeel van het middel niet 
ontvankelijk is wegens het ontbreken 
van helang; 

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

28 november 1973. - 3e kamer. -
Voo1·zitte1', de H. Polet, raadsheer waa.r
nemend voorzitter.- Ve1·slaggeve1·, Rid
der de Schaetzen. Gelijklttidende 
conclttsie, de H. Duchatelet, aclvocaat
generaal. - Pleitm·s, de HH. Fally en 
Bayart. 

3e KA.MER. - 28 november 1973. 

CASSATIEVOORZIENING. TER-
JVIIJ'N. - DIENSTPLICHTZAKEN. -BE
SLISSING VAN DE HERKEURINGSRAAD. 
- VOORZIENING VAN DE DIENSTPLICH
TIGE. - MEER DAN VIJ'FTIEN DAGEN. 
NA DE ONTVANGST VAN DE BETEKENING .. 
- NIET ONTVANKELIJ'KE VOO;RZIENING. 

Te laat en cle1·halve niet ontvankelijlc is de· 
voo1·ziening, doo1· cle clienstplichtige tegen 
een beslissing van de he1·ketwingsmacl' 
ingesteld mee1· dan vijjtien clagen na 
cle_ ontvangst van cle betekening van cleo 
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beslissing (l) (Artt. 51, §§ 2 en 4 
gecoordineerde dienstplichtwetten van 
30 april 1962.) 

(DECROCK.) 

Met de notitie overeenstemmend 
arrest. 

28 november 1973. - 3e kamer. -
Voo?"zitte?', de H . Polet, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Vm·slaggeve1·, de 
H. Busin. - Gelijlclitidende conclitsie, de 
H. Duchatelet, advocaat-generaal. 

3e KAMER. - 28 november 1973. 

1° GRIFFIE. - GRIFFIER. - ALGEMENE 
ROL GEHOUDEN OP DE GRIFFIE VAN 
IEDER GERECHT.- VERMELDINGEN.
VERMELDINGEN DIE NIET llfOETEN 
WORDEN ONDERTEKEifD DOOR DE GRIF
FIER OF DOOR ENIG ANDER OPENBAAR 
AMBTENAAR. 

2° BEvVIJS.- ALGEMENE ROL GEHOU
DEN OP DE GRIFFIE VAN IEDER GERECHT. 
- BESLISSING WAARBIJ DE BEWIJS
KRACHT VAN DE VERllfELDINGEN OP DE 
ROL AFHANKELIJK WORDT GESTELD 
VAN DE ONDERTEKENING DOOR DE 
GRIFFIER. - BESLISSING DIE DE ZIN 
EN DE DRAAGWIJDTE VAN DE ARTI
KELEN 711 EN 713 VAN HET GERECHTE
LIJK WETBOEK MISKENT. 

1° en 2° Geen enlcele wettelijlce bepaling 
sch?-ijft voo1· dat de ve1·meldingen op 
de algemene 1·ol gehouclen op de g1·itfie 
van iede?" ge1·echt moeten w01·den ondm·- . 
telcend doo1· de g1·itfie1· of doo1· enig ande1· 
openbaa1· ambtenaa1·; de 1·echte?· die 
de bewijslcmcht van de ve?"meldinrten op 

· de voo1·noemde 1·ol ajhanlcel~flc stelt van 
een oncle1·telcening, mislcent de1·halve de 
zin en de dmagwijclte van de m·tilcelen 711 
en 713 van het Ge1·echtelijlc 1-Vetboelc. 

(ALGElliEEN BELGISCH VAKVERBOND, 
T. ALGEllfEEN CHRISTELIJK VAKVER-

(1) Cass., 18 oktober en 13 d ecember 1972 
(Bull. en PAsiC., 1973, I, 177 en 381). 

BOND, NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « SE· 
DEl\1A ll EN ZEVEN ,ANDERE VERWEER· 
DERS.) 

ARREST {Ve?"taling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 16 februari 1972 gewezen door 
het Arbeidshof te Brussel, · 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1317, 1319, 1320, 
1322 van het Burgerlijk Wetboek, 48, 49, 
50, 52, 53, 163, .171, 173, 260, 261, 262, 
263, 266, 267, 607, 6Hi, 711, 713, 716, 
718, 719, 867, 1042, 1056, 2°, 1059 van 
het Gerechtelijk Wetboek, 57, 58 van 
het koninklijk besluit ·van 18 februari 
1971 en 97 van de Grondwet, 

d9o1'Clat, na te h ebben vastgest eld dat 
eiseres tegen een vonnts van de Arbeids
rechtbank t e B ergen, rechtdoende op een 
klacht ingediend met toepassing van het 
koninklijk besluit van 18 februari 1971 
tegen de sociale verkiezingen, welk 
vonnis op 28 j1.mi 1971 werd gewezen 
en op 30 j1.m.i 1971 werd betekend, hoger 
beroep had ingesteld bij een door 
haar ondertekend en gedagtekend ver

. zoekschrift van 13 juli 1971, dat ter griffie 
van het Arbeidshof t e Brussel werd neer
gelegd op een onbepaslde datum, gelet op 
het ontbreken van een echtverklaring er
van, de vermeldingen omtrent die near
legging, die op dit verzoekRchrift wer
den aangebracht door middel van een 
stempel, niet getekend werden door 
de griffier, en na te hebben gezegd, het
geen trouwens vaststond, dat het bij dit 
verzoekschrift inges.t elde hoger b eroep 
op de algemene rol van dat hof was 
ingeschreven op 14 juli 1971, het arrest 
b eslist dat " bij ontstentenis van een 
echtverldaring het evemnin mogelijk is 
de op de algemene rol voorkomende 
dat1.un in aanm.erking te nemen " en 
dientengevolge het hoger beroep van 
eiseres niet ontvankelijk verldaart op 
grond dat " uit geen enkel gegeven van 
de zaak waarop het hof vermag acht te 
slaan, blijkt dat het hoger b eroep binnen 
de wettelijke termijn werd ingesteld ,, 

tenvijl de inschrijving van een zaak op 
de algemene rol van een gerecht door de 
griffier, die daarbij als openbaar ambte
naar optreedt, een authentieke vermel
cling is, die bewijskracht heeft zolang zij 
niet van valsheid b eticht is, indien zij 
althans niet tegengesproken wordt door 
een tegenstrijdige vermelding in dezelfde 
aide of door h et eenvoudig onderzoek 
van die akte, en zulks inzonderheid met 
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-betrekking tot de datum we,arop die 
formaliteit werd vervuld ; dus aangezien 
te dezen de neerlegging ter griffie van 
de bevoegde rechtbank van een regel
matig verzoekschrift houdende hoger 
beroep vanwege eiseres anderzijds niet 
wordt betwist, de inschrijving ·op 14 juli 
1971 van dit hoger beroep op de algemene 
rol ter griffie van die rechtbank, waarvan 
de. juistheid volgens de vaststellingen van 
het arbeidshofniet wordt ontzenuwd door 
een betichting van valsheid, door een 
ermee tegenstrijclige vermelcling in de
zelfde akte of door het eenvoudig onder
zoek van die alde of door de onregelmatig
heid ervan, eveneens bewees, zolang zij 
niet van valsheid beticht was, dat 
genoemd verzoekschr;ft uiterlijk op 
14 juli 1971 werd neergelegd, wat, zoals 
overigens niet wordt betwist, de uiterste 
datmn was voor het hoger beroep ; 
waaruit volgt dat, door om voornoen1.de 
reden h et hoger beroep van eiseres niet 
ontvankelijk te verklaren, het bestreden 
arrest voornoemde wettelijke bepalingen 
heeft geschonden : 

Overwegende dat, volgens artikel 713 
van het Gerechtelijk vVetboek, alle bla
den van de algemene rol, clie op de griffie 
van elk gerecht krachtens artil{el 711 van 
dat wetboek wordt gehouden, worden 
gemerkt en gepara.feerd door de magis
traat die de rechtbank voorzit ; 

Overwegende daarentegen dat geen 
enkele wettelijke bepaling voorschrijft 
dat de vermeldi~1.gen die op de rol voor
komen, moeten worden ondertekend door 
de griffier van dat gerecht of door enig 
ander openbaar ambtenaar ; 

Overwegende dat, door te beslissen dat 
die vermeldingen slechts dan bevvijs
krachtig zijn, wanneer zij ondertekend 
zijn, h et bestreden arrest de zin en de 
draagwijdte van de voornoemde arti
kelen 711 en 713 miskent; 

Dat h et midclel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest ; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de kant 
van de vernietigde beslissing; houdt de 
kosten aan, opdat erover uitspraak wordt 
gedaan door de feitenrechter ; verwijst 
de zaak naar het _Arbeidshof te Luik. 

28 november 1973. - 3e kamer. 
Voo?·zitte?', de H. Polet, raadsheer waar
nemend voorzitter.- Ve1·slaggeve1', Rid
der de Schaetzen. Gelijklttidende 
conclttsie, de H. Duchatelet, advocaat
generaal. - Pleite1·, de H. Simont. 

3e KA.~mR. - 28 november 1973. 

SOCIALE ZEKERHEID. - WERKLO
ZENVERZEKERING. - VVERKLOOSHEID 
DOOR EIGEN TOEDOEN. VVERK
NEMER W-'"IGERT DE IN DE OVER
EENK0l\1ST llmT ZIJN WERKGEVER 
BEPAALDE WERKTIJDSVERKORTING. 
- VfERKGEVER DANKT DEZE WERK
NEMER AF ~illT OPZEGGING. - RECHTER 
BESLIST DAT DEZE WERKNEMER WERK
LOOS IS DOOR EIGEN TOEDOEN. -
0NWETTELIJKHEID, 

fVannee1· een we1·kneme1· de in de ove?·een
komst met zijn we1·kgeve?· beJJaalde 
we?·ktijdsve?·lco?·ting heejt geweige1·d en 
de we?·kgeve1·, ten gevolge van die weige
?'ing, de we?·lcne11ie?' heejt ajgedankt, 
met opzegging, lean de ?'echte?· wettelijk 
niet beslissen dat die we?·lcneme?·· doo1· 
eigen toedoen we?·kloos is gewo?'Clen. 
(Art. 134 K .B. 20 december 1963 
betreffende arbeidsvoorz.ien;ng en werk-

. loosheid.) 

(DESSANAI, T. RIJKSDIENST 
VOOR ARBEIDSVOORZillNING.) 

ARREST (ve1·taling). 

RET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest, op 9 februari 1972 gewezen door 
het Hof van beroep te Luik; 

Gelet op het middel afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 11 van de wet van 10 maart 
1900 op de arbeidsovereenkomst, 133, 
134, 135 van het koninklijk besluit van 
20 december 1963 betreffende arbeids
voorziening en werkloosheid en 41 van 
het ministerieel besluit van 4 jnni 1964 
inzake werkloosheid, 

do01·dat, na te hebben vastgesteld da,t 
eiseres vanaf 14 augustus 1970 zeven en 
een half uur per dag voor r ekening van 
een Luikse onderneming werkte, dat de 
werkgever op 7 november 1970 de pres
taties van eiseres tot vier en een half uur 
per dag verminderde, dat eiseres die 
beslissing niet aannam en dat zij wegens 
gebrek aan volledige arbeid opgezegd 
wercl met een tennijn van 9 november 
1970 tot 14 november 1970, het bestreden 
arrest de beslissing van 15 januari 1971 
waarbij de 1 clirecteur van verweerders 
gewestelijk bureau te Luik aan eiseres 
werkloosheidsuitkeringen voor een perio
de van 4 weken, met ingang van 18 janua-
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ri 1971 heeft ontzegd, heeft gehandhaafd 
op grand dat eiseres werkloos was gewor
den door eigen toedoen doordat zij een 
werktijdsverkorting had geweigerd, dat in 
onderhavig geval de kortere werktijd die 
de werkgever aan eiseres wilde opleggen, 
een bedrijfsinkomen opleverde dat ten 
minste gelijk was aan het bedrag van de 
werkloosheidsuitkering, dat die betrek
king met verkorte werktijd derhalve 
een passende dienstbettekking was in de 
zin vari de artikelen 133 van voornoemd 
besluit van 20 december 1963 en 41 van 
voornoemd ministerieel besluit van 4 juni · 
1964, dat er dus ·geen grand was om de 
.artikelen 134 en 135 van voornoemd 
koninklijk besluit van 20 december 1963 
op eiseres toe te passen, dat er evenmin 
grand was om na te gaan of eiseres al 
dan niet het recht had de arbeidsover
eenkomst te beeindigen wegens de ver
mindering van de arbeidsduur die haar 
werd opgelegd en dat, om recht te geven 
op werldoosheidsuitkering, de opgelegde 
vermindering van de arbeidsduur als 
reden van overeenkomstbeeindiging had 
moeten voorkomen onder de criteria 
voor gewettigde werkweigering vermeld 
in hoofdstuk V van voornoemd rr,iniste
rieel besluit van 4 juni 1964, 

te1·wijl, indien, zoals eiseres in haar 
conclusie voor h et arbeidshof had be
toogd, haar werkgever, door haar werk
tijdsduur te ·willen verminderen, de 
verplichtingen niet nakwam, die hij had 
krachtens artikel 11 van voornoemde 
wet van 10 maart 1900, en inclien eiseres 
ten gevolge van haar weigering van die 
vermindering opzegging ha(i gekregen, 
de voornoemde bepalingen .van het ko 
ninklijk besluit van 20 december 1963 
en van het ministerieel besluit van 

-4 juni 1964 ten deze geen toepassing 
vonden, aangezien een van de drie in 
artikel 134 van voornoemd koninldijk 
besluit van 20 december 1963 vermelde 
omstandigheden ontbreekt, daar eiseres 
haar werk niet heeft verlaten, nu ze toch 
ontslagen werd, eiseres niet om billijke 
redm'len werd ontslagen, nu een maatregel 
weigeren waardoor de werkgever zijn 
verplichtingen, voorgeschreven in arti
kel II van de wet op de arbeidsovereen
komst, niet nakomt, niet als een billijke 
reden van ontslag kan worden beschouwd, 
en eiseres evenmin een behoorlijke 
dienstbetrekking heeft geweigerd, nu de 
werkgever, na aan eiseres wettelijke op
zegging te hebben gegeven, geen dienst
betrekking met verkorte werktijd had 
voorgesteld na afloop van de opzeggings
termijn, maar aan eiseres een kortere 

werktijd had willen opleggen, alvorens 
dergelijke opzegging te geven, 

en te1·wijl het tegenstrijdig is, enerzijds 
vast te stellen dat eiseres, na een een
zijdige wijziging door de werkgever van 
de voorwaarden van de arbeidsovereen
komst ·te hebben geweigerd, opzegging 
had gekregen, en anderzijds te beslissen 
dat eiseres haar werk zonder wettige 
reden had verlaten, en die tegenstrijdig
heid in de redenen gelijkstaat met het 
ontbreken van de bij artikel 97 van de 
Grondwet vereiste motivering : 

Over het middel van niet-ontvankelijk
heid,. door verweerder voorgedragen en 
hieruit afgeleid dat in het eerste onder
dee! van het middel feiten en recht zijn 
vermengd en dat dit onderdeel gegrond is 
op feitelijke gegevens die vreemd zijn 
aan het bestreden arrest : 

Overwegende dat het arrest in feite 
vaststelt « dat gedaagde in hager beroep, 
thans eiseres, vanaf 14 augustus 1970 
zeven en een half uur per dag voor reke
ning van de onderneming « Nettoyage 
Liegeois » werkte ... ; dat de werkgever 
op 7 november 1970 de prestaties van de 
gedaagde in hager beroep tot vier en een 
half uur per dag verminderde, welke 
beslissing laatstgenoemde niet heeft aan
genomen ... ; dat zij wegens gebrek aan 
volledige arbeid opgezegd werd met een 
termijn van 9 november 1970 tot 14 no
vember 1970 »; · 

Overwegende dat voor · het onderzoek 
van het middel geen andere feiten moeten 
worden onderzocht ; 

Dat h et middel van niet-ontvankelijk
heid niet kan ·worden aangenomen ; 

Over het eerste onderdeel : 

Overwegende dat het arrest in hoofd
zaak gegrond is op de artikelen 134 en 135 
van het koninklijk besluit van 20 decem- . 
ber 1963 betreffende arbeidsvoorziening 
en werldoosheid, waarbij de gevallen 
worden bepaald, waarin een werkloze 
geen recht heeft op werkloosheidsuitke
rmgen; 

Overwegende dat die verordenende 
bepalingen noodzakelijk de aanwezigheid 
veronderstellen van een vrijwillige daad 
van de werknemer die werkloos is of 
wordt; 

Overwegende dat het arrest niet aileen 
.vaststelt dat eiseres de door de werk
gever voorgestelde wijziging had gewei
gerd; dat het ev.eneens vaststelt dat de 
werkgever haar onmiddellijk na die wei-
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gering de bij de wet voorgeschreven op
zegging had betekend ; 

Dat · uit die vaststeilingen niet volgt 
dat eiseres door eigen toedoen werldoos 
is geworden ; 

Overwegende. dat het arrest dus haar 
beslissing niet wettelijk heeft gerecht
vaardigd; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de kant 
van de vernietigde beslissing ; veroor
deelt verweerder in de kosten; verwijst 
de zaak naar het Arbeidshof te Brussel. 

28 november 1973. - 3e kamer. -
Voo1·zitte1·, de H. Polet, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Vm·slaggeve1·, de 
H. Janssens. - Gelijkluidende concl1tsie, 
de H. Duchatelet, advocaat-generaal. 
Pleite1·s, de HH. Bayart en Simont. 

1 e KAMER. - 29 november 1973. 

INKOMSTENBELASTINGEN.- WET
BOEK VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN. 

PERSONENBELASTING. IN-

KOlVISTEN VAN ONROERENDE GOEDE

REN. - VERMINDERING WEGENS DE 
IMPRODUKTIVITEIT OF HET VERLIES 

OF HET ONTBREKEN VAN HET GENOT 

VAN INKOMSTEN. NAGAAN PER 
GEDEELTE VAN KADASTRAAL PERCEEL 

VAN DE OMSTANDIGHEDEN WAARIN 

VERlVUNDERING WORDT VERLEEND. 
GEDEELTE DAT EEN GEJ\1AKKELIJK TE 

IDENTIFICEREN EENHEID VORMT. -

VERMINDERING VERLEEND IN DEZE GE

VALLEN, ZELFS INDIEN HET NIET GAAT 
OM EEN GEBOUW VOOR NIJVERHEID, 

AMBACHT OF HANDEL. 

De omstandigheden wam·in venninde1'ing 
van het kadastTaal inkomen wo1'Clt vm·
leend wegens de imp1·oduktiviteit of het 
ve1'lies of het ontb1·eken van het genot 
van inkomsten moeten wo1·den nagegaan 
pe1· gedeelte van kadast?·aal peTceel, 
met name wannee1· een de1·gelijk gedeelte 
een gemalckelijk te iclent~fice1·en eenheicl 
vonnt, zelfs indien het niet gaat om een 
gebouw voo1· n#ve1·heicl, ambacht of 
handel (Art. 9, §§ 1 en 2 W.I.B.) 

(BELGISCHE STAAT, MINISTER 

VAN FINANCIEN, T. LOICQ.) 

ARREST (ve1·taling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 17 oktober 1972 door -het 
Hof van beroep te Brussel gewezen ; 

Over het i:niddel afgeleid uit de schen
ding van artikel 4, § 2, 3°, van de wet 
van 20 november 1962 houdende her
vorm.ing van de inkomstenbelastingen, 
dat artikel 9, § 2, van het Wetboek van 
de inkomstenbelastingen is geworden, 

cloo1·clat het arrest besl i st da t de pro
portionele vermindering van de onroeren
de voorheffing die gevraagd werd omdat 
het goed in de loop van het aanslagjaar 
gedurende ten mitiste negentig dagen 
niet in gebruik was gen01nen en geen .i.n
kom.sten had opgebracht, in het onder
havige geval moet worden toegekend, 
hoewel ze niet .is gevraagd voor heel het 
litigieus kadastraal perceel dat bestaat 
u.it ·negen garages en de overeenstem
mende gen1.eenschappelijke gedeelten, 
doch aileen voor sommige van die 
garages afzonderlijk beschouwd volgens 
de duur van he.t gebru:ik van elke garage, 
en zulks op grond dat elk van die gara
ges, zo"\\rel in feite als in rechte, « een ge
maldmlijk te identificeren eenheid " vormt 
in de zin van artikel 9, § 2, van het Wet
hoek van de ink01nstenbelastingen, wat 
het mogelijk maakt voor elk van de 
garages afzonderlijk, -beschouwd als ge
deelte van een kadastraal perceel, de in 
artikel 9, § l, bedoelde omstandigheden 
na te gaan waarin vermindering wordt 
verleend, 

tenvijl voormelde omstandigheden 
waarin vermindering wordt verleend, 
op grond van voornoemd artikel 9, 
§ 2, slechts per gedeelte van kadastraal 
perceel Inogen worden nagegaan in de 
twee gevaHen waarit1' men te Ina.ken heeft, 
hetzij met afzonderlijke hu:isvestingen, 
wat ten deze niet het geval is, hetzij met 
een produktie- of activiteitsafdeling of 
departement, en dit departBlnent of deze 
afdelit1g, ofwel afzonderlijk kan werken 
of beschouwd worden, ofwel een gemak
kelijk te identificeren eenheid uitmaakt, 
zodat het criterimn « gemakkelijk te 
identificeren eenheid "• it1 tegenstelling 
met wat het hof van beroep beweert, 
aileen kan worden gebruikt wanneer 

. men te makim heeft met een produktie
of activiteitsafdeling of .-departement, 
dat wil zeggen met een gebouw voor 
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nijverheid, ambacht en handel, wat 
in casu niet het geval is : 

Overwegende dat naar luid van arti
kel 9, § 2, van het Wetboek van de in
kornsten belastingen, de in § 1 bepaalde 
ornstancligheden waarin vermindering 
van het kadastraa.l inkomen wordt 
verleend wegens de improduktiviteit of 
het verlies of het ontbreken van het 
genot van inkomsten, nagegaan moeten 
worden per kadastraal perceel of per 
gedeelte van kadastraal perceel, wanneer 
zulk gedeelte, hetzij een afzonderlijke 
huisvesting, hetzij een produktie- of 
activiteitsafdeling of -departement 
vormt, die afzonderlijk ktmnen werken 
of beschouwd worden, hetzij een gemak
kelijk te identificeren eenheicl ui tmaakt ; 

Overwegencle dat eiser, om te betogen 
dat, in tegenstelling met de mening van 
de feitenrechter, deze bepaling niet 
duidelijk is en in de zin van het middel 
moet worden u.itgelegcl, aanvoert dat ze 
voortspruit uit artikel 4, § 2, 3°, van de 
wet van 20 november 1962, waarvan de 
N ederlandse tekst niet zou overeenstem
men met de Franse en waarvan de parle
mentaire voorbereiding de beperkte 
draagwijclte zou doen blijken ; 

Overwegende dat, enerzijds, zo de 
Franse tekst uitdrukkelijk spreekt van 
drie hypothesen die worden ingeleid door 
het voegwoord " soit », terwijl de wet
gever in de N eclerlandse tekst tweemaal 
het voegwoorcl " hetzij » en vervolgens 
het voegwoord " of» heeft gebruikt, dat 
laatste echter dezelfde betekenis heeft 
a ls het andere ; 

Overwegende dat, anderzijds, zo nit 
de parlementaire voorbereiding van de 
wet van 20 november 1962 blijkt dat 
de wetgever de soepelere toepassingen 
heeft willen wettigen die de a clministra
t ie, omwille van rechtvaardigheid, doch 
in weerwil van de clan van kracht zijnde 
wet, had gemaakt van het begrip 
" kadastraal perceel » met betrekking 
tot de flatgebouwen en de nijverheicls
of handelsgebouwen, niets kan cloen 
aannemen dat hij dezelfcle soepelere toe
passingen heeft willen uitsluiten voor 
andere gebouwen op een perceel waarvan 
een gedeelte een gemakkelijk te identi
ficeren eenheid. vormt ; 

Dat het middel naar recht faalt; 

Om die redenen, v~rwerpt de voorzie
ning ; veroordeelt mser m de kosten. 

29 november 1973. - 1e kamer. -
Voonitte1·, Baron Richard, raadsheer 

waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggever, 
Ridder de Schaetzen. - Gelijkhtidende 
conclusie, de H . Delange, advocaat
generaal. - Pleite1·s, de HH. Fally, 
Cardyn en Van Bastelaer (de twee 
laatstgenoemden van de balie te Brussel). 

1 e KAMER. - 29 november 1973. 

INKOMSTENBELASTINGEN.- WET
BOEK VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN. 
- PERSONENBELASTING. BELAS
TING VAN DE FICTIEVE RENTE DIE 
VOORTVLOEIT UIT DE OMZETTING VAN 
DE . KAPITALEN EN VERGOEDINGEN 

WAARVAN SPRAKE IN ARTIKEL 92, § 1, 
VAN DIT WETBOEK. - BELASTING VOOR 
ELK D ER BELASTBARE TIJDPERKEN 

VANAF DE BETALING OF DE TOEKEN
NING VAN RET BEDRAG DAT DE RENTE 
VORMT, GEZAMENLIJK MET DE ANDERE 
INKOl\iSTEN VAN ELK DEZER TIJDPER
KEN. - lNTEGRALE BELASTING VAN 

RET BEDRAG VAN DE RENI'E, ELK JAAR 
TOT RET OVERLIJDEN VAN DE BELAS 

TINGPLICHTIGE, ZONDER RET JAAR VAN 
BETALING OF VAN TOEKENNING mT TE 
SLmTEN. 

Het bedmg van de fictieve 1·ente die voo?·t
vloeit 1tit de omzetting van de kapitalen 
en ve1·goedingen waa1·van sprake in m·ti
kel 92, § 1, van het Wetboelc van de in
lcomstenbelastingen moet integ1·aal wo?·
den belast, gezamenlijk met de ande1·e 
inkomsten van het belastbaa1· t~jdpe1·lc, 
elk jaa1·, vanaj de betaling of de toelcen
ning van het bed1·ag dat de 1·ente vormt, 
tot het ove1·lijden van de belastingplich
tige, zonde1· het jaa1· van betaling of 
toelcenning uit te sluiten (1). (Art. 92 
§ 2 W .I.B.) 

(BELGISCHE STAAT, MINISTER 
VAN FINANCIEN, T. VAN DEN BERGHE.) 

ARREST (vei·tq,ling). 

HET HOF ; - Gelet op h et bestreden 
;::,rrest, op 4 december 1972 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

(1) Cass., 12 april 1973 (An·. cass., 1973, 
blz. 809). 
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Over het middel afgeleid uit de sohen
ding van artikel 92, § 2, van het Wetboek 
van de inkomstenbelastillgen, 

doo1·dat, bij de uitspraak over het geval 
van een belastingpliohtige die op de leef
tijd van 65 jaar een vergoeding in kapi
taal ontvangt welke, kraohtens artikel 92, 
§ l, van het Wetboek van, de inkomsten
belastingen, voor de ber.ekening van de 
belasting sleohts in aanmerking wordt 
genomen ten belope van de lijfrente die 
voortvloeit uit de omzetting ervan, het 
arrest beslist dat deze omzettingsrente, 
voor het belastbaar tijdperk waarin de 
datum van de betaling van het kapitaal 
valt, kraohtens § 2 van voormelde 
bepaling, JJ?'O 1·ata tempo1·is vanaf d e da
tum van die betaling berekend en in aan
merking genomen moet worden, 

te1·wijl voormeld artikel 92, § 2, door te 
bepalen dat " de omzettingsrente voor 
elk belastbaar tijdperk gezamenlijk met 
de · andere inkomsten van elk dezer 
belastbare tijdperken wordt belast vanaf 
de datum van betaling of van toekem1ing 
van het bedrag dat die rente vormt », 
aileen maar bepaalt vanaf welk belas
tingjaar de omzettingsrente belastbaar is 
en het geenszins toestaat het bedrag van 
de belastbare rente proportioneel te ver
mjnderen rekening houdend met de 
datum van betaling van het kapitaal : 

Overwegende dat, door in § 2 te bepa
len dat de omzettingsrente als bedoeld 
in § l voor elk belastbaar tijdperk 
gezamenlijk met de andere inkomsten 
van elk clezer belastbare tijdperken wordt 
belast vanaf de datun1 van betaling of 
van toekenning van het bedrag dat die 
rente vormt, artikel 92 van het vVetboek 
van de inkomstenbelastingen integraal 
elk jaar tot. het overlijden van de 
belastingpliohtige, gezamenlijk met zijn 
andere belastbare inkomsten, de fiotieve 
lijfrente wil belasten die voortvloeit uit 
de omzetting van de kapitalen, vergoe
dingen of afkoopwaarden die het bepaalt, 
en, voor de eerste n1aal, 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 vervan
gen door de belasting van een fiotieve 
rente, de belastingpliohtigen die !< een 
kapitaa.lsverzekering » hebben onderte
kend praktisoh op dezelfde wijze als zij 
die een "renteverzekering » h ebben aan
gegaan heeft willen behandelen, ener
zijds, door de progressiviteit van de 
belasting te beperken die zou plaa.ts
hebben in geval van een globale belasting 

van belastbare inkomsten waaril1 niet
periodieke inkomston voorkomen die, 
in werkelijkheid, renten of pensioePen 
vervangen, anderzijds, door opheffing, 
voor elk van de belastbare tijdperken, 
van de afzonderlijke aanslag waarvan 
sprake in artikel 35, § l , lid 4, van de 
geoo6rdil1eerde wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen, die meestal een 
verzaking van elke belasting betekende 
ten voordele van de genieters van kapi
talen en ze aldus bevoordeelde ten op
ziohte van de genieters van renten ; 

Dat, om deze gelijkvormige behande
ling te verzekeren in de door de wetcrever 
ge·wilde mate, het bedrag van de fiotieve 
rente jaarlijks bij de andere belastbare 
inkomsten van het j aar moet worden 
gevoegd, vanaf de betaling of de toeken
ning van h et kapitaal dat de rente vormt, 
zonder het jaar van die b etaling of die 
toekenning uit te shuten ; 

Overwegende dat voormeld artikel 92, 
§ 2, aileen bepaalt vanaf welk belasting
jaar de omzettingsrente gezamenlijk met 
de andere inkomsten belastbaar is ; 

Overwegende dat h et arrest niet wet
telijk heeft lnmnen beslissen dat deze 
bepaling bovendien toestaat, al is het voor 
het eerste belastbaar tijdperk, het bedrag 
van de rente proportioneel te verminde
r en rekening houdend met de datum van 
betaling van het kapitaal ; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest, behalve in zoverre dit het 
beroep van verweerder ontvangt; be
veelt dat van dit arrest melding zal wor
den gemaakt op de kant van de gedeel
telijk vernietigde beslissing ; veroordeelt 
verweerder in de kosten ; verwijst de 
aldus beperkte zaak naar het Hof van 
beroep te Luik. 

29 november 1973. - 1e kamer. -
Voo1·zitte1', Baron Richard, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, 
Ridder de Sohaetzen. - Gelijlchtidende 
conclusie, de H. Delange, advooaat
generaal. - Pleite1·, de H. Fally. 

l e KAMER. - 29 november 1973. 

1° BEVOEGDHEID EN AANLEG. -
GESCIDLLEN INZAKE FAILLISSEMENT. 
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- UITSLUITENDE BEVOEGDHEID VAN 
DE REOHTBANK VAN KOOPHANDEL. 

2° BEVOEGDHEID EN AANLEG. -
BuRGERLIJKE ZAKEN. - GERECHTE
LIJK WETBOEK, ARTIKEL 660. -BE
PALING VAN TOEPASSING OP HET HOF 
VAN OASSATIE WANNEER HET, RECHT
DOENDE OP EEN VOORZIENING TEGEN 
EEN VONNIS VAN DE ARRONDISSEMENTS
RECHTBANK, DE BEVOEGDE RECHTER 
AANWIJST. 

3° VERWIJZING NA CASSATIE. -
CASSATIE VAN EEN VONNIS VAN DE 
ARRONDISSEll'lENTSREOHTBANK REOHT
DOENDE OVER DE BEVOEGDHEID. -
VERWIJZING NAAR HET DOOR HET HOF 
BEVOEGD VERKLAARDE GEREOHT. 

4° VOORZIENING IN CASSATIE. -
NEERLEGGING VAN ll'lEll'lORIES.- BUR
GERLIJKE ZAKEN.- VOORZIENING TE
GEN EEN VONNIS VAN DE ARRONDISSE-
1\'lENTSREOHTBANK INZAKE BEVOEGD
HEID. - MEMORIE VAN ANTWOORD. 
- Qp DE GRIFFIE AFGEGEVEN NA HET 
VERSTRIJKEN VAN DE TERl\'liJN GE
STELD BIJ ARTIKEL 642, LID 3, VAN HET 
GEREOHTELIJK WETBOEK. HET 
HoF SLAAT GEEN ACHT OP DE 1\'lEMORIE. 

5° GERECHTSKOSTEN. - BURGER
LIJKE ZAKEN. - CASSATIEGEDING. -
MEMORIE VAN ANTWOORD OP DE 
GRIFFIE AFGEGEVEN NA HET VERSTRIJ
KEN VAN DE BIJ DE WET GESTELDE 
TERlVIIJN. - VOORZIENING AANGENO
MEN. - KOSTEN.VAN DE lVIEMORIE VAN 
ANTWOORD TEN LASTE VAN DE VER
WEERDER, ZELFS INDIEN DE ANDERE 
KOSTEN WORDEN AANGEHOUDEN. 

1° Alle geschillen, die moeten beslecht wo?'
den om tot de ve?·effening van een jaillis
sement te komen, beho1·en uitsluitend tot 
de bevoegdheid van de 1·echtbank van 
koophandel in wie1· armndissement het 
jaillissement geopend is ; zullcs is 1:nzon
deTlwid het geval voo1· geschillen ove1· 
het bed1·ag en het bevoon·echt kamlcte1· 
van de schuldv01·de?·ing van de bediende 
.van de gejaillee1·de wegens lonen, vakan
tiegeld en opzeggingsve1·goeding (1). 
(Artt. 574, 2° en 631, lid 2 G. W.) 

2° De bepaling van het ee1·ste lid van 
aTtilcel 660 van het Ge1·echtelijk Wet
boek is van toepassing op het H of van 
cassatie, wannee1· het, 1·echtdoende op 
een voo1·ziening tegen een vonnis van de 
a?Tondissements?·echtbank ove1· de be
voegdheid, de bevoegde 1·echtm· aan
wijst (2). 

3° Wannee1· het Hoj van cassatie een 
vonnis van de an·ondissements1·echtbank 
ove1· de bevoegdheid ve1·nietigt, ve?'
wijst het de zaak naa1· de bevoegde ?'ech
te?' die het aanwijst (3). 

4° "J!Vannee1· het Hoj kennis neemt van -een 
voo1·ziening van de proctwetw-genm·aal 
bij het hoj van bemep tegen een vonnis 
van de a?Tondissements?·echtbanlc ove1· 
de bevoegdheicl, slaat het geen acht op 
een mem01·ie van antwoo1·d die op de 
gTiffie is ajgegeven na het vm·st?·ijlcen van 
de tennijn gesteld bij a1·tilcel 642, 
lid 3 , van het Gm·echtelijlc Wetboek (4). 

5° W annee1· een memorie van antwoo1·d op 
de gTitfie is ajgegeven na de bij de wet 
gestelde te1·mijn, blijven de desbet?·ej
jende lcosten ten laste van de veTwee1·de1·, 
zeljs indien het Hoj de voo?·ziening aan
neemt en de ande1·e lcosten aanhoudt 
tot hie1·ove1· door de jeitenTechte1' woTdt 
beslist (5). (Art. 1ll1 G. W.) 

(PROOUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN 
BEROEP TE BRUSSEL, IN ZAKE DERM:Jim, 
ECHTGENOTE DESMONTS, T. MR. LINON, 
q.q. CURATOR OVER HET FAILLISSEMENT 
VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSOHAP 
« ETABLISSEMENTEN RAES-ZJANE ».) 

ARREST ( ve1·taling) . 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 29 jtmi 1973 door de Arrondis
sementsrechtbank te Brussel gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van artikel 574, 2°, van het Gerech
telijk W etboek, 

doo1·dat het vonnis de zaken naar de 
Arbeidsrechtbank te Brussel verwijst, 
behalve wat de aanvaarding van de 
schuldvordering betreft die onder de 
bevoegdheid valt van de Rechtbank van 
koophandel te Brussel, 

tenvijl ze tot de bevoegdheid van de 
Rechtbank van koophandel te Brussel 
behoorden : 

Overwegende dat uit de vaststellingen 
van het vonnis blijkt dat de partij Dermee 
een aangifte van schuldvordering in het 

(1) Cass., 3 mei 1973 (A?'?', cass., 1973, 
blz. 839). 

(2) en (3) Ca~s., 15 december 1972 (A1·r. 
cass., 1973, olz. 389). 

(4) en (5) Vgl. cass. , 6 april1973 (A1'1'. cass., 
1973, blz. 784). 
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passief van het faillissement van de 
naamloze vennootschap Etablissements 
Raes-Ziane heeft ingediend en dat zij 
ook de curator over dit faillissement 
voor de arbeidsrechtbank heeft gedag
vaard tot aanvaarcling van die schuld
vorclering en tot betaling van een frank 
schadevergoeding ; 

Overwegencle dat h et vonni s beslist 
da.t de arbeiclsrechtbank client kennis 
te n em en van de ontvankelijkheicl en 
van de grondslag van d e vorcleringen tot 
v ergoeding en na te gaan of cleze vorcle 
ringen b evoorrecht zijn, t erwijl h et, 
krachtens de bijzonder e wetten inzake 
faillissement, aan d e rechtbank van 
koophandel toekomt uitspraak te doen 
over de aanvaarding van d e schuld
vordering die aldus is vastgesteld door 
h et rechtscollege clat materieel bevoegd 
is mn ervan kennis t e nemen ; 

Overwegende echter dat, ·Iuidens arti
k el 574, 2°, van h et Gerechtelijk Wet
hoek, zelfs wanneer part ijen geen hande
laar zijn, d e rechtbank van koophandel 
onder meer k ennis neemt van alles wat 
het faillissem ent betreft, overeenkomstig 
d e voorschriften van h et W etboek van 
koophandel ; 

Overwegencle dat, luidens artikel 631, 
lid 2, van het Gerechtelijk W etboek, 
wanneer d e faillietverklaring in Belgie 
geschiedt, d e clesbetreffende geschillen 
uitsluitend tot de bevoegdheid beho
ren van de rechtbank in wier arrondis
sement het faillissem.ent is geopend; 

Overwegencle dat die bepalingen geen 
onderscheid maken tussen de r echtsvor
deringen die uit het faillissement ont
staan en de rech tsvorcleringen waactoe 
h et faillissement slechts d e aanleiding is ; 

Dat deze interpretatie worclt bevest igd 
door de opheffing, bij artik el 8, 13°, 
van de b epalingen v ervat in artikel 2 
van de wet van 10 oktober 1967, van 
artikel 505 van boek III, titel I , van het 
W etboek v an koophandel volgens het
welk elk geschil betreffende d e vereffe
ning van faillissementen clat tot de 
bevoegdheid van de bm·gerlijk e rech t 
banken b ehoorde, er aanhangig werd 
gemaakt binnen korte tijd en als spoed
eisende zaak berecht ; dat ze eveneens 
wordt bevestigd door d e wijzigingen die 
artikel 38 van de bepalingen vervat in 
artikel 3 van de wet van 10 oktober 1967 
h eeft gebracht in ·de artikelen 492, 502 
en 504 van hoek III, titel I, van het 
W etboek van koophandel , in zover deze 
artikelen de regels vaststelden voor de 
geschillen ·die niet tot de b evoegdheid 
van de rechtbank van koophandel be-

hoorden en onder m eer l11m verWlJzmg 
naar een andere rechter voorschreven ; 

Dat h et middel gegrond is ; 
En overwegende _ dat, krachtens arti

kel 660, lid 1, van h et Gerechtelijk W et
hoek, de zaak naar de bevoegde recht
bank moet worden verwezen ; 

Om die redenen, en zonder acht te 
slaan op d e memorie van ant·woord die 
op 21 september 1973 werd ingediend, 
dat is buiten de bij artikel 642, lid 3, van 
het Gerechtelijk Wetboek gestelde t er 
mijn, v ernietigt het b estreden vonnis, 
b ehalve in zoverre het beslist dat de 
Rechtbank van koophandel te Brussel 
bevoegd is inzake de aanvaarding v an 
d e schuldvordern:tg ; beveelt d at van cut 
arrest m elding worclt gemaakt op de 
kant van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing ; houdt d e kosten aan opdat 
hierover door de feitenrechter wordt 
b eslist, b ehalve m et betrekking tot de 
memorie van antwoord waarvan de 
kosten ten laste blijven van de partij 
die ze h eeft ingediend ; verwijst de aldus 
beperkte zaak n aar de R echtbank van 
koophandel te Brussel. 

29 november 1973 . - 1e kamer. -
V ooTzitte1·, Baron Richard, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, 
Ridder de Schaetzen. - Gelijkluidende 
conclttsie , de H . Delange, advocaat
generaa.I. 

1 e KA,lVIER. - 30 november 1973. 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. - BuRGERLIJKE zAXEN. 
- FEITELIJKE GEGEVENS WAARNAAR 
EEN HOF VAN BEROEP IN ZIJN REDENEN 
VERWIJST, WAARUIT NIET KAN WORDEN 
OPGEMAAXT TEGEN WIE VEROORDELIN

' GEN ZIJN UITGESPROKEN. - DUBBEL
ZINNIGHEID GELIJK AAN EEN GEBREK 
AAN REDENEN. 

Wannee1· ttit cle jeitelijke gegevens, waaT
naa1' een hof van be1·oep in zijn 1·eclenen 
venvijst, clo01· het Hoj niet lean wonlen 
ttitgemaakt tegen wie het an·est ve1'001'
clelingen ttitsp1·eekt, staat cle clttbbel
zinnigheid waa1·doo1· het is aangetast, 
gelijk met het geb1·ek aan 1·eclenen . 
(Art . 97 Grondwet.) 
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(ROELANDTS EN BOUCKAERT, 
T. OTJAQUES EN TAl\HNIAUX.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 24 februari 1972 door het Hof 
van beroep te Gent gewezen ; 

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

doo1·dat, na vermelcl be hebben dat het 
.arrest uitgesproken wordt " in de zaak 
van geintimeerde (thans eerste eiseres) 
Roelandts Therese, weduwe Bouckaert, 
zowel in eigen naam als in haar hoedanig
heid van moeder en wettelijke beheer
ster van haar dochter Bouckaert Sabine, 
geding hernomen door Sabine Bouckaert, 
ge!ntimeerde » (thans tweede eiseres} , na 
in feite vastgesteld te hebben dat tweede 
eiseres een fout begaan had door boven 
op het kwestieus liftwiel te gaan !dim
m en en clat eerste eiseres voor haar 
aansprakelijk was omdat zij haar dochter 
niet bewaakt had met de door de omstan
cligheden opgelegcle aandacht, na in 
rechte vastgestelcl te hebben dat de aan
spra.kelijld1eid van tweecle eiseres vast
stand op grond van artikel 33 (lees 41) 
van de " Code des Obligations » van 
Zwitsers recht en dat de aansprakelijk
heid van eerste eiseres vaststond op 
grond van artikel 333 van het Zwitsers 
Burgerlijk W etboek, en na te11 slotte 
onder hoofdstuk I gepreciseerd te h ebben 
dat eerste eiseres, de " ge!ntimeerde » was 
die in eigen naam en als moeder-wette
lijke beheerster gedagvaard werd, het 
arrest de " ge!ntimeerde >> veroordeelt 
om schadevergoeding aan de verweerders 
en eveneens al de kosten van beide 
instanties te betalen, 

te1·wijl , ee1·ste onde1·deel, uit het geheel 
van deze met elkander strijdige en min
stens onduidelijke en dubbelzinnige mel
clingen, vaststellingen en beslissingen 
·onmogelijk kan uitgemaakt worden welke 
van beide eiseressen veroordeeld werd, 
en eveneens onmogelijk kan uit.gemaakt 
worden of de ene veroordeeld wordt we
gens de fouten ten laste· van de andere in 
aanmerking genomen, 

terwijl bovendien, indien het tweede 
eiseres is die veroordeeld wordt, onmoge
lijk kan uitgemaakt worden welk gevolg 
h et arrest geeft aan de vordering die 
tegen eerste eiseres, die alleszins gedaagde 
in hoger beroep was, aanhangig was en 
waarover zowel de eiseressen als de ver
weerders geconcludeerd hadden, 

terwijl ten slotte onmogelijk kan uit-

gemaakt worden of de rechter aanneemt 
dat tweecle eiseres het geding hernomen 
had zelfs in zoverre eerste eiseres geda.g
vaard was in persoonlijke naam en ter
wijl hij alleszins niet uitlegt op grond van 
welke wettelijke bepalingen een dochter 
een dergelijk tegen haar moeder ingeleid 
gecling wettelijk kan hernemen, zodat 
het arrest bijgevolg niet voldoende naar 
recht gemotiveerd voorkomt ; 

tweecle oncle1·deel, het alleszins intrin
siek tegenstrijdig is enerzijds ten laste van 
beide eiseressen een fout en een aan
sprakelijkheid vast te stellen en ander
zijds slechts tegen een van 9-eze eiseressen 

· een veroordeling uit te spreken zonder 
echter de andere eiseres bu.iten de zaak te 
stellen, 

terwijl deze tegenstrijdigheid met h et 
gebrek aan de door artikel 97 van de 
Grondwet vereiste motivering gelijk- · 
staat; 

de1·de ondeTdeel, het alleszins tegen
strijdig was na de fouten en de aan
sprakelijkheid van beicle eiseressen vast
gesteld te hebben al de kosten ten laste 
van . een van deze eiseressen te leggen : 

Overwegende dat uit de stuld{en, 
waarop het Hof vermag acht te slaan, 
blijkt : 1° dat de verweerclers eerste 
eiseres hebben gedagvaard " zowel in 
eigen naam als in haar hoedanigheid 
van moeder en wettelijke beheerster van 
haar ·dochter Bouckaert Sabine >> ; dat 
zij htm vordering op de artikelen 1382, 
1383 en 1384 van het Burgerlijk Wet
boek hebben gesteund; 2° dat de ver
weer~lers lnm akte van hager beroep 
·aan eerste eiseres in cj.ezelfde hoedanig
heden hebben laten betekenen ; 3° dat de 
eiseressen, luiclens hun conclusie, als 
" verweersters in boger beroep >> opge
treden zijn, tweede eiseres verklarend 
" voor zoveel nodig h et tegen haar moeder 
qttalitate qtta ingeleid gecling te herne
men >> ; 4° dat de verweerders voor het 
hof van beroep geconcludeerd hebben 
tegen " 1° Bouckaert Sabine, de vordering 
hernemend in naam en plaats van haar 
moeder, Roelandts Therese, gehandeld 
hebbend in hoedanigheid van wettelijke 
beheerster van haar dochter, 2° Roe
landts Therese, weduwe Bouckaert, han
delend in eigen naam, ge!ntimeerden >> ; 

dat de verweerders de solidaire veroor
deling van de eiseressen hebben gevor
derd ; 5° clat het arrest, luidens zijn 
aanhef, gewezen werd tussen de ver
weerders en Roelandts Therese, weduwe 
Bouckaert Guy, zowel in eigen naam als 
in ha.ar hoedanigheid van rnoeder en 



-370 -

wettelijke beheerster van haar dochter 
Bouckaert Sabine, geding hernomen door 
Bouckaert Sabine, geboren op 13 decem
ber 1949. Geintirrieerde, vertegenwoor
cligd door ... » ; 

Overwegende clat h et arrest, na in de 
uiteenzetting van de feiten eerste eise
res als « ge'intimeerde » te hebben ver
meld, in zijn n~otivering een font ten
laste van tweecle eiseres releveert en 
bovendien beschouwt dat haar moeder, 
eerste eiseres, voor haar aansprakelijk is 
omdat « zij haar dochter niet bewaakt 
heeft met de aanda_cht, opgelegd door de 
omstancligheden » ; dat het vervolgens 
in zijn dispositief, na aan tweede eiseres 
akte te hebben gegeven van haar geding
hernem ing, « ge'intim eerde » veroordeelt . 
tot bets.ling aan de ve1•weerders van 
bepaalde sommen en in de « tot nog toe 
gevallen kosten van beide instanties » ; 

Overwegencle dat het Hof uit voor
melde gegevens niet k an uitmaken tegen 
wie het arrest de veroordelingen u it
spreekt ; dat de dubbelzinnigheid, waar
door het aangetast is, m et h et gebrek a:cm 
de door artikel 97 van d e Gronclwet 
vereiste motivering gelijkstaat ; 

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 b eroep te Brussel. 

30 november 1973. - 1e kamer . -
Voo1·zittm·, Ridder Rutsaert, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve?·, 
de H. Sury. - Gelijlclttidencle conclusie, 
de H . Ganshof van der Meersch, procu-

(1) Raadpl. cass., 16 en 20 december 1965 
(Bttll. en PASIC., 1966, I, 509 en 539) : de 
feitenrecbter. beoordeelt soeverein of et· al 
dan niet een oorzakelijk verband bestaat 
tussen de font en de scba de. 

R aadpl. cass., 19 oktober 1964 (ibicl ., 1965, 
I, 179) : d e feitenrecbter b eoordeelt soeverein 
of er een oorzakelijk verband bestaat tussen 
een misdrijf en de schade. 

Raadpl. cass., 6 september 1965 (ibicl., 
1966, I, 20) : de feitenrechter b eoordcelt soe
verein of er al dan niet een oorzakelijk verband 
bestaat tussen een lnisdrijf door een bestuurder 
v66r een botsing gepleegd en nl. op een zekere 
afstand van de plaats waar deze is gebeurd, 
en cle door het slachtoffer geleclen scbade. 

Raa clpl. cass., 12 maart 1965 (Bttll. en 
PAsiC., 1965, I, 773): de feitenrecbter kan zon-

reur-generaal. - Pleite1·s, de HH. Struye 
en Philips. 

1 e KAMER. - 30 november 1973. 

AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST). - VERKEERS 
ONGEVAL. - ARREST D AT VASTSTELT 
DAT RET SLACHTOFFER DE VOETGAN
GERSOVERSTEEKPLAATS HEEFT OVER
GESTOKEN BIJ ORANJE-GEEL LICHT . -
ARREST VOLGENS HETWELK RET FElT 
DAT RET SLACHTOFFER DEZE PLAATS 
HEEFT OVERGESTOKEN ZONDER TE 
WACHTEN TOT RET LICHT GROEN WERD, 
NIET IN OORZAKELIJK VERBAND MET 
RET ONGEVAL STOND . - WETTELIJK
REID. -- VOORWAARDE. 

1-Vannee?" de ?"echte1· vaststelt dat de best·utw
cle?" van een atttomobiel een persoon, clie 
de 1·ijbaan ove1·stalc, op een volcloende 
ajstand heeft moeten zien om hem te 
vennijclen en het o1·anje-geel licht deze 
besttttu·cle?· tot voorzichtigheicl had moe
ten aanzetten, dat cleze p e1·soon de voet
gangm·sove?·steelcplaats bijna geheel ove1· 
was toen hij clam· de wagen gevat wm·d, 
clat cleze wagen op de g1·oncl een bet?·elclce
lijlc lang 1·emspoo1· heeft achte1·gelaten en 
dat de besttttt1·de1· ove1· volcloencle VJ·ije 
ndmte beschilcte om achte1· het slachtoffer 
cloo1· te 1·ijden, lean de 1·echte1" ttit het ge
heel van cleze vaststellingen afleiclen dat 
het feit clat het slachtoffer de voetgangm·s
ove?·steelcplaats ove1·gestolcen heejt, zoncle1· 
te wachten tot het licht g1·oen we1·d, in 
geen oorzalcelijlc ve1·bancl stand met het 
ongeval (1) (Artt. 418 en 420 S. W.) 

der tegenstrijcligheid de beklaagde schuldig 
verklaren aan een overtrecling van bet weg
verkeersreglement en b eslissen dat er tussen 
deze overtrecling en de door bet slacbtoffer 
geleden scbacle geen oorzakelijk verband 
bestaat. 

Raaclpl. cass., 12 oktober 1970 I'll 29 maart 
1971 (A?"?" . cass., 1971, blz. 138 en 726) ; 
16 november 1972 en 29 juni 1973 (ibicl ., 
1973, b lz. 268 en 1042) : wanneer bij een weg:
verke~rsongeval fouten begaan zijn door 
de bestuurder van een voertuig en door een 
derde, kan de r ecbter bet ontbreken van een 
oorzakelijk verband tussen de fout van deze 
dercle en de scbade ten gevolge van h et onge
val niet afleiden nit b et feit alleen dat de 
scbade zicb niet zou hebben voorgedaan 
zoncler de fout van de b estuurder. 
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(WALRAVENS, T. VAN DAMME.) 

ARREST. 

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

Over h et middel afgeleid uit de schen. 
ding van de artikelen 97 van de Grond· 
wet en 1382 van het Burgerlijk W etboek, 

dooTdat, zonder te ontkennen dat d e 
echtgenote van verweerder, slachtoffer 
van het kwestieus ongeval, verzuimd 
had.op d e knop van het speciaal verkeers. 
licht te duwen, waardoor de overgang 
door de voetgangers van de baan waarop 
eiser reed geregeld wordt, en niet ge· 
wacht had tot zij door een groen Iicht 
de vrije dom·gang bekwam, het arrest 
beslist dat. eiser aileen aansprakelijk is 
voor al de schadelijke gevolgen van het 
ongeval om de reden dat hij het slacht. 
offer, de rijbaan overstekend, had moeten 
zien van op een voldoende afstand om 
een ongeval te lnmnen vermijden, en dat 
de aanwezigheid van het slachtoffer op 
de rijbaan bijgevolg voor hem geen plots 
opdagende of onvoorzienbare hindernis 
was en daaruit afleidt dat h et feit dat het 
slachtoffer zou verzuimd hebben te 
wachten tot het door een groen lichtsig· 
naal vrije doorgang bekwam geen oor· 
zakelijk verband heeft met het ongeval, 

tenvijl uit de stukken van de procedure 
en nit de motivering van het arrest zelf 
onbetwistbaar blijkt dat indien h et 
slachtoffer, alvorens de rijbaan over te 
steken, op de lmop van het verkeerslicht 
geduwd had en gewacht had tot het door 
een groen lichtsignaal vrij e doorgang 
bekwam, het ongeval zich niet h ad voor. 
gedaan en zich niet had kunnen voor· 
doen; 

terwijl het slachtoffer dus minstens 
gedeeltelijk aansprakelijk was voor de 
:schadelijke gevolgen van het ongeval 
(schending · van artikel 1382 van het 

13urgerlijk Wetboek); 
tenvijl alleszins het arrest niet zonder 

intrinsieke tegenstrijdigheid en niet zon· 
·der de meest eJementaire regels van de 
logica te sch enden kon beslissen dat de 
·font van eiser volstond om elk causaal 
verband tussen · de gebeurlijke fout 
van het slachtoffer en het ongeval nit te 
·sluiten ·(schending van artikel 97 van de 
•Grondwet) : 

Overwegende dat het arrest vaststelt 
dat eiser het 93 jaar onde slachtoffer dat 
v66r hem, wellicht traag stappend, van 

rechts naar links de rijbaan overstak, 
heeft moeten zien van op een voldoende 
afstand om een ongeval te kunnen ver. 
inijden, dat het werkend oranjegeel 
lmipperlicht hem tot voorzichtigheid 
moest aanzetten, dat het slachtoffer d e 
doorgang voor voetgangers bijna geheel 
over was toen het door .de wagen van eiser 
gevat werd en dat een 8 meter 80 lang 
remspoor van eisers . wagen naar links, 
dit is naar het.slachtoffer toe, is gericht, 
terwijl eiser over voldoende vrije ruimte 
beschikte om achter het slachtoffer door 
te rijden en het alzo te ontwijken ; 

Overwegende dat d e rechter uit h et 
geheel van deze vaststellingen, zonder 
de logika geweld aan te doen en zonder. 
de in het middel aangeduide wetsbepa· 
lingen te schenden, heeft kunnen afleiden 
dat de omstandigheid dat het slacht· 
offer de doorga:ng voor voetgangers 
overstak zonder te wachten tot het door 
een groen licht de vrije doorgang bekwam, 
ten deze geen oorzakelijk verband had 
met het ongeval ; 

Overwegende dat het arrest voor h et 
overige geenszins beslist dat de font van 
eiser volstaat om elk oorzakelijk ver· 
band tussen een eventuele font van het 
slachtoffer en het ongeval uit te sluiten ; 

Dat h et middel niet kan worden aan· 
genomen; 

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

30 november 1973. - 1e kamer. 
Voo1·zitte7·, Ridder Rntsaert, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, 
de H. de Vreese. - Gelijklnidende can. 
clttsie, d e H. Ganshof van der Meersch, 
procureur.generaal. Pleite1·, de 
H. Struye. 

1° KAMER. - 30 november 1973. 

BEvVIJS. -BEWIJS DOOR GESCHRIFT.
BEWIJSKRACHT VAN DE ARTEN. -
BURGERLIJKE ZAKEN. - VONNIS VAN 
DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG. 
- UITLEGGING VAN DIT VONNIS DOOR 
HET HOF VAN BEROEP IN STRIJD MET 
DE BEWOORDINGEN ERVAN. - MIS· 
KENNING VAN DE BEWIJSKRACHT VAN 
DIT VONNIS. 

De bewijskmcht van het vonnis wam·tegen 
hoge7· be1·oep we1·d ingesteld, wo1·dt mis· 
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lcend doo1· het mTest dat vaststelt dat doo1· 
de eerste ?'echtm· een vie1·de van de 
aanspmlcelijlcheicl voo1· een ongeval ten 
laste van een lcind dat pe1· flets 1·eecl en 
d1·ievie1·de ten laste van de bestuU?·dm· van 
een vmchtwagen we1·cl gelegcl, te1·wijl 
het vonnis bij de beJJaling van deze 
aansJJmlcelijlcheid de tegenove1·gestelde 
oplossing had aangenomen ( 1). 
(Artt. 1319, 1320 en 1322 B.W.) 

(DEVOS EN .OLAERHOUT, 

T. VANLOOOKE EN WITTOUOK; 
VANLOOOKE EN WITTOUOK, 

T. DEVOS EN OLAERHOUT.) 

ARREST. 

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

Overwegende dat de partijen zich tegen 
hetzelfde arrest in cassatie hebben voor
zien ; dat de voorzieningen dienen te 
worden samengevoegd ; 

Over h et middel respectievelijk door d e 
eisers Devos Pierre en Claerhout Cecile, 
en door de eisers Vanloocke Gilbert en 
Wittouck Arthur, aangevoerd en afge
leid uit de schending van de artikelen 
1319, 1320 van het Burgerlijk Wetboek, 
97 van de Grondwet en 780 van het 
Gerechtelijk Wetboek, 

doo1·dat het arrest, n a in zijn gronden 
vastgesteld te hebben dat «de fout van 
eerste appellant (Vanloocke Gilbert) 
vaststaat "• dat « in 1nindere mate er ook 
fout was bij het zoontje van de ge!nti
meerden (Devos Pierre en Claerhout 
Cecile) , en dat de eerste rechter oordeel
kunclig h et aandeel van beide fouten 
lleeft afgewogen en de· verdeling van de 
aansprakelijkheid heeft bepaald (( op een 
vierde ten laste van het kind tegen drie 
vierde ten laste van de vrachtwagen
b estuurder (Vanloocke Gilbert) "• niette
min h et incidenteel beroep van de eisers 
D evos Pierre en Claerhout Cecile, en het 
hoofdberoep van de eisers Vanloocke 
Gilbert en Wittouck Arthur, ongegrond 
verklaart en het aangevochten vonnis 
bevestigt, · · 

tenvijl de eerste rechter in h et beroepen 
vonnis besloot dat d e ten laste van 
Vanloocke Gilbert in aanmerking gena
men fout aileen (( een vierde van de schade 

(1) Raadpl. cass., 14 januari 1972 (A1'1', 
~ass., 1972, blz. 475). 

van de eisers (Devos Pierre en Claerhout 
Cecile)" heeft veroorzaakt en h et arrest 
derhalve de bewijskracht van bedoeld 
vmmis miskent wmmeer, in tegenstelling 
met hetgeen dit vonnis werkelijk heeft 
aangenomen, het verklaart dat de eerste 
rechter de verdeling van de aansprake
lijldteid heeft bepaald op een vierde ten 
laste van het kind tegen drie vierde ten 
laste van Vanloocke Gilbert (schending 
van de artikelen 1319 en 1320 van h et 
Burgerlijk Wetboek), 

terwijl het tegenstrij'clig en onveren,ig
baar is enerzijds h et incidenteel beroep 
van d e eisers Devos Pierre en Claerhout 
Cecile (middel van deze eisers) en h et 
hoofdberoep van de eisers Vanloocke 
Gilbert en Wittouck Arthur (middel van 
deze eisers) ongegrond t e verkla.ren en 
vervolgens het aangevochten vonnis 
te bevestigen dat steunde op de vaststel
ling dat de ten laste van Vanloocke 
Gilbert in aanmerking genomen fout 
aileen (( een vierde van d e schade van de 
eisers (Devos Pierre en Claerhout Cecile) " 
had veroorzaakt, h etgeen impliceert dat 
slechts een vierde van de aansprakelijk
heid voor deze schade ten laste van Van
loocke Gilbert en Wittouck Arthlll' zou 
vallen, en anderzijds te beschouwen dat, 
zo d e fout van Vanloocke Gilber·t 
vaststaat, er ook « in mindere mate " 
fout '\Vas bij het zoontje van de eisers 
Devos Pierre en Claerhout Cecile, en 
dat de eerste rechter oordeelkundig h et 
aandeel van beide fouten heeft afgewogen 
en de verdeling van de aansprakelijkheid 
heeft bepaald (( op een vierde ten laste 
van h et kind tegen drie vierde ten laste 
van de vrachtwagenbestuurder (Van
loocke Gilbert) , en h et arrest, gestetmd 
op deze vaststellingen die onder ling tegen
strijdig en onverenigbaar zijn met het 
vonnis dat het bevestigt, derhalve niet 
wettelijk is gemotiveerd (schending van 
de artikelen 97 van de Grondwet en 780 
van h et Gerechtelijk Wetboek) : 

Overwegende dat de eerste rechter 
beslist had dat een vierde van de aan
sprakelijkheid voor het origeval t en 
laste van Vanloocke Gilbert viel, aldus 
impliciet oordelende dat de zoon van de 
eisers Devos Pierre en Claerhout Cecile 
clrie vierde van de aansprakelijkheid 
voor clit ongeval droeg ; 

Overwegende dat het arrest beschouwt 
dat de eerste rechter terecht een vierde 
van de aansprakelijkheid ten laste van 
het kind heeft gelegd en drie vierde ten 
laste van Vanloocke Gilbert, en op grond 
van deze motieven zowel het hoofdberoep 
van de eisers Vanloocke Gilbert en 
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Wittouck Arthur als het incidenteel 
beroep van de eisers D evos Pierre en 
Claerhout Cecile ongegrond verklaart en 
h et beroepen vonnis bevestigt ; 

Overwegende dat I:tet arrest aldus de 
bewijskracht van drt vonms mrskent 
en door tegenstrijdigheid is aangetast ; 

Om die r edenen, de zaken ingeschreven 
onder nrs. lOll en 1047 van d e a lgemene 
rol samenvoegende, vernietigt het bestre
den arrest; beveelt dat van dit arrest 
m elding 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. 

30 november 1973. - 1e kamer. -
Voo1·zitte1· , Ridder Rutsaert, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Vm·slaggeve1·, 
de H. Meeus . - Gelijkhtidende conclusie, 
d e H. Ganshof van der Meersch , procu
reur-generaal. - Pleite1·s, de HH. De 
Bruyn en Van Ryn. 

2e KAMER. - 3 december 1973. 

REDENEN VAN DE . VONNISSEN 
EN ARRESTEN. STRAFZAKEN. 
- BURGERLIJKE RECHTSVORDERING. 

' - EERS~E RECHTER DIE ZICH ONBE
VOEGD VERKLAART OM KENNIS TE NE
MEN VAN EEN EIS VAN DE RURGERLIJKE 
PARTIJ. - BESLISSING VAN DE RECHTER 
IN HOGER BEROEP WAARBIJ DEZE BE
SLISSING ·WORDT BEVESTIGD MET DE 
ENIGE VERBETERING DAT DE EIS VAN DE 
BURGERLIJKE PARTIJ WORDT AFGE
WEZEN. - BESLISSING VAN DE RECHTER 
IN HOGER BEROEP NIET TEGENSTRIJDIG. 

De beslissing van de 1·echte1· i1~ hoge1· ~e
?'oep, die het be1·oepen vonms bev_est~gt 
" met de enige vm·bete1·ing dat de e~s van 
de b~t1·ge1·lijke pa1·t~i wm·dt afgewezen >~ , 
is niet tegenst1·ijdig wegens het Je~t 
alleen dat de 1·echte1· in hoge1· beToep, 
in st1·ijd met wat dam· de em·ste 1·echte1· 
tvoTclt gezegd, beslist dat hij bevoegd 
is om ·van deze eis kennis te nemen. 
(Art. 97 Grondwet.) 

(LAETS, T~ VERSTE.GEN.) 

ARREST (ve1·taling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 7 m ei 1973 in hoger beroep 

gewezen door de Correctionele Rechtbank 
te Brussel; 

Overwegende dat dit vonnis uitspraak 
doet op de civielrechtelijke vordering 
van erser; 

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

dooTdat h et bestreden vonnis zegt 
" dat beklaagde bij verstekvonnis van 
20 jtmi 1972 van de Politierechtbank 
te Brussel tot geldboete veroordeeld 
werd wegens overtrading van artikel 27 -3 
van het koni.nklijk besluit van 14 maart 
1968 en tot betaling bij voorraad a.an de 
burgerlijke partij van een bedrag van 
12 frank; dat de burgerlijke partij bij 
rechtstreekse dagvaarding van 17 januari 
1973 haar schadevergoedingseis t er voort
zetting van de zaa.k opnieu:w: heeft 
ingesteld voor genoemde pohtrerecht~ 
bank, die bij het vonnis van 14 februan 
1973, waa.rvan hager beroep, zich onbe
voegd heeft verklaard om van die _eis 
kennis te nemen, op grand dat het gmg 
om een nieuwe eis ; . . . dat het ten deze 
niet gaat om een nieuwe eis, rnaar orn 
een voortzetting van de zaak die door 
de burgerlijke partij werd uitgelokt om, 
na een bij voorraad veroordelend vonms~ 
een tweede vonnis t e bekomen, waarbrJ 
een eindbeslissing wordt gegeven over 
de opgelopen schade » en vervolgens " het 
beroepen vonnis b evestigt met de en~ge 
verbetering dat de ers van de burgerhJke 
partij wordt afgewezen », 

te1·wijl die beslissing, waarbij de onbe
voegdverklaring van de eerste r echter 
wordt bevestigd, integend eel insluit dat 
de eerste rechter bevoegd was en derhalve 
uitspra.ak moest doen over de gerrondheid 
van de bij hem aanhangrg gemaa-kte e1s; 
da.t hieruit volgt dat het bestreden vonms. 
tegenstrijdig is : 

Overwegencle dat het bestreden vonnis. 
de beslissing van d e eerste r echter beves
tigt " met het enige voorbehoucl dat de 
eis van de burgerlijke partij wordt afge
wezen »; 

D at blijkens h et vonnis de .rechters in 
hoger beroep hun bevoegdheid h ebben 
willen bevestigen en eisers rechtsvorde

, ring afwijzen ; 
Dat h et middel feitelijke grondslag 

mist; 

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

3 december 1973. - 2e kamer. -
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Voo1·zitter, de H. Perrichon, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, 
d e H. Legros. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. V elu, advocaat-generaal. - Plei
te?·, de H. Fally. 

2• KAMER. - 3 december 1973. 

1° WEGVERKEER. - WEGVERKEERS
TEKENS. - VERPLICHTI NG VOOR DE 
WEGGEBRUIKERS DEZE IN ACHT TE 
NEMEN. - ARTIKEL 7-2 VAN HET 
WEGVERKEERSREGLEMENT . - DRAAG
WIJDTE. 

2° WEGVERKEER. - WEGVERKEERS 
TEKENS . - ARTIKEL 7-2 VAN HET 
WEGVERKEERSREGLEMENT. VER
KEERSTEKENS MOETEN · WORDEN AAN 
GEBRACHT « OVEREENKOMSTIG DE 
BEPALINGEN VAN DIT REGLEMENT ». 
- DRAAGWIJDTE VAN DEZE VERPLICH
TING lVI.B.T. DE VERBODSTEKENS. 

1° De weggeb?'ttike?'S moeten cle met het 
oog op cle 1·egeling van het ve1·kem· 
geplaatste tekens in acht nemen wanneeT 
cleze 1·egelmatig naa1· cle vo1·m, volcloencle 
zichtbam· en ove1·eenkomstig cle bepalin
gen van clit 1·eglement aa?~gebmcht zijn , 
en zij mogen zich aan cleze ve1plichting 
niet ontt1·eklcen oncle1· het voonvenclsel 
clat cle ovm·heicl, clie cle·rgelijlce tekens 
heeft aangebmcht, claa1·toe niet bevoegcl 
was (1). (Art. 7-2 wegverkeersregle
ment.) 

2o De veTboclstekens zijn, in cle zin van 
a1·tilcel 7-2 van het wegve1·kee1'S?'eglement, 
" ove1·eenkomstig cle bepalingen van clit 
1·eglement » aangeb1·acht, wannem· zttlks 
ove1·eenlcomstig cle voo?·sclwijten van 
a1·tilcel 99 van clit 1·eglement is ge
schiecl (2). 

(PARDES.) 

ARREST (ve1·taling). 

HET HOF ;-- Gelet op het bestreden 

(1) Raadpl. cass., 7 maart 1972 (A1~· . cass., 
1972, blz. 636) en de noten 1 en 2; 31 oktober 
1972 (ibid., HJ73, blz. 214). 

(2) Raadpl. cass., 7 maart 1972 (A1-r. cass., 
1972, blz. 636) en de noten 1 en 2. 

volin is, op 17 april 197 3 in hager beroep 
gewezen door de Correctionele Rechtbank 
te Brussel; 

Over h et eerste middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 2, 3, § 2, 
en 29 van de wetten betreffende de politie 
op het wegverkeer, · gecoi:irdineerd _bij 
koninklijk besluit van 16 maart 1968, 1, 
7-2 en ll8 van het koninklijk besluit van 
14 maart 1968 houdende algemeen regle
m ent op de politie van het wegverkeer, 
2, 43 en 62 van de wet van 29 maart 1962 
b etreffende de stedebouw, gewijzigd bij 
de wet van 22 december 1970, ll, 97 en 
107 van de Grondwet, 

cloonlat, na te h ebben vastgesteld " dat 
de stationeerverbodstekens nr. 33 door 
d e ge1neente werden aangebracht op 
grand van de gemeenteverordening van 
5 februari 1971, goedgekemd bij het 
ministerieel besluit van 2 juli 1971, en 
zulks overeenkomstig het koninklijk 
b esluit van 4 ·augustus 1969 en, zoals 
b epaald bij artikel 7-2 van het algemeen 
reglement op de politie van h et wegver
keer, overeenkomstig de voorschriften 
van dit reglement, m et name die van 
artikel ll8, lid 1, volgens hetwelk in de 
regel de verkeerstekens op d e openbare 
weg aileen mogen worden aangebracht 
door de wettelijk daartoe bevoegde over
heden », het b estreden vonnis beldaag
de veroordeelt wegens overtreding van 
artikel 7-2 van het koninklijk besluit van 
14 maart 1968, op grand dat de plaats 
waar het misdrijf werd gepleegd een 
openbare plaats is in de zin van arti
kel 1 van voornoemd koninldijk besluit, 
dat het feit dat op genoemde rijbaan 
tot 18 oktober 1971 een verkeersteken 
met de aanduicling van private weg 
voorkwam, terzake geen gevolgen heeft, 
daar de feiten zich op 22 december 1971 
h ebben voorgedaan », en dat " aile andere 
middelen die beklaagde bij conclusie te 
zijner v erdediging h eeft aangevoerd, 
wegens ongegroncll1eid moeten worden 
afgewezen, aangezien het strafdossier, 
het door beklaagde neergelegd dossier, 
of cliens conclusie geen enkel .gegeven 
aanvoeren, aan de hand waarvan, zoals 
beklaagcle zelf bij conclusie vorclert, 
de beweercle onwettelijld1eid van de door 
hem aangehaalcle besluiten of verorcle
ningen kan worden vastgestelcl » ; 

te1·wijl, wanneer een rijbaan h et karak
t er van een private weg vertoont, zoals 
m et name blijkt uit een bijzonder plan 
van aanleg, en voor het publiek als 
dusdanig voorkomt ten gevolge van het 
alclaar door de eigenaars aangebrachte 
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verkeersteken, het gemeentebestuur niet 
eenzijdig kan b eslissen aan genoemde 
weg een openbaar karakter toe te kennen 
en aldaar verkeerstekens. aan t e brengen, 
zoals stationeerverbodstekens nr. 33, 
voorgeschreven bij h et algem een regle
m ent op de politi e van h et wegverkeer; 
de gemeenteverordening van 5 februari 
1971, goedgekeurd bij h et ministerieel 
besluit v an 2 juli 1971, waarbij h et 
aanbrengen van genoemde verkeers
tekens op de private weg werd bevolen, 
beide onwettelijk zijn, niet alleen omdat, 
luide_ns artikel 2 van de gecoordineerde 
wetten op de politie van h et wegverkeer, 
de gemeenteraden aileen dan aanvullende 
reglCinenten kum1en vaststellen wanneer 
d eze betrekking h ebben op openbare 
wegen, m aar eveneens omdat een ge
m eenteverordening of een ministerieel 
besluit de toepassingssfeer niet kan 
uitbreiden van een koninklijk besluit, 
in onderhavig geval van h et b esluit van 
14 m aart 1968, da t aileen op openbare 
wegen van toepassing is; de rechtbank 
die onwettelijkheid h ad moet en vast
stellen en overeenkomstig artikel 107 
van de Grondwet had moeten weigeren 
de verordening toe te p assen ; zulks 
eveneens geldt voor de gemeenteverorde
ning van 19 december 1968 waarbij een 
artikel 116bis wordt ingevoegd in de 
bouwverordening, goedgekeurd bij ko
ninldijk besluit van 4 augustus 1969, 
voor zover die verordeningen verbieden 
op bedoelde weg t e sta-tioneren met over
treding van de koninklijke besluiten van 
8 oktober 1963 en 27 juni 1967 waarbij 
h et bijzonder plan van aanleg van d e 
strook waarin bedoelde weg is gelegen, 
wordt goedgekeurd en wordt bepaald 
dat genoemde toegangsweg moet worden 
gebruikt om te stationeren (schending 
van alle in het middel v ermelde wette
lijke bepalingen) : 

Overwegende dat uit h et bestreden 
vonnis blijkt dat h et ten laste van eiser 
gelegde feit op 22 december 1971 op een 
openbare weg te Sint-Jans-Molenbeek 
werd gepleegd ; 

Overwegende dat eiser beweert dat di e 
weg p as openbaar, in de zin van artikel 1 
v an h et algemeen reglement op de politie 
van h et wegverkeer, w as geworden door 
een onwettelijkheid van h et gem eente
b estuur, dat op 18 oktober 1971, m et 
toepassing van een gem eenteverorde
ning van 5 februari 1971, goedgekeurd 
bij ministeri eel besluit van 2 juli 1971, 
d e v erkeerstekens met aanduiding van 
private weg h ad Iaten verwijderen van 
genoemde weg en aldaar t ekens nr. 33 

(stationeerverbod) had Iaten aanbrengen; 
dat hij hieruit afleidt dat h et feit uit 
hoofde waarvan hij werd vervolgd om 
m et overtreding van artikel 7-2 van 
genoemd algemeen r eglement de met 
het oog op de regeling van h et verkeer 
geplaatste tekens niet in acht te h ebben 
genomen, niet strafbaar was ; 

Overwegende dat d e weggebruikers d e 
aangebrachte verkeerstekens moeten in 
acht nemen, wanneer deze, zoals hier h et 
geval was, regelmatig n aar de vorm, 
voldoende zichtbaar en over eenkomstig 
de voorschriften van artikel 7-2 van h et 
algemeen reglement aangebracht zijn, 
dit is, m et betrekking tot d e verbods
tekens, overeenkomstig artikel 99 van 
genoemd algemeen reglement ; 

Dat niet kan worden aangenomen dat 
een weggebruiker de aldus op d e open b are 
weg aangebrachte verkeerstekens mag 
veronachtzamen, omdat hij meent d at 
deze hierop onwettelijk zijn aangebracht ; 
dat door anders t e beslissen de veiligheid 
van de weggebruikers in gevaar zou wor
den gebracht, daar zij nooit meer zeker
h eid zouden h ebben omtrent hun rechten 
en verplichtingen ; dat zulks d e bedoeling 
niet kan zijn geweest van d e overheid die 
h et reglement h eeft vastgesteld ; 

Dat, indien eiser van mening was dat 
het verkeersteken waardoor werd aange
duid dat bedoelde weg een private weg 
was, onwettelijk werd v erwijderd, hij 
eventueel diende gebruik te maken van de 
rechtsmiddelen die de wet h em verschaft ; 

Dat h et middel niet kan worden aan
genomen; 

Over h et tweede middel, afgeleid nit 
de schending van de artikelen 6-2 van 
het verdrag tot bescherming van de 
rechten van d e m ens en de fundamentele 
vrijheden van 4 november 1950, goed
gekeurd bij de B elgische wet van 13 m ei 
1955, 154, 189 van het Wetboek van 
strafvordering, 1315 van h et Burgerlijk 
W etboek en 97 van de Grondwet, a ls1nede 
uit de miskenning van h et algemeen b e
ginsel van de rechten der v erdediging, 

dom·dat, om het middel te verwerpen, 
dat regelmatig door eiser bij conclusie 
werd voorgedragen en waarin hij aan
voerde dat de gemeenteverordening van 
5 februari 1971 en h et ministerieel 
goedkeuringsbesluit van 2 juli 1971, 
in zoverre zij de toepassing van h et 
koninklijk besluit van 14 m aart 1968 
op de politic over het wegverkeer tot een 
private weg uitbreiden, onwettelijk wa
r en, op grond dat « gen oemd verkeers
t eken n r. 33 werd aangebracht zonder 
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vooraf de instemming van de eigenaars 
van het p and te hebben verkregen » en 
« dat het beheerscomite van de m edeeige
naarsvergadering van het gebonw geen 
bevoegdheid en geen opch·acht had gek:re
gen om eventneel een overeenkom.st met 
het g91neentebestnnr van Sint-Jans
Molenbeek te slniten om gj'Jnoemde ver
keerstekens te laten plaatsen », het be
-streden vonnis dit middel als ongegrond 
afwijst om de redenen die het opgeeft en 
m et name « dat genoemde verkeers
tekens werden aangebracht op h et drin
gend verzoek van voornoe1nd c01nite, 
dat op gelclige wijze de meerderheid van 
de medeeigena'1rs vert.egenwoordigt », 

tenvijl nit geen proces-verbaal of enig 
ander in het debat gebrachte stnk blijkt 
dat voornoemd comite de 1neerderheid 
der mecleeigenaars op gelclige wijze 
vertegenwoordigde en bevoegd was om 
te verzoeken de genoemde verkeers
tekens op te stellen en die private weg 
in een open bare weg t e veranderen en het 
aan de vervolgen partij stond op tegen
spraak h et bewijs .te leveren van het mis 
clrijf waaraan eiser vermoed werd on
schnldig te zijn (schencling van aile in 
het lniddel vermelde wetsbepalingen) ; 
het bestreden vonnis op zijn lninst geen 
passencl antwoord geeft op de conclnsie 
van beklaagde, voor zover hij beweerde 
dat het beheerscomite d e meerderheid 
van de medeeigenaars niet op geldige 
wijze kon vertegenwoordigen, daar h et 
hi81·toe niet bevoegd was of geen opclracht 
had gekregen (schencling van artikel 97 
van de Grondwet) : 

Overwegende dat nit het antwoord op 
het eerste lniddel blijkt dat het tweede 
lniddel geen belang meer oplevert ; 

Dat dit middel derhalve niet ontvanke-
1ijk is; 

En overwegende dat de snbstantiele 
of op straffe van nietigheid voorgeschre
ven rechtsvorn1.en werde11. nageleefd en 
dat de beslissing overeenkomstig de 
wet is; 

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

3 december 1973. - 2e kamer. -
Voo1·zittm·, de H. P errichon, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, 
de H. Legros .. ~ Gelijklttidencle conclttsie, 
de H. Velu, advocaat-generaal.- Pleiter, 
de H. Dassesse. 

2e KAMER. - 3 december 1973. 

1° DEELNEMING AAN lVIISDRIJVEN. 
- VALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE 
STUKKEN. - VEROORDELING VAN EEN 
BEKLAAGDE ALS lVIEDEDADER. - WET· 
TELIJKHEID NIET AFHANKELIJK VAN 
HET . FElT :QAT DE BEKLAAGDE ZELF 
HET INITIATIEF VAN DE STRAFBARE 

FElTEN HEEFT GENOl\'LEN. 

2° VALSHEID EN GEBRUIK VAN 
VALSE STUKKEN. - VALSHEID 
IN GESCHRIFTEN.- MOREEL BESTAND· 
DEEL VAN HET MISDRIJF. - BEDRIEG· 
LIJK OPZET OF OOGl\'LERK OlVI TE SCHA· 
DEN. 

3° V ALSHEID EN GEBRUIK VAN 
VALSE STUKKEN.- VALSHEID IN 
GESCHRIFTEN. - BEDRIEGLIJK OPZET 
OF OOGMERK Ol\1 TE SCHADEN. 
VERBINTENIS HET BER.OKKENDE NA
DEEL TE HERSTELLEN Il\'IPLICEERT NIET 
DAT DIT OPZET OF DIT OOGMERK NIET 
BESTOND. 

4° DEELNEMING AAN MISDRIJVEN. 
- V ALSHEID GEPLEEGD IN DE GE· 
SCHRIFTEN VAN EEN HANDELSVENNOOT
SCHAP EN GEBRUIK DAARVAN. 
VEROORDELING VAN EEN BEKLAAGDE 
ALS MEDEBEKLAAGDE. - VVETTELIJK· 
HElD NIET AFHANKELIJK VAN HET FElT 
DAT DE BEKLAAGDE EEN l\'LANDAAT OF 
ENIGE ACTIVITEIT IN DEZE VENNOOT 
SCHAP HEEFT UITGEOEFEND. 

5° V ALSHEID EN GEBRUIK VAN 
vALSE STUKKEN. - v ALSHEID IN 
GESCHRIFTEN. - MOREEL BESTAND 
DEEL VAN HET l\ITSDRIJF. - AANWEZIG 
HEID VAN BEDRIEGLIJK OPZET. 
lMPLICEERT HET BESTAAN VAN ALGE· 
l\'LEEN OPZET. 

6o VALSHEID EN GEBRUIK VAN 
VALSE STUKKEN. - VALSHEID IN 
GESCHRIFTEN. - MOGELIJK NADEEL. 
- MATERIEEL BESTANDDEEL VAN HET 

l\'IISDRIJF. · 

7° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. STRAFZAKEN . 
- BESCHOUWING WAARUIT DE CON
CLUSIENEMER GEEN R.F.(]HTSGEVOLG AF· 
LEIDT. - :::;:;;;..,;N VERPLIQh~:"'G VOOR 
DE RECHTER EROP TE ANTWOu~~~~ 

1° Om een beklaagcle wettelijk te ktmnen 
vem01·delen als mecledade1· van valsheden 
in gesch1·ijten of gebntilc van valse 
stukken, is niet ve1·eist dat hijzelf het 
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initiatief genomen heeft. (Artt. 66, 193, 
196, 197 en 213 S.W.) 

2° T elastlegging van valsheicl in gesclmf
ten en gebntik van valse sttdcken ve1·eist 
niet dat cle dacle1· tegelijlce1·tijd met be
d?·ieglijk opzet e1~ met het oogme1·k om 
te schaclen heeft gehandelcl (1). (Artt . 193, 
196, 197 en 213 S.W.) 

3° De verbintenis tot he1·stel van het nadeel 
ten gevolge van valsheid in gesclwiften 
of van het geb1·uik van valse stuklcen 
impliceert niet clat het miscl?·ijf zonde1· 
becl1·i eglijk opzet of het oogme1·k om te 
schaclen is gepleegd. (Artt. 193, 196, 
197 en 213 S .W .) 

4° Om een beklaagde wettelijlc te lctmnen 
veroo1·delen omdat hij als mededade1· 
valsheicl in de gesclwiften van een ·han
clelsvennootschap heeft gepleegcl , is niet 

· vereist dat h~j een manclaat of enige 
activiteit in deze vennootschap heeft 
u•:tgeoef encl (Artt . 66, 193, 196 en 197 
S.W.) 

5° H et vonnis dat, te1· vem01·deling wegens 
valsheid in gesclwiften en geb?'tti lc van 
valse stttkken, de aanwezigheid vast
stelt van opzet dat voo1· de beklaagde 
bijzonde1· opzet is, stelt daa1·doo1· vast 
dat deze willens en wetens heeft gehan
deld, hetgeen ve1·eist is voo1· het bestaan 
van algemeen opzet. (Artt. 193, 196, 
197 en 213 S.W.) 

6° Om valsheid in gesclwif ten te kunnen 
stmffen, w01·dt niet ve1·eist dat de vals
heicl we1·lcelijk een nadeel bemkkent; 
het volstaat dat hie1·uit schade kan 
voortvloeien wann_ee1· zij wo1·dt gepleegd, 
zelfs indien e1· late?' geen schade ont
staat (2). (Artt. 195 en 196 S.W.) 

7° De ?'echte?' i s niet ve1·plicht te antwoo1·den 
op een beschouwing waantit cle conclttsie
neme?' geen · 1·echts gevolg afleiclt ( 3). 
(Art. 97 Grondwet.) 

(VAN RI.JCKEVORSEL EN DUMON, 
T. DE PAUW EN GURMAN. ) 

ARREST (vertaling) . 

RET HOF; - Gelet op h et bes tred en 

(1) Cass., 28 januari 1942 (Bu ll. en P ASIC. , 
1942, I , 21) . 

(2 ) Cass., 28 maart 1972 (A ?'1·. cass., 1972, 
b iz . 720). 

(3} Cass. , 28 m a art 1972 (A1'1'. cass. , 1972, 
b iz. 715) ; v gl. cass., 13 oktob er 1972 (i bi d ., 
1973, biz. 163). 

arrest, op 14 juni 1973 gewezen door het 
Hof van beroep t e Brussel ; 

A. Op d e voorziening v an Van Rijclw
vorsel , beklaagde : 

Over het eerste middel, afgeleid u it de 
schend ing van de artikelen 193, 196 en 
197 van het Strafwetboek, 

cloo1·dat h et arrest eiser v eroordeelt 
wegens valsheid en gebruik van valse 
stukken, 

ee1·ste onde1·deel, en d e aanwezigheid van 
b edrieglijk opzet bij eiser grondt op diens 
verklaring dat hij zich enkel h eeft willen 
b eschermen t egen de wet sbep alingen 
betreffende de ka nsspelen, 

tenvijl de wil om de wet n iet t e over
treden niet bedrieglijk is ; 

tweede onde?·cleel, te1·wijl uit h et arrest 
blijkt dat n iet d e eiser het initiatief 
h eeft genomen om de bed oelde toest ellen 
van de vennootschap T .A .C. (The Amu
sem ent Company) valselijk op naa1n 
van h et b edrijf V erstraet en t e laten in 
schrijven, maar w el d e m edebek laagde 
Louis, gem achtigd beh eerder van ge
noemde vennootschap , waarin eiser geen 
enkele functie m eer uitoefende ; 

de1·de onde1·deel, te1·wijl de bedoelde 
v errichting geschied is zonder h et bedrieg
lijk opzet om t e schaden , aangezien eiser 
in zijn verzoekschrift v an 17 september 
1969 aan d e voorzitter van de Recht
bank van koophandel t e Brussel uitdruk 
k elijk heeft verklaard d at hij alle schuld
eisers van de v ennootschap T.A.C. zou 
vergoeden door tussenkomst van de 
v ennootschap Imporfina , waarvan hij 
d e voornaamst e aandeelhouder was 

B etreffende h et eerst e onderdeel : 

Overwegende d at het a rrest erop wijst 
dat eiser « heeft moet en t oegeven dat 
h et bedrijf Verstraeten slechts een naam
len er was .. . da_t hij zich wilde bescher
m en t egen de gevolgen van d e wettelijke 
bepalingen, waarbij (bedoelde) toestel 
len onder de kategorie van d e kansspelen 

. konden worden gerangschikt , ; 
Dat h et arrest aldus vast st elt dat het 

opzet van eiser niet is geweest, de wets
voorschriften nate komen, maar zich door 
bedrog aan de toepassing ervan te ont
trekken; 

Dat dit onderdeel v an h et middel fei
t elijke grondslag mist ; 

B etreffende h et t weede onderdeel : 

Overwegende ds t voor d e veroor
deling van eiser a ls m ededader niet ver-
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eist was dat hij zelf het initiatief had 
genomen. om de te zijnen laste gelegde 
bedrieglijke verberging te laten ver
richten; 

Dat clit onderdeel van het middel niet 
kan worden aangenmnen ; 

Betreffende het derde onderdeel : 

Overwegende enerzijds dat, aangezien 
het arrest de aanwezigheid van beclrieg
lijk opzet bij eiser heeft vastgesteld, het 
niet meer hoefde te wijzen op cliens 
oogmerk mn te schaden ; 

Overwegende anderzijds dat het zich 
verbinden tot vergoeding van de schade 
die door een misclrijf is veroorzaakt, IJ.iet 
insluit dat het misch·ijf werd gepleegd 
zonder bedrieglijk opzet of zonder oog
merk om te schaden ; 

Dat dit onclerdeel van het midclel naar 
recht faalt ; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 193, 196 en 197 van het Straf
wetboek, 

doo1·dat het arrest eiser veroordeelt 
wegmis valsheicl en gebruik van valse 
stukken, op grond dat hij als beheerder 
van de ve:nnootschap « The Amusement 
Company " gerechtigd en verplicht was 
inlichtingen in te winnen om te vermijden 
dat hij aansprakelijk zou worden gesteld, 

tenvijl, ee1·ste ondenleel, hij in genoemde 
vennootschap geen enkel mandaat meer 
uitoefende ; 

tweecle onde1·deel, hij door de meclebe
klaagde Louis in de onmogelijkheid werd 
gesteld om enig toezicht uit te oefenen 
op de activiteit van deze vennootschap ; 
de hem ten laste gelegde misclrijven 
derhalve willens noch wetens werden 
gepleegd; 

deTde ondenleel, zodra hij kem1is had 
van de onregelmatigheden in de ge
schriften van de vennootschap « The 
Amusement Company "' hij de balans 
ervan neerlegde en het passief . te zijnen 
laste nam, zodat geen schuldeiser of 
aandeelhouder enige schade ten gevolge 
van het faillissement van de vemloot
schap had behoeven te clragen : 

Betreffen\'[e het eerste OIJ.derdeel 

Overwegende dat eisers veroordeling 
gegrond is op zijn deelneming in de 
bedrieglijke verberging in de geschriften 
van de vennootschap « The Amusement 
Qompany "; 

Dat voor die deelneming niet is vereist 

dat een mandaat of enige activiteit in ge
noemde vem1ootschap .werd uitgeoefend; 

Dat clit onderdeel van het middel niet 
ontvankelijk is, wegens het ontbreken 
van belang ; 

Betreffende het tweede onderdeel : 

Overwegende da.t het arrest, dat vast
stelt dat eisers opzet een bijzonder opzet 
is, hierdoor zelf vaststelt dat eiser willens 
en wetens heeft gehandeld, onder welke 
omstandigheden er algemeen opzet be
staat; 

Dat dit onderdeel van het middel 
feitelijke grondslag mist ; 

Betreffende het derde onderdeel : 

OverwegEmde dat eisers geclraging na 
de misch·ijven waarvoor het arrest hem 
heeft veroordeeld, geen rechtvaardiging 
voor hem kan opleveren ; 

Dat dit onderdeel van het middel naar 
recht faalt ; 

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

doonlat het arrest eiser veroordeelt 
wegens valsheid en gebruik van valse 
st1.uilien, zonder te antwoorden op de 
conclusie waarin eiser aanvoerde, 

em·ste onde1·deel, dat hij, blijkens de 
overgelegde geneeslumclige getuigschrif
ten, lichamelijk en geestelijk niet in 
staa.t was om een enigszins ernstige 
activiteit en of cont.role op de vennoot
schap " The Amusement Company " uit 
te oefenen, aangezien bedoelde getuig
schriften aantoonden dat hij wegens 
uitputting en zenuwinzil1king volstrekt 
buiten staat was om .de strafrechtelijke 
aansprakelijkheid te ch·agen voor de te 
zijnen laste gelegde daclen ; 

tweede ondenleel, dat eiser de boeken 
vari de vennootschap « The Alnusement 
Company " niet inoest houden, aange
zien die vem1ootschap m.et die taak een 
boekhoucllumdige had belast, die tijdens 
het onderzoek zelfs niet werd onder
vraagd: 

Betreffende het eerste 'onderdeel : 

Overwegende clat eiser voor het hof van 
beroep bij conclusie aanvoerde dat hij 
vanaf einde 1967 tot september l969leed 
aan een ernstige zem,lwil1Zil1king, die zelfs 
zijn opnemil1g in een ziekenhuis vereiste, 
tot bewijs waarvan hij naar sommige 
stukken van het dossier verwees en zegde 
clat de eerste rechter die gegevens ten 
onrechte niet in aanmerking had geno-
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men, terwijl daaruit nochtans qleek dat 
het voor de conclusienemer praktisch 
onmogelijk was geweest zich aan het 
ten laste gelegde feit schuldig te hebben 
gemaakt; 

Overwegende dat het arrest eiser schul
dig verklaart aan de ten laste gelegde 
feiten en aldus impiiciet doch zeker 
antwoordt op de conclusie vermeld in 
het micldel ; 

Dat het geen ander antwoorcl moest 
geven op de voornoemcle overwegingen, 
waaruit eiser niet afleidde dat er te zijnen 
opzichte een rechtvaarcligingsgroncl aan
wezig is of dat het nooclzakelijk was de 
wet tot bescherming van de maatschap
pij op hem toe te passen ; 

Betreffende het tweede onclerdeel : 

Overwegende dat het arrest beslist 
clat eiser a ls mededader dee! heeft gena
men aan de te zijnen laste gelegde mis
drijven, en a ldus passend antwoordt op 
de conclusie vermeld in het middel ; dat 
elk. onclerdeel van dit 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 
18; 

B. Op de voorziening van M. Duman, 
qualitate qua, burgerlijke partij : 

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

doo1·dat het arrest de verweerders vrij
spreekt van de telastlegging 0-2 en eisers 
civielrechtelijke vordering met betrek
king tot die telastlegging verwerpt wegens 
onbevoegdheid, zoncler te antwoorden op 
de conclusie waarin eiser stelde « dat het 
verslag :va-n ... de deskundige ... aantoont 
dat de H. De Pauw een gedekte cheque 
van 36.000 frank heeft gekregen en 
gei:nd, die tegelijkertijd met een niet 
gedekte cheque van 124.000 frank ward 
overhandigd ; ... dat de H. De Pauw, 
die in clienst van ·de failliet verklaarde 
vennootschap was, zich aldus een com
missieloon heeft doen overhancligen voor 
verkoop van hat actief buiten weten van 
de curator; ... dat blijkens het dossier ... 
de H. De Pa.uw, buiten weten van de 
curator en van zijn aclministratie, voor 
meer clan 300.000 frank materieel, dat 
dee! uitmaakte van de activa van het 
faillissement, aan een oneerlijk en onver
mogend koper heeft verkocht en zich 
bovenclien een commissieloon heeft cloen 
overhandigen, dit alles ten nadele van de 
schuldeisers » ; waaruit volgt dat h et 

arrest niet regelmatig met redenen is 
omkleed: 

l. In zoverre hat middel gericht is 
tegen de beslissing waarbij Gurman vrij
gesproken is van de telastlegging 0-2 : 

Overwegende dat het middel aileen op 
de vrijspraak van De Pauw kritiek 
oefent; 

2. In zoverre h et middel gericht is 
tegen de vrijspraak van D e Pauw : 

Overwegende dat verweerder vervolgd 
werd wegens oplichting van twaalf 
speelapparaten ter gezamenlijke waarde 
van 340.000 frank, ten nadele van de 
schuldeisers van het faillissement van de 
vennootschap « The Amusement Com
pany»; 

Overwegende dat het arrest erop wijst 
dat aan de medebeklaagde Van Rijcke
vorsel, met toestemming van de faillisse
mentscurator, opdracht werd gegeven te 
zoeken naar gegadigden voor genoemde 
apparaten, dat deze aan Gurman werden 
geleverd en dat De Pauw op grand van 
geen enkel bepaald gegeven aansprake
lijk kan worden gesteld voor de verkoop ; 

Overwegende dat het· arrest geen ander 
antwoord hoefde te geven op de in het 
·middel vermelde conclusie, welke ener
zijds niet insloot dat De Pauw zich ge
noemde toestellen bedrieglijk had toe
geeigend en anderzijds gegTond was op 
de bedrieglijke deelneming van D e Pauw 
aan d e verkoop ervan ; 

Dat het middel niet kan worden aange
nomen; 

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

3 december l973. - 2e kamer. -
Voo1·zitte1·, de H. Perrichon, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, 
de H. Legros. - Gelijkluidende conclttsie, 
de H. Velu, advocaat-generaal. - Plei
te?'S, de HH. Fally en Heuze (laatst
genoemde van de balie te Brussel). 

ze KAMER. - 3 december 1973. 

J 0 BEWIJS. - BEWIJS DOOR GESCHRIFT. 
- BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN.
STRAFZAKEN.- PROCES-VERBAAL VAN 
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RET VERHOOR VAN EEN GETUWE. 
BESLISSING WAARBIJ AAN DE VERKLA
RING VAN DE GETUIGE EEN DRAAG 
WIJDTE WORDT TOEGEKEND Dill NIET 
TE VERENIGEN IS 111ET DE BEWOORDIN
GEN ERVAN. - M!SKENNING VAN DE 
BEWIJSKRACHT VAN HET PROCES-VER

BAAL. 

2° CASSATIE. - 0li1VANG. - STRAF
ZAKEN. - CASSATIEVOORZIENING VAN 
DE BEKLAAGDE. - CASSATIE VAN DE 
BESLISSING OP DE STRAFVORDERING. -
BRENGT DE VERNIETIGING 111EDE VAN 
DE NIET DEFINITIEVE BESLISSING OP 
DE RECHTSVORDERING VAN DE BURGER
LIJKE PARTIJ, NIETTEGENSTAANDE DE 
NIET-ONTVANKELIJKHEID VAN DE VOOR 
ZIENING TEGEN DEZE BESLISSING EN DE 
AFSTAND VAN DEZE VOORZillNING, ZON
DER BERUSTING. 

3° CASSATIE. - 0li'IVANG. - STRAF
ZAKEN. - CASSATIEVOORZIENING VAN 
DE BEKLAAGDE. -BURGERRECHTELIJK 
AANSPRAKELIJKE PARTIJ DIE ZICH NIET 
OF ZICH ONREGELlliATIG IN CASSATIE 
HEEFT VOORZIEN. - CASSATIE OP DE 
VOORZIENING VAN DE BEKLAAGDE. -
GEVOLG T.A.V. DE BURGERRECHTE
LIJK AANSPRAKELIJKE PARTIJ. 

1° De bewijskmcht van het JJmces-veTbaal 
van het vm·hoo?' van een gettdge wonlt 
mislcencl doo1· cle beslissing die aan de 
in clit pmces-ve1·baal opgetelcende ve?'
lcla?·ing een betelcenis en een cl?·aagwijdte 
geejt, die niet te vm·enigen zijn met de 
bewoonlingen e1·van (1). (Artt. 1319 en 
1320 B.W.) 

2° De cassatie, op de voo1·ziening va1~ cle 
belclaagcle, van cle beslissing op de stmf
vonle1·ing bTengt cle ve1·nietiging mede 
van cle niet clejinitieve beslissing op 
de ?'echtsvonlm·ing van de btt?'ge?·lijlce 
pa1·tij, die e1· het gevolg van is, hoewel 
de voo1·ziening te gem de tweecle beslissing 
voomlsnog niet ontvanlcelijlc is en de 
belclaagde van deze voo1·ziening ajstand 
heejt geclaan, zonde1· in deze beslissing 
te bentsten (2) . 

3° W annem· de beslissing tot Ve1'001'deling 
van de belclaagde op zijn voo1·ziening 
ve1·nietigd tvo?·dt en de btwge?'?'echtelijlc 
aanspmlcelijlce pa1·tij zich niet of zich 
o1wegelmatig in cassatie he~ft voo?·zien, 
ve?'liest de beslissing, wam·b~j cleze pa?' 
tij btwge?'?'echtelijk aanspmlcelijlc tvo1'dt 
vm·lclaanl voo1· cle vemonleling van de 
belclaagde, haa1· bestaansTeden (3). 

(CEN'J'OR,A.li1E G. EN CENTORA111E C., 
T. « NEUTRALE 111UTUALITEITSVERBOND » 

EN l\10UASSI.) 

ARREST (ve1·taling). 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
vonnis, op 3 april 1973 in hoger beroep 
gewezen door de Correctionele Recht
bank te Bergen ; 

I. Op de voorziening van Giorgio 
Centorame, beldaagde : 

1° In zoverre de voorziening gericht is 
tegen de beslissing op de strafvordering 
die tegen eiser is ingesteld :. 

Over het middel afgeleid uit de scherr
cling van de artikelen 1319, 1320 van het 
Burgerlijk Wetboek, 154, 155, 189, 211 
van het W etboek van strafvordering en 
97 van de Grondwet, 

do01·dat, om te beslissen dat de eerste 
rechter terecht de ten laste van de eerste 
eiser gelegde feiten bewezen heeft ver
ldaard en hem heeft veroordeeld tot 
2.500 frank geldboete of vijftien da
gen gevi!,ngenisstraf, de tweede eiser 
civielrechtelijk en hoofdelijk aansprake 
lijk heeft verklaard voor de door zijn 
mi:nderjarige zoon opgelopen geldboete 
en de eisers in de kosten van de straf
vordering heeft veroordeeld, het bestre
den vonnis stelt « dat, blijkens de verkla
ringen van de bestuurders Edmond 
Demaelsie, Mohammed Kerchouche en 
Chouchane Guessab, eiser in hoger beroep 
een inhaalmaneuver heeft begonnen, 
hoewel v66r hein de voertuigen van 
Kerchouche, Guessab en Mouassi reden 
op korte afstand het ene van het andere, 
waardoor het voor hem onmogelijk was 
de voorliggende file in zeer korte tijd in 
te halen of opnieuw zijn normale plaats 
in het verkeer in te nemen zonder clit 
te hinderen ... » en uit clie vaststelli:ng de 
wettelijld1eid van de door de .eerste 
rechter uitgesproken straf afleidt, 

te1·wijl de enige verklaring van de 
getuige Demaelsie aan de rijkswacht te 
Bergen, brigade Quaregnon, opgenomen 
.op 27 november 1971 in het proces-ver
baal nr. 2504 (blad nr. 3), luidt als volgt : 
<< Later ben ik ervan bewust geworden 

(1) Cass., 15 februari 1971 (.A?'?', cass., 
1971, blz. 574). 

(2) Cass., 12 maart 1973 (.A?'?'. cass ., 1973, 
blz. 680). 

(3) Cass., 23 oktobcr 1973, sttpm, blz. 223 . 
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dat er zich een ongeval had voorgedaan 
tussen een auto en een motorfiets die 
beide uit de tegenovergestelde richting 
kwamen ; van het ongeval zelf h eb ik 
niets gezien ... n ; de verklaringen van 
de getuigen Kerchouche en Guessab aan 
de rijkswacht te Bergen, brigade Qua
r egnon, opgenomen op 27 november 1971 
in het proces-verbaal nr. 2504 (blad 3), 
a ls volgt waren : "Achter mij volgden twee 
andere wagens en een motorrijder ; deze 
heeft niet tijdig kmmen stoppen achter 
de laatste wagen van de file n (verklaring 
van Kerchouche) en "Ik heb tijdig lnm
nen stoppen, mijn achterligger eveneens, 
maar een na hem komend motorrijder 
heeft hem aangereden n (verklaring van 
Guessab) ; de verklaringen van dezelfde 
getuigen in het zittingsblad van de 
terechtzitting van de Poli tierechtbank te 
Bergen van ll september 1972 als volgt 
luiden : " Mijn indruk is dat beklaagde ons 
heeft will en inhal en n (verldaring van Ker
chouche) en "volgens mij heeft beklaag
de Mouassi ingehaald n (verklaring van 
Guessab) ; door te overwegen dat, blijkens 
die verklaringen en inzonderheid die van 
de bestuurder D emaelsie, " eiser in hoger 
beroep een inhalingsmaneuver heeft be
gonnen n, het bestreden vonnis aan die 
verklaringen een draagwijdte geeft die 
niet strookt met htm bewoordingen en 
derhalve de bewijskracht miskent van 
de processen-verbaal waarin zij opgeno
men zijn, inzonderheid van voornoem,d 
proces-verbaal nr. 2504 van 27 november 
1971 van de rijkswacht te Bergen 
(schending van de artikelen 1319 en 1320 
van het Burgerlijk W etboek) ; door uit 
het geheel van die verldaringen, inzonder
heid uit· de verklaring van de getuige 
Demaelsie, het bewijs af te leiden van de 
misdrijven, uit hoofde. waarvan het voor
noemde veroordelingen uitspreekt, het 
vonnis de bewijsregels in strafzaken 
schendt (schending van de artikelen 154, 
155, 189 en 211 van het Wetboek van 
strafvordering) en derhalve zijn beschik
kend gedeelte niet wettelijk rechtvaar
digt (schending van artilrel 97 van de 
Grondwet): 

Overwegende . dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te slaan, 
blijkt dat de getuige Edmond Demaelsie 
slechts een enkele verldaring heeft afge
legd, die opgenomen werd in het proces
verbaal nr. 2504 van 27 november 1971 
van de rijkswachtbrigade te Quaregnon 
en waarin hij beweert " van het ongeval 
zelf niets te hebben gezien >> ; 

Overwegende dat, door erop te wijzen 
" dat uit de· verldaringen >> van de be-

stuurder Edmond Demaelsie en van twee 
andere bestuurders " blijkt dat eiser in 
hoger beroep een inhaalmaneuver heeft 
begonnen, hoewel voor hem de voertuigen 
van Kerchouche, Guessab en Mouassi 
reden op korte afstand het ene van het 
andere n, het vonnis aan de getuige ver
klaringen toeschrijft die verschillen van 
de in het proces-,rerbaal verme1de en 
de bewijskracht van genoem,d proces
verbaal miskent ; 

Dat h et middel gegrond is ; 

2° In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de beslissingen op de civielrechte
lijke vorderingen die tegen eiser zijn 
ingesteld : 

Overwegende dat ei~er afstand heeft 
gedaan van zijn voorziening, met het 
voorbehoud om ze opnieuw in te stellen 
na de eindbeslissingen op genoemde · 
rechtsvordering_en; 

Dat dergelijke afstand geen berustii1.g 
inhoudt en dat derhalve de vernietiging 
van de beslissing op de strafvordering 
die tegen eiser is ingesteld, de vernieti 
ging met zich brengt van de beslissingen 
op de civielrechtelijke vorderingen, tegen 
welke laatste beslissmgen eiser niet 
ontvankelijk was om cassatieberoep in 
te stellen; 

II. Op de voorziening van Camillo 
Centorame, civielrechtelijk aansprake
lijke partij : 

1° In zoverre de voorziening gericht is 
tegen de beslissi.J.1.g op de rechtsvordering 
die door het openbaar mmisterie tegen 
eiser is ingesteld : 

Overwegende dat uit de stt1kken waar
op het Hof vermag acht te slaan, niet 
blijkt dat E·iser zijn voorziening aan het 
openbaar ministerie heeft laten beteke
nen; 

Dat de voorzienmg n;et ontvankelijk 
is; 

Dat echter wegens de vernietiging van 
de beslissing op de strafvordering die 
tegen de eiser Giorgio Centorame werd 
ingesteld, de beslissing waarbij eiser 
" civielrechtelijk en hoofdelijk aanspra 
kelijk wordt gesteld voor de geldboete en 
voor de kosten opgelopen door Giorgio 
Centorame, zijn minderjarige' zoon n, 
geen bestaansreden meer· heeft ; 

2° In zoverre de voorziening gericht is 
tegen de beslissingen op de civielrechte
lijke vorderingen die tegen eiser zijn 
ingesteld : 

Overwegende dat eiser afstand heeft 

_T 



- 382 

gedaan van zijn voorziening, maar met 
hetzelfd& voorbehoud als de eiser Giorgio 
Centorame; 

Dat wegens de vernietiging van de 
beslissingen op de civielrechtelijke vorde
ringen die tegen laatstgenoemde zijn 
ingesteld, de beslissingen op de civiel
rechtelijke vorderingen die tegen eiser 
zijn ingest-eld, geen bestaansreden meer 
hebben; 

Om die redenen, decreteert de a.fstand 
van de voorzieningen, in zoverre d eze 
zijn gericht tegen de 'beslissingen op de 
civielrechteiijke vorderingen; vernietigt 
het bestreden vonnis, in zoverre het u.it
spraak doet op de strafvordering en op de 
civielrechtelijke vorderingen die tegen 
de eiser Giorgio Centorame zijn inge
steld; verwerpt de voorziening van de 
eiser Ca1nillo Centorame, met dien ver
stande evenwel dat de beslissingen waar
bij die eiser civielrechtelijk aansprake
lijk wordt verklaard voor de veroordeling 
tot de geldboete en tot de kosten van de 
strafvordering en voor de civielrechte
liJke veroordelingen die tegen Giorgio 
Centorame, zijn minderjarige zoon, zijn 
uitgesproker, geen bestaansreden meer 
h ebben ; beveelt dat van dit arrest me1-
ding zal worden gedaan op de kant van 
de gedeeltelijk vernietigde beslissing ; 
veroordeelt de eiser Camillo Centorame in 
de kosten van zijn voorziening en van 
zijn afstand ; veroordeelt de eiser Giorgio 
Centorame in de kosten van zijn afstand ; 
laat ·de overige kosten ten laste van de 
Staat ; verwijst de za~:~k naar de Correc
t.ionele Rechtbank te Charleroi, zitting 
houdende in boger beroep. 

3 december 1973. - 28 kamer. -
V oo1·zittm·, de H. Perrichon, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Vm·slaggeve1·, 
de H. Screvens. - Gelijlcltticlencle con
clttsie, de H. Velu, advocaat-generaal. -
PleiteT, de H. Dassesse. 

28 KA.MER. - 4 december 1973. 

1° CASSATIE. - BEVOEGDHEID. 
STRAFZAKEN. - STRAFVORDERING. 

(1) Cass., 10 december 1972 (.A?'?'. cctss., 
1973, blz. 409). 

(2) Cass., 9 maart 1970 (A?'?'. cass., 1970, 
blz. 644). 

(3) Cass., 19 december 1972 (.A?~'. cass., 

VERJARING. - BEVOEGDHEID VAN HET' 
HoF OM NA TE GAAN OF ER EEN REGEL
MATIG OVERGELEGD PROCESSTUK BE
STAAT WAARUIT BLIJKT DAT DE VER· 
JARING VAN DE STRAFVORDERING IS. 
GESTUIT. 

2° VERJARING. - STRAFZAKEN. 
WANBEDRIJF.- STRAFVORDERING.
STUITINGSDAAD VERRICHT MINDER DAN 
DRIE JAAR NADAT HET MISDRIJF WERD 
GEPLEEGD EN li'ITNDER DAN DRIE JAAR. 
VOOR DE EINDBESLISSING. - GEEN 
VERJARING VAN DE STRAFVORDERING. 

3° BEWIJS.- STRAFZAKEN.- GEVAL 
WAARIN DE W'ET GEEN BIJZONDER. 
BEWIJSMIDDEL VOORSCHRIJFT. - SoE
VEREINE BEOORDELING DOOR DE FEI
TENRECHTER. 

4° CASSATIEMIDDELEN. - STRAF
ZAKEN.- MIDDEL DAT OP FEITELIJKE' 
BEWERINGEN BERUST.- BEWERINGEN 
DIE GEEN STEUN VlNDEN IN DE BESTRE
DEN BESLISSING EN IN DE STUKKEN 
WAAROP HET HOF VERMAG ACHT TE 
SLAAN. - MIDDEL DAT FEITELIJKE 
GRONDSLAG 1\IIIST. 

1° Het Hoj van caRsatie is bevoegcl om na 
te gaan of e1· onde1· de 1·egelmatig 
ove1·gelegde p1·ocesstttlcken sttdcken zijn 
waa1·uit blijlct clat de ve1jw·ing van cle 
stmjvonle1·~ng is gestuit ( 1). (Impliciete 
oplossing.) 

2° De st?·ajvm·cle1·ing uit hoofcle van een 
wanbed1·ijj is niet ve1jaanl, wannem· 
een sttdtingsclaad wenl ve?Ticht minde1· 
dan d1·ie jaa1· nadat het miscl1·ijj wenl 
gepleegcl en mincle1· dan d1·ie jaa1· v661· 
cle eindbeslissing (2). (Artt. 21 tot 23 
wet van 17 april 1878, gewijzigd bij 
art. 1 van de wet van 30 mei 1961.} 

3o 1-Vannee?' in st1·ajzaken de wet geen 
bijzonde1· bewijsmicldel voo1·sch?-ijjt, be
oonleelt cle jeitem·echte?' soeve1·ein de 
bewijskmcht van cle gegevens op g?·oncl 
waa1·van h~f tot zijn ove1·t~dging komt 
en clie cloo1· de pa1·tijen m·ij konclen be
spmken wm·clen (3). 

4° Feitelijlce g1·onclslag mist het midclel dat 
op jeitelijlce bewe1·ingen bentst, clie geen 
ste~m vinclen in de best1·eden beslissing 
en in de st~dclcen waa1·op het Hoj ve1·mag 
acht te slaan (4). 

1973, blz. 405); vgl. cass., 6 maart 1973 
(ibid., 1973, blz. 658). 

( 4) Cass., 8 januari 1973 (.A?'?'. cass., 1073, 
blz. 465). 
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(JACQUEMYN, T. JANSSENS. ) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 25 juni 1973 door het Hoi van 
beroep t e Brussel gewezen ; 

Overwegende dat de voorzieDing enkel 
gericht is tegen de beslissingen van het 
a rrest ingevolge het hoger beroep tegen 
het vonnis van 1 april 1971 ; 

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

Over het eerste middel, afgeleid hier
uit dat het. bestreden arrest beslist dat 
de verjaring van de strafvordering 
rechtsgeldig werd gestuit door h et hoger 
b eroep van het openbaar ministerie op 
9 april 1971 , 

tenvijl, volgens h et arrest zelf, de fei
t en werden gepleegd in 1967 en 1968, 
maar ten laatste op 31 m aart 1968, zodat 
op 9 april 1971 de verjaring aUeszins 
ingetreden was : 

Overwegende da,t, luidens d e dagvaar
ding, de valsh eden in geschriften werden 
gepleegd tussen 30 september 1967 en 
1 november 1967, tussen 28 februa.ri 1968 
en 15 maart 1968 en tussen 28 februari 
1968 en 1 april 1968; 

Overwegende dat de verjaring van de 
strafvordering rechtsgeldig werd gestuit 
door de da.gvaarding van eiser voor de 
correctionele rechtbank gedagtekend van 
29 juli 1970; dat zij d erh alve niet inge
treden was op 9 april 1971 ; 

D at het middel niet kan aangenomen 
worden; 

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

doo1·dat het arrest b eslist « dat het feit 
dat de onrechtmatig bekomen vergoe
clingen op d e individuele staten van 1967 
en 1968 onder de vermelding « gratifica
tions ·» voorkwamen evenmin dienend is; 
d a t deze staten immers door b eklaagde 
zelf werden opgemaakt en dat enkel en 
aileen de globale aangifte aan de :raak
voerster ter ondertekening werd voor
gelegd », 

te1·wijl eise1· in conclusie, gestaafd m et 
stukken, voorhield dat de zaakvoerster 
van de vennootschap, door haar h and
tekening t e plaatsen onder die staten, 
haar akkoord had betuigd met de toe
kenning van de erin vermelde « gratifi
cations», 

t erwijl bedoelde staten, op fiscaal ge
bied, hun bewijslaacht behouden zolang 
de administratis of de belanghebbenden 
het tegenbewijs ervan niet leveren, enkel 
ee_n bevestigin g zijn van de tussen par
tlJen bestaande akkoorden en lllm bewijs
kracht niet kan omgeworpen worden door 
getuigen of vermoedens, 

terwijl het de zaakvoerster van de 
vennootschap vrijstond de cijfers en 
andere gegevens van bedoelde staten te 
controleren, nu zij a.lle elementen vaD de 
boekhouding te harer beschikking had, 
zulks t e m eer nu op 't ogenblik van de 
ondertekening eiser reeds van diefstal 
verdacht werd, 

terwijl aldus de bewijskracht van de 
staten, zowel op fiscaal als op burgerlijk 
gebied, door geen enkel element van het 
dossier werd ontzenuwd en daaruit volgt 
dat de bedragen van 22.500 en 50.000 fr. 
in volledige overeenstemming m et de 
werkgever aan eiser werden toegekend en 
uitbetaald : 

OverwegePd e d at het arrest de conclu
sie van eiser wat betreft h et beweerde 
akkoord van verweerster beantwoordt 
door erop te wijzen dat de staten door 
eiser zelf werden opgemaakt en dat enkel 
de globale aangifte aan verweerster ter 
ondertekening werd voorgelegd; 

Overwegende dat, in zoverre. h et mid
del d e door h et arnst gegeven reden 
bela·itiseert, in strafzaken, behalve de 
gevallen omschreven hetz ij in artikel 16 
van de wet van 17 april 1878 hetzij in 
andere bepalingen welke een bijzonder 
bewijsmiddel voorschrijven, de straf
rechter de elementen waarop hij zijn 
overtuiging st eunt vrij opzoekt en beoor
deelt, zonder dienaangaande gebonden 
te zijn door de regels betreffende het 
bewijs in burgerlijke zaken ; 

Overwegende . dat, voor h et overige, 
het middel feitelijke omstandigheden 
inroept welke stew1 vinden noch in het 
arrest noch in de stukken waarop het 
Hof vermag acht te slaan ; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

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

II. In zoverre de voorziening gericht is 
tegen de beslissing over d e civielrechte
lijke v.ordering : 

Overwegende dat eiser geen bijzonder 
middel aanvoert ; 
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Om die r edenen, verwerpt de voor
ziening ; veroordeelt eiser in de kosten. 

4 december 1973. - ~e kamer. -
Voo1·zitte1·, de H. Louveaux, voorzitter. 
Ve1·slaggeve1·, de H. Na.ulaerts. - Gelijlc
luidende conchtsie, de H. Duchatelet, 
advocaat-generaal.- Pleite1·, d e H. K el
dermans (van d e balie te Dendermonde ). 

2e KAlVIER. - 4 december 1973. 

1° VONNISSEN EN ARRESTEN. 
STRAFZAKEN. CORRECTIONELE 
RECHTBANK. - PROCES-VERBAAL VAN 
EEN TERECHTZITTING TIJDENS WELKE 
DE ZAAK BEHANDELD WERD, NillT 
VOORZIEN VAN DE HANDTEKENING VAN 
DE VOORZITTER OF VAN DE GRIFFIER. 
- VONNIS W AARIN NIET ALLE VEREISTE 
VASTSTELLINGEN VOORKOl\'lEN OM DE 
REGELMATIGHEID VAN DE RECHTSPLE
GING TE BEWIJZEN. - NIETIGIIEID. 

~° CASSATIE. - OMVANG. - STRAF
ZAKEN. - NIET BEPERKTE VOORZIE 
NING IN· CASSATIE VAN DE BEKLAAGDE. 
- VER:!"r..ETIGING VAN DE BESLISSING 
OP DE STRAFVORDERING. - VERNIE
TIGING, DIENTENGEVOLGE, VAN DE 
EINDBESLISSINGEN OP DE TEGEN HEM 
INGESTELDE BURGERLIJKE RECHTSVOR
DERINGEN. 

1 o Nietig is het vonnis van de C01'1'ectionele 
1'echtbanlc, indien het pmoes-ve1·baal van 
de te1·echtzitting, tijdens wellce de zaalc 
is behandeld, niet vooTzien is van de 
handtelcening van de voo1·zitte1· van clit ' 
ge1·echt (1) . (Artt. 155 en 189 Sv.; 
art. 10 wet van 1 m ei 1849.) 

2° De ve1·nietiging, op de niet bepe1·lcte 
voo1·ziening van de belclaagde, van de 
beslissing tot ve1:a01'deling op de stmf
vo1'Cle1·ing b1·engt de ve1·nietiging mee 
van de eindbeslissingen op de tegen hem 
ingestelde bu1·ge1'lijlce 1'echtsvo1·de1·ingen 
die het gevolg zijn van de ee1·ste (~). 

(1) Cass. , 28 mei 1973 (A1'1·. cass., 1973, 
blz. 943); vgl. cass., 8 oktober 1973 , sttp?'a, 
blz. 146. 

(2) Cass., 8 oktober 1973, sup?·a, blz. 146. 

(COENEGRACHT EN CARNOTENSIS, T. BEL
GISCHE STAAT, MINISTER VAN OPEN
BARE WERKEN, EN CATTEAUX.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op h et bestreden 
vonnis, op ~9 juni 1973 in hoger b~roep 
gewezen door d e Correctionele R echt
bank te Hasselt; 

I. In zoverre d e voorziening gericht is 
tegen d e beslissing op de strafvordering : 

Over h et middel afgeleid uit d e schen
ding van de artikelen 96, 97 van de Grand
wet, 10 van de wet van 1 mei 1849 op 
de politie- en correctionele r echtbanken, 
154, 155, 189, 190 en ~11 van het W et 
hoek van strafvordering, 

dooTClat het bestreden vonnis, dat de 
beslissing van de eerste rechter bevestigt, 
uitgesproken wercl na onclerzoek van de 
zaak op de terechtzitting van 18 mei 1973 
van d e Correctionele R echtbank te 
Hasselt ; h et proces-verbaal van deze 
terechtzitting door de voorzitter niet 
getekend is en ook niet constateert da t 
deze in de onmogelijkheid verkeerde 
het proces-verbaal t e tekenen; nu deze 
formaliteit wezenlijk is en het bestreden 
vonnis de constateringen , ni et · b ev at 
die nodig zijn om de rechtsgelclig'beid 
van de r echtspleging vast te stellen, 
eruit volgt dat h et vonnis door nietigheid 
is aanget ast : 

Overwegende d at het proces-verbaal 
van de terechtzitting van 18 m ei 1973 
van de correctionele rechtbank, tijdens 
welke d e zaak werd behandeld, slechts 
de h andtekening van de griffier draagt, 
en d e onmogelijkheid waarin de voor
zitter zou geweest zijn dit proces-verbaal 
te ondertekenen niet vermeldt ; 

Overwegende clat, . luidens artikel 10 
van de wet van 1 mei 1849, de aantek e
ningen , voorgeschreven bij de artike
len 155 en 189 van h et Wetboek van 
strafvordering, ondertekend moeten wor
den door de voorzitter en door de 
griffier · 

· Dat 'd eze vonn, v oorgeschreven om 
aan h et proces-verbaal een authentiek 
karakter te verlen en, een substantiele 
vorn~ is ; 

Overwegende da t sommige · tijdens 
voornoemde t erechtzitting in acht geno 
men vormen weliswaar uitd.rulcl.{elijk 
door h et v01mis zijn vastgesteld, maar 
dat h et echter niet vermeldt hoe de 
correctionele r echtba.nk ter terechtzitting 
van 18 m ei 1973 samengesteld was; dat 
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het aldus voor het Hof onmogelijk is zijn 
toezicht uit te oefenen op de regelmatige 
samenstelling van de rechtbank tijdens 
deze terechtzitting zowel als op de 
aanwezigheid, ter terechtzitting tijdens 
welke de zaak werd behandeld, van aile 
rechters die het bestreden vonnis hebben 
gewezen; 

:Pat het vonnis derhalve door nietig
heid is aangetast ; 

En overwegende dat, ingevolge de ver
nietiging van de beslissing over de straf. 
vordering ten aanzien van de beklaagde, 
de beslissi:ng waarbij tweede eiser civiel
rechtelijk aansprakelijk werd gestel 
geen reden van bestaan meer heeft ; 

II. In zoverre de voorziening gericht is 
tegen de beslissi:ng over de civielrechte
lijke vorderingen : 

Overwegende dat de vernietiging van 
de beslissing over de strafvordering de 
vernietiging medebrengt van de beslis
sing over de civielrechtelijke vorderin
gen, die het gevolg ervan is ; 

Om die redenen, vernie'tigt het bestre
den vonnis ; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de kant 
van de vernietigde beslissi:ng; laat de 
kosten ten laste van de Staat ; verwijst 
de zaak naar de Correctionele Recht
bank te Tongeren, zitting houdende in 
hager beroep. 

4 december 1973. - 2e kamer. -
Voo1·zitte1·, de H. Louveaux, voorzitter.
Ve1·slaggeve1·, de H. Naulaerts. - Gelijk
luidende conclusie, de H. Duchatelet, 
advocaat-generaal. - PleiteT, de H. Si
mont. 

2e KAMER. - 4 december 1973. 

10 VERJARING. - STRAFZAKEN. 
STRAFVORDERING. - STUITING VAN DE 
VERJARING. - 0NDERZOEKSDAAD . 
BE GRIP. 

zo VERJARING. - STRAFZAKEN. -
STRAFVORDERING. KANTSCHRIFT 
DOOR DE ONDERZOEKSRECHTER AAN 
DE HOOFDGRIFFIER VAN DE RECHT· 
BANK GERICHT EN STREKKENDE TOT 
DE BESCHRIJVING VAN DE VAN VALS· 
HElD BETICHTE STUKKEN. - DAAD 
WAARDOOR DE VERJARING WORDT GE· 
STUIT. 

CASSATIE, 1974. - 13 

3° VERJARING. STRAFZAKEN. 
STRAFVORDERING. - SCHORSING VAN 
DE VERJARJNG. - UITSTEL BEVOLEN 
TEN EINDE EEN ONDERZOEK WEGENS 
VALS GETUIGENIS MOGELIJK TE MAKEN. 
- 00RZAAK VAN SCHORSING. 

4° VERJARING. _:__ STRAFZAKEN. -
STRAFVORDERING. - SCHORSING VAN 
DE VERJARING. - UITSTEL BEVOLEN 
TEN EINDE EEN ONDERZOEK WEGENS 
VALS GETUIGENIS MOGELIJK TE MAKEN. 
- DUUR VAN DE SCHORSING. 

1° Een daad van ondeTzoek, waa1·doo1· de 
vmja1·ing van de stTafvm·de?·ing wo1·dt 
gestuit, vo1·mt elke daad van een dam·toe 
bevoegde ove1·heid om bewijzen te ve1·· 
zamelen of de zaalc in staat van wijzen 
te bTengen (1). (Art. 22 wet van 
17 april 1878.) 

2° Een daad van ondeTzoek waa1·doo1· de 
ve1ja1·ing van de stmfvo1·de1·ing wo1·dt 
gestttit, is het kantsch?·ift dat de onde?'· 
zoeks1·echte1' tot de hoofdg?·itfie?' van de 
?'echtbank van em·ste aanleg 1·icht en 
st1·ekkende tot de besclwijving van de 
van valsheid betichte stukken (2). (Art. 22 
wet van 17 april 1878; art. 448 Sv.) 

3° Uitstel ten einde een onde1·zoek wegens 
vals getuigenis mogelijk te maken is 
een wettige ooTzaak van scho1·sing van 
de st?'(Jfvm·de?·ing (3). (Art. 24 wet van 
17 april 1878.) 

4° Wan nee?' uitstel wo1·dt bevolen ten einde 
een onde1·zoek wegens vals gettdgenis 
mogelijk te maken, is de ve1ja1·ing van 
de stmfvm·de?·ing geschoTst vanaf de 
dag van het vonnis of van het an·est, 
waa1·bij uitstel wm·dt bevolen, tot de 
dag van de beslissing ove1· het vals 
getuigenis (4). (Art. 24 wet van 17 april 
1878.) 

(PROCUREUR·GENERAAL 
BIJ RET HOF ·VAN BEROEP TE GENT, 

T. PONET.) 

ARREST. 

RET HOF;- Gelet op h et bestreden 

(1) Cass., 6 april 1970 (A1T. cass ., 1970, 
blz. 709). 

(2) Raadpl. cass. , 18 maart· 1963 (B•tll . en 
PASIC., 1963, I, 784). 

(3) en (4) Cass., 1\J m ei 1970 (A1'1·. cass., 
1970, blz. 877). 
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arrbst, op 25 jtmi 1973 door het Hof van 
beroep te Gent gewezen ; 

Over het middel ambtshalve afgeleid 
uit de schending van de artikelen 24 
ven de wet van 17 april 1878, houdende 
de voorafgaande titel van het Wetboek 
van strafvordering, en 97 van de Grand
wet: 

Overwegende dat verweerster bij von
nis van de Correctionele Rechtbank te 
Brugge van 17 a-pril 1972 tot een correc
tionele straf veroordeeld werd om op 
7 maart 1967, bij inbreuk op artikel 207 
van het koninklijk besluit van 29 sep
tember 1938 houdende het Wetboek van 
de met het zegel gelijkgestelde taksen, 
met bedrieglijk opzet op een factuur de 
taks van 7 pet. op 100.000 frank te 
hebben ontdoken; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
beslist dat het feit, gepleegd op 7 maart 
1967, verjaard is, meer dan zes jaar 
verlopen zijnde tussen bedoelde datum 
en de uitspraak van het arrest ; 

Overwegende dat uit de processtukken 
blijkt dat de verjaring op 8 februari 1970 
gestuit werd door het ~mntschrift van 
de onderzoeksrechter gericht aan de 
hoofdgriffier van de rechtbank van eerste 
aanleg te Brugge en strekkende tot de 
beschrijving van de valse stukken ; 

Overwegende dat uit de processtukken 
ook blijkt dat bij arrest van 13 september 
19'72 het Hof van beroep t e Gent, alvo
rens over de grand van de zaak te beslis
sen, de zaak sine die heeft 1.utgesteld om 
de reden dat door de burgerlijke partij 
Coelus een klacht werd ingediend tegen 
Vercruysse J ozef en Labyt Roger wegens 
vaJs getuigenis ter terechtzitting van 
de Correctionele Rechtbank te Brugge 
op 21 februari 1972; dat het hof van 
beroep beslist « dat de verdere behande
ling ten grande niet kan doorgaan zolang 
over deze klacht niet is beschikt "· ; 

Overwegende dat de raadkamer te 
Brugge op 16 maart 1973 een beschikking 
van niet-opvolging heeft verleend ; 

Overwegende clat uit de tennen van 
het arrest van 13 september 1972 blijkt 
dat het hof van beroep geoordeelcl heeft 
dat de tussen te komen beslissing over 
de ldacht wegens vals get1.ugenis een 
prejudicieel geschil uitmaakte in de zin 
van artikel 24 van de wet van 17 april 
1878 en een wettel~jke hinclernis vormcle 
voor de berechting van de strafvorde
ring; 

Overwegende derhalve dat, bij toe
passing van evenvermelde wetsbepaling, 

bedoeld arrest de verjaring geschorst 
heeft vanaf 13 september 1972 tot 
16 maart 1973; 

Overwegende dat enut volgt dat op 
de dag van de uitspraak van het arrest 
van 25 j1.mi 1973 de verjaring van de 
strafvordering ten laste van verweerster 
nog niet was ingetreden ; 

Om die redenen, en zonder acht te 
slaan op de door eiser neergelegde memo 
ne :ve~ke geen handtekening clraagt, 
vermet1gt het bestreden arrest in zoverre 
het over de ten laste van verweerster 
ingestelde strafvordering tlitspraak doet; 
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 · ver
wijst de aldus beperkte zaak na~r het 
Hof van beroep te Brussel. 

4 december 1973. - 2e kamer. -
Voo1:zitte1·, de H. Louveaux, voorzitter.
Vm·slaggevm·, de H . Naulaerts. - Gelijk
luidende conclusie, de H. Colard, advo
caat-generaal. 

3• KAMER . - 5 december 1973. 

ARBEIDSONGEVAL. - 0NGEVAL OP 
DE WEG NAAR EN VAN HET WERK. 

FOUT VAN DE GETROFFENE WELKE 

HET RECHT OP DE FORFAITAIRE VER

GOEDINGEN UITSLUIT. - FOUT DIE 
ZONDER ENIG VERBAND MET DE NOR

lliALl!J WEG MOET ZIJN. 

De fout van de get1·ojjene van een ongeval 
op de weg nam· en van het wm·k, die 
lttidens m·tikel 2, lid 2, van de besluit
wet van 13 decembe1· 1945 het 1·echt op 
de fm'faitaiTe ve1·goedingen uitsluit, ~:s de 
fout die, hoewel ze veTband met het 
ongeval hottdt, geen enlcel veTband met 
de no1·male weg heeft (1). 

(1) Cass., IS maart 1960 (An·. cass., 1960, 
biz. 676). De bepalingen van de besluitwet 
van 13 december 1945, luidens welke bet onge
val op cle weg naar en van bet werk moet te 
wijten zijn aan een met die weg onafscbeide
lijlc ver bond en risico en cle font die geen enkel 
verbancl 111et cle af te leggen weg beeft niet 
in bet risico is begrepen (artt. 1, lid 4, en 2), 
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(NAAMLOZE VENNOOTSCHA:P 
« LA BELGIQUE INDUSTRIELLE », 

T. FEDYCZEK.) 

ARREST. 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest, op 21 september 1972 door het 
Arbeidshof te Gent gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1, 2 van de besluit
wet van 13 december 1945 betreffende 
de vergoeding der schade voortspruitende 
uit ongevallen die zich op de weg naar of 
van het werk voordoen, en 97 van de 
Grondwet, 

dooTdat, na vastgesteld te hebben dat 
het kwestieus auto-ongeval aan een zware 
fout van verweerder te wijten was, 
waarbij hij het aan de normale weg naar 
het werk .verbonden risico verergerd had, 
door op een natte baan tegen een -~nel
heid van 80 a 90 km. per mu· te riJden 
met een wagen waarvan de beide achter
banden over de ganse omtrek geen duide
lijk loopvlak vertoonden, en na vast
gesteld te hebben dat een dergelijke 
zware fout in het gewone verzekermgs
recht wordt gelijkgesteld met een op
zettelijk feit dat aan de getroffene zijn 
recht op vergoeding ontneemt, het arrest 
beslist dat het niet dienend is te onder
zoeken of de door verweerder begane 
fout al dan niet een « zware fout » is, 
doch enkel en aileen moet worden uitge
maakt of zij al dan niet enig verband 
houdt met de door de werlmemer af te 
leggen weg en in het bedoelde risico is 
begrepen, verder beslist dat de kwestieuze . 
fout enig verband hield met de door ver
weerder af te leggen weg om z,ch naar het 
werk te begeven en derhalve in het onder
worpen geval begrepen is in het bij ar~i 
kel 2, eerste lid, van voormelde beslmt
wet van 13 december 1945 nader om
schreven risico, en dat het ongeval dus 
een arbeidsongeval oplevert, 

tm·wijl, ee1·ste onde1·deel, v~lgens de 
artikelen 1 en 2 van de beslmtwet van 
13 december 1945, de zware fout van de 
werlmemer die zich ervan bewust is dat 
" hij het aan de normale weg naar het 
werk verbonden risico .verergert », geen 
fout is die enig verband houdt met de 

komen niet voor in de Arbeidsongevallenwet 
van 10 april 1971 (art. 8, § 1, lid 2) ; raad1•L 
bieromtrent Gedr. St. Senaat, 1969-1970, 
nr. 215, biz. 6 en 51, en 1970-1971, nr. 328, 
biz. 11 en 79. 

af te leggen weg en 'in het met die weg 
onafscheidelijk ve1·bonden risico . begre
pen 1s; 

tweede onde1·deel, het alleszins tegenstrij
dig is enerzijds vast te stellen dat de door 
verweerder begane fout de enige oorzaak 
was van het kwestieus ongeval, dat ver
weerder bewust was of had moeten zijn 
dat hij door deze fout het aan de normale 
weg naar het werk verbonden risico ver
ergerde en dat in het gewone verzekerings
recht deze zware fout met een opzett9hjk 
feit wordt gelijkgesteld en anderzijds 
te beslissen dat deze fout enig verband 
hield met de af te leggen weg en in het 
normaal risico van deze weg begrepen 
~7as; 

de1·de onde1·deel, het minstens tegenstrij
dig is enerzijds impliciet doch duidelijk 
te beslissen dat, indian verweercler de 
zware fout begaan had tegen een snel
heid van 80 a 90 km. per uur en met kaal 
gereden banden te rijden met het oog
merk om een ongeval op te lopen, hij 
geen recht zou gehad hebben om de toe
passing van de besluitwet van 13 decem
ber 1945 in te roepen en anderzijds 
te beslissen dat het nooit dienend is en 
ten cleze niet dienend was te onderzoeken 
of de door verweerder begane fout a l dan 
niet een zware fout is, zodat deze tegen
strijdigheid met het ontbreken van de 
door artikel 97 van de Grondwet vereiste 
motivering gelijkstaat : 

Wat het eerste en het tweede onder
dee! betreft : 

Overwegende dat het arrest vaststelt 
dat de getroffene zich op het ogenblik 
van het ongeval op de normale weg be
' ond om zich van zijn verblijfplaats 
naar de plaats te begeven waar hij zijn 
werk verrichtte ; 

Overwegende dat luidens artikel 2 van 
de besluitwet van 13 december 1945 
de fout die door de getroffene op de 
normsle weg wordt begaan en oorzaak 
is van een ongeval, slechts dan de -toe
passing van artikel 1 van gezegde 
besluitwet uitsluit, wanneer ze geen enkel' 
verband met die weg heeft ; dat een grove 
fout die het aan de nm·male weg ver
bonden risico verergert, niettemin enig 
verbancl met die weg lmn hebben, zelfs 
indien die fout voor de toepassing van 
het gewone verzekeringsrecht met een 
opzettelijke handeling zou worden ge
lijkgesteld ; 

Overwegende dat het arrest in feite en 
derhalve onaantastbaar vaststelt dat de 
gegevens die het aanhaalt, het besluit 
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wettigen dat de fout waaraan het behan
deld ongeval te wijten is, enig verband 
houdt met de door verweerder af te 
leggen weg en derhalve in het risico, 
nader omschreven in artikel 2, eerste lid, 
van de besluitwet van 13 december 1945, 
b egrepen is; dat het geenszins vaststelt 
dat de fout in het normaal risico va.n 
de weg begrepen is, doch wel dat zij 
b egrepev is in het risico van de normale 
weg; dat het derhalve, zonder in tegen
strijdigheid te vervallen, de artikelen 1 
en 2 van de besluitwet van 13 december 
1945 juist toepast en de beide onderdelen 
niet lnmnen aangenon1en worden ; 

Wat het derde onderdeel betreft : 

Overwegende dat, nude door de geco6r
dineerde wetten op de arbeidsongevallen 
bepaalde vergoedingen, wanneer het 
ongeval door de getroffene opzettelijk 
werd uitgelokt, niet verschuldigd zijn, 
terwijl de zware doch niet opzettelijke 
fout van de getroffene dit gevolg niet 
h eeft, het geens7.ins tegenstrijdig is 
enerzijds impliciet aan te nemen da.t ver
weerder, indien hij de fout had begaan 
m et h et oogmerk om een ongeval op te 
lopen, geen recht zou h ebben gehad om de 
toepa.ssing van de beslui'-wet van 13 de
cember 1945 in te roepen, en an derzijds 
te beslissen dat bet niet dienend is te 
onderzoeken of de fout van de getroffene 
een zwar·e schuld is die, hoewel niet op-
7.ettelijk zijnde, voor de toepassing van 
het gewoon verzekeringsrecht met een 
·opzettelijke handeling zou worden gelijk
gesteld; 

Dat h et onderdeel feitelijke grondslag 
mist; 

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

5 d ecember 1973. - 3e kamer. -
Voo?·zitte?', de H. de Vreese, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve?·sla.ggeve?', 
de H. V ersee. - Gelijlcl~tidende conclusie, 
de H. Lenaerts, advocaat-generaal. 
Pleite1·s, de HH. Struye en Bayart. 

(1) Thans koninklijk besluit van 20 decem
ber 1963, art. 211, gewijzigd bij koninklijk 
beslillt van 10 maart 1971. 

(2) Raadpl. cass., 20 oktober 1961 (Bttll. 
en PAsrc., 1962, I, 202) en 5 oktober 1962 
(i.bid., 1963, I, 157). De commissie van bcroep, 

3e KAMER. - 5 december 1973. 

1D SOCIALE ZEKERHEID. - WERK
LOOSHEIDSVERZEKERING. - TERUG
VORDERING VAN ONRECHTMATIG ONT
VANGEN WERKLOOSHEIDSUITKERING. 
VERJ'ARING VAN DE VERVOLGING DOOR 
HET BESTUUR VAN REGISTRATIE EN 
DOMEINEN. - HooFDSTUK XIV vAN 
HET WETBOEK DER REGISTRATIE.-, 
HYPOTHEEK- EN GRIFFIERECHTEN NIET 
TOEPASSELIJ'K. 

2D VERJARING. - BURGERLIJ'KE ZA
KEN.- WERKLOOSHEIDSVERZEKERING. 
- TERUGVORDERING VAN ONRECHT
MATIG ONTVANGEN WERKLOOSHEIDS
UITKERING. - · VERJ'ARING VAN DE 
VERVOLGING DOOR HET BESTUUR VAN 
REGISTRATIE EN DOli'I:EINEN. - HoOFD
STUK XIV VAN HET WETBOEK DER 
REGISTRATIE-, HYPOTHEEK- EN GRIFFIE
RECHTEN NIET TOEPASSELIJ'K. 

3D SOCIALE ZEKERHEID. - WERK
LOOSHEIDSVERZEKERING. - COMl\'llSSIE 
VAN BEROEP. - AARD VAN HAAR BE
SLISSINGEN. 

1 D en 2D De bepalingen van hoofdstt~k XIV 
van het Wetboek de1· ?'egistmtie-, hypo
theek- en gTiffie?·echten bet?·effende de 
vmja?'ing zijn niet toepasselijk op de 
ve1·volging doo?' het Bestut~?' van ?'egistm
tie- en domeinen van de ten~gbetaling 
van om·echtmatig ontvangen we?·kloos
heidst~itlce?·ing. (Besluit van de Regent 
van 26 mei 1945, art. 106bis [1] .) 

3D De t~itspmken van de commissie van 
be1·oep inzake we1·kloosheicl ove1· een 
geschil bet?·effende de ?'echten ontstaan 
uit de we?·kloosheids?·egeling, zijn sede1·t 
de op1·ichting van de commissie beslis
singen die gezag van gewijsde hebben (2). 
(Wet van 14 maart 1960, a.rt. 1.) 

(WILLEMSEN, 
T. BELGISCHE STAAT, 

ll'llNISTER VAN FINANCIEJN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet· op het bestreden 

opgericht door h et besluit van de RPgent van 
26 mei 1945, dat vervangen werd door het 
koninklijk besluit van 20 december 1963, 
werd opgeheven bij art. 12, 13°, vervat in 
art. 2 van de wet van 10 oktober 1967 hou
dende het Gerechtelijk Wetboek. 
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arrest, op 19 juni 1972 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 106bis, 
139 van het organiek besluit van de 
Regent van 26 mei 1945 betreffende de 
inrwhting van de Rijk1;clienst voor 
arbeidsvoorziening, gewijzigd door de 
koninklijke beslmten van 26 september 
1953, 1 juli 1955 en 4 augustus 1956, 
214, meer bepaald 1°, en 215 van het 
koninkhjk besluit nr. 64 van 30 november 
1939 houdende het Wetboek der regrs· 
tratie-, hypotheek- en griffi~rechten, 
bekrachtigd door artikel 2 van de wet van 
16 jtmi 1947, 

dom·dat, na geconstateerd te hebben dat 
op 4 september 1958 de directeur van het 
gewestelijk bureau te Antwerpen van de 
Rijksdienst voor arbmdsbemrddelm.g. en 
werkloosheid besliste de werklooshetds
uitkeringen, die eiser onrechtmatig zou 
hebben genoten tegen een te hoog bedrag 
vanaf 1 augustus 1956, ten bedrage van 
5.267 frank terug te vorderen, dat op 
27 januari 1959 de klachtencommissie 
te Antwerpen deze beslissing bevestigde, 
dat op 4 februari 1959 van de beshssmg 
van de ldachtencommrssre aan mser 
kennis werd gegeven, dat op 10 december 
1958 voormelde directeur besliste de 
werkloosheidsuitkeringen, die eiser on
rechtmatig zou hebben genoten vanaf 
1 januari 1955, ten bedr·age van 89.313 fr. 
terug te vorderen, dat op 23 april 1959 
voormelde ldachtencommissie te Ant
werpen deze tweede beslissing. van de 
directeur bevestigde, dat op 29 JUb 1959 
de commissie van beroep een ·advies 
uitbracht luidens hetwelk het boger 
beroep door . eiser ingesteld tegen de 
beslissing van 23 april 1959 onontvanke
lijk zou zijn, dat op 13 augustus 1959 
van voormeld advies aan eiser kermis 
werd gegeven, dat voormelde Rijksdienst 
de invordering van voormelde twee 
sommen toevertrouwde aan het Bestuur 
der registratie en domeinen, dat op 
18 december 1961 de ontvanger der 
administratieve en onderhandse alden en 
verschillende middelen te Antwerpen 
een dwangschrift ten laste van eiser 
uitvaardigde tot betaling van voormelde 
sommen vermeerderd met de wettelijke 
i.ntresten en de kosten, dat op 20 decem
ber 1961 de gewestelijke 'directeur der 
registratie en domeinen te Antwerpen 
dat dwangschrift uitvoerbaar verldaarde, 
dat bij exploot van 4 januari 1962 dit 
dwangschrift met bevel aan eiser werd 
betekend, en dat bij exploot van 18 ja
nuari 1962 krachtens dit dwangschrift 

en bevel verschillende roerende goederen 
van eiser aangeslagen werden met vast
stalling van de dag van verkoop, het 
arrest de vordering van eiser ongegr ond 
verklaart welke ertoe strekte voormeld 
dwangbevel, alsook voormelde inbeslag
neming en aile andere uitvoeringsproce
dures nietig te horen verklaren en hand
lichting te horen bevelen of geven, en het 
verweer ve1werpt waardoor eiser, zowel 
in eerste aanleg als in boger beroep, liet 
gelden dat, op grond van de hoger 
ingeroepen reglementsbepalingen, de vor
dering van ver weerder, strekkende tot 
terugbetaling van de litigieuze werk
loosheidsuitkeringen, verjaard was, en 
dit om de reden dat artikel 106bis van 
voormeld koninklijk besluit van 26 mei 
1945 zich ertoe beperkt te verwijzen 
naar hoofdstuk XV van voormeld konink
lijk besluit van 30 november 1939, det 
de artikelen .214 en 215 van dit koninklijk 
besluit van 30 november 1939 ten deze 
geen toepassing km1nen vinden en dat 
derhalve de vorc].ering van verweerder 
aan de dertigjarige verjii.ting was onder
worpen, 

te1·wijl uit de artikelen Hi6bis van voor
meld besluit van de Regent van 26 mei 
1945, 214 en 215 van voormeld konink
hjk besluit van 30 november 1939 vo~gt 
dat het terugvorderen door verweerder 
van werkloosheidsuitkeringen die on
rechtmatig zouden zijn ontvangen, ae.n 
een verjaringstermijn van twee jaren is 
onderworpen, lop en de vanaf het ogenblik 
dat verweerder kennis heeft van z.ijn 
recht die vergoedingen terug te vorderen 
en dus ten deze enerzijds vanaf de dag 
waarop geen beroep meer kon worden 
aangetekend tegen de beslissing van 27 ja
nuari 1959, dit is overeenkomstig arti
kel 139 van voormeld besluit van de 
Regent van 26 mei 1945 vijftien dagen 
vanaf de betekening welke op 4 februari 
1959. gebeurde, en anderzijds vanaf het 
advies van de commissie van beroep van 
29 juli 1959, waaruit volgt dat het dwang
schrift, op 18 december 1961 uitgevaar
digd en op 20 december 1961 uitvoerbaar 
verldaard, laattijdig was : 

Overwegende dat naar luid van arti
kel 106bis van het organiek besluit van 
de Regent van 26 mei 1945 betreffende 
de inrichting van de Rijksdienst voor 
arbeidsvoorziening, gewijzigcl bij konink
lijk besluit van 26 september 1953, de 
voornoemde Rijksdienst de dossiers van 
de weerspannige schulclenaars overmaakt 
aan het Bestuur van de registratie en 
clomeinen, dat de vervolgingen uitvoert 
op clezelfcle wijze als voor het invorderen 
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van de registratierechten ; dat de ver
volgingen door het Bestuur van registra
tie en domeinen worden geregeld in 
Titel I, hoofdstuk XV, Vervolgingen en 
gedingen, van het koninklijk besluit 
nr. 64 van 30 november 1939 houdende 
het Wetboek der registratie-, hypotheek
en griffierechten ; 

Overwegende dat de verjaring van de 
vorderingen van de Rijksdienst voor 
arbeidsvoorziening niet wordt geregeld 
door verwijzing naar de wetgeving die 
de verjaring regelt van de invorderingen 
van het Bestuur der registratie en do
meinen, meer bepaald naar het Hoofd
stuk XIV, Verjaring, van voormeld 
koninklijk besluit van 30 november 1939; 

Dat het middel naar recht faalt ; 

Over het tweede middel, afgeleid u.it 
de schending van de artikelen 1319, 1320, 
1322 van het Burgerlijk Wetboek, 1 van 
de wet van 14 maart 1960 tot interpre
tatie en aanvulling van artikel 7 van de 
besluitwet van 28 december 1944 be
treffende de maatschappel.ijke zekerheid 
der arbeiders en tot wijziging van de 
wet van 7 januar.i 1958 betreffende de 
fondsen voor bestaanszekerheid, en 146 
van het organiek besluit van de Regent 
van 26 mei 1945 betreffende de inrichting 
van de Rijksilienst voor arbeidsvoor
ziening, gewijzigd door de koninklijke 
besluiten van 26 september 1953, 1 juli 
1955 en 4 augustus 1956, 

do01·dat; na geconstateerd te hebben dat 
op 10 december 1958 de directem· van het 
gewestelijk bureau te -Antwerpen van 
de Rijksdienst voor arbeidsbemiddeling 
en werkloosheid besliste de werkloos
heidsuitkeringen die eiser onrechtmat-ig 
zou hebben genoten vana.f 1 januari 1955, 
ten bedrage van 89.313 frank terug te 
vorderen, dat op 23 april 1959 de klach
tencornruissie te Antwerpen deze beslis
sing bevestigde, dat op 29 juli 1959 de 
commissie van beroep een advies ui.t
bracht luidens hetwelk het hoger beroep 
door eiser ingesteld tegen de beslissing 
van 23 april 1959 onontvankelijk zou 
zijn, dat op 13 august.us 1959 van voor
meld advies aan e.iser kennis werd gege
ven, dat voorn:te lde Rijksdienst de invor
dering van voormelde som toevertrouwde 
aan het Bestuur der registratie en domei
nen, dat op 18 december 1961 de ont
vanger der administratieve en onder
handse alden en verschillende middelen 
te Antwerpen een dwangschr;ift ten laste 
van eiser uitvaardigde tot betaling onder 
meer van voormelde som vermeerderd 
met de wettelijke intresten en de kosten, 
dat op 20 december 1961 de gewestelijke 

directeur der registratie en domeinen te 
Antwerpen clit dwangschrift uitvoerbaar 
verklaarde, dat door exploot van 4 ja
nuari 1962 dit dwangschrift met bevel 
aan eiser werd betekend, en dat door 
exploot van IS januari 1962 krachtens 
dit dwangschrift en bevel verschillende 
roerende goederen van eiser aangeslagen 
werden met vaststelling van de dag van 
verkoop, het arrest de vordering van 
eiser ongegrond verklaart, welke ertoe 
strekte voormeld dwangbevel, alsook 
voormelde inbeslagneming en alle andere 
uitvoeringsprocedm·es nietig te horen 
verklaren en ha.ncllichting te horen beve
len of geven, en het verweer verwerpt 
waardoor eiser, zowel in eerste aanleg 
als in hoger beroep, liet gelden dat, bij 
gebrek aan uitspraak in openbare zitting 
en aan het eerbieiligen van de voorge
schreven termi]nen, door schending van 
de rechten van de verdediging en van 
het geheim van een strafonderzoek, voor
melde beslissing en voormeld advies 
onwettelijk en nietig waren, en dit om 
de redenen dat, luachtens artikel 1 van 
voormelde wet van 14 maart 1960, aan 
voormelde beslissing van de klachten
commissie en aan voormeld advies van 
de commissie va-n beroep gezag van 
gewijsde toegekend moest worden, dat, 
nu gezegd advies regelmatig ter kennis 
van eiser werd gebra.cht en eiser hiertegen 
geen rechtsmiddel aanwendde, het hof 
van beroep gezegde beslissing en gezegd 
advies niet mocht vernietigen of hervor
men en geen uitspraak mocht doen in 
strijd met hetgeen zij beslist hadden, en 
dat de omstandigheid dat de beslissing 
van de commissie van beroep · in de 
kennisgeving ervan aan eiser als advies 
werd betiteld, niets kon wijzigen aan de 
aard en het gezag van die beslissing, 

tenvijl, ee1·ste ondenleel, artikel 1 vsn 
voormelde wet van 14 maart 1960 uii;
slu•tend aan de beslissingen van de 
daarin bedoelde commissies het gezag van 
gewijsde toekent en niet aan de adv.iezen 
welke die commissies zouden heb.ben 
1.utgebracht, zoals ten deze het advies 
van de . commissie van beroep van 
29 juli 1959 ; 

tweede onclenleel, het arrest, door te 
verklaren dat het door de commissie van 
beroep op 29 juli 1959 uitgebrachte ad
vies een beslissing uitmaakte, de bewijs
kracht miskent zowel van gezegd advies, 
waarin de conrmissie van beroep niet 
verklaart te beslissen, maar verldaart 
van omdeel te zijn dat het hoger beroep 
van eiser onontvPnkelijk was, als van de 
betekenil).gsbrief, gedagtekend 12 angus-
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tus 1959 en ondertekend door de griffier 
namens de voorzitter van de commissie 
van beroep, waarin verklaard wordt dat 
aan eiser een ad vies wordt medegedeeld; 

de1·de ondenleel, nu het advies van de 
commissie van beroep van 29 juli 1959 
ter kennis van eiser werd gebracht door 
een brief gedagtekend 12 augustus 1959 
en ondertekend door d e griffier namens 
de voorzitter van de commissie va.n be
roep, en nu in die brief niet vermelcl staat 
dat aan eiser een beslissing wordt mede
gedeeld, maar uitdrukkehjk vern1.eld 
staat clat aan eiser een ad vies worclt mede
gedeelcl, zulks geen betekening uitrnaakt 
in de zin van voormeld artikel 146 van 
voormelcl besluit van de Regent van 
26 mei 1945, zodat het arrest, door te 
beslissen dat het advies van de cormnissie 
van beroep regelmatig ter kennis van 
e iser werd gebracht, de bewijskra.cht 
miskent welke door d e artikelen 1319, 
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek 
aan ,~oormelde betekeningsbrief van 
12 augustus 1959 wordt gehecht : 

Overwegende dat luidens de interpre
tatieve bepaling van artikel 1 van de wet 
van 14 mae.rt 1960 de cornmissie van 
beroep sedert haar installing tot eigen
lijke rechtspraak bevoegd is en haar 
beslissingen gezag van gewijsde hebben ; 
det de uitspraak van de comrnissie over 
een geschil betreffende de rechten ont
staan uit de werkloosheidsregeling, dar
halve ook v66r de bekendmaking van deze 
wet een beslissing was, ongeacht de 
benaming die eraan werd gegeven, en 
dat deze beslissing gezag van gewij sde 
heeft ; dat de brief waarbij die uitspraak 
ter kennis van eiser werd gebracht als 
kennisgeving van de beslissing in de 
zin van artikel 146 van het besluit van 
de Regent van 26 mei 1945 geldt, ook 
al wordt die beslissing in de brief" ad vies » 
genoemd ; dat het arrest noch de bewijs
luacht van de uitspraak noch die van de 
kennisgeving miskent; 

Dat het middel niet kan worden aan
genomen; 

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

5 december 1973. - 3e kamer. -
Vom·zitte1·, de H. de Vreese, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, 
de H. Janssens. - Gelijkluidende con
clusie, de H . Lenaerts, advocaa.t-generaal. 
- Pleite1·, de H. Bayart. 

3e KAMER. - 5 december 1973. 

1° DIENSTPLICHT. - HERKEURINGS
RAAD. - K.EURING VAN DE DIENST
PLICHTIGE. - . NOODZAAK VAN EEN 
BLOEDANALYSE. 0 NAANTASTBARE 
BEOORDELING DOOR DE HERKEURINGS
RAAD. 

2° DIENSTPLICHT. - HERKEURINGS
RAAD.- lNOBSERVATIESTELLING VER
PLICHT ZO ER TWIJFEL BESTAAT. -
0NAANTASTBARE BEOORDELING DOOR 
DE HERKEURINGSRAAD. 

1° De hm·keu1'ings1·aad oo1·deelt onaantast
baa?' of de ketwing van een dienst
plichtige een bloedanalyse moet behelzen 
om de ove1·blijvende ge'volgen van een 
leve1·ontsteking vast te stellen (1). (Dienst
plichtwetten, gecoordineerd op 30 april 
196.'2, art. 44.) 

2° De he1·lceu1"i.ngsmad oo1·deelt onaantast
bam· of e1· ove1· de geschiktheid van de 
dienstplichtige twijfel bestaat, welke 
zijn inobse1·vatiestelling ve1·eist (2). 
(Dienstplichtwetten, gecoordineerd op 
30 april 1962, art. 45, § l.) 

(LAUWEREYS.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 30 maart 1973 door de 
H erkeuringsraad van de provincia Bra
bant gewezen; 

Over het middel argeleid uit de schen
ding van de artikelen 44 en 45 van de 
op 30 april 1962 gecoord.ineerde dienst
plichtwetten, 

dooTdat eiser, die bij beslissing van de 
geneesheer, hoofd van de gezondheids 
dienst van het recruterings- en selectie
centrum, wegens de gevolgen van een 
besmettelijke · leverontsteking na.a.r de 
herkeuringsraad was verwezen, tijdens 
de zitting van deze raad zeer opper
vlakkig werd onderzocht door twee 
geneesheren die tot geen enkele bloed
analyse overgingen, 

tenvijl de overblijvende gevolgen van 
een leverontsteking slechts door een 
bloedanalyse kunnen worden vastge-

(1) en (2) Raadpl. cass., 16 januari 1956 
(A1·r. cass., 1956, biz. 360); 17 november 1971 
(ibid., 1972, biz. 272). 

1 



- 392 

steld, zodat er ontegensprekelijk twijfel 
moest bestaan, de door voormeld arti
kel 44 bepaalde medische kem·ing angel
dig of minstens helemaal onvolledig 
was en de door voormeld artikel 45 voor
geschreven inobservatiestelling ten on
rechte niet werd bevolen : 

Overwegende dat noch artikel 44 van 
de gecoi:irdineerde dienstplichtwetten, 
noch enige andere wetsbepaling vereisen 
dat, in geval van overblijvende gevolgen 
van een leverontsteking, de door voor
nteld artikel voorgeschreven keuring, om 
wettelijk te zijn, een bloedanalyse moet 
behelzen; 

Dat de herkem·ingsraad in feite en 
derhalve onaantastbaar oordeelt of in 
voormeld geval de kem·ing, bij gebrek 
aan · bloedanalyse, onvolleclig is ; 

Overwegende dat, luidens artilcel 45, 
§ 1, van de gecoi:irdineerde dienstplicht
wetten, zo er twijfel bestaat, of indien de 
in uitvoering van artikel 14, § 3, van 
dezelfde wetten opgemaakte tabellen der 
geschiktheidscriteria h et vereisen, de 
herkeuringsraad de inobservatiestelling 
va.n de betrokkene gelast ; 

Overwegende dat eiser enkel aanvoert 
dat er ten deze twijfel bestond ; 

Overwegende dat de herkeuringsraad 
in feite en derhalve onaantastbaar oor
deelt of er, wegens gezoncll1eidsredenen, 
nopens de dienstgeschiktheid van de 
betrokkene twijfel bestaat ; 

Dat het middel niet kan worden aange
nomen; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening. 

5 december 1973. - 3e kamer. -
Voo1·zitte1· · en Ve1·slaggeve1·, de H. de 
Vreese, raa-dsheer waarne:mend voorzitter. 
- Gelijkluidende conclttsie, de H. Le
naerts, advocaat-generaal. 

1 e KAMER. - 6 december 1973. 

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. - BURGERLIJKE 
ZAKEN. - ARBEIDSOVEREENKOlVIST.
PREli'ITEN EN COlVIlVIISSIELONEN DIE 
VOLGENS DE WERKNEJ\<IER CONTRAC
TUELE ELEMENTEN VAN ZIJN BEZOLDI
GING ZIJN. - RECHTER DIE EROP WIJST 
DAT ZIJ NIET ALGEJ\<IEEN, BESTENDIG EN 
VAST ZIJN EN BESLIST DAT HE'!' GAAT 

OM GIFTEN DIE GEEN DEEL UITMAKEN 
VAN ZIJN BEZOLDIGING. - GEMOTI
VEERDE BESLISSING. 

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. - BURGERLIJKE 
ZAKEN.- ARGUMENT.- GEEN VER
PLICHTING VOOR DE RECHTER EROP 
TE ANTWOORDEN. 

3° BEWIJS. - BEWIJS DOOR GESCHRIFT. 
- BURGERLIJKE ZAKEN. - BEWIJS
KRACHT VAN DE AKTEN. - CONCLUSIE. 
- UITLEGGING NIET TE VERENIGEN 
MET DE BEWOORDINGEN VAN DEZE 
CONCLUSIE.- GEEN MISKENNING VAN 
DE BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN. 

1° Op de conclttsie ten betoge clat p1·emien 
en gmtificaties deel ttitmaalcten van 
cle bezolcliging van een we1·knemm· omdat 
de we1·kgevm· deze altijd als dttsdanig 
heejt beschouwd, onde1· ande1·e voo1· de 
be1·ekening van het vakantiegeld, wo1·dt 
doo1· de 1·echte1· passencl geantwoonl dat 
deze p1·emien en gmtificaties niet alge
meen, bestendig en vast wm·en zoals vm·
eist is om beg1·epen te zijn ·in de contrac
tuele bezolcliging (1). (Art. 97 Grand
wet.) 

2° De 1'echtm· is niet ve?'JJlicht te antwo01·den 
op de gegevens van een venvee1·, die geen 
onde1·scheiclen miclclelen zijn, clock lou
te?'e argttmenten (2). (Art. 97 Grand
wet.) 

3° De bewijskmcht van cle alcten w01·dt 
niet miskend do01· de 1·echte1' clie aan een 
conclusie van een pa1·tij een ttitlegging 
geejt, die niet te ve1·enigen is met de 
bewo01·dingen e1·van (3). (Artt. 1319, 
1320 en 1322 B.W.) 

(VAN DE VORST, 
T. NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 

« ETABLISSEMENTS M. DE WILDE ll,} 

ARREST (ve1·taling). 

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

Over het eerste middel, afgeleid nit 

(1) Raadpl. cass., 15 maart 1972 (Arr. ct'ss., 
1972, blz. 667). 

· (2) Cass., 7 maart 1973 (A1'1'. cass. , 1973, 
blz. 662). 

(3) Cass., 11 januari 1973 (A1'1·. cass., 1973, 
blz. 486). 
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de schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 780, inzonderheid 3°, en 1042 
van het Gerechtelijk W etboek, 

doo1·dat, om de huidige wedde die in 
aanmerking komt bij de berekening van 

· de aan eiser verschuldigde op7eggings
vergoeding op 729.293 frank per jaar 
vast te stellen, h et arrest verklaart 
« dat er geen rekening dient gehouden 
te worden m'et sommige gratificaties 
die gedaagde in hoger beroep heeft 
ontvangen, dat het ging om giften die 
appellante vrijwillig heeft toegestaan 
en die niet algemeen, bestendig en vast 
waren a ls bij de rechtspraak vereist om 
te lnmnen worden opgenomen in de 
contractuele elementen van de bezoldi
ging ... », 

te1·wijl het arrest noch door deze reden 
noch door enige andere reden antwoordt 
op de aanvullende conclusie waarin eiser 
met betrekking tot de jaarbasis van de 
bezoldiging deed gelden « dat, in tegen
stelling met wat de eerste appellante ten 
principale betoogt, de eerste rechter 
terecht heeft geoordeeld dat de bij
komende bezoldigingen die concluant 
ontvangen had, geen giften waren en 
derhalve in zi jn jaarlijkse contractuele 
bezoldiging moesten begrepen zijn .. . ; 
dat appellante zelf altijd beschouwd 
heeft dat deze premien en commissie
lonen van de bezoldi ging van concluant 
deel uitmaa.kten; dat zij er onder andere 
rekening mee gehouden heeft hij de 
berekening van het vakantiegeld, het
geen zij vanzelfsprekend niet had moeten 
doen indien het, naar zij beweert, gmg 
om giften » en door over deze conclusie 
niet te beslissen en in elk geva.l niet te 
zeggen of en waarom h et door eiser 
aangevoerde en wel bepaalde feit hetzij 
onjuist hetzij ter zake niet dienend was, 
het hof van beroep zijn beslissing niet 
regelmatig met reden,en omkleed heeft : 

Overwegende dat de in het middel 
overgenomen beslissing de redenen ver
m eldt wa.arom sommige door eiser ont
vangen gratificaties giften zijn die ver
weerster vrijwillig heeft toegestaan en 
geen, naar eiser beweerde, contractuele 
·elementen van zijn bezoldiging ; 

Overwegende dat het arrest zodoende 
passend antwoordt op eisers conclusie ; 
dat de rechter niet meer verplicht was 
te antwoorden op de tot staving van dez.e 
conclusie voorgedragen argumenten, die 
geen afzonderlijke middelen opleverden ; 

D at het middel niet kan worden aange
nomen; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 

de schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 780, in?onderheid 3°, 1042 
van het Gerechtelijk vYetboek, 1319, 
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wet
hoek, 

do01·dat, om afwijzend te beschikken op 
de eis tot betaling van erelonen voor de 
prestaties als raadgevend deskundige die 
eiser verklaarde voor verweerster te 
hebben verricht, niet a ls bediende, doch 
ter uitvoering van een overeenkomst 
van huur van diensten, het arrest zegt 
« dat h et bestaan 'ran het tweevoudig 
statuut waarop gei:ntimeerde zich bewept 
uit geen enkel geschrift blijkt ; dat het 
volgens h em moest worden afgeleicl uit 
de dubbele bezoldiging die gemtimeerde 
vanaf zijn indiensttrecling heeft genoten 
en verder is blijven ontvangen ; dat hem 
in het begin, buiten zijn bezoldiging, 
tegen ontvangbewijs 13.000 frank per 
maand aan d e kas beta.ald werd, h etgeen 
de laatste jaren tot 20.000 frank plus een 
dertiende maand verhoogd werd », 

tenvijl eiser in zijn conclusie deed gel
den " dat geen van de elementen van de 
zaak uitsluit dat .. . concluant tegelijker
tijd zelfstandig deskundige en directE:~ur 
van gemtimeerde op tussengeschil, Eta
blissementen M. De Wilde, was ; dat het 
bestaan van d~t tweevoudig statuut 
ontegenzeglijk bewezen ;s door het feit 
a ileen dat de Etablissementen De Wilde 
de aan concluant betaalde erelonen als 
dusdanig boekten ; dat de?,e handelwijze, 
waaruit d e betrekkingen tussen de par
tij en duidelijk bleken, het evidente bewijs 
vormt van de prestaties van concluant 
a ls zelfstandig raadgevend deslnmdige », 
zodat h et arrest de bewijskracht van die 
conclusie miskent, daar eiser, verre van 
aileen te b etogen dat het bestaan van 
een tweevoudig statuut moest afgeleid 
worden uit de dubbele bezoldiging, erin 
gewag maakte van het bewijs dat uit de 
boekhouding zelf van verweerster voort
vloeide (schending van de artikelen 1319, 
1320 en 1322 van het Burgerlijk vVet
boek), en de rechter, in elk geval, noch 
door de hierboven overgenomen reden 
noch door enige andere reden, antwoordt 
op deze conclusie en alleszins niet ver
meldt om welke feitelijke of rechtelijke 
reden hij ·die wil verwerpen, waaruit 
volgt dat zijn beslissing niet regelmatig 
met redenen is omkleed (schending van 
artikel 97 van de Grondwet, 780, inzon
derheid 3°, en 1042 van het Gerechtelijk 
Wetboek) : 

Overwegende dat het arrest, om t e 
beslissen dat eiser zich ten onrechte op 

r 
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het tweevoudige statuut van zelfstandig 
deskundige en van directeur van ver
weerster beriep, zich niet ertoe beperkt 
de in het middel overgenomen redenen te 
vermelden ; dat het oordeelt dat « hoe
we! volgens de gemeenschappelijke be
doeling van de partijen de betalingen 
aan de kas dienden tot bezoldiging 
van de prestaties van gedaagde in hager 
beroep (thans eiser) a1s raadgevend des
ktmdige, die gescheiden waren van zijn 
prestaties krachtens de huur van dien
sten, men niet kan begrijpen dat de be
dragen ervan alle maanden dezelfde 
waren; dat er van zelfsprekend een ver
schil had moeten bestaan tussen de be
zoldigingen naar gelang van de aard, het 
aantal en de omvang van de prestaties"; 
dat het onder meer nog erop wijst dat er 
geen lijst bestond tot staving van de 
erelonen en evenmin een afrekening hier
voor tot na het einde van het contract ; 

Dat de rechter zodoende d e r edenen 
opgeeft waarom hij eisers conclusie af
wijst en oordeelt dat de boekhouding van 
verweerster niet bewijst dat het daarin 
aangevoerde tweevoudige statuut be
stand; 

Dat het arrest de conclusie passend 
beantwoordt, zonder hieraan een nit
legging te geven die niet te verenigen is 
met de bewoord.ingen ervan ; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

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

6 december 1973. - 1e kamer. -
Voo?·zitte?·, Baron Richard, raadsheer 
waarnemend voorz itter. - Ve?·slaggeve?·, 
de H. Screvens. - Gelijkluidende con
clusie, de H. Velu, advocaat-generaal. -
Pleite1·s, de HH. Fally en A:nsiaux. 

1 e KAMER. - 6 december 1973. 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. - BURGERLIJKE ZA.KEN. 
- BESCHIKKENDE GEDEELTE DAT OP 
TEGElfSTR-IJDIGE REDENEN BERUST. -
NIET REGELll'lATIG GEMOTIVEERDE BE
SLISSING. 

tegenst1·ijdige 1·edenen bentst (1). (Art. 97 
Grondwet.) 

(BOURLET, 
T. NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 
« ATELIERS DE CONSTRUCTION 

DE LA BASSE-SAMBRE ll ,) 

ARREST (ve1·taling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 2 december 1971 door het Hof 
van beroep te Luik gewezen; 

Over bet eerste middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 97 van de Grond-
'\vet, , 

doonlat het bestreden arrest, na voor 
recht te hebben gezegd dat eiser aan ver
weerster verschuldigcl is « de kosten voor 
de arbeidskrachten waarvan hi.j de hulp 
heeft gekregen, hetzij dat zij rechtstreeks 
door gedaagde in hager beroep - thans 
verwet,rster - werden versrhaft, hetzij 
dat deze de prijs ervan zelf aan een clerde 
heeft betaald ,, beslist dat « deze arbeids
krachten moeten berekencl worden op een 
uurloon van 85 fr<tnk netto " en clit bedrag 
verantwoordt door op het in aanmerking 
te nemen basisloon, namelijk 40 frank 
p er uur, een coefficient van 112,45 t.h. 
toe te passen, 

tenvijl het vaststond dat deze door de 
eerste r echter toegepaste coefficient van 
112,45 t.h. werd aengerekend door de 
ondernerningen die personeel uitzenden; 
de i.oepassing ervan op verweerster voor 
haar personeelsleden die zij ter beschik
king had gesteld tijdens de aannemings
werken waarrnee eiser was belast, door 
hem bij conclusie werd bekritiseerd, 
in zoverre deze coefficient overeenkwam 
1net zekere kosten die verweerster niet 
had, zoals de winst op het uitzenden 
van p erson.eel, kosten voor gereedschap, 
voor socia le en verzekeringsbijclragen, 
voor bijzonder beheer ; het bestreden 
arrest, dat deze kritiek aanvaardt, in 
zijn redenen beslist dat de kosten voor 
de arbeidslu·achten die door verweerster 
in rekening mogen gebracht worden, 
moeten vastgesteld worden « zonder re
kening te houden met het percentage dat 
deze v ennootschap, verweerster, wil toe
voegen aan de kostprijs van h et werkuur, 
daar de aldus ar'gestane werklieden geen 

(1) Cass., 5 januari 1968 (.Arr. cass., 1968, 
Niet 1·egelmatig gemotivee1·d is cle beslissing blz. 610); vergl. cass. , 21 jlmi 1973 (i bid., 

wam·van het beschikkende gedeelte op 1 1973, blz. 1031). 
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uitzonderlijke beheerskosten vergden, of 
met de kosten voor sociale en verzeke
ringsbijdragen die, voor een alleszins 
vast personeel, bestaan, ongeacht het 
werk dat ze moet.en verrichten ; .. . niet 
bewezen is dat er kosten voor het ander 
gereedschap dan dat van Bom·let zelf 
dienden gemaakt te worden met betrek
lcing tot het werk van dit aanvullings
personfiJel » ; door niettemin te beslissen 
dat bet bedrag, dat van eisers factuur 
m6est worden afgetrokken, overeen
kwam met het uurloon van 40 frank te
gen de coefficient van 11.2,45 t.h., het 
arrest op tegenstrijdige redenen berust, 
zoclat een redengeving ontbreekt, en 
dus artikel 97 van de Grondwet heeft ge
schonden : 

Overwegende clat het hof van beroep 
niet zonder tegenstrijdigheid, eensdeels, 
heeft kunnen aannemen clat, overeen
komstig eisers opmerkingen, de kosten 
voor de aanvullende arbeidskrachten 
moeten worden vastgesteld zonder reke
ning te houden met. h et percentage van 
112,45 t.h. dat verweerster bij de kost
prijs van het werkuur wil voegen voor 
uitzonderlijke beheerskosten, " sociale en 
verzekeringsbij clragen », alsmede voor 
gereedschapskosten, en, anderdeels, zon
der verdere verantwoorcling het basis
uurloon heeft kt.mnen verhogen met het 
percentage van de coefficient van 
112,45 t.h., dat door eiser werd bekriti
seerd; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, zonder acht te slaan 
op het tweede middel, dat geen ruimere 
cassatie kan medebrengen clan die welke, 
bij de berekening van het door eiser 
verschuldigde loon, voortvloeit uit de 
onsplitsbaarheid van de bestanddelen 
van dit loon, vernietigt het bestreden 
arrest, behalve in zoverre bet beslist dat 
eiser aan verweerster verschuldigd is de 
kosten voor de arbeidskrachten waarvan 
hij hulp heeft gekregen, hetzij dat zij 
rechtstreeks door verweerster werden 
verschaft, hetzij dat deze de prijs ervan 
zelf aan een derde heeft betaald ; beveelt 
dat van dit arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van de gecleeltelijk 
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. 

6 december 1973. - 1e kamer. -
Voo1·zitte1·, Baron Richard, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, 

de H. Screvens. - · Gelijkluidende con
clusie, de H. Velu, advocaat-generaal. 
- Pleite1·, de H. Dassesse. 

1 e KAMER. - 7 december 1973. 

1° CASSATIE. - RECHTSPLEGING. 
BURGERLIJKE ZAKEN. SAMENVOE-
GING VAN ZAKEN. 

2° OVEREENKOMST. CONTRAC-
TANT DIE ZICH DOOR EEN AANGESTELDE 
OF DOOR EEN AGENT LAAT VERVANGEN 
VOOR DE UITVOERING VAN EEN CON
TRACTUELE VERBINTENIS. - AANGE
STELDE OF AGENT DIE. GEEN « DERDE » 
IS. 

3o AANSPRAKELIJKHEID . (BUITEN 
OVEREENKOMST).- CONTRACTANT 
DIE ZICH DOOR EEN AANGESTELDE OF 
EEN AGENT LAAT VERVANGEN VOOR 
DE UITVOERING VAN EEN CONTRAC
TUELE VERBINTENIS. - AANSPRAKE
LIJKHEID BUITEN OVEREENKOlliST VAN 
DE AANGESTELDE OF VAN DE BEAMBTE. 
- VOORWAARDEN. 

4° SCRIP- SCHEEPVAART. - ZEE-
VAART. RECHTSVORDERING VAN 
DE INLADER TEGEN DE STUWADOOR 
DOOR 'VIE DE REDERIJ ZICH LIET 
VERVANGEN VOOR HET LADEN VAN 
DE GOEDEREN. ~BESLISSING WAARBIJ 
DEZE VORDERING, GEGROND OP DE 
AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREEN
KOMST, ON1'VANKELIJK WORDT VER
KLAARD. - GEEN VASTSTELLING DAT 
DE TEN LASTE GELEGDE FOUT DE SCHEN
DING UITMAAKT VAN EEN VERBINTENIS 
DIE AAN DE UITVOERING VAN RET 
VERVOERCONTRACT VREEMD IS EN DAT 
ZIJ SCHADE HEEFT VEROORZAAKT DIE 
VREEMD IS AAN DE UITVOERING VAN 
DIT CONTRACT. - 0NWETTELIJKHEID. 

1° W annem· veTscheidene pa1·tijen tegen 
dezelfde beslissing voo1·ziening in cas
satie instellen, voegt het Hoj ambts
halve deze voo1·zieningen sam en ( 1), 
zeljs indien een van de pm·tijen zich 
bovendien in cassatie heejt voo1·zien 
tegen een in dezeljde zaak gewezen 
beslissing alvoTens 1·echt te doen. 
(Art. 1083 G.W.) 

(1) Cass., 18 januari 1973 (.Arr. cass., 1973, 
blz. 511). 

l 
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2o W annee1· een cont1·actant zich doo1· een 
aangestelde of een agent laat vm·vangen 
om een cont1·actuele veTbintenis 1tit te 
voe1·en, is deze aangestelde of deze 
agent geen « denle » t.a.v . de ttitvoe1·ing 
van het cont1·act en t.o.v . de mecle
cont?·actant ( l). 

3o W annee1· een cont1·actant zich do01· 
een aangestelde of een agent heeft laten 
ve1·vangen om een cont?·actttele ve?·bin
tenis uit te voeTen, lean deze aangestelde 
of deze agent slechts ext?·a-contmctueel 
aanspmlcelijlc gesteld wonlen indien 
de hem ten laste gelegde fou.t de schending 
ttitmaalct, niet van cle cont?·actttele ve1· 
bintenis, doch van een ve1·plichting die 
aan iede1·een is OJJgelegcl, en indien deze 
fout ande1·e dan aan de slechte uitvoe1·ing 
van het cont1·act te wijten schacle heeft 
ve?·oo?·zaalct (2). 

4° Onwettelijlc is de beslissing wam·bij 
ontvanlcelijlc wonlt ve1·lclaa1·d cle vonle
Ting die op de aanspmlcelijlcheid bttiten 
ove1·eenlcomst gegToncl en ingesteld is 
doo?" de inlade?" tegen de stuwadoo1· cloo?" 
wie de 1·ede1·ij zich heeft laten ve1·vangen 
voo1· het laden van de goede?'e?1, zoncle1· 
vast te stellen clat de fottt wellce aan 
de agent van de 1·ede1·ij wonlt ten laste 
gelegd, cle schending ttitmctalct van een 
ve1·plichting die aan iede1·een is OJJge
legd en niet van een cont1·actuele ve?· 
bintenis noch dat cleze fotd andeTe dan 
aan de slechte uitvoe1·ing van het ve?·
voe?·cont?·act te wijten schacle heeft ve?·
oo?·zaalct. 

(VENNOOTSCHAP NAAR ENGELS RECHT 
« ROYAL INSURANCE COMPANY », 
T. NAAJVILOZE VENNOOTSCHAP « WILLIAM 
H. llfULLER » ; NAAMLOZE VENNOOT
SCHAP « lVrULLER -THOMSON » EN NAAllf
LOZE VENNOOTSCHAP «WILLIAM H . 
MULLER EN C 0 », IN VEREFFENING, 
T. VENNOOTSCHAP NAAR ENGELS RECHT 
«ROYAL INSURANCE COl\fPANY ».) , 

Advocaat-gene1·aal Pattl .1VIaha1tX heeft 
in hoofdzaalc het volgende gezegcl : 

E en door de Royal Insurance Cy 

(1) DE PAGE, Tmite de d1·oit civil belge, d. III, 
nrs . 401 en 402, en de noten 2 en 3 onder clit 
Iaatste nummer. 

(2) Raadpl. J . DABIN, "Responsabilite de
lictu elle et quasi delictuelle "• Rev. crit. it£7'. 

belge, 1955, biz. 216 en volg., inzonclerheid 
nr. 10; SAVATIER, Tmite de la 1·esponsabilite 

verzekerde fabrikant had speciaal mate
rieel verkocht, dat over zee n aar het· 
buitenland moest vervoerd worden. Dit 
materieel was ingepakt in verschillende 
kisten _die volgens welbepaalde onder
richtingen van d e verkoper 1noesten 
ingeladen worden. De vennootschap Wil
liam en Co, thans in vereffening, werd 
door de zeevervoerder met deze inlading 
belast. Tijdens de werkzaamheden van 
inlading stortte een kist op de kaai en 
het dam·in ingepakte materieel werd 
ernstig beschadigd. 

V olgens de vaststellingen van de be
streden arresten « gebeurde het ongeval 
toen de koopwaar reeds aan de kapitein 
van het sch.ip was toevertrouwd en de 
uitvoering van het vervoercontract een 
aanvang had genmnen ». 

De Royal Insurance Cy stelde de ver
koper schadeloos en da.gvaardde de 
vennootschap William Muller en Co 
tot terugbetaling van de aldus betaalde 
vergoeding. De eis was gestetmd op de 
aquili aanse aansprakelijkheid en vor
derde uitclrukkelijk « d e gedaagde 
aansprakelijk te verklaren, op basis van 
artikel 1382 van het Burgerlijk Wet
hoek, voor de schade aan de litigieuze 
kist berokkend ». 

De alsdan verwerende vennootschap 
deed bij conclusie gelden dat de vorde
ring niet ontvankelijk was, vermits de 
haar verweten fout erin bestond de 
onderrichtingen van de verkoper niet 
te hebben na.geleefd en die beweerde 
fout begaan werd terwijl z1j het ver
voercontract in de plaats van de ver
voerder uitvoerde. 

De rechtbank van koophandel ver
ldaarde de eis · ontvankelijk, doch niet 
gegrond omdat, naar het om·deel van de 
rechtbank, een fout niet ten genoege van 
recht bewezen was ; wat de ontvankelijk
heid van de. eis betreft, bevat het vonnis 
geen enkele grond. 

Bij een eerste . arrest, gewezen op 
27 februari 1970, verldaart het hof van 
beroep de eis ontvankelijk, omdat « de . 
omstandigheid (dat h et ongeval gebeurcle 

civile, d. I, nr. 152; ,J. VANRYN, noot in Rev. 
crit. itt1'. lJelgP, 1957, biz. 308. 

Over de sam~nloop van de contract.uele 
aansprakelijkheid en cle aanspl'akelijkheid 
b uiten overeenkomst raadplege men cass., 
13 februari'1930 (Bttll . en PAsiC.,· 1930, I, 115)• 
en noot 4, 7 november 1969 (A1'1·. cass., 1970, 
blz. 241) en de noot, 4 juni 1971, redenen 
(ibicl., 1971, biz. 989), a lsmede de conciusie van 
het openbaar ministerie v66r het onderhavig 
arrest. 



t--

- 397 

terwijl de uitvoering van het vervoer
contract een aanvang had genomen) 
de inlader geenszins belet - onajhanke
lijk van de a l dan niet t egenover de 
zeevervoerder ingespannen actie - even
tuele rechten op grand v an een bedreven_ 
fout te doen gelden t en opzichte van 
een de1·de, die, zoals de toenmalige 
gei:ntimeerde, niet d eelnam. aan het 
sluiten van h et eigenlijk vervoercon-
tract ». . 

H et hof van beroep neem.t aldus in 
algemene bewoordingen aan dat de in
lader, onafhankelijk van de op het 
vervoercontract geste1-mde contractuele 
vordering, een extra-contractuele of aqui
liaanse vordering kan inst ellen tot ver
goeding van de schade voortspruitend 
uit de uitvoering v an dit contract. R et 
neemt insgelijks aan dat de uitvoerings
agent, die door de vervoerder ermee 
belast wordt de verbintenissen welke 
uit het vervoercontract voortspnuten 
in zijn plaats uit te voeren,. als een d erde 
client besch ouwd te worden omdat hij 
geen deel neemt aan h et sluiten van het 
eigenlijk vervoercontract. 

Bij een tweede arrest, gewezen op 
26 juni 1970, verklaart het hof van be
roep d e vordering gegrond omdat « het 
p ersoneel van h et stouwersbedrijf de 
ondubbelzinnige op d e kist geschilderde 
aanduidingen veronachtzaamde », wat 
het ongeval « als onvermijdelijk gevolg » 
had. 

Dit arrest r eleveert o.m. dat « de 
aangestelde stuwadoor slechts een v er
bintenis van en v oor de rederij - d.i . d e 
vervoerders· - volbracht » en dat « de 
assuradeur ten laste van d e stuwadoor 
enkel de foutieve uitvoering bewijst v an 
een verbintenis in feite voortspruitend 
uit het vervoercontract ». 

H et hof van beroep schijnt aldus zijn 
beslissing op d e contractuele aansprake
lijkheid te ste1-men, terwij l de eis enkel 
op d e aquiliaanse aansprakelijkheid is 
gegrond. 

B eide arresten worden door de ven
nootschappen Muller-Thomson en vVil
liam Miiller aangevallen. 

(1) PLANIOL, noot inDall. Ph., 1907, I , 97; 
J. VAN R YN, R esponsabilite aqtdlienne et 
cont?·ats en d1·oit positif, m·s. 75 tot 101. 

(2) MAZEAUD en TUNC, d. I, nr. 174; 
PLANIOL en RIPERT, d. VI, nr. 493; COLIN 
en CAPITANT, d. II, ru·. 193; JossERAND, 
d. II, ru·. 482; DE PAGE, d. II, nr. 927; 
PIRSON en DEVILLE, T1·aite de la 1'eSj)C1tsabi
lite civile, d. I, nrs. 27 en 28; J. RuTSAERT, 

Het arrest van 26 jw1i 1970 beslist 
voorts dat de door d e rederij aangestelde 
stuwadoor onder d ezelfde aansprakelijk
heidsvoorwaarden als de rederij is opge
treden t egenover de m edecontractant in 
d e vervoerovereenkomst en dat, bij 
gebrek aan een waaTdeaangifte, de door 
d e zeevervoerder aan het werk gestelde 
stuwadoor, evenals de zeevervoerder, 
bij toepassing van artikel 91 van de 
zeewet, slechts tot beloop van 17.500 fr. 
p er eenheid kan gehouden zijn. 

Ret arrest v eroordeelt de vennoot
schap William Muller tot de aldus 
beperkte vergoeding. 

Tegen deze beslissing komt de Royal 
Insurance Cy op. 

* * * 
D e vraag of de contractuele aan

sp.rakel ijkheid de extra-contractuele aan
sprakelijkheid uitsluit dan we! of beide 
aansprakelijkheden verenigbaar zijn en 
sam enlopen heeft eertijds de rechtsleer 
en de rechtspraak grondig verdeeld . 

Zekere auteurs m eenden dat arti 
kel 13 8;~ van het Burgerlijk \Vetb oek, 
hetwelk « elke daad van de mens » be
doelt, een algemene draagwijdte h eeft en 
derhalve ook toepass ing moet v inden 
wanneer gelaedeerde en schadeveroor
zaker hun verhouding b ij overeenkom st 
bepaald hebben (1). 

Andere auteurs oordeelden dat d e 
wetgever d e contractuele en de extra
contractuele aansprakelijkheid afzonder
lijk geregeld heeft en dat het ene stelsel 
h et andere uitsluit (2) . 

Sommige auteurs me·enden dat die 
~tellingen te absoluut waren en namen 
aar: , de enen, dat de , samenloop, d e 
anderen , dat d e uitsluiting niet zonder 
belangrijke uitzonderingen gingen (3). 

Andere auteurs n og waren de m ening 
toegedaan dat er geen funclamenteel 
verschil was tussen beide aansprakelijk
h eden (4) . 

D e rechtspraak was insgelijks ver
cleeld : de Franse rechtspraak (5) deed 

" De !'exclusion de Ia responsabilite delictuelle 
entre contractants "• B.J., 1932, 289. 

(3) J. VAN RYN, op. cil ., nrs. 187, 188 en 
195, en noot in Rev. crit. itw. belge, 1957, 
biz. 297 en volg. ; BRUN, Rapp01·ts et clomaines 
cles 1'esponsabilites cont?·actuelle et deli ctuelle ; 
SA VA TIER, T1'Dite de 1·esponsabilite civile, d . I, 
nrs. 148 en volg. 

(4) MAZEAUD en TUNC, d. I , nrs. 97 en 
volg. 

(5) Ca.ss. fr., 21 januari 1890 (D .P., 1891, I, 
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meestal uitspraak in de zin van de onver
enigbaarheid van beide aansprakelijk
heden, terwijl de Belgische recht
spraak (6) die verenigbaarheid gewoon
lijk aannam. 

Het ligt niet in mijn bedoeling de 
elementen van deze controverse uiteen 
te zetten. Zij werclen ldaar en cluideiijk 
belicht in de handleicling van het 
Repe1·toi1·e pmtiqtte du d1·oit belge· getiteld 
Responsabilite (7) en tevens in het 
Tmite de la 1·esponsabilite civile gepu
bliceercl in de N ovelles door professor 
Dalcq (8). 

Nu worclt doorgaans aangenomen (9) 
dat eenzeifde onrechtmatige en schacle
berokkenende daad tot een enkele aan
sprakelijkheid aanleiding geeft en dat, 
wanneer de gelaedeerde en de schade, 
veroorzaker door een overeenkomst ge
bonden zijn, de schade welke door de 
uitvoering van de overeenkomst be
roldrend wordt door de regelen van de 
contractuele aansprakelijld1eid beheerst 
is. Er woTClt ook aangenomen dat het te 
dien einde niet volstaat dat de onrecht
matige daad begaan wordt te1· gelegen
heid van de ttitvoe1·ing van cle oveTeenlcomst, 
doch dat vereist is dat die daad een 
wanttitvoe1·ing uitmaakt, d;w.z. dat de 
schuldenaar een verbintenis miskent 
waartoe hij krachtens de overeenkomst 
gehouden was. 

Zulks heeft tot gevolg, dat de ter 
gelegenheid van de uitvoering van een 
overeenkomst begane fout de extra
contractuele aansprakelijld1eid in het 
leven kan roepen indien de fout de 
schending is van een algemene plicht en 
niet van een uit de overeenkomst voort
spruitende verbintenis, en indien daaren' 
hoven die fout een extra-contractuele 
schade veroorzaakt. 

Het is weUicht niet van belang ont
bloot eraan te heri.nneren, dat de recht
spra.a.k van het Hof op dat stuk, deze 

380); 14 en 15 januari 1918 (Si·r., 1920, I, 
71); 6 april1927 (Si1·., 1927, I, 201); 9 maa.rt 
1936 (D .H., 1936, 233); 24 novembe1· 1954 
(J.C.P., 1955, II, 8624); 23 juni 1955 (ibid., 
8981); 16 november 1955 (Dall., 1956, J., 61). 

(6) Cass., 28 maart 1889 (Bull. en P.asrc., 
1889, I, 161); 5 oktober 1893 (ibid., 1893, I, 
321); 16 oktober 1902 (ibid., 1902, I, 350) ; 
17 oktober 1907 (ibid., 1907, I , 371); 16 ja
nuari 1908 (ibid., 1908, I, 86); 2 maart 1922 
(ibid., 1922, I, 183); 10 januari 1929 (ibid., 
1929, I, 55); 13 februari 1930 (ibid ., 1930, I, 
115); 

Verg. cass., 7 november 1960 (A?'1'. cass ., 

laatste jaren, aanzienlijk heeft geevo
lueerd. 

Bij zijn eers~e arresten heeft het Hof 
duidelijk stalling genomEn ten voordele 
van de verenigbaarheid van de contrac
tuele en van de delictuele aansprakelijk
heid en aan de gelaedeerde de keuze 
gelaten tussen beide aansprakelijld1eclen. 

Het zij mij toegelaten clit met enkele 
arresten te verduidelijken. 

Het arrest van 28 maart 1889 (10}, 
het eerste dat over clit vraagstuk uit
spraak deed, verldaarde tlitdrukkelijk : 
« quand m1e personne asstune conven
tionnellement ! 'obligation de prester 
certains soins auxquels, sans cette con
vention, elle n'am·ait pas ete tenue, et 
qu'elle les neglige ou les omet, elle peut, 
si le cas y echet, etre pourstlivie soit 
par !'action clerivant du contrat, soit 
par !'action aquilienne ». 

Het arrest riep, tot staving van die 
bAslissing, het Romeinse recht in en 
voegde daaraan toe dat deze beslissing 
van de Romeinse reC'htsgeleerden in het 
moclerne recht al haar geza.g heeft be
waard. 

De heer aclvocaat-generaal Bosch ver
k laarde insgelijks in zijn conclusie (11 ) : 
« II faut ten.ir pour cert;:tin .. . que lors
qu'tme faute, dans le sens general du ter
Ine, est enmeme temps !'inexecution d\m 
contrat, la victime de la faute a tottt ct 
la jois contre son auteur une action basee 
sur !'article 1382 et tme action basee sur 
le contrat >>. 

Het arrest van 5 oktober 1893 (12) 
bevestigt, om de verjaring voorzien bij 
artikel 12 van de wet van 17 april 
1878 aan te nemen, dat « ! 'action du 
clefendeur, bien que s'appuyant, en 
apparence, tmiquement sur !'inexecu
tion du contrat de transport, se conjoncl 
en realite avec ! 'action fondee sur les 
articles 1382 et 1384 du Code civil ». 

Het arrest van 16 oktober 1902 (13) 
luidt dat, « suivant les principes gene
raux, !'existence d'tul contrat de louage 

1960, blz. 240); 4 jlmi 1971 (ibid ., 1971, 
blz. 989). 

(7) R6p. p?·at . dud?·. belge, v 0 ResJwnsabilite, 
ill'S. 180 en volg. 

(8) DALCQ, Tmite de la ?·esponsabilile ci.vile, 
d . I, 2• nitg., nrs . 32 en volg., inzonderheid 
nrs. 118 tot 175. 

(9) DALCQ, op. cit., ill'S. 176 tot 182. 
(10) Bttll. en P.A.siC., ~889, I, 161. 
(11) Bttll. en P.asrc., 1889, I, 163. 
(12) Bttll. en PASIC., 1893, I, 329. 
(13) Bttll. en PAsrc., 1002, I, 350. 
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de services n 'a pas necessaiTement pour 
consequence de faire disparaitre la 
faute aquilienne "· 

Het arrest van 13 februari 1930 (14) 
beslist, in bewoordingen welke bij die 
van het arrest van 1889 dienen verge
leken te worden, dat, « en prescrivant 
Ia reparation par chacun de tout dam
mage cause a la personne d'autrui et a ses 
biens, !'article 138,2 du Code civil a 
edicte une regie dont !'observation 
s'impose, en p1·incipe, a tous et en toutes 
circonstances ,, en dat « la regie ne cesse 
pas de trouver son application des 
qu'un contrat a ete !'occasion du dam
mage"· Het arrest steunt deze beslis
singen op de overwegingen dat « le fait 

· de s'engager, dans un contrat, a veiller 
tout specialement aux biens ou a la per
sonne d'un contractant n 'enleve pas, 
pm· lui-meme, toute action qua.si delic
tuelle ace dernier, pour lui reserver seule
ment, en cas de dommage, !'action nee 
du contrat ,, dat « la coexistence de 
deux actions, nees de rapports de droit 
differents, se conyoit quand ces deux ac
tions tendent a la. meme fin)) en dat 
« il n'y a pas lieu de croire que le legis
lateur du Code civil ait voulu s'ecarter 
de ces principes deja admis par le droit 
romain "· 

Het Hof merkt op dat hoewel dit 
arrest, zoals het arrest van 1889, op 
het Romeins recht stetmt, het echter 
niet zo absoluut is en slechts een zekere 
verenigbaarheid van de contractuele 
en de delictuele aansprakelijkheid aan
neemt. 

Het arrest vond niettemin weinig 
bijval in de rechtsleer. 

In een merkwaardige studie gepubli
ceerd in 1932 in La Belgique Judi
ciai1·e (15) schreef Raadsheer Rutsaert, 
toen advocaat, in verband met voormeld 
arrest : « Malgre !'incontestable autorite 
qui s'attache a tme jurisprudence aussi 
fermement etablie, on nous permettra de 
dire qu'elle ne nous convainc pas»; schrij
ver zet omstandig en overtuigend de rede
nen uiteen die, overeenkomstig de titel 
van de studie, «!'exclusion de la responsa
bilite delictuelle entre contractants » 
rechtvaardigen. 

(14) Bull. en .PAsrc., 1930, I, 115, en noot 4. 
(15) J. RUTSAERT, " De !'exclusion de la 

responsabilite delictuelle entre contractants ,, 
Belg. jud., 1932, kol. 289 en volg. 

(16) DE PAGE, d. II, re druk, nrs. 926 en 
927. 

(17) Zie ook J. VANRYN, « Le concours des 
responsabilites contractuelle et delictuelle ,, 

Professor De Page schreef zijnerzijds 
in het tweede deel van zijn Tmite de 
d1'0it civil belge (16), verschenen in 1934 : 
« Admettre, comme semble le faire Ia 
Cour de cassation de Belgique,_ que !'ac
tion est 1·ecevable, taut sur la base aqui
lienne que contractuelle, est une affirma
tion platonique si, au fond, on est oblige 
de reconnaitre que, seule, la responsabili
te contractuelle s'applique "· De geleerde 
auteur geeft voorts breedvoerig de rede
nen te kennen die- hein ertoe leiden te 
besluiten dat (( la separation des deux 
responsabilites est une chose evidente 
de soi, un p1·incipe et non une exception 
comme on a voulu le soutenir ,, aldus 
zinspelend op het proefschrift gepubli
ceerd in 1933 door Mr. Van Ryn en 
getiteld Responsabilite aqttilienne et con
tmts en d1·oit positij ( 1 7). 

Een gelijkaardige kritiek werd uitge
sproken door de professoren Dabin en La
gasse in « Overzichten van rechtspraak " 
verschenen in 195.2, 1955, 1959 en· 1963 
in de Revtw e1·itique de jtt?'ispntdence 
belge (18) en door Mr. Roger Dalcq, 
in een zeer belangrijke studie gepubli
ceerd in 1955 in de Revue genemle des 
asstwances et des 1·esponsabilites ( 19) en in 
« Overzichten van rechtspraak" versche
nen in 1968 in voormelde Revue (,20). 

Het Hof schijnt niet ongevoelig voor 
die kritiek te zijn gebleven en heeft in 
twee latere arresten zijn rechtspraak 
verder genuanceerd. 

Een eerste arrest van 7 november 
1969 (.21) beslist « dat uit de enkele om
standigheid dat er tussen hem die de 
schade heeft veroorza.akt en het slacht
offer ervan een overeenkomst bestaat, 
niet volgt dat een extra-contractuele 
aansprakelijkheid uitgesloten is ». Het 
vernietigt het bestreden arrest omdat het 
« besliste dat de extra-contractuele aan
sprakelijkheid ten deze uitgesloten is op 
de enige grond dat, vermits er tussen eiser 
en verweerder een overeenkomst geslo
ten was, men ten deze op contractueel 
terre.in staat, zonder de verbintenissen na 
te gaan welke, krachtens de overeen-

Rev. crit. itt>'. belge, 1957, blz. 297 en volg. 
(18) Rev. crit. jto·. belge, 1952, blz. 57, 

nr. 3; 1955, blz. 216, nr. 17; 1959, blz. 175, 
nr. 204 ; 1963, biz. 257, nrs. 2 en 3. 

(19) .Rev. gen. ass. et ..esp., 1955, nr. 5480. 
(20) Rev. crit. jtvr. belge, 1968, blz. 133 en 

volg. ; zie ook Tmite de b •·esponsabilite civile, 
ms. 154 en 155. 

(21) An·. cass., 1970, blz. 241, met noot. 
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komst, voor elke van de partijen in het 
!even werden geroepen », 

Een tweede arrest, van 4 juni 1971 (22), 
verklaart « dat uit de vaststellingen van 
h et bestreden arrest blijkt dat het recht 
waarvan de krenking de grondslag van 
de ingestelde vordering uitmaakt 
aileen aan het door partijen gesloten con
tract zijn ontstaan en zijn bestaansvoor
waarde te danken heeft, en da.t de opge
lopen schade enkel aan tekortkomingen 
aan de uit gezegd contract voortsprui
tende v erbintenissen te wijten is » ; het 
arrest. beslist « dat de gevolgen van be
doelde krenking dienvolgens tussen de 
contractanten uitsluitend door de prin
cipes die de contractuele aansprakelijk
heid regelen beheerst worden » en <t dat 
het grof karakter van de gepleegde nala
tigheid geen wijziging medebrengt van 
de aard van de toepasselijke aansprake
lijkheid "· 

* * * 
Inachtneming van de door deze arres

ten gehuldigde principes blijkt zich op te 
dringen. 

Artikel 1382 van het Burgerlijk Wet
hoek is weliswaar in algemene bewoorclin
gen opgesteld en, luidens artikelll35 van 
ditzelfde wetboek, verbinden overeen
komsten niet aileen tot hetgeen daarin 
uitdrukkelijk bepaald is maar ook tot 
alle gevolgen die door de billijld1eid, het 
gebruik, of de wet aan de verbintenis, 
volgens de aard ervan, worden toegekend. 

Niets verbiedt echter de partijen die 
een overeenkomst sluiten de gevolgen 
van de slechte uitvoering of niet-uit
voering ervan te regelen zoals zij het ver
langen, vermits wettig aangegane over-. 
eenkomsten degenen die ze hebben 
aangegaan tot wet streldmn en de bepa
lingen van artikel 1382 de openbare orde 
niet raken (23), in zover de onrechtma
tige daad geen opzettelijke inLreuk op 
de strafwet uitmaakt (24) en de dader 
niet vrijgesteld wordt van de gevolgen 
van zijn eigen bedrog of van zijn eigen 
grove fout (25). 

vVanneer de gelaedeerde en de schade-

(22) A?T. cass ., 1971, biz. 989. 
(23) Cass., 21 februari 1907 (Bttll. en 

PASIC., 1907, I, 135), 29 september 1972 
(A?'?'. cass., 1972, biz. 121) en noot 1. 

(2.4) Zie noot R. H., onderaan cass., 
14 maart 1939, Bttll. enPAsiC., 1930, I, biz.140. 

(25) Cass., 25 september 1959 en conciusie 
van het openbaar ministerie (Bttll. en PASIC., 
1960, I, 11 ;3). 

veroorzaker een overeenkmnst aange
gaan hebben, is de schade, voortgevloeid 
u.it het niet-naleven van een verbintenis 
waartoe een partij krachtens de over
eenkomst gehouden was, enkel door de 
principes van de contractuele aansprake
lijld1eid geregeld. 

Wanneer er echter, ter gelegenheid van 
de uitvoering van een overeenkomst, een 
fout wordt begaan die los staat van- de 
door de overeenkomst opgelegde ver
bintenissen, kan de onrechtmatige en 
schadeberokkenende daad aanleicling ge 
ven tot de extra-contractuele aansprake
lijld1eid, met uitsluiting van de contrac
tuele aansprakelijkheid, indien die daad 
schending van een algemene plicht 
uitmaakt en indien zij daarbij een extra
contractuele schade veroorzaakt. 

Zoals de vennootschappen Miiller
Thomson en William Miiller, met Sava
tier (26) , laten opmerken (biz. 6), « pour 
qu'il y ait concours de responsabilites, 
il faut qu'1.me faute clommageable distincte 
se joigne a la violation (q'engagements 
contractuels). Cela suppose deux chases : 
d 'une part, que le fait incrimine ait man
que a un devoir independant du con
trat ... , d'autre part, que le dommage 
cause par cet acte ait porte atteinte a 
1.m bien patrimonial ou moral de la 
victime, autre que le simple benefice du 
contrat ». 

Deze principes moeten des te meer in 
acht genomen worden wanneer, zoals ten 
deze, de fout wordt gepleegd en de schade 
veroorzaakt ·door een aangestelde of een 
uitvoeringsagent die een contractant in 
zijn plaats stelt om het contract geheel 
of gedeeltelijk uit te voeren. 

In strijd met wat het arrest aanneemt, 
kan die aangestelde of agent niet als een 
« derde '' beschouwd worden. Hij is 
!outer het instrmnent waardoor de con
tractant het contract uitvoert en de fout 
die door hem in de uitvoering van de ver
bintenissen van de contractant die hem 
aanstelt wordt begaan, moet beschouwd 
worden als de fout van die contractant 
zelf. 

D e voorziening van voormelde ven
nootschappen beroept zich desbetref
fende terecht op de leer van De Page (27) 
en Dabin (28). · 

(26) SAVATmR, T mite de ?'esponsabilite 
civile, d. I, nr. 152; zie ook J. VAN RYN, 
Rev. crit. itt?'. belge, 1957, biz. 308. 

(27) DE PAGE, d. III, nrs. 401 en 402, met 
noten 2 en 3 ;· zie ook d. IV, ru·. 859, 2°, en 
nr. 888. 

(28) " Responsabilite delictuelle et quasi 
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Het eerste bestreden arrest overweegt 
dat de vennootschap William Muller als 
uitvoeringsagent van de vervoerder op
trad om een contractuele verbintenis van 
deze laatste tegen de inlader uit t e voe
ren. H et stelt geenszins vast dat de aan 
voormelde vennootschap verweten fout 
en de door die fout veroorzaakte schade 
onafhankelijk zijn van de uitvoering van 
het vervoercontract. 

T erecht voert h et eerste middel van 
de voorziening van de vennootschappen 
Thomson-Muller en William Muller dar
halve aan dat de tegen d e vennootschap 
William Miiller op aquiliaanse grand in
gestelde vordering niet ontvankelijk was. 

H et inwilligen van h et middel gericht 
tegen b et arrest van 27 februari 1970 
en de vernietiging van dit arrest zal d e 
vernietiging m edebrengen van . h et arrest 
van 26 juni 1970, dat de eis gedeeltelijk 
gegrond verklaart ; het ontneemt aldus 
elk nut aan het onderzoek van de tegen 
dit arrest gerichte middelen (29). 

D e vernietiging van dit laatste arrest 
maakt insgelijks doelloos de voorziening 
van de Royal Insurance Cy en h et ter 
staving van deze voorziening voorge
stelde middel. 

Besluit : vernietiging van de bestreden 
arresten, kosten aangehouden. 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op de best~eden 
arresten, op 27 februari en 26 juni 1970 
door het Hof van beroep te Brussel gewe
zen; 

Overwegende dat de voorzieningen in 
de onder nummers 1033 en 1154 op de 
algemene rol ingeschreven zaken tegen 
voormeld arrest van 26 j1.mi 1970 ge
richt zijn ; dat de voorziening in voor
melde zaak nr. 1154 bovendien tegen h et 
arrest van 27 februari 1970 gericht is ; 
dat de voorzieningen ambtshalve moeten 
worden samengevoegd ; 

I . Over de voorziening van de eiseres 
sen naamloze vennootschap « Muller
Thomson » en naamloze vennootsch ap 
" William H. Miiller & Co » in vereffe 
ning: 

A . In zoverre de voorziening gericht is 
t egen het arrest van 27 februari 1970 : 

delictuelle », Rev. crit. iu'·· belge, 1955, biz. 216, 
nr. 10. 

(29) Cass., 23 januari 1969 (A?'?'. cass. , 1969, 
biz. 498); 26 april 1972 (ibid., 1972, biz. 807) . 

[ 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1121, 1134, 1135, 
1136, 1137, 1142, 1140, 1147, 1165, 1382, 
1383, 13~4, 1994 van het Burgerlijk 
W etboek, 59 en 91, A, §§ II en III, 2°, 
van hoek II van het ·W etboek van koop
handel (artikel 91 gewijzigd bij artikel 1 
van de wet van 28 november 1928}, 

do01·dat, nu het vaststaat dat verweer
ster, gesubrogeerd in de rechten van 
de afzender; op grand van artikel 1382 
van het Burgerlijk W etboek, van eiseres, 
stouwersbedrijf aangesteld door de rede
rij , vergoeding vorderde van de schade 
veroorzaakt aan een machine op het 
ogenblik dat de kist die ze bevatte " in de 
hijstouwen was geklemd en enkele meters 
hoog was opgetild, zodat zij r eeds aan de 
kap itein was toevertrouwd en de uitvoe
ring van h et vervoercontract dus een 
aanvang had genomen >>, h et arrest van 
27 februari 1970 de exceptie van niet
ontvankelijkheid van eiseres, die steunde 
op h et feit dat de schade het gevolg was 
van een contractuele font van de ver
voerder en dat, in geval van contrac
tuele fout, d e benadeelde op aquiliaanse 
basis niet k an optreden t egen de stuwa
door die aangesteld werd door de rederij, 
verwerpt en de aquiliaanse vordering ge
grond (lees : ontvankelijk) verklaart met 
als reden dat de omstandigheid dat de 
uitvoering van het vervoercontract een 
aanvang had genmnen de inlader geens
zins belet, onafhankelijk van de al dan 
niet (ten deze : niet) t egen de zeevervoer
der ingestelde rechtsvordering, eventuele 
rechten op grand van een b egane fout 
te doen gelden tegen een derde die, 
zoals eiseres, niet deelnam aan het 
sluiten van het eigenlijke vervoercon
tract, 

te1·wijl, wanneer de niet-uitvoering van 
een contract voortspruit uit een fout van 
de aangestelde of de uitvoeringsagent 
van een der contractanten, de andere 
partij slechts over een vordering tegen 
zijn medecontractant beschikt, en wel 
een contractuele vordering, zonder dat 
die aangest elde of agent t en aanzien van 
het contract k an worden beschouwd als 
een derde die op quasi-delictuele basis 
kan worden aangesproken ; op het plan 
van de uitvoering van h et contr;act, de 
benadeelde aileen zijn medecontractant 
kent, wiens aangestelde slechts een agent 
of een instrument is geweest; de quasi
delictuele aansprakelijld1eid slechts in 
aanmerking kan komen als de fout van de 
agent geen v erband houdt met d e u it 
voering van de uit het contract voort
vloeiencle verbintenissen en als de schade 

1 



-402-

niet zniver contractueel is, hetgeen noch 
opgeworpen noch vastgesteld werd; zo
dat, door te beslissen dat de vordering 
die door verweerster, in de bovenaange
haalde omstandigheden, uitslnitend op 
grand van de aquiliaanse aansprakelijk
heid van eiseres voor haar aangestelden 
was in.gesteld, ontvankelijk was, het 
arrest de regels van de quasi-delictuele 
aansprakelijkheid (schendi1.1g van de arti
kelen 1382, 1383 en 1384 van het Burger
lijk Wetboek) zowel als die van de con
tractuele aansprakelijkheid (schending 
van de andere aangehaalde wetsbepalin
gen van het Burgerlijk W etboek en van 
het Wetboek van koophandel) schendt : 

Overwegende dat tweede eiseres, in 
wier rechten eerste eiseres thans optreedt, 
in conclusie liet gelden dat de verrich
tingen, waaruit de litigieuze schade is 
ontstaan, een deel vormden van de uit-

. voering van het tussen de inlader en de 
rederij gesloten contract en dat, in geval 
van contractuele fout, de benadeelde 
tegen de stuwadoor die door de rederij 
wordt aangesteld niet op aqniliaanse 
grand kan optreden ; 

Overwegende dat het arrest zich ertoe 
beperkt vast te stellen dat verweerster, 
als gesnbrogeerd in de rechten van de 
inlader, vergoeding nastreeft van de door 
het personeel van het stonwersbedrijf 
van tweede eiseres aan een hydraulische 
draaimachine veroorzaakte schade, wan
neer die machine, in een houten kist 
verpakt, bij het ophijsen, op de kaai 
neerstortte, dat het ongeval gebenrde 
toen de kist aan de kapitein was toever
tronwd en de uitvoering van het ver
voercontract dus een aanvang had gena
men en dat de aan tweede eiseres 
verweten font bedreven werd in de loop 
van de inscheping, waarmede zij, ter 
nitvoering van de vervoerovereenkomst, 
door de rederij was belast ; 

Dat het arrest de op artikel 1382 van 
het Burgerlijk W etboek gesteunde vor
dering van verweerster ontvankelijk ver
klaart om de reden dat deze laatste om
standigheid de inlader geenszins belet, 
afgezien van elke vordering tegen de zee
vervoerder, eventuele rechten, op grand 
van een door een derde bedreven font, 
tegen deze derde te doen gelden, die, 
zoals tweede eiseres, geen deel na1n aan 
het slniten van het eigenlijke vervoer
contract; 

Overwegende, eensdeels, dat de aange
stelde of de nitvoeringsagent, die de ver
voerder in zijn plaats stelt om het ver
voercontract geheel of gedeeltelijk nit te 
voeren, ten aanzien van de uitvoering van 

het contract en ten opzichte van de mede
contractant van de vervoerder, geen 
derde is; 

Overwegende, anderdeels, dat de aan
gestelde of de nitvoeringsagent, die op
treedt om een contractnele 'verbintenis. 
van een partij nit te voeren, extra-con
tractueel enkel aansprakelijk kan gesteld. 
worden indien de hem verweten font de· 
schending nitmaakt, niet van de con
tractneel aangegane verbintenis, doch 
van een iedereen opgelegde verplichting,. 
en indien die font een andere dan een 
lonter uit de gebrekkige uitvoering van 
het contract ontstane schade heeft ver
oorzaakt; 

Overwegende dat het arrest beschouwt 
dat tweede eiseres als nitvoeringsagent 
van de rederij optrad om een contractuele· 
verbintenis van deze laatste jegens de 
inlader uit te voeren ; dat het niet vast
stelt dat de aan voormelde eiseres ver
weten font en de door die font veroor
zaakte schade vreemd zijn aan de 
uitvoering van het vervoercontract ; 

Dat het hof van beroep derhalve 
niet wettelijk kon beslissen dat de tegen 
tweede eiseres op aqniliaanse grond inge
stelde vordering ontvankelijk was, zodat 
het middel gegrond is ; 

B. In zoverre de voorziening tegen het 
arrest van 26 juni 1970 gericht is : 

Overwegende dat de cassatie van de 
beslissing, waarbij d!'l eis van verweerster 
ontvankelijk wordt verklaard, de ver
nietiging van het arrest dat die eis deels 
gegrond verklaart tot gevolg heeft ; 

II. Over de voorziening van eiseres, 
vennootschap naar Brits recht « Royal 
Insurance Company Ltd " : 

Overwegende dat, ingevolge de vernie
tiging van voormeld arrest op de voor
ziening van de verweersters, de voorzie
ning van eiseres zonder belang wordt ; 

Om die redenen, voegt samen de zaken 
ingeschreven onder nummers 1033 en 
1154 van de algemene rol; vernietigt 
de bestreden arresten van 27 februari en 
26 jtmi 1970; beveelt dat van clit arrest 
melding zal worden gemaakt op de kant 
van de vernietigde beslissingen ; hondt 
de kosten aan opdat erover door de · fei
tenrechter zou worden beslist ; verwijst 
de zaak naar het Hof van beroep te 
Gent. 

7 december 1973. - 1e kamer. -
Voo1·zitte1·, Ridder Rutsaert, raadsheer 



-403 

waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggevm·, 
de H. Sury. - Gelijkluidende conclttsie, 
de H. P. Mahaux, eerste aclvocaat
generaal. - PleiteTs, de HH. Van Ryn 
.en Dassesse. 

I e KAMER. - 7 december 1973. 

lD INKOMSTENBELASTINGEN. 
VVETBOEK VAN DE INKOMSTENBELAS

TINGEN. - PERSONENBELASTING. -

BEDRIJFSINKOll'lSTEN. - BATEN VAN 

ELKE WINSTGEVENDE BEZIGHEID. 

BEGRIP. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN. 
WETBOEK VAN DE INKOMSTENBELAS

TINGEN. - PERSONENBELASTING. -
BEDRIJFSINKOll'lSTEN. - BATEN VAN 

ELKE WINSTGEVENDE BEZIGHEID. -

VERRICHTINGEN DIE EEN DERGELIJKE 

BEZIGHEID KUNNEN OPLEVEREN EN 
VOORWAARDEN OM BELASTBAAR TE 

ZIJN. 

3D INKOMSTENBELASTINGEN. 
WETBOEK VAN DE INKOli'!STENBELAS

TINGEN. - PERSONENBELASTING. -
BEDRIJFSINK0l\1STEN. - BATEN VAN 

ELKE WINSTGEVENDE BEZIGHEID. -

BEDRIJFSKARAKTER VAN DE VERRICH
TINGEN. - VASTSTELLING EN BEOOR

DELING DOOR DE FEITENRECHTER. 

l 0 A an de pe1·sonenbelasting onde1·wm·pen 
zijn de baten, ondeT welke naam ook, 
van ellce winstgevende bezigheid, dit 
wil zeggen van een geheel van ve1Tich
tingen die zich vaalc genoeg vom·doen en 
met ellcaa1· ve1·bonden zijn om een vooTt
d~tTende en gewone bezigheid op te leve-
1'en en die niet bestaan in het nm·maal 
beheeT van een paTticulie1· veTmogen (1). 
(Art. 20, 3D W.I.B.) 

2D Het jeit dat de winstgevende bezigheid 
bedoeld in m·tikel 20, 3D, van het Wet
boek van de inlcomstenbelastingen een 
geheel van he1·haalde, voldoende tab·ijlce 
en ondeding vm·bonden vmTichtingen 
ondeTstelt, implicem·t niet dat, om deel 
~tit te malcen van een de1·gelijke winst-

(1) Vgl. cass., 6 mei 1969 (An·. cass., 1969, 
biz. 866) en de noot get. V. D.; 2 september 
1969 (ibid., 1970, biz. 3) en 4 juni 1971 
(ibid., 1971, biz. 988); raadpl. cass., 21 mei 
1971 (ibid., 1971, biz. 943). 

l 

gevende bezigheid, een ve1Tichting 1·eeds 
de hm·haling van een voo1·gaande ve1·-
1·ichting moet zijn; de baten van ·de 
eeTste ve1Tichting behoTen, zoals de 
ande1·e ven·ichtingen, tot de belastbaTe 
winsten van de winstgevende bezigheid. 

3D De jeitem·echte1· lean uit de feitelijlce 
gegevens van de zaalc het bed1·ijjskamk
te1· van de winstgevende ven·ichtingen 
wettelijlc ajleiden (2). 

(FASTRE T. BELGISCHE STAAT, 

MINISTER VAN FINANCIEN.) 

ARREST. 

HET HOF;- Gelet op het bestreclen 
arrest, op 16 j1.mi 1972 door het Hof van 
beroep te Gent gewezen; 

Over het eerste miclclel, afgeleid uit de 
schencling van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 780 van het Gerechtelijk 
Wetboek, 20, 3D, 30, 265 van het Wet
hoek van de inkomstenbelastingen en 164, 
littera a, van het koninklijk besluit van 
4 maart 1965 tot uitvoering van het 
W etboek van de inkomstenbelastingen, 

dom·dat, na eerst vooropgesteld te 
hebben dat de winstgevende bezigheicl 
het bestaan veronderstelt van een geheel 
van onroerende verrichtingen die vaak 
genoeg voorkomen om een gewone, 
doorlopende en voortgezette activiteit 
uit te maken en die tevens een profes
sioneel karakter vertonen, alclus zeggende 
dat het " herhalingskarakter " !outer 
kwantitatief wordt gezien, vermits er 
worclt aan toegevoegcl dat die verrich
tingen tevens een professioneel karak
ter moeten vertonen, en na in feite vast
gesteld te hebben dat, na eliminatie van 
twee aankopen die volgens de adminis
tratie een bedr.ijfskarakter zouden hebben 
gehad, de onderhavige verrichting, met 
name de aankoop en verkoop van 
het huis in de Papenstraat, " de eerste 
winstgevende operatie is, gevolgd in 
1964 en volgende jaren door menigvul
dige geldplaatsingen en speculatieve 
operaties », het arrest beslist " dat de 
aankoop-verkoop van het huis in de 
Papenstraat moet beschouwd worden als 
zijnde het begin van de bedrijfsactivi
teit van requirant, welke zich regelmatig 
heeft voortgezet en volkomen beaut-

(2) Oass., 21 mei 1971, in de vorige noot 
vermeid. 

·..:-! 
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woordt aan de winstgevende bezigheid 
zoals hierboven beschreven », en dienten
gevolge het verschil tussen verkoop- en 
aankoopprijs, verminderd met het on
kostenforfait, beschouwt als belastbare 
netto-baten .in de zi:n van de artikelen 
20, 3D, en 30 van het Wetboek van de 
inkomstenbelastingen, 

te1·wijl de belastbare netto-baten in ·de 
zin van de artikelen 20, 3D, en 30 van het 
Wetboek van de inkomstenbelastingen 
niet het resultaat van een verrichting 
kunnen zijn, n:taar van eon winstgevende 
bezigheid, dit is een geheel van veel
vuldige en herhaalde verrichtingen, wat 
impliceert dat de eerste verrichti:ng nog 
geen winstgevende bezigheid uitmaakt, 
met het gevolg dat de " nettobaten » 
van die eerste verrichting nog geen 
belastbaar karakter kun:nen hebben, 
vermits slechts van belastbare baten 
sprake kan zijn wanneer, en voor het 
jaar gedurende hetwelk, de winstgevende 
bezigheid als gevolg van een verrichting 
tot stand is gekomen, wat precies het 
resultaat is van de herhaling en veelvul
digheicl van de verrichtingen gedurencle 
cle voorafgaande jaren, zodat het arrest 
het meetellen van de eerste verrichting om 
tot het bestaan van een win.stgevende 
bezigheid te komen verwart met de al dan 
niet belastbaarheid van de opbrengst :van 
de eerste verrichting, en tenslotte ook een 
bedrijf (artikel 20, lD) dat tot stand komt 
door vereniging van. arbeid en kapitaal 
onder Ieiding van een bedrijfshoofd ver
wart met de winstgevende bezigheid die 
tot stand komt door veelvulcligheid en 
herhaling van de verrichtingen welke 
zich opvolgen in de tij d : 

Overwegende dat uit de in het middel 
aangehaalde beschouwingen van het 
arrest blijkt dat het hof van beroep oor
deelt dat de winstgevende bezigheid van 
eiser, door en met bedoelde eerste opera
tie, in 1963 is tot stand gekomen en een 
aanvang heeft ge1iomen; 

Overwegende da.t de omstandigheid 
dat de door artikel 20, 3D, van het Wet
hoek van de inkonistenbelastingen be
doelde winstgevende bezigheid een geheel 
onderstelt van herhaalde, voldoende 
talrijke en onderling verbonden verrich
tingen, l,'liet betekent dat een verrichting, 
om deel uit te maken van een winstge
vende bezigheid, reeds de herhaling moet 
zijn van een voorgaande ver:richting, en 
niet belet doch integendeel insluit dat 
ook de baten van de eerste verrichting, 
die van de reeks verrichtingen deel uit
maakt, behoren tot de belastbare baten 
van die winstgevende bezigheid; 

Dat het arrest geenszins . de baten van 
een enkele afzonderlijke verrichting be
lastbaar stelt noch uit het oog verliest dat 
een winstgevende bezigheid pas tot stand 
komt door de veelvuldigheid en de 
herhaling van zich in de tijd opvolgende 
verrichtingen ; dat het de in het middel 
aangeklaagde verwarringen niet begaat ; 

Dat het middel niet kan worden aau
genomen; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 780 van het Gerechtelijk Wet
hoek, 20, 3D, en 30 van het Wetboek van 
de inkomstenbelastingen, 

doo1·dat het arrest niet antwoordt op 
het middel door eiser in zijn conclusie 
en zijn nota aangevoerd en luidens het
welk de controleur geen enkel element van 
aangepaste arbeid kon ontdekken en 
anderzijds de directoriale beslissing die 
aangepaste arbeid wil zien in de daden die 
iedere aankoop en verkoop normaal 
impliceren, wat precies de aangepaste 
activitei.t niet uitmaakt, en luidens 11.et
welk de handelingen, daden en verrich
tingen welke die aangepaste arbeid uit
maken, moeten aangeduid worden, welk 
bewijs moet geleverd worden zonder dat 
veronderstellingen worden gemaakt, zon
der uit het oog te verliezen dat eiser 
zelfs de handelingen die de gewone koper 
en verkoper stelt, niet heeft V8rricht, 
ven:nits de notaris de meeste onderhan
delingen heeft gevoerd en de meeste 
contacten heeft opgenomen en zonder 
verder uit het oog te verliezen dat zes 
maanden verliepen tussen aankoop en 
verkoop, vlugge herbelegging overigens 
geen element van aangepaste activiteit is 
en eiser omwille van zijn belangTijke 
handel geen tijd had voor aangepaste 
activiteit, 

tenvijl " aangepaste activiteit » een 
essentieel begripselement is van de 
winstgevende bezigheid en artikel 97 
van de Grondwet voorschrijft op de 
conclusie te antwoorden ; de winstgeven
de bezigheid niet voldoende gedefinieerd 
worclt door " een geheel van onderling 
verbonden verrichtingen die veelvuldig 
en herhaald voorkom,en » ; deze herhaling 
niet I outer kwantitatief mag worden bake
ken ; de herhaling en de veelvuldigheid 
van onderling verbonden verrichtingen 
een " aangepaste activiteit » moeten uit
maken en het arrest over de aangepaste 
activiteit niet spreekt : 

Overwegende dat het arrest aanneemt 
dat, om tot een winstgevende bezigheid 
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te kunnen besluiten, de verrichtingen vol
doende vaak moeten voorkomen. om een 
doorlopende en voortgezette activiteit uit 
te 1naken en " tevens » een professioneel 
karakter moeten vertonen ; 

Dat het aldus duidelijk laat blijken dat 
het hof van beroep, om een winstgevende 
bezigheid bewezen te achten, een louter 
kwantitatieve herhaling niet voldoende 
acht; 

Overwegende dat het arrest verder 
aanneernt dat de kwestieuze eerste ver
richting van 1963, in 1964 en volgende 
jaren werd gevolgd door "menigvulclige 
gelclplaatsingen en speculatieve opera
ties » en rnoet . aangezien worden als het 
begin van eisers " beclrijfsactiviteit » ; 
dat het wijst op het " onmiddellijk verko
pen met aanzienlijke winst », zodat " het 
inzicht om het goed in het privaat patri
monium te bewaren niet in het minst 
vaststaat , ; 

Dat het arrest zodoende de verrich
ti:cgen aanduidt die de « aangepaste acti
viteit »van eiser, dit is het bedrijfskarak
ter van zijn bezigheden, bewijzen en de 
conclusie van eiser passend beantwoordt ; 

Overwegende dat de rechters uit de 
feitelijke elementen die zij aanstippen 
het bedrijfskarakter van de kwestieuze 
verrichtingen wettelijk, en zonder de in 
het rniddel aangehaalde wetsbepalingen te 
schenden, konden afleiden ; 

Dat bet middel niet kan worden aange
nomen; 

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

7 december 1973. - 1e kamer. 
VooTzitte1·, Ridder Rutsaert, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - VeTslaggeve1·, 
de H. de Vreese. - Gelijkluidende con
clttsie, de H. P. Mahaux, eerste advo 
caat-generaal.' - Pleite1·s, de HH. DeJa
fontaine (van de balie te Kortrijk) en 
Claeys Bouuaert (van de balie te Gent). 

ze KAMER. - 10 december 1973. 

1° VERZEKERINGEN.- VERPLICHTE 
AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING IN· 
ZAKE MOTORRIJTUIGEN. SCHADE 
VEROORZAAKT DOOR EEN MOTORRIJ · 
TIDG DAT NIET GElDENTIFICEERD IS 

OF WAARVAN DE BURGERRECHTELIJKE 
AANSPRAKELIJKHEID W AARTOE HET 
AANLEIDING GEEFT, NIET DOOR EEN 
VERZEKERING IS GEDEKT. - BENA
DEELDE DIE DE ZIEKTE· EN INVALID!· 
TEITSVERZEKERING GENIET. - EIGEN 
RECHT VAN DE VERZEKERINGSINSTEL· 
LING DIE AAN DEZE PERSOON PRESTA· 
TIES HEEFT VERLEEND, TEGEN HET 
GEMEENSCHAPPELIJK MOTORW AAR· 
BORGFONDS. - AA.NGIFTE VAN HET 
ONGEVAL DIE BIJ GENOEMD FONDS 
MOET GEDAAN WORDEN, OP STRAFFE 
VAN VERVAL VAN DIT RECHT. - J{:o. 
NINKLIJK BESLUIT VAN 5 JANUARI 1957, 
ARTIKEL 5.- AA.NGIFTE HETZIJ DOOR 
DE BENADEELDE, HETZIJ DOOR DE VER· 
ZEKERINGSINSTELLING ZELF. 

2° SOCIALE ZEKERHEID.- ZIEKTE
EN INV ALIDITEITSVERZEKERING. 
PERSOON BENADEELD DOOR HET GE· 
BRIDK VAN EEN JI'[OTORRIJTUIG DAT 
NIET GEIDENTIFICEERD IS OF WAARV AN 
DE BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKE
LIJKHEID WAARTOE HET AANLEIDING 
GEEFT, NIET DOOR EEN VERZEKERING 
IS GEDEKT. - BENADEELDE DIE DE 
ZIEKTE· EN INVALIDITEITSVERZEKE
RING GENIET. - EIGEN RECHT VAN 
DE VERZEKERINGSINSTELLING DIE AAN 
DEZE PERSOON PRESTATIES HEEFT VER· 
LEEND, TEGEN HET GElliEENSCHAPPE· 
LIJK MOTORWAARBORGFONDS.- AAN· 
GIFTE VAN HET ONGEVAL DIE BIJ GE
NOEMD FONDS MOET WORDEN GEDAAN, 
OP STRAFFE VAN VERVAL VAN DIT RECHT. 
- KONINKLIJK BESLUIT VAN 5 JANUARJ 
1957, ARTIKEL 5. - AA.NGIFTE HETZI;J 
DOOR DE BENADEELDE, HETZIJ DOOR 
DE VERZEKERINGSINSTELLING ZELF. 

1 o en 2° De aangijte van het ongeval die, 
nam· luid van m·tikel 5 van het lconink
lijlc beslttit van 5 janum·i 1957, bij' 
het Gemeenschappelijlc JJII oto?·waaTboTg
fonds binnen de tennijn van een jaa1· 
van dat ongeval moet w01·den gedaan, 
op stmffe van ve1·val van het 1·echt dat, 
met toepassing van a1·tikel 70, § 2, lid 3, 
van de wet van 9 attgttstus 1963 tot 
instelling en o1·ganisatie van een 1·egeling 
voor ve1·plichte zielcte- en invaliditeits
ve1·zelce?·ing, aan de ve1·zeke1·ingsinstel
ling toebehoo1·t teneinde te?'ttgbetaling 
te veTlc?·ijgen van de p1·estaties die zij 
vedeend heejt aan een pe1·soon die is 
benadeeld dooT het gebTuik van een moto1'· 
1'ijtttig dat niet ge'identijicee1·d is of 
dat niet doo1· een ve1·zelce1·ing tegen 
bu?·ge?Techtelijlce ·aanspmkelijkheid is 
gedekt, is de aangijte welke is gedaan 
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hetzij doo1· die benadeelde, ·hetzij do01· 
de ve1·zeke1·ingsinstelling zelf (1) . (Artt. 4. 
en 16 wet 1 juli 1956, art. 70, § 2, 
lid 3 wet 9 augustus 1963 en art. 5 
ICB. 5 januari 1957.) 

( GEMEENSCHAPPELIJK 
MOTORWAARBORGFONDS, 

T. LANDSBOND 
DER CHRISTELIJKE MUTUALITEITEN.) 

ARREST (ve1·taling). 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 5 jtmi 1973 gewezen door het 
Hof van beroep te Luik ; 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 16 van de wet van 
1 juli 1956 betreffende de verplichte aan
sprakelijkheidsverzekering inzake motor
rijtuigen, 1, 3, 5 van het koninklijk 
besluit van 5 januari 1957 tot bepaling 
van de toekenningsvoorwaarden en van 
de omvang der rechten van de benadeel
den tegenover het Gemeenschappelijk 
W aarborgfonds bedoeld bij genoemde 
wet van 1 juli 1956, en 70, § 2, van d e 
wet van 9 augustus 1963 tot instelling 
-en organisatie van een regeling voor ver
plichte ziekte- en invaliditeitsverzekering, 
aangevuld bij artikel 3.2 van de wet van 
8 aprill965 tot wijziging van voornoemde 
we~ van 9 augustus 1963, en gewijzigd bij 
art1kel 28-1 van de wet van 27 jtmi 1969, 

doo1·dat het bestreden arrest eiser ver
oc;>rdeelt tot betaling van schadevergoe
cling aan verweerder en afwij zend be
schikt op het middel vvaarin eiser bij 
conclusie en aanvullende conclusie van 
20 maart en 8 jtmi 1973 voor het hof van 
beroep aanvoerde dat de rechtsvordering 
van verweerder tegen hem niet ontvanke
lijk of althans ongegrond was, daar 
verweerder de bij artikel 5 van voor
noemd koninklijk besluit van 5 januari 
1957 bepaalde ongevalsaangifte niet heeft 
gedaan binnen de termijn van een jaar 
zoals in dat artikel is voorgeschreven, 
welke afwijzing het arrest hierop stetmt 
dat uit artikel 70 van de wet van 9 au"US
tus ~963 . . dat gewijzigd is zoals gez~gd, 
en mt art1kel 3 van het koninldijk besluit 
van 5 januari 1957 volgt dat ve.rweerder, 
die in de rechten van zijn verzekerde 
was getreden; van eiser de terugbetaling 

(1) Raadpl. cass., 10 mei 1973 (Arr. cass., I 
1973, blz. 856) en noot 1. 

kan vorderen van de aan de gerechtigde 
mtbetaalde vergoedingen en bovendien 
een eigen rechtsvordering tot terugbeta
ling tegen eiser kon instellen, dat onder 
« benadeelde " in de zin van de artike
len 3 en 5 van genoemd koninhlijk 
besluit moet worden verstaan de natuur
lijke personen die lichamelijk Ietsel 
hebben opgelopen eP dat, nu de verzeke
ringsinstelling niet kon worden be
schouwd als een van de gerechtigde 
onderscheiden benadeelde persoon, de 
ongevalsaangifte, ten deze aan eiser door 
de gerechtigde benadeelde p ersoon ge
daan binnen de termijn van een jaar, 
zoals voorgeschreven bij artikel 5 van 
dat koninldijk besluit, ten bate strekt 
van de verzekeringsinstelling, die in de 
rechten van eerstgenoemde is getreden, 

tenvijl artikel 70, § 2, van de wet van 
9 augustus 1963 en de in dat artikel aan
gebrachte wijzigingen de artikelen 16 van 
de wet van 1 juli 1956, 1 en 3 van het 
koninklijk besluit van 5 januari 1957 
niet hebben opgeheven, zodat de natuur
lijke persoon die ten gevolge van bedoeld 
verkeersongeval lichamelijk Ietsel heeft 
opgelopen, van eiser geen vergoeding kan 
vorderen van de materiele schade ver
oorzaakt door dit lichamelijk letsel, voor 
zover verweerder aan die natuurlijke per
soon · schadevergoeding verschuldigd is, 
waarmt volgt dat verweerder van eiser 
geen terugbetaling van die schadever
goeding kon eisen, door in de rechten 
van de benadeelde te treden, 

en tenvijl, voor zover verweerder zijn 
vordering zou hebben ingesteld, niet 
als 1emand die in de rechten van zijn 
verzekerde is getreden, maar krachtens 
h et eigen recht, hem toegekend bij arti
kel 70, § 2, van de wet van 9 augustus 
1963, dat gewijzigd is zoals gezegd, hij 
moest worden beschouwd als een bena
d eeld e in de zin van de artikelen 1, 3 
en 5 van het koninldijk besluit van 
5 januari 1957, en met name als een bena
deelde te onderscheiden van zijn ver
zekerde die lichamelijk letsel had opge
lopen, waaruit volgt dat de ongevalsaan
gifte die zijn verzekerde had gedaan, niet 
ten gunste van verweerder kon komen, 
maar deze zelf dergelijke aangifte had 
m oeten doen binnen de termijn bij 
art1kel 5 van genoemd koninklijk besluit 
voorgeschreven : 

Overwegende dat, luidens artikel 70, 
§ 2, lid 3, van de wet van 9 augustus 1963 
t.ot instelling en organisatie van een rege
hng voor verplichte ziekte- en invalidi
teitsverzekering, de verzekeringsinstel-. 
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ling tegenover het Gemeenschappelijk 
Waarborgfonds een eigen r echt van terug-, 
vordering van de verleende prestaties 
heeft, met name wanneer de schade 
waarvoor de prestaties werden verleend, 
veroorzaakt werd door h et gebruik van 
een niet verzekerd motorrijtuig; 

Overwegende dat het koninklijk be
sluit van 5 januari 1957, genomen ter 
uitvoering van d e wet van 1 juli 1956 
betreffende de verplichte aansprakelijk
heidsverzekering inzake motorrijtuigen, 
bepaalt dat de benadeelden het ongeval 
aan het Gemeenschappelijk vVaarborg
fonds moeten aangeven binnen de t er
mijn van een jaar; 

. Overwegende dat, lui dens artikel 1 van 
de wet van l juli 1956, onder benacleelden 
wordt verstaan zij die schade hebben 
geleclen die groncl oplevert voor de toe
passing van deze wet, alsmede hun recht
verkrijgenden ; 

Dat, door de bij de wet van 9 augustus 
1963 bepaalde presta.ties te v erlenen, 
de verzekeringsinstelling, verre van scha
de te lijden, niet meer clan haar verplich
tingen is nagekomen ; 

Dat, aangezien ' ver~eflrder, verzeke
ringsinstelling, dus niet een benadeelde 
was in de zin van de wet van 1 juli 1956, 
hij zelf geen aangifte moest doen van het 
ongeval waarvan e iser kennis had door 
de aangifte die de prestatiegerechtigcle, 
benadeelde in d e zin van genoemde wet, 
binnen de wettelijke termijn h ad gedaan ; 

Overwegende dat de uitoefening door 
de verzekeringsinstelling van haar eigen 
recht weliswaar geen verergering zou 
mogen brengen in de toestand van h et 
Gemeenschappelijk Waarborgfonds ver
geleken met die welke voor dit fonds zou 
zijn ontstaan uit de rechtsvordering van 
d e benadeelde ; dat met name de rechten 
van de verzekeringsinstelling ten op
zichte van h et Gemeenschappelijk Waar
borgfonds zouden vervallen, inclien het 
ongeval niet binnen de termijn van een 
jaar bii het Fonds werd aangegeven, 
h etzij door de benadeelde, hetzij door 
de verzekeringsinstelling; 

Overwegende echter dat blijkens het 
arrest de benadeelde het ongeval bij 
eiser regelmatig heeft aangegeven ; 

Overwegencle dat uit de voorgaande 
overwegingen blijkt dat, zelfs indien het 
ten onrechte vaststelt dat verweerder 
in de rechten van de benadeelcle was ge
treden, h et arrest , dat met name steunt 
op de ontvankelijld1eid van de rechts
vorclering die door verweerder is inge
steld, wettelijk gerechtvaardigd is ; 

Dat het middel naar recht faalt; 

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

10 december 1973. - 2e kamer. 
Vo01·zitteT, de H. Louveaux, voorzitter.
Ve1·slaggevm·, de H. Legros. - Gelijk
luidende conclusie, de H. Dumon, ·advo
caat-generaal. - Pleite1·s, de HH. Bayart 
en Dassesse . 

2e KAJ."'ER. - 10 december 1973. 

1° STRAF.- OPZETTELIJK TOEBRENGEN 
VAN SLAG EN OF VERWONDINGEN ZON
DER HET OOGMERK OM TE DODEN, DIE 
TOCH DE DOOD HEBBEN VEROORZAAKT. 
- BESCHIKKING TOT CORRECTIONALI
SERING BIJ AANNEMING VAN VERZACH
TENDE OMSTANDIGHEDEN.- VERSCHO
NING DOOR HET VONNISGERECHT AAN
GENOMEN. - VERlVIINDERING VAN DE 
STRAF ALS BIJ E:EN WANBEDRIJF. 

2° OPZETTELIJK TOEBRENGEN 
VAN VERWONDINGEN EN OP
ZETTELIJK DODEN. - 0PZETTE
LIJK TOEBRENGEN VAN . SLAGEN EN 
VERWONDINGEN ZONDER HET OOGlVIERK 
OM TE DODEN, DIE TOCH DE DOOD 
HEBBEN VEROORZAAKT. - BESCHIK
KING TOT CORRECTIONALISERING BIJ 
AANNEMING VAN VERZACHTENDE OM
STANDIGHEDEN. - VERSCHONING DOOR 
HET VONNISGERECHT AANGENOMEN. 
- VERMINDERING VAN DE STRAF ALS 
BIJ EEN WANBEDRIJF . 

1° en 2° 'J-Vannee1· , gezien de ve1·zachtende 
omstandigheden, de madkame1· de dader 
van de slagen of ve1·wondingen zonde1· 
het oogme1·lc om te doden, maa1· die tach 
de dood hebben ve?'001'Zaalct, naa?" de 
C01Tectionele 1·echtbanlc heeft ve1·wezen 
en het vonnisgm·echt beslist dat deze 
slagen of venvonclingen ve1·schoonbaa1· 
zijn, w01·dt de st1·af ve1·mindm·d als be
paald voo1· het geval dat het om een wan
bed?·ijf gaat (1). (Artt. 393, 401, lid 1,. 
411 tot 414 S.W.) 

(1) Cass., 23 oktober 1916 (Bull. en PAsw .• 
1917, I, 289). 
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(V ANCOPPENOLLE, 

T. DEKONINCK, WEDUWE WILLEMS.) 

ARREST (ve1·taling)·. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op II april 1973 gewezen door het 
Hof van beroep te Brussel ; 

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

Over het middel, ambtshalve afgeleid 
uit de schending van de artikelen 9 van 
de Grondwet, 1, 25, 38, 79, 80, 401 en 414, 
laatste lid, van het Strafwetboek, 

doo1·dat het bestreden arrest op het mis
drijf een straf heeft toegepast, die de wet 
hierop niet stelt : 

Overwegende dat bet arrest, recht
doende over het misclrijf dat ten laste 
van eiseres werd gelegd bij de verwij
zende beschikking, opzettelijk, maar 
zonder het oogmerk om te doden, slagen 
of verwondingen te hebben toegebracht 
die de dood hebben veroorzaakt, beslist 
dat het misdrijf bewezen is, maar dat 
het feit onmiddellijk werd uitgelokt door 
zware gewelddaden van het slachtoffer 
tegen eiseres ; 

Overwegende dat de beschikking van 
de raadkamer die, met toepassing van 
artikel 2 van' de wet van 4 oktober 1867, 
een verdachte regelmatig, gezien de ver
zachtende omstandigheden, naar de cor
rectionele rechtbank venvijst wegens een 
feit, door de wet misdaad genoemd, de 
verandering van dit misdrijf in een wan
bedrijf ten gevolge heeft ; dat, luidens 
artikel 414 van het Strafwetboek, de 
straf op het wanbedrijf in geval van de 
verschoning omschreven in artikel 411 
van hetzelfde wetboek wordt verminderd 
tot gevangenisstraf van acht dagen tot 
drie maanden en tot geldboete van 
26 frank tot 100 fra.nk ; 

Overwegende dat de tegen eiseres uit
gesproken straf van zes maanden gevan
genis en 50 frank geldboete derhalve 
onwettelijk is ; 

II. In zoverre de voorziening gericht is 
tegeri de beslissingen op de civielrechte
lijke vorderingen die tegen eiseres zi.jn 
ingesteld : 

Overwegende dat het arrest aan ver
weerster provisionele vergoedingen toe
kent en de uitspraak over haar overige 
eisen aanhoudt ; dat zulks geen eindbe-

slissing is in de zin van artikel 416 van 
het Wetboek van strafvordering en 
evenrni.n een uitspraak is inzake bevoegd
heid, zodat de voorziening voorbarig en 
derhalve niet ontvankelijk is ; 

Overwegende echter dat de vernietiging 
van de beslissing op de strafvordering de 
vernietiging meebrengt van de niet
defu1itieve beslissingen op de tegen eise
res ingestelde civielrechtelijke vorderin
gen, welke laatste beslissingen het gevolg 
zijn van de eerste ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest, behalve in zover het de hogere 
beroepen ontvankelijk verklaart ; beveelt 
dat van dit arrest ·rnelcling zal worden 
gemaakt op de kant van de gedeeltelijk 
vernietigde beslissing ; laat de kosten ten 
laste van de staat; verwijst .de aldus be
perlde zaak naar het Hof van beroep te 
Luik. 

10 december 1973. - 2e karner. -
Voo1·zitteT, de H. Trousse, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Vm·slaggeve1·, de 
H. Screvens. - Gelijlchtidende conclttsie, 
de H. Delange, advocaat-generaal. 

2e K.A.MER. - 10 december 1973. 

1 o RECHTERLIJKE ORGANISATIE. 
- SAllffiNSTELLING VAN HET RECHTS

COLLEGE. - STRAFZAKEN. - ARTI
KEL 779 VAN HET GERECHTELIJK WET
BOEK. - TOEPASSELIJK IN STRAFZA
KEN. 

2° RECHTERLIJKE ORGANISATIE. 
- STRAFZAKEN. - ARREST VAN HET 
HOF . VAN BEROEP. - RECHTERS DIE 
NIET ALLEN AANWEZIG WAREN OP 
EEN TERECHTZITTING WAAROP DE ZAAK 
IS BEHANDELD. - NIETIGHEID VAN 
HET ARREST. 

1° A1·tilcel 779 van het Gm·echtelijlc Wet
boelc is toepasselijlc in stmjzalcen ( 1). 
(Artt. 2 en 779 G.W.) 

2° Behoudens het geval van artilcel 779, 
licl 2, van het Ge1·echtelijlc Wetboelc is 
nietig het an·est van het hof van bemep 

(1) Oass., 9 en 10 april 1973 (A1'1'. cass., 
1973, blz. 791 en 795). 
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in strajzaken gewezen dom· 1·echters, die 
niet allen aanwezig wa1·en op een terecht
zitting waa1·op de zaak is behandeld ( 1). 
(Art. 779, lid 1 G .W.) 

(CORNELIS, T. PERSONENVENNOOTSCHAP 
MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID 
« JliAGASINS MODERNES ».) 

ARREST (vertaling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 13 juni 1973 gewezen door het 
Hof van beroep te Luik, rechtdoende als 
gerecht waarnaar de zaak werd verwezen; 

Gelet op h et arrest van het Hof van 
14 februari 1972; 

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

Over het middel ambtshalve afgeleid 
uit de schending van artikel 779, lid 1, 
van het Gerechtelijk W etboek : 

Overwegende dat, blijkens de uitgifte 
van het bestreden arrest en de andere 
processtukken, het arrest op 13 juni 1973 
werd gewezen door een rechtscollege, 
samengesteld uit de heren Lambinet, 
voorzitter, Darmont en W. Lejetme, 
raadsheren, en laatstgenoemde magistraat 
door de eerste voorzitter, overeenkom
stig artikel 779, lid 2, van het Gerechte
lijk Wetboek, regelmatig werd aangewe
zen t er vervanging van de heer Libon, 
raadsbeer, die wettig was verhinderd de 
uitspraa.k bij te wonen van het arrest 
waarover bij mede had beraadslaagd ; 

Dat echter, volgens d e vermeldingen 
in het proces-verbaal van de terechtzit
ting van 25 oktober 1972, de b eer Libon 
niet-aanwezig was op die terechtzitting, 
tijdens welke, bij het aanhoren van 
eisers advocaten in hun middelen, het 
rechtscollege op dezelfde wijze was 
samengesteld als bij de uitspraak; 

Dat aldus het arrest, gewezen door een 
rechtscollege waarvan een lid, de heer 
Libon, niet aile zittingen over de zaak: 
h eeft bijgewoond, aangetast is door de 
nietigheid bepaald bij de in h et middel 
aangehaalde wetsbepaling ; 

B. In zoverre de voorziening gericht is 
t egen de beslissing op de civielrechtelijke 
vordering : 

(1) Cass., 9 en to april 1973 (.A?'I'. aass. , 
1973, blz. 701 en ·795). 

Overwegende dat de vernietiging van 
de beslissing op de strafvordering, de ver
nietiging met zich brengt van de beslis
sing op de civielrechtelijke vordering, 
welke laatste beslissing bet gevolg is ·van 
de eerste; 

Om die redenen, en zonder dat er grond 
is tot onderzoek van de middelen tot 
staving van de voorziening aangevoerd, 
die geen cassatie zonder verwijzing kun
nen meebrengen, vernietigt het bestreden 
arrest; beveelt dat van dit arrest mel
ding 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 Gent. 

10 december 1973. - 2e kamer. 
Voo1·zitte1· en Verslaggeve1·, de H. Trousse, 
raadsheer waarnemend voorzitter. -
Gelijkhtidende conchtsie, de H. Delange, 
advocaat-generaal.- Pleitm·, de H. Mou
reaux (van de balie te Brussel). 

ze KAMER. - 10 december 1973. 

VOORZIENING IN CASSATIE. 
TERMIJN. - 8TRAFZAKEN. - VEROOR· 
DELING BJJ VERSTEK. - VOORZIENJNG 
VAN DE BEKLAAGDE TIJDENS DE GEWO
NE VERZETTERMIJN. - NIET-ONTVAN· 
KELIJKHEID. 

Niet ontvankelijk is de voo1·ziening doo1· de 
beklaagde tijdens de gewone ve?·zetter
mijn ingesteld tegen een a?'?'est wam·bij 
hij bij ve1·stek werd ve?·oo1·deeld (2). 
(Art. 413 Sv.) 

(BAAR . ) 

ARREST (ve1·taling). 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest , op 19 juni 1973 gewezen door het 
Hof van beroep te Luik ; , · 

Overwegende .dat h et a.rrest waarbij 
eiser werd veroordeeld, bij verstek werd 
gewezen; 

Overwegende dat eiser cassatieberoep 
h eeft ingest eld op 28 jtmi 1973, dit is 

(2) Cass., 31 oktober 1972 (A?'I'. aass., 1973, 
blz. 215). 
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alvorens de gewone verzettermijn was 
verstreken ; 

Dat de voorziening derhalve ni~t ont
vankelijk is ; 

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

10 december 1973. - 2e kamer. 
Voo?·zitte?·, de H. Trousse, raaclsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggevm·, 
de H. Screvens. - Gelijkhtidende concltt
.sie, de H. Delange, advocaat-generaal. 

2e KAli>IER. - 11 december 1973. 

1° VONNISSEN EN ARRESTEN. 
AARD. - STRAFZAKEN. - BEKLAAGDE 
AANWEZIG OP EEN EERSTE TERECHT
ZITTING TIJDENS WELKE DE ZAAK J3E
HANDELD EN IN BERAAD GEHOUDEN 
WERD.- flEROPENING VAN DE DEBAT
TEN OM EEN AANVULLEND ONDERZOEK 
DOOR HET OPENBAAR MINISTERIE MOGE
LIJK TE MAKEN. - VOEGING BIJ HET 
DOSSIER VAN DE STUKKEN INZAKE· HET 
AANVULLEND ONDERZOEK EN VERDERE 
BEHANDELING VAN DE ZAAK. - BE
KLAAGDE NOCH AANWEZIG NOCH VER
TEGENWOORDIGD TER TERECHTZITTING 
TIJDENS WELKE DE ZAAK VERDER WERD 
BEHANDELD EN HET VONNIS lliTGE
SPROKEN. - VERSTEKBESLISSING. 

2° VOORZIENING IN CASSATIE. -
STRAFZAKEN. - VEROORDELEND VER
STEKARREST. - VOORZIENING VAN DE 
BEKLAAGDE .TIJDENS DE GEWONE VER
ZETTERMIJN. - NIET-ONTVANKELIJK
HEID. 

I 0 Een beslissing is in stmjzaken bij ve?'
stek gewezen wannee?' de beklaagde, 
nadat hij aanwezig was op een ee1·ste 
te1·echtzitting tijdens welke de zaak be- · 
hancleld en in be1·aad gehouden wenl, 
noch aanwezig was noch ve?·tegenwom·
digcl we1·d op de te1·echtzitting tijdens 
welke, na de hempening van de debatten 
om een aanvullend onde1·zoelc doo?' het 
openbaa1· ministe1·ie mogelijlc te malcen, 
de stulclcen inzalce dit aanvullencl ondm·
zoelc bij het dossie1· ove1· het onde1·zoelc 
van de zaalc we1·den gevoegd, de zaalc 
venle1· we1·d behandeld en het vonnis we1·d 
uitgesp1·olcen (1). 

~0 Niet ontvanlcelijlc is de voo?'ziening doo?' 

de belclaagde tijclens de gewone ve?'zet
tm·mijn ingesteld tege,n een al'?·est waa1·bij 
hij bij ve?'stek wm·d vemm·deeld (2). 
(Art. 413 Sv.) 

(MOERAERT.) 

ARREST (ve1·taling). 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 28 jtmi 1973 in boger beroap 
gewezen door de Correctionele Rechtbank 
te Brugge; 

Overwegende dat uit de stukken van 
· de rechtspleging blijkt dat, na de zaak 
op tegenspraak onderzocht te hebben, 
de correctionele rechtbank op 10 mei 
1973 de d ebatten voor gesloten h eeft ver
klaarcl en de zaak voor uitspraak heeft 
gestelcl achtereenvolgons op 17 mei en 
7 jtmi 1973; clat op die laatste datum de 
rechtbank de debatten heeft heropencl 
om het openbaar ministerie in de moge
lijkheid te stellen tot een aanvullend 
onderzoek over te gaan; clat, nadat de 
stuldl:en van clit onclerzoek, clat betrek
king had op de groncl vaD de zaak, bij 
het dossier waren gevoegcl, de rechtbank 
de zaak ter terechtzitting wn 28 j1.mi 1973 
verder heeft behanclelcl ; clat op die zitting 
eiser niet aanwezig was, noch vertegen
woorcligd, en clat de rechtbank op dezelfde 
zitting de clebatten voor gesloten heeft 
verklaarcl en uitspraak heeft geclaan ; 

Dat clan ook, hoewel het vonnis ver
meldt clat het op tegenspraak wercl gewe
zen, het bij verstek werd uitgesproken ; 

Dat de voorziening die door eiser v66r 
het verstrijken van de gewone termijn 
van verzet wercl ingestelcl niet ontvanke
lijk is; 

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

II december 1973. - 2e kamer. 
Voo1·zittm·, de H. Wauters, raaclsheer 
waarnemencl voorzitter. - Vm·slaggeve?', 
de H. Meeus. - Gelijklttidende con
clusie, de H. Charles, aclvocaat-generaal. 

(1) Cass., 30 september 1968 (A1'1'. cass., 
1969, blz. 117); raa dp!. cass., 12 juni 1973 
(ibid ., 1973, blz. 988). 

(2) Cass., 10 december 1973, supra, blz. 409. 
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2e KAMER. - 11 december 1973. 

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.
STRAFVORDERING. - VEROORDELING. 
- VERWEER VAN DE BEKLAAGDE ONBE
ANTWOORD GEBLEVEN.- NIET GEMO
TIVEERDE BESLISSING. 

2° REGELING VAN RECHTSGEBIED. 
- STRAFZAKEN. - BESCRIKKING VAN 
DE RAADKAMER WAARBIJ VERDACRTEN 
NAAR DE CORRECTIONELE RECRTBANK 
WORDEN VERWEZEN WE GENS MISDRIJ
YEN GEPLEEGD BUITEN RET ARRONDIS-

' SEMENT OP GROND DAT ER TUSSEN DEZE 
lVIISDRIJVEN EN MISDRIJVEN, DIE IN 
RET ARRONDISSEMENT ZIJN GEPLEEGD, 
SAMENRANG BESTAAT. - SAMENRANG 
VERWORPEN DOOR RET VONNISGERECRT. 
- WEGENS DE SAMENHANG VERWEZEN 
BEKLAAGDEN DIE HUN VERBLIJFPLAATS 
NIET IN RET ARRONDISSEMENT HEBBEN 
EN DAAR NIET ZIJN GEVONDEN. -
VONNISGERECRT DAT ZICR « RATIONE 
LOCI» .ONBEVOEGD VERKLAART T.A.V. 
DEZE BEKLAAGDEN.- REGELING VAN 
RECRTSGEBIED. - VERNIETIGING ·VAN 
DE BESCRIKKING IN ZOVERRE ZIJ DE 
MISDRIJVEN VERWIJST WAARVOOR DE 
SAMENRANG IS VERWORPEN. - VER
WIJZING VAN DEZE ZAKEN NAAR DE 
BEVOEGDE PROCUREUR DES KONINGS . 

I 0 Niet gemotiveerd is de beslissing die 
de beklaagde op de stmjv01·dm·ing ve1·
o01·deelt, zondm· te antwo01·den op een 
doo1· hem 1·egelmatig voo1·ged1·agen veT
wee1' (1). (Art. 97 Grondwet.) 

2° W annee1· het vonnisgm·echt do01· een 
beschikking van de 1·aadkame1· van mis
d1·ijven, die buiten het an·ondissement 
zijn gepleegd, lcennis neemt wegens hun 
samenhang met misd1·ijven die in het 
a1Tondissement zijn gepleegd, de samen
hang ve1·we1·pt en zich " 1·atione loci » 
onbevoegd vm·klaa1·t voo1· de misd1·ijven 
die wegens samenhang naa1· dit ge1·echt 
zijn ve1·wezen, vm·nietigt het Hoj, dat het 
1·echtsgebied 1·egelt, de beschikking in 
zove1·re het deze misd1·ijven bij het vonnis
ge1·echt aanhangig maalct en ve1·wijst deze 
zalcen nam· de bevoegde pmctwett1' des 
Konings (2) . 

(1) Cass. , 12 nov ember 1973, s"prct, blz. 294. 
(2) Raadpl. cass., 5 september 1972 (A ·n·. 

cass., Hl,73, blz. 10). 

(GRESQUIERE EN VANZIELEOHEM, T. ORDE 
VAN DIERENARTSEN; PROCUREUR-GE
NERAAL BIJ RET ROF VAN BEROEP 
TE GENT, IN ZAKE ABBELOOS EN LITIS
CONSORTEN.) 

ARREST. 

HET HOF;- A. Over de voorziening 
van Louis Ghesquiere en Orner Van
zieleghem, beklaagden : 

Gelet op het bestreden arrest, op l juni 
1973 door het Hof van beroep te Gent 
gewezen; 

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

a) tegen eiser Orner Vanzieleghem : 

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

b) tegen eiser Louis Ghesquiere 

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

Overwegende dat eiser in conclusie had 
Iaten gelden dat hij enkel de aangestelde 
was van het veevoederbedrijf personen
vennootschap met beperkte a.ansprake
lijkheid « Debrabandere Gebroeders », 
en ermede verbonden was door een ar
beidsovereenkomst van bediende in het 
kader waarvan hij wei bepaalde taken 
vervulde: 

" l 0 als teclmische e.dviseur en hoofd 
van de researchdienst van het b edrijf, 
de voedings- en zootechnische problemen 
oplossen die gesteld worden in verband 
met d e fabricatie van de_ v eevoeders, 

» 2° een permanente sei·vice als dieren
arts verschaffen aan de clienteel », en 
dat hij dus " geen fabrikant , geen be
reider, geen invoerder of verkoper van 
veevoeders » was ; 

Overwegende dat het hof van beroep 
eiser op de strafvordering uit hoofde van 
t elastlegging 0-4 veroordeelt om de r eden 
dat " d e bereiding van veevoeders ver
richt door de zevende beldaagde 
(eiser) met Tylosine strafbaar blijft ... ; 
dat aldus de feiten ten laste gelegd van 
de ... zev ende beklaagde ... bewezen zijn 
gebleken » ; dat het hof aldus eisers ver
weer niet beantwoordt ; 

II. In zoverre de voorziening van eiser 



- 412 

Orner Vanzieleghem gericht is tegen de 
beslissing op de civielrechtelijke vorde
ring tegen hem door verweerster inge
steld : 

Overwegende dat eiser geen middel 
inroept; 

B_ Over de regaling van het rechts
gebiecl : 

Gelet op het verzoek tot regaling van 
rechtsgebiecl op 21 j1.mi 1973 ingediend 
door de Procureur-generaal bij het Hof 
van beroep te Gent ; 

Overwegende dat bij beschikking van 
21 december 1971, de raaclkamer van de 
Rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk 
naar de correctionele rechtbank alclaar, 
samen met andere beklaagden en op groncl 
van sa1nenhang, h eeft verwezen 

1° Abbeloos Hugo, Livien, ingeuieur, 
geboren te Dendermoncle op 19 mei 1937, 
wonende te Ouclegem, J ef Scheirs
.straat, 52, 

2° De Vries J ozef, Alfons, Albert, 
hanclelsreiziger, geboren te L eeds (Enge
land) op 31 augustus 1916, wonende te 
Beerzel, Sollevelclen, 58, 

3° Caeldries Rene, Louis, landbou
wer, geboren te Eksaarcle op 1 juni 1921, 
er wonende, Oosteindeken, 16, 

4° Mariman Felix, Franciscus, Eduar
dus, Maria, handelsvertegenwoordiger, 
geboren te Sint-Niklaas-Waas op 1 no
vember 1935, wonende te Nieuwkerken
Waas, Bosstraat, 37, 

5° Goossens Franciscus, J ozef, Maria, 
veeartsenijlnmdig adviseur, geboren te 
Breenclonk op 5 januari 1923, wonende 
te Breendonk, Provinciebaan, 27, 

6° Van R ende Willy, Hippolytus, 
Ph1lemon, veekoopman, geboren te Loke
ren op 6 januari 1943, wonende te 
Eksaarde, Doorslaardam, 44, 

7° Ceupens J oannes, Luclovicus, ver
tegen~oordiger, geboren te Broechem op 
6 me1 1927, wonencle te Kessel, Statie
steenweg, 145, 

8° Henclrickx Walter, Florent, Anna, 
dierena_rts, geboren te Antwerpen op 
15 me1 1936, wonende te De Pinta 
Begonialaan , 13, ' 

9° Hey len August, Armand, J ozef, 
apotheke1', geboren te Rijkevorsel op 
25 december 1912, wonende t e Retie, 
Kloosterstraat, 17, . 

10° Van Remoortere Albert, han
delsreiziger, geboren te Stekene op 
7 december 1916, er wonende, Kieken
haagstraat, 77, 

ll 0 De Man Tony, Felix, Marie, Ba
ziel, apotheker, geboren te T emse op 
3 januari 1932, wonende te Haasdonk, 
Zandstraat, 4, 

12° Van Hoecke Kamiel, Octaaf, 
geboren te Memdonk op 16 februari 
1908, landbouwer, wonende te Kemzeke, 
Regentiestraat, 28A, 

13° Martens Carlos, Marcel, Jozef, 
handelsreiziger, geboren te Hansbeke 
op 23 november 1931, wonende te Aalter, 
Lindenstraat, 15, 

14° Noe Michael, Joannes, Estelle, 
Roger, dokter-veearts, geboren te Deinze 
op 15 november 1938, wonende te Aalter, 
Brugstraat, 28, 

15° Van D en Abeele Jules, Achiel, 
Armand, handelaar, geboren te Machelen 
op 9 februari 1930, wonende te Worte
gem, Waregemstraat, 124, 

16° Lenaerts Jan, · Gaston, Irma, 
apotheker, geboren te Niel op 20 sep
tember 1933, wonende te Wilrijk, Steer
veldstraat, 27, 

17° Walbrou Andre, Marcel, Corne
lius, autogeleider, geboren te Watou op 
28 juli 1933, er wonende, Abeleplaats, 4 7, 

18° Carton Walter, Henri, Corneel, 
landbouwer, geboren te Krornbeke op 
31 juli 1914, wonende te Westvleteren, 
Catsputdreef, 2, 

19° Lermyte Georgette, Elodie, Maria, 
Cornelia, huishoudster, geboren te Pope
ringe op 27 rnaart 1935, wonencle te 
Proven, Couthoflaan, 40, 

20° Hendryckx Orner, Julien, vlees
hanclelaar, geboren te Koekelare op 
19 november 1919, wonencle te Koeke
lare, Zuidstraat, 17, 

21° Vieren Robf\rt, Michel, Cornelius, 
vertegenwoordiger, geboren te Steenkerke 
op 28 rnei 1938, wonende te Veurne, 
Bloemenlaan, 4, 

22° Vleeshouwers Gabriel, Ernest, 
J ean, apotheker, geboren te Erpe op 
20 september 1927, wonende te Eeklo, 
Stationstraat, 85, 

23° De Sutter Daniel, Carnie!, Fran
cies, veearts, geboren te Sint-Laureins 
op 16 januari 1929, wonende te Eeklo, 
Gravin J ohannastraat, 12, 

24° Vehent Gerardus, Gustavus, vee
handelaar, geboren te Zele op 9 oktober 
1926, wonende te Waasm1.mster, Ketel
boetstraat, 9a, 

25° Verleye Marcel, Cyriel, veearts, 
geboren te Roeselare op ll rnei 1939, 
wonende te Tielt, Sint-Janstraat, 60, 



,._ 

- 413-

26° Parret Victoor, Desire, Cornelius, 
-veesnijder, geboren te Watou op 13 okto
ber 1908, er wonende, Roesbrugge
straat, 22, 

27o Poelman Lucien, Fran9ois, land
bouwer-veehandelaar, geboren te Destel
bergen op 13 december 1935, wonende te 
:Beervelde, Margretstraat, 43, 

28° De Vos Willy, Hendrik, hande
Jaar, geboren te Eke op 24 oktober 19:,!1, 
-er wonende, Statiestraat, 16, 

29° De Vos Gabriel, Adiel, handelaar, 
geboren te Eke op 30 april 1920, er 
wonende, Statiestraat, 14, 

30o Lornoy Eugenius, Albertus, Ma
Tia, veehandelaar, geboren te Herentals 
-op 28-februari 1915, wonende te Tongerlo, 
Langstraat, 74, 

31o Roos Robert, Jozef, Maria, Ghis
leen, apotheker, geboren te Deurle op 
15 jtmi 1927, wonende te Deinze, 
Tolpoortstra.at, 2, 

32o Gistelinck Alfons, veearts, gebo
ren te Nokere op 27 maart 1934, wonende 
te Kruishoutem, Tjollevelddreef, 3, 

33° Verplaetse Cyriel, Emiel, Gerar
-dus, handelaar, geboren te Zulte op 4 mei 
1933, er wonende, Oeselgemstraat, 10, 

340 Blaton Louis, Laurent, apothe
ker, geboren· te Htmdelgem op 22 april 
1922, wonende te Burst, Stationstraat, 19, 
· 35° Coppens Guillielmus, Franciscus, 
11andelsvertegenwoordiger, geboren te 
Gent, op 7 juni 1914, wonende te Won
·d<-lgem, Roodborstjesstraat, 11, 

36° Vandevoorde Monica, Maria, Ga
briella, echtgE'note van Van Hulle Paul, 
1mishoudster; geboren te Tielt op 17 april . 
1939, er wonende, ViTakkensteenweg, 45, 

37° Petitjean Raphael, Albert, Lau
rent, JVI.artin, zaakvoerder, geboren te 
Overwinden op 2 januari 1942, er wonen
-de, Tiensestraat, 189, 

38° Van Dingenen Achilles, Joseph, 
verkoopsdirecteur, geboren te Buggen
hout op 31 januari 1926, wonende te 
Malderen, Lippelestraat, 3, 

39° Salberg Jan, Hendrik, Cornelis, 
-directeur, geboren te Hilversum (Neder
land) op 27 augustus 1924, wonende te 
Kapellen, Franselei, 45, 

uit hoofde van : 
te Kortrijk of elders in het Rijk van 

.21 april 1969 tot en met 1 april 1970 : 

A. de eerste, de derde, de vierde, de 
vijfde, de zesde, de zevende, de negende, 
de twaalfde, de dertiende, de veertiende, 
de vijftiende, de zestiende, de zeven-

tiende, de achttiende, de negentiende 
de twintigste, de vierentwintigste, de 
zesentwintigste, de drieendertigste, de 
zesendertigste, de achtendertigste, de 
negenendertigste : 

bij inbreuk op artikel 6 van de wet van 
25 maart 1964 betreffende de geneesmid
delen, onverminderd de toepassing van de 
wet van .24 februari 1921 betreffende het 
verhandelen van de giftstoffen, slaa.p- en 
verdovende middelen, ontsmettingsstof
fen en antiseptica, dusdanige geneesmid
delen onder voorschrift geplaatst, inge
voerd, uitgevoerd, gefabrweerd, voorbe
reid, vervoerd, gedistribueerd, onder 
zich gehouden, bewaard, te !wop aangebo
den, verkocht of afgestaan te hebben 
onder bezwarende titel of om niet, 
verpakt en afgeleverd te hebben : 

B. de tweeentwintigste, de eenender
tigste : 

bij inbreuk op artikel 6, § 3, van de 
wet van .25 maart 1964 op de geneesmid
delen, geregistreerde geneesmidclelen af
geleverd te hebben zonder in het bezit te 
zijn van een doktersvoorschrift vereist 
tot op het tijdstip van de opheffing van 
die beperking waartoe de Minister van 
V olksgezondheid en van het Gezin be
slist op het ad vies van een of meer door de 
Koning aangewezen wetenschappelijke 
autoriteiten ; 

0. de eerste, de tweede, de derde, de 
vierde, de vijfde, de zesde, de zevende, 
de tiende, de twa.alfde, de dertiende, de 
vijftiende, de zeventiende, de achttiende, 
de negentiende, de twintigste, de vieren
twintigste, de zevenentwintigste, de der
tigste, de drieendertigste, de zesender
tigste, de achtendertigste, de negenender
tigste : 

bij inbreuk op artikel 1 van het konink
lijk besluit van 13 november 1968, hou
dende de regeling van het verhandelen 
van oestrogene, antibiotische en thyroi:de
afwerende stoffen, die niet in het voor 
clieren bestemde voeder verwerkt zijn, en 
op artikel .2 van de wet van 24 februari 
1921 betreffende het verhandelen van de 
giftstoffen, slaapmiddelen, verdovende 
middelen, ontsmettingsstoffen en antisep
tica, zonder een bij de Minister van V olks
gezondheid afgeleverde vergunning oes
trogene, antibiotische of thyroi:deafwe
rende stoffen als dusdanig of vermengd, 
ingevoerd, verkocht, te koop aangeboden, 
aanwezig gehad, afgeleverd, verkregen te 
hebben onder bezwarende titel of om niet 
met uitzondering van de stoffen bepaald 
in het koninklijk besluit van 10 juni 

l 
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1959 houdende reglementering van de I 
handel in stoffen voor dierenvoeding, 
gewijzigd bij koninklijk besluit van 
30 augustus 1960; 

D . de achtentwintigste, de negenen
twintigste : 

bij inbreuk op de artikelen 12 en 33 
van het koninklijk besluit van 10 jlmi 
1959 gewijzigd bij het koninklijk besluit 
van 30 augustus 1960, ministerieel 
besluit van 11 jm1i 1959 genomen ter 
uitvoering van het koninklijk besluit van 
10 jlmi 1959, koninklijk besluit 30 no
vember 1939, bij koninklijk besluit van 
10 juni 1959 bedoelde produkten inge
voerd, gefabriceerd, bereid, voor de ver
lcoop gehouden, geleverd, vervoerd, te 
koop aangeboden of verkocht te hebben, 
terwijl zij antibiotica en sulfamide 
houdende coccidiostatica bevatten die 
niet toegelaten zijn door de Minister van 
Landbouw; 

E. de tweede, de vierde, de zevende, 
de tiende, de dertiende, de vijftiende, de 
zeventiende, de achttiende, de negentien
de, de eenentwintigste, de zesentwintig
ste, de dertigste, de vijfendertigste, 
de zevenendertigste, de achtendertigste : 

bij inbreuk op de artikelen 26, 28 en 54 
van de we£ van 4 april 1890 zoals gewij
zigd en aangevuld tot op .heden in het 
Koninkrijk de veeartsenijkunde te heb
ben uitgeoefend, terwijl hij niet als 
dokter in de veeartsenijkunde aangeno
men werd en zich niet bevond in de uit
zonderingsbepalingen voorzien bij arti
kel 54 voormeld ; 

F. de achtste, de veertiende, de vijfen
twintigste, de tweeendertigste : 

bij inbreuk op de artikelen 33 en 45 
van de wet van 4 april 1890 als dokter 
in de veeartsenijkunde, artsenijmidde
len te hebben afgeleverd voor andere dan 
door hem v erpleegde dieren ; 

G. de tweede, de vierde, de zevende, 
de dertiende, de zeventiencle, de achten
twintigste, de negenentwintigste, de vijf
endertigste, de zevenendertigste, de acht-
endertigste : · 

bij inbreuk op artikel 3 van het konink
lijk besluit van 18 december 1939 als 
hanclelsvertegenwoorcliger, de lem·handel 
uitgeoefencl te hebben in farmaceu
tische proclukten. 

H. de eerste, de tweede, de vierde, de 
vijfde, de dertiende, de vijftiencle, de 

zeventiende, de achtendertigste, de negen
endertigste : 

bij inbreuk op de artikelen 4 en 50 van 
het koninklijk besluit van 10 novembe1 
1967 nummer 78 betreffende de genees
kunst, de uitoefening van de daaraan 
verbonden beroepen en de geneeskun
clige commissies, de artsenijbereidkunde 
uitgeoefend te hebben terwijl hij niet 
het wettelijk diploma van apoteker 
bezit, dat werd bepat:!ld overeenkomstig 
de wetgeving op het toekennen van de 
academische graden en het programma 
van de lmiversitaire examens, of die niet 
wettelijk ervan vrijgesteld is en boven
dien de voorwaarclen gesteld bij arti
kel 7, §§ 1 en 2, van voornoemd konink
lijk besluit niet vervult ; 

I. de negende, de elfde, de veertiende, 
de tweeentwintigste, de eenendertigste, 
de tweeendertigste, de vierendertigste : 

bij inbreuk op de artikelen 44bi.s
en 52 van het koninklijk besluit van 
6 juni 1960, gewijz'igd bij koninklijk 
besluit van 6 december 1960, koninklijk 
besluit 10 februari 1961, koninklijk be
sluit 12 juni 1962, koninklijk besluit 20 no
vember 1962, koninklijk besluit 5 jlmi 
1964, koninklijk besluit 26 augustus 
1964, koninklijk besluit 21 februari 
1967, koninklijk besluit 16 oktober 1967 
betreffende de fabricatie, de bereiding 
en distributie in het groot en de terhand
stelling van geneesmiddelen, verzuimd 
te hebben op elk ter hand gesteld genees
middel de identiteit te vermelden van 
degene die het heeft afgeleverd volgens 
de modaliteiten van identificatie opge
legd door de Minister van Volksgezond
heid en van het Gezin ; 

J. de negende, de elfde, de tweeen
twintigste, de eenendertigste, de vier
endertigste : 

bij in breuk op artikel 3 van het 
besluit van de . Regent van 6 februari 
1946 houdende reg)ementering van de 
bewaring en van de verkoop van giftige 
en toxische stoffen, gewijzigd bij konink
lijk besluit van 3 maart 1953, koninldijk 
besluit van 1 oktober 1953, koninldijk 
besluit van 20 maart 1956, koninklijk 
besluit 31 mei 1958, koninldijk besluit 
30 december 1960, ministerieel besluit 
23 augustus 1961, · koninldijk besluit 
26 september 1962, koninldijk besluit 
31 oktober 1962, verzuimd te hebben 
vergiften af t e leveren naar de regelen 
venneld in voornoe1nd besluit van de 
Regent onder inachtneming van de 
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lijsten waarin zij zijn ingedeeld welke 
als bijlage in de farmacopee en bij 
-onderhavig besluit zijn opgenomen ; 

K. de negenendertigste : 

bij inbreuk op artikel 1 van het minis
·terieel besluit va~ 10 juli 1964 betreffende 
de controle en de distributiewijze van 
bepaalde geneesmiddelen, gewijzigd bij 
.ministerieel besluit van 5 juli 1968 en 
.ministerieel besluit van 23 oktober 1968, 
verzuimd te hebben een hieronder ver
.meld geneesmiddel , namelijk een vaccin 
bestemd voor dierengeneesktmdig ge
bruik, gebruikt voor de profylaxis van 
-virale aandoeningen, meer bepaald het 
-vaccin tegen de varkenspest, te onder-
werpen aan de controle door het Instituut 
-voor Hygiene en Epidemiologic ; 

L. de eerste, de derde, de vijfde, de 
zesde, de zevende, de tiende, de twaalfde, 
de vijftiende, de zestiende, de zeventien
-de, de achttiende, de negentiende, de 
twintigste, de drieentwintigste, de vier
-entwintigste, de achtentwintigste, de 
negenentwintigste, de dertigste, de zesen
dertigste, de zevenendertigste, de acht
-endertigste : 

bij inbreuk op de artikelen 44 en 52 
-van het koninklijk besluit van 6 juni 1960, 
gewijzigd bij koninklijk besluit van 
6 december 1960, koninklijk besluit 
10 februari 1961, koninklijk besluit 
12 juni 1962, koninklijk besluit 20 novem
ber 1962, koninklijk besluit 5 juni 1964, 
koninklijk besluit 26 augustus 1964, 
koninklijk besluit 21 februari 1967, 
lwninklijk besluit 16 oktober 1967, 
betreffende de fabricage, de bereiding en 
distributie in het groat en terhandstel
ling van geneesmiddelen noch langs 
officina-apotekers om, noch langs genees
heren en dierenartsen die vergunning 
hebben om een geneesmiddelendepot te 
l1ouden, zich produkten in voornoemd 
lwninklijk besluit vermeld te hebben 
.aangeschaft ; 

M. de zestiende 

bij inbreuk op artikel 48, §§ 1 en 2, van 
het koninldijk besluit van 6 juni 1960 
ge>vi jzigd bij koninklijk besluit van 
6 december 1960, koninklijk besluit van 
10 februari 1961, koninldijk besluit van 
12 jw1i 1962, koninklijk besluit van 
20 november 1962, koninldijk besluit 
-van 5 juni 1964, kouinldijk besluit van 
26 augustus 1964, koninklijk besluit van 
21 februari 1967, koninklijk besluit van 
16 oktober 1967, betreffende de fabri
cage, de bereiding en distributie in het 

groat en de terhandstelling van genees 
middelen, als officina-apotekers produk
ten bedoeld bij artikel 46, § 2, van voor
noemd koninklijk besluit die niet gecon
troleerd zijn of waarvan de verpakking 
niet voorz1en is van het bij artikel 4 7 
voorgeschreven kontrolezegel op de far
maceutische specialiteiten, waarop geen 
registratienu=er voorkomt, voor de 
verkoop voorhanden te hebben gehad, 
te lwop te hebben aangeboden, of te 
koop gesteld, tegen betaling of kosteloos 
ter hand te hebben gesteld; 

N. de tweeendertigste : . 

bij inbreuk op artikel 5 van het besluit 
van de Regent van 6 februari 1946 
houdende de reglementering van de be
waring en van de verkoop van giftige 
en toxische stoffen, gewijzigd bij konink
lijk besluit van 3 maart 1953, koninklijk 
besluit van 1 oktober 1953, koninklijk 
besluit 20 maart 1956, koninldijk be
sluit 31 mei 1958, koninklijk besluit 
30 december 1960, ministerieel besluit 
23 augustus 1961 , ministerieel besluit 
26 september 1962, ministerieel besluit 
31 oktober 1962, verzuimd te hebben een 
register voor de afgeleverde giftstoffen 
aan te leggen. 

0. de zevenendertigste : 

bij inbreuk op artikel 5 van het konink
lijk besluit nr. 89 van 30 november 1939 
houdende aanvulling en samenschake
ling van de reglementering van de handel 

. in zaaizaden, allerhande pootgoed, mest-
stoffen en veevoeder, een proclukt be
doelcl in voornoemd besluit en waarvan 
de verkoop verboden is ingevolge een 
bij toepassing van artikel 1 genomen re
glement, in de handel te hebben gebracht ; 

Overwegende dat in de loop van het 
geding « De Algemene Pharmaceutische 
Bond », nationale federatie van de 
Belgische apothekersberoepsverenigingen, 
zich burgorlijke partij stelcle tegen de 
eerste, tweede, vierde, vijfde, negende, 
elfde, dertiencle, vijftiende, zestiende, 
tweeentwintigste, eenendertigste, vier
endertigste, achtendertigste en · negen
endertigste beklaagden; 

Overwegencle dat het Hof van beroep 
te Gent zich bij arrest van 1 juni 1973 
onbevoegd heeft verklaard om van 
hogervernoemde zaken kennis te nemen 
op grand van dv vaststellingen dat de 
feiten aan voornoemde beklaagden ten 
laste gelegd, buiten het gerechtelijk 
arrondissement Kortrijk werden ge
pleegd, dat de beklaagden er geen ver-

l 
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bhjfplaats hebben en or niet worden 
gevonden en dat tussen de hen ten 
laste gelegde feiten en de misdrijven aan 
iedere beklaagde ten laste gelegd geen 
samenhang bestond ; 

Overwegende dat de beschikking van 
de raadkamer en het arrest van het hof 
van beroep in kracht van gewijsde. zijn 
gegaan en dat uit hun tegenstrijdigheid 
eon geschil van rechtsmacht ontstaat 
dat de gang van het gerecht belemmert; 

Overwegende dat nit de stukken van 
de rechtspieging schijnt to blijken dat 
de ten laste van hierbovenvernoemde 
beldaagden gelegde feiten niet worden 
gepleegd in hot gerechtelijk arrondisse
ment Kortrijk, dat de beldaagden aldaar 
goon verblijfplaats haddon en or niet 
worden gevonden ; dat de raadkamer van 
de Rechtbank van eerste aanleg to 
Kortrijk derhalve, nu de samenhang met 
misdrijven aan andere beklaagden ten 
laste gelegcl, verworpen word, onbevoegd 
was om de beklaagden naar het vonnis
gerecht te verwijzen; · 

Om die redenen, en zonder acht te 
slaan op de mernorie welke door eiser 
Ghesquiere buiten de terrnijn bepaald 
door artikel 420bis, tweede lid, van het 
W etboek van strafvordering werd inge
diend, 

A. nopens de voorzieningen : ver
werpt de voorziening van eiser Orner 
Vanzieleghern; vernietigt de bestreden 
beslissing in zoverre ze eiser Louis Ghes
qu:iere op de strafvordering uit hoofde 
van telastlegging C-4 veroordeelt; be
veelt dat van clit arrest melding zal 
worden gernaakt op de kant van de 
gedeeltelijk vernietigde beslissing ; ver
oordeelt eiser Vanzieleghem in de kosten 
van zijn voorziening ; laat de kosten van 
de voorziening van eiser Ghesquiere ten 
laste van de Staat ; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar het Hof van beroep 
te Brussel; 

B. nopens de regeling van rechtsge
bied : het rechtsgebied regelend, vernie
tigt de op 21 december 1971 gewezen 
beschikl~ing van de raadkamer va':l de 
Rechtbank van eerste aanleg to Kortrijk 
in zoverre zij voornoernde beldaagden 
wegens hoger vermelcle telastleggingen 
naar de Correctionele Rechtbank to 
Kortrijk heeft verwezen ; beveelt dat van 
dit arrest melcling za.I worden gernaakt 
op de kant van de gedeeltelijk vernietigde 
beschikki.ng; verwijst de zaak : naar de 
Procureur des Konings bij de Rechtbank 
van eerste aanleg te D endermond e wat 

de eerste, derde, vierde, zesde, tie.nde, 
elfde, twaalfde en vierentwi.ntigste be
klaagde betreft ; naar de Procureur des 
Konings bij de Rechtbank van eerste 
aanleg to Mechelen wat de tweede, de 
vijfde, en de zevende beklaagde betreft; 
naar de Procureur des Konings bij de 
Rechtbank van eerste aan,leg to Gent 
wat de achtste, de dert.iende, de veer
tiende,, de tweeentwintigste, de drieen
twintigste, de zevenentwintig:>te, de acht
entwintigste, de negenentwintigste, de 
eenendertigste, de drieendertigste en 
de vijfendertigste beklaagde betreft ; 
naar de Procm·eur des Konings bij de 
Rechtbank van eerste aa.nleg te Tm·nhout 
wat de .negende en de dertigste beklaag
de betreft ; naar de Procureur des 
Konings bij de Rechtbank van eerste 
aanleg to Oudenaarde wat de vijftiende, 
de tweeendertigste en de vierendertigste 
beklaagde betreft ; n aar de Procm·em· 
des Konings bij de Rechtbank van oerste 
aanleg to Antwerpen wat de zestiende 
en de negenendertigste beldaagde be
treft ; naar de Procureur des Konings bij 
de Rechtbank van eerste aanleg to leper 
wat de zeventiende, de achttiende, de 
negeutiende en de zesentwintigste be
ldaagde betreft ; naar de Procureur 
des Konings bij de Rechtbank van eerste 
aanleg to Brugge wat de twintigste, de 
vijfeutwintigste en de zesendertigste 
klaagde betreft ; naar de Procureur 
des K9nings bij de Rechtbank van eerste 
aanleg to Veurne wat de eenentw:intigste 
beklaagde betreft ; naar de Procm·em· 
des Konings bij de Rechtbfl.nk van eerste 
aanleg to Leuven wat de zevenendertig
ste beldaagde b etreft ; naar de Procureur 
des Konings bij de Rechtbank van eerste 
aanleg to Brussel wat de achtendertigste 
beldaagde betreft. 

11 december 1973. - 2e karner. -
Voo?·zitte?', de H. Wauters, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, 
de H. Chatel. - Gelijklttidende conclttsie, 
de H: Charles, advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 11 december 1973. 

1° CASSATIEMIDDELEN. - STRAF
ZAKEN.- MIDDEL DAT ENKEL BETREK
KING HEEFT OP DE RECHTSPLEGING 
VOOR DE EERSTE RECHTER. - MIDDEL 
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VREEMD AAN DE BEVOEGDHEID. -
NIET ONTVANKELIJK MIDDEL. 

2° RECHT EN VAN DE VERDEDI
GING. - STRAFZAKEN. - lVIIDDEL 
HIERUIT · AFGELEID DAT DE FElTEN
RECHTER NIET IS INGEGAAN OP EEN 
VERZOEK OM HET ONDERZOEK VAN DE 
ZA.AK UIT TE STELLEN. - UITSTEL 
VAN DE ZAAK NIET GEVORDERD. -
l\IIIDDEL DAT FEITELIJKE GRONDSLAG 
MIST. 

3° CASSATIElVIIDDELEN. - STRAF
ZAKEN. - 0NNAUWKEURIG MIDDEL. 

4° BESCHERlVIING VAN DE lVIAAT
SCHAPPIJ (WET TOT). - lNTER

.NERING VAN DE VERDACHTE DIE HETZIJ 

IN STAAT VAN KRANKZINNIGHEID, HET
ZIJ IN EEN ERNSTIGE STAAT VAN GEES 
TESSTOORNIS OF VAN ZWAKZINNIGHEID 
VERKEERT. - GEEN INOBSERVATIE
STELLING. - WETTELIJKHEID. 

so BESCHERlVIING VAN DE lVIAAT 
SCHAPPIJ (WET TOT) . - KAlliER 
VAN INBESCHULDIGINGSTELLING DIE DE 
INTERNERING VAN EEN ABNORMALE 
BEVEELT. - 0PENBAARHEID VEREIST. 

1° Niet ontvankelijlc is het aan de bevoegd
heid v1·eernde rniddel dat aan de 1·echte1· 
in hoge1· be1·oep niet is voo1·gelegd en 
enkel bet?·elclcing heeft op de 1'echtsple
ging voo1· de ee1·ste 1·echte?' ( 1). 

2° Feitel~jlce g1·ondslag mist het rniddel 
afgeleid uit de schending van de 1·echten 
van de ve1·dediging en hie1·op geg1·ond 
dat de jeitem·echte1· ~titspmak heeft ge
daan niettegenstaande een ve1·zoelc om 
uitstel teneinde van het dossie1· kennis te 
nemen, wannee1· ~tit geen st~tk wam·op 
het Hof vennag acht te slaan blijlct dat 
daa1·om wenl ve1·zocht (2). · 

il 0 Niet ontvankelijlc is het middel waa?'
van de onnauwlce~t?·igheid het Hof 
in de onmogelijkheiclstelt de aangevoe1·de 
onwettelijkheid te onde1·scheiden (3). 

4° De inteTne1·ing bevolen lcmchtens a?·ti 
kel 7 van de wet tot beschenning van de 
maatschappij moet niet noodzalcelijlc 
voo1·ajgegaan zijn doo1· een inobse?·vatie
stelling van de ve1·dachte (4). 

(1) Cass., 3 mei 1971 (A1'1' . cass., 1971, 
biz. 857) en 22 januari 1973. 

(2) Raaclpl. cass., 13 januari 1970 (A1'1'. 
cass., 1970, biz. 428). 

(3) Cass., 20 juli 1973 (A1T. cass., 1973, 
biz. 1077) . 

CASSATIE, 1974. - 14 

S0 De k~me1· van inbesclmldigingstelling 
welke de inte1·ne1·ing van een abnonnale 
beveelt, moet haa1· an·est in openba1·e 
te1·echtzitting uitsp1·elcen, doch het onde?·
zoelc van de zaalc te1· te1·echtzitting en de 
debatten, die e1·aan voomfgaan, zijn 
slechts openbaa1· indien de ve1·dachte 
zvlks vmagt (S). (Artt. 96 en 97 Grand
wet ; art. 9 Wet tot bescherming van 
de maatschappij.) 

(VELAERS . ) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op de hestreden 
arresten, op 2 oktober 1973 door het 
Hof van beroep te Luik, kamer van 
inbeschuldigingstelling, gewezen ; 

Over het eerste m iddel , afgeleid uit 
de schending van artikel 7, tweede l id, 
van de wet van l juli 1964, · 

doo1·dat het arrest, waarbij de inter
nering van eiser bevolen wordt, vermeldt 
dat de door bedoeld artikel voorgeschre
ven rechtspleging nageleefd werd, 

tenvijl de opi:oeping van eiser om voor 
de raaclkamer op 26 januari 1973 te 
verschijnen door eisor slechts op 23 janua
ri 1973 ontvengen werd, zoda.t eiser 
slechts over twee vrije dagen heeft 
beschikt : 

Overwegende dat het middel, dat 
vreemd is aan de bevoegdheid en betrek
lring heeft op de procedure voor de 
eerste rechter, niet voor het eerst voor 
het Hof mag worden aangevoerd ; dat 
het derhalve niet ontvankelijk is ; 

Over het tweede middel , afgeleid u it 
de schending van artikel 673 van het 
Gerechtelijk '\iVetboek en va.n de rech
ten van de verdedig ing, 

cloo1·dat de arresten vermelderi. dat 
Mr. Mon1men van de b alie van Hasselt 
ambtshalve aangeduid werd door de 
voorzitter van het hof van beroep, 

tenvijl , ee1·ste ondeTdeel, Mr. Mornmen 
niet door de voorzitter van het hof van 
beroep, m aar reeds op 13 juli 1973 door 
het bm·eau voor consu ltatie en verdedi
ging te Hasselt aangest eld werd om de 
verdediging van eiser ·waar te nen1en ; 

(4) Cass., 14 juni 1971 (A1·r. cass., 1971, 
b iz. 1031). 

(5) Cass., 13 april 1964 (Bull. en Pasrc., 
1964, I, 858). 
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tweede onde1·deel, bedoelde raadsman 
bevolen werd dadelijk ten grande te 
pleiten zonder inzage te hebben geh ad 
van het dossier en zonder dat er op zijn 
verzoek om uitstel werd ingegaan : 

W at h et eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat het onderdeel bij 
gebrek aan belang niet ontvankelijk is ; 

Wat het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat het onderdeel stem1 
vindt noch in de bestreden arresten noch 
in d e stukken waarop het Hof acht ver
m ag te slaan ; dat het d erhalve feitelijke 
grondslag mist; 

Over het derde m.iddel, hieruit afgeleid 
dat eiser niet in de mogelijkheid werd 
gesteld afschriften te nemen, .ondanks 
zijn verzoekschrift clienaangaande, en 
dat bepaalde stukken, waarop eiser zijn 
verdecliging stetmde, opzettelijk nit het 
geding zijn geweerd : 

Overwegende dat het 1niddel , bij ge
brek aan nauwkeurigheid, niet ontvan
k elijk is; 

Over het vierde middel, hieruit afge
leid dat het arrest beslist dat de zeer 
uitvoerige conclusie van eiser " zo ver
ward en onverstaan baar is " dat het hof 
van beroep .vaststelt. dat het er geen reke
ning kan mede houden, 

tenvijl die conclusie na.ar de vorm en 
naar de grand opgesteld werd : 

Overwegende dat d e omstandigheid 
dat een conclusie naar de vorm en naar 
de grand zou opgesteld zijn niet wegneemt 
dat zij verward en onverstaanbaar kan 
zijn ; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het vijfde midclel, afgeleid uit 
de schencling van artikel I van de wet 
van l juli I964, 

do01·dat het arrest, hetwelk het verzoek 
tot inobservatiestelllng van eiser v er
werpt, beslist dat het hof van beroep 
zich voldoende voorgelicht acht over de 
geestestoestand van eiser door h et ver
slag va.n Dr. Volcher, zonder dat er ook 
maar dl':' minste inobservatiestelling werd 
gelast op een vroegere datum, overeen
komstig artilrel I voormeld : 

~ -t!~ 

Overwegende dat de internering van 
de verdachte, gelast op grand van 
artikel 7 van de wet van I juli I964, niet 
noodzakelijk moet voorafgegaan zijn 
door een inobservatiestelling ; 

Dat het middel naar recht faalt; 

Over het zesde middel, afgeleid uit 
de schencling van artikel 6, tweede lid, 
van de wet van l juli 1964, 

doonlat het arrest, hetwelk de interne
ring van eiser beveelt, uitgesproken werd 
in openbare terechtzitting, 

te1·wijl d e zitting van de onderzoeks
gerechten slechts openbaar is indien de 
verdachte erom verzoekt, wat ten deze 
door eiser niet werd gedaan : 

Overwegende da.t de kam.er van inbe
schulcligingstelling, welke de internering 
van een verdachte beveelt, haar arrest in 
openbare terechtzitting moet uitspreken; 
dat slechts het onderzoek van de zaak 
op de terechtzitting en h et debat welke 
aan h et arrest voorafgaan niet openbaar 
zijn, tenzij de verdachte er om verzoekt ; 
dat h et middel niet staande houdt dat 
onderzoek en debat in openbare terecht
zitting hebben plaatsgehad; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning. 

II december I973. - 2e kamer. -
Voo1·zitte1', de H. Wauters, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggever, 
de H. Naulaerts. - Gelijkluidende con
clusie, de H. Charles, advocaat-generaal. 

2e K.A.MER. - 11 december 1973. 

WEGVERKEER. WEGVERKEERS-
REGLEMENT, ARTIKEL l.- 0PENBARE 
WEG. - B EGRIP . 

Geen openbm·e weg, in de· zin van m·tilcel 1 
van het wegve?·lcee1'81'eglement, is een 
weg clie enkel voo1· het ve1·kee1· te land van 
bepaalde categoTieiin van pe1·sonen ope?J,
staat (I). 

(VANDEROOST.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 

(1) Cass., 24 oktober 1972 (Arr. cass., 
1973, blz. 190); raadpl. cass ., 1 oktober 1973, 
supra, blz. l 03. 
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vonnis, op 18 april 1973 gewezen door de 
Correctionele Rechtbank te Brugge, 
zitting houdende in hoger beroep ; 

I. In zoverre de voorziening gericht is 
tegen de beslissing op de strafvordering 
uit hoofde van telastlegging A ingesteld : 

Over het rniddel ambtsh 'l.lve ingeroe
pen en afgeleid uit de schending van de 
artikelen 1 en 27-1 van het algemeen 
reglement op de politie van het wegver
keer: 

Overwegende dat uit de vaststellingen 
van het vonnis blijkt dat eiser wegens 
inbreuk op artikel27-l van het algemeen 
reglement op de politie 'Van het wegver-

. keer (telastlegging A) vervolgd werd op 
grond van het feit dat hij bij het afrijden 
van de uitrijbrug om de car-ferry 
te Oostende te verlateri, het schuilhokje 
van de controleur van de reisbiljetten 
met zijn vrachtwagen heeft geraakt; 

Overwegende dat de eerste rechter 
eiser van voormelde telastlegging had 
vrijgesproken om de reeler dat " de toe
en uitgangswegen van het car-ferry 
station niet als open bare weg ... konden 
worden beschouwd " ; 

Overwegende dat de rechter in hoger 
beroep, om te oordelen dat het hier wel 
om een openbare weg gaat en dat de 
telastlegging derhalve bewezen is, consta
teert dat " een ieder mits betaling der 
vervoerkosten, de car-ferry gebruiken 
kan en dus gebruik kan ruaken van de 
in- en uitrit naar de boot » ; 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
met deze constatering vaststelt dat de 
door eiser gevolgde weg slechts voor 
bepaalde categorieen weggebruikers toe
gankelijk is en derhalve hieruit niet 
wettelijk afleiden ruocht dat het ongeval 
zich op een openbare weg heeft voorge
daan; 

II. In zoverre de voorziening gericht is 
tegen de beslissing op de strafvordering 
uit hoofde van telastlegginge11 B en 0 
ingesteld : 

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

Om die redenen, vernietigt het bestre
den vonnis in zoverre het uitspraak doet 
over de strafvordering uit hoofde van 
telastlegging A ingesteld en over de kos
ten ; verwerpt de voorziening voor het 
overige ; beveelt dat melding van dit 

arrest zal worden gemaakt op de kant 
van de gedeeltelijk vernietigde beslis
sing ; verom:deelt eiser in de helft van de 
kosten en laat de andere hP-lft ten laste 
van de Staat ; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar de Correctionele Rechtbank 
te Kortrijk, zitting houdende in boger 
heroep. 

11 december 1973. - 2e kamer. -
Voorzitte1·, de H. Wauters, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Vm·slaggeve1·, 
de H. Chatel. - Gelijkluidende conclttsie, 
de H. Charles, advocaat.-generaal. 

2e KA.llmR. - 11 december 1973. 

1° VOORZIENING IN CASSATIE. 
STRAFZAKEN. - BESLISSINGEN WAAR
TEGEN EEN CASSATIEBEROEP KAN WOR
DEN INGESTELD. - NA EEN EERSTE 
VOORZIENING WORDT GEEN ANDERE 
VOORZffiNING TOEGELATEN. - UIT
ZONDERINGEN. 

2o REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING. -
EERSTE BESLISSING WAARBIJ DE BE
KLAAGDE AANSPRAKELIJK WORDT VER· 
KLAARD VOOR DE GEVOLGEN VAN EEN 
ONGEVAL EN EEN DESKUNDIGENONDER
ZOEK WORDT BEVOLEN TENEINDE DE 
Ol\1VANG VAN DE DOOR DE BURGERLIJKE 
PARTIJ GELEDEN SCHADE TE BEPALEN. 
- BEKLAAGDE DIE NA HET DESKUNDI· 
GENONDERZOEK OPNIEUW ZIJN AAN
'SPRAKELIJKHEID BETWIST. - TWEEDE 
BESLISSING W AARBIJ DIT VERWEER 
WORDT VERWORPEN DOOR EROP TE 
WIJZEN DAT HET EERSTE VONNIS REEDS 
BESLIST HEEFT DAT DE RECHTSVORDE
RING VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ 
GEGROND WAS. - REGELMATIGE RE 
DENGEVING. 

1° Bttiten het toepassingsgeval van a?·ti
kel 40, lid 4, van de wet van 15 juni 
1935 op het gebntilc de1· talen 1:n ge?·echts
zalcen , het geval van 1·egelmatige afstand 
of dat waa1·in tegen een an·est van ve1·
wijzing nam· het hoj van assisen nog 
cassatiebe1·oep openstaat na het ve1·oo1·
delend mTest, lean in . st1·ajzalcen een 
pm·tij zich geen tweede maal in cassatie 
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voorzien tegen een en dezeljde beslis
sing (1). (Art. 438 Sv.) 

2° lVannee1· een ee1·ste beslissing de be
klaagde aansprakelijlc heeft ve1·lclaa1·d 
voo1· de gevolgen van een ongeval en een 
deslctmdigenonde1·zoelc heejt bevolen ten
einde de omvang van de doo1· de btw·ge1'· 
lijlce pm·tij geleden schacle vast te stellen, 
en de belclaagde, na het deslcundigen
ondeTzoelc, zijn aansp1·alcelijlcheid op
niettw betwist, omlcleedt de 1·echte1· de 
venve1·ping van ,dit venvee1· 1·egelmatig 
met n;denen cloo1· e1'0JJ te wijzen dat, 
nadat het ee1·ste vonnis 1·eecls beslist heeft 
dat de 1'echtsvo1·de1·ing van cle btw-ged ijlce 
1Ja1·tij geg1·oncl was, slechts ttitspmalc 
kan geclaan wonlen ove1· de omvang van 
de schade (2). (Art. 97 Grondwet.) 

(HOLLANDERS, T. DE BEN.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op de bestreden 
arresten, door het Hof van beroep te 
Gent gewezen, het eerste op 26 juni 1970, 
het tweecle op 21 april 1S72; 

Gelet op het arrest door het Hof op 
8 december 1970 gewezen (3) ; 

I. In zoverre de voorziening gericht is 
tegen h et arrest van 26 juni 1970 : 

Overwegende cla.t eiser reeds op 6 juli 
1970 tegen dit arrest ca.ssatieberoep 
h eeft ingestelcl ; 

Overwegende clat in strafzaken, bui
ten de gevallen · bepaald in artikel 40, 
lid 4, van de wet van 15 jlmi 1935 op 
h et gebruik der talen in gerechtszaken, 
het geval van regelmatige afstand, of het 
geval waarin, na h et veroordelend arrest, 
tegen een arrest van verwijzing naar 
h et hof van assisen nog cassatieberoep 
kan worden ingesteld, luiclens artikel 438 
van h et W etboek van stra.fvorclering een 
tweede voorziening in cassatie tegen 
dezelfde beslissing niet ontvankelijk is ; 

II. In zoverre de voorziening gericht is 
tegen het arrest van 21 april 1972 : 

Over het micldel afgeleid uit de sch en
ding van de artikelen 1382, 1383 van 
het Burgerlijk W etboek en 97 van de 
Grondwet, 

do01·dat, nadat de burgerlijke partij 

(1) en (2) Oass., 6 november 1973, supm, 
biz. 279. 

(3) Onuitgegeven arrest. 

onder meer wegens inbreuk op de arti
kelen 2, 4 en 8 van de wet van 28 februari 
1882 op de jacht straJrechtelijk ver
oordeelcl werd, de bestreden arresten 
eiser, in soliclttm met een m edebeklaagde, 
veroordelen tot betaling van een provisio
nele schadevergoecling van 1 frank op de 
stoffelijke schade en 1 frank op de extra
patrimoniale scha.de (arrest 26 juni 1970) 
en tot een schaclevergoeding van 33.142 fr. 
(arrest 21 april 1972), zijnde gezamenlijk 
de integraliteit van · de door de burO'er
lijke partij geleclen schacle, en cleze 
veroordeli..ng st~lmt op de overwegingen, 
clat mets aanWtJSt dat de schade die aan 
De Ben berokkend werd, tevens voort
spruit uit een andere oorzaak clan het 
onder A aan eiser ten laste gelegde mis
drijf, met n ame in de uitoefening van· 
zijn ambt van officier van gerechtelijke 
politie opzettelijk verwondingen of sla 
gen te hebben toegebracht aan De Ben 
Robert (arrest 26 jlmi 1970), en dat 
« het uitvoeren van strooptochten, h et 
plegen van jachtmisdrijven en het on
wettig geclrag van een jacht- of sport
wapen door De Ben geclm·encle die tocht 
overigens niet van die aarcl waren dat zij 
de door De Ben opgelopen letsels konden 
veroorzaken of clat 7ij het risico inhielclen 
tot verwondingen door vuurschoten van
wege de jachtwachters. Om de door De 
Ben gepleegcle misclrijven op te sporen of 
vast te stellen zoa.Is die misclrijven met
terclaad werden beclreven, hestand er in 
hoofcle van Hollanders en Suy geen n'ood
zakelijkheid en . geen redelijkt aanleiding 
tot afvm·en van schoten op de strop er ; 
d1t afvm·en valt volleclig buiten het toe
laatbare in hoofcle van de jachtwachters 
en zelfs buiten hetgeen enigermate door 
de stropers mocht verwacht worden. De 
door De Ben opgelopen schade is dien
volgens uitsluitend een noodzakelijk 
gevolg van de onrechtmatige handel in . 
gen van Hollanders en Suy » (arrest van 
21 april 1972), en aldus de afwe?:igheid 
van oorzakelijkheiclsverband tussen de 
door de burgerlijke partij gepleegde fou
ten en de door cleze p artij gelede1~ schade 
afleidt uit de door eiser gepleegde fouten 
en hun onvoorziene karakter, 

te1·wijl het door artikel 1382 en 1383 
vereiste oorzakelijkheidsverband moet 
beoordeeld worden rechtstreeks tussen 
~~ vastg~~telde fout van de burger
hJke partiJ en de schade, en dit oorza
kelijk verband aanwezig is wanneer 
de schade, zoals ze zich in conG1·eto heeft 
voorgedaan, vermeden ware indien oak 
de foutieve gedraging van de burgerlijke 
partij zich niet zou hebben voorgedaan ; 
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en terwijl het slachtoffer niet gerechtigd is 
van een d erde de integrale vergoeding te 
bekomen van de schade die mede door 
!mar fout veroorzaakt wercl (schencling 
van de artikelen 1382 en 1383 van het 
Burgerlijk vVetboek), 

en tenvijl het slachtoffer niet ontheven 
is van zijn mede-aansprakelijkheid voor 
de zelfs onvoorziev.e schadelijke gevol
gen van zijn foutieve gedraging (schen
cling van d e artikelen 1382 en 1383 van 
het Burgerlijk W etboek) : 

Overwegen cle clat h et micldel enkel voor 
zover het ger icht is t egen h et arrest va.n 
2 1 april 1972 client onderzocht t e worden; 

A . Wat ·d e ingeroepen schenclin g van 
art ikel 97 van de Gronclwet betreft : 

Overwegevcle dat h et middel niet nader 
bep aalt waarin bedoelde schending zou 
b estaan; 

Dat het middel op dat stuk niet ont
vankelijk is ; 

B . W at de ingeroepen schending be
t reft van de artikelen 1382 en 1383 van 
het Bmgerlijk W etboek : 

Overwegende d2t om eiser en zijn 
m.edebeklaagde in solidwn volledig aan
sprakelijk te stellen voor d e schade door 
verweercler geleden , h et hof van b eroep 
niet ste1.mt op d e artikelen 1382 en 1383 
van h et Bm·gerlijk vVetboek , maar, zon
der desaangaande in het middel gelu·iti
seercl te worden, vaststelt dat h et bier
over reeds bij arrest van .26 juni 1970 
h eeft beslist; dat het h of van beroep wel
iswaar vervolgt m et de in het middel aan
geh aalde considerans betreffende de r es
pectievelijke gedragingen van D e Ben 
·en van eiser en zijn medebeklaagd e, 
doch dat dit een overbodige motivering 
uitmaakt; 

D at waar eiser de schencling aanvoert 
van d e artikelen 1382 en 1383 van het 
Bmgerlijk Wetboek, zijn middel deels uit
gaat van een verkeerde lezing van h et 
arrest en dan ook feitelijke grondslag 
mist, en deels opkomt tegen een over
bodige redengeving en als 'dusdani g bij 
g ebrek aan belang niet ontvankelijk is ; 

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

ll december 1973 . - 2e kamer. 
T1oo1·zitter, de H. Wauters, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - T1e1·slaggeve1·, 
de H. Chatel. - Gelijklttidende conclusie, 

d e H. Charles, advocaat-generaal. -
Pleite1·, de H. Landuyt (van de balie te 
Antwerpen) . 

3° K.AlVIER. - 12 december 1973. 

1° CASSATIEMIDDELEN.- BURGER
LIJKE ZAKEN. - MIDDEL DAT FEITE
LIJKE GRONDSLAG lVIIST. - MID DEL 
TEN BETOGE DAT DE BESTREDEN 
BESLISSING DE BEWIJSKRACHT VAN 
BEPAALDE AKTEN MISKENT.- BESLIS
SING NIET GEGROND OP DEZE AKTEN, 
- MID DEL DAT FEITELIJKE GRONDSLAG 
MIST. 

2° CASSATIEMIDDELEN. - BURGER
LIJKE ZAKEN. - MID DEL DAT EEN TEN 
OVERVLOEDE GEGEVEN REDEN KRITI 
SEERT. - NIET ONTVANKELIJK MIDDEL. 

1° Feitelijke g1·ondslag mist het rniddel 
ten betoge dat de best1·eden beslissing de 
bewijslc?·acht van bepaalde alcten mis
kent, te1·wijl de beslissing niet op deze 
akten is geg1·ond (1). (Artt. 1319, 1320 
en 1322 B.W.) 

2° Zonde1· belang en dm·halve niet ontvanlce
lijlc is het middel dat een ten ove1·vloede 
gegeven 1·eden van cle best1·eden beslis 
sing b ·itisem·t (2). 

(DILLEY, T. BOAS. ) 

ARREST (ve1·taling). 

Gelet op het bestreden arrest , op 6 ok 
tober 1972 door het Arbeidshof te Brus
sel gewezen ; 

Over h et eerste middel, afgeleid uit de 
schending van d e artikelen 1319 tot 1322 
van het Bmgerlijk W etboek inzake de 
bewijsluacht van alden en 97 van d e 
Grondwet, 

doo1·dat h et bestreden arrest b eslist dat 
eiser geen aanspraak kan maken op een 
compensatoire opzeggingsvergoeding we
gens eenzijdige b eeindiging van de over-

(1) Cass., 1 december 1971 (An·. cass., 
1972, biz. 321). 

(2) Cass., 11 januari 1973 (Arr. cass., 
1973 , biz. 482) . 
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eenkomst ; dat d eze beslissing bepaald is 
door de redenen dat bet dossier, waarbij 
aldus bedoeld worden de gedragingen en 
de opeenvolgend onderzochte geschrif
ten van eiser en van verweerder, aan
toont dat de partij en in onderlinge over
eenstemming d e arbeidsovereenkomst 
voor b edienden t egen 31 mei 1969 hebben 
geeindigd, 

te1·wijl, ee1·ste onde1·deel, de b ewering dat 
verweerder akkoord ging met de b eeindi
ging van de overeenkomst t egen 31 mei 
1969 niet te verenigen is met de bewoor
dingen van zijn aangetekende brief van 
30 m ei 1969 waarin aan eiser zijn gedrag 
wordt verweten, waardoor aan de over
eenkomst eenzijdig een einde kwam en 
waarin wordt verklaard dat hij desnoods 
zelf om dringende r eden en een einde 
eraan zou 1uaken, en evenmin m et de 
bewoordingen van de latere dagvaarding 
van verweerder ; dat de zogenaamde in
stemming van eiser m et de beeindiging 
ook niet t e verenigen blijkt met de brief 
van 23 m ei 1969 waarin eiser aan een 
client ter k em1is bracht dat er vertraging 
was bij d e afgifte van d e beroepskaart 
en h em v erklaarde dat gedm·ende deze 
periode de werkzaamheden verd er door 
het cabinet van verweerder zouden 
gefactureerd worden, en evenmin m et de 
bewoordingen van d e dagvaarding die 
op verzoek van eiser op 23 juni 1970 
is betekend; de feitenrechter derhalve d e 
bewijskracht van deze akten heeft mis
k end (sch ending van de artikelen 1319 
tot 1322 van het Burgerlijk Wetboek); 

tweede onde1·deel, althans, zelfs in de 
onderstelling dat een conventionele be
eindiging op een wei bepaalde datum 
stem1 v indt in de door h et arrest aa.nge
haalde gegevens, aan d e h and van de 
redenen van het arrest niet k an worden 
uitgemaakt hoe d e gevolgen van dit ak
koord moesten gehandhaafd worden, 
niettegenstaand e de partijen in de maand 
m ei 1969 het tegengestelde gewild heb 
ben, inzonderheid, niettegenstaande ver
weerders houding, waardoor aan de over
eenkomst een einde kwa.m v66r de v oor 
de beeindiging vast gestelde datmu ; d e 
feitenrechter door deze dnbbelzinnigheid, 
wa.ardoor de wettelijkheid van de beslis
sing niet kan worden getoetst, de ver
plichting n iet is nagekomen zijn beslis
sing naar de eis van de wet met r edenen 
te omkleden (schencling van artikel 97 
van de Gronclwet) : 

Overwegende dat het arrest beslist 
dat de partijen in onderlinge overeenstem
ming de overeenkomst tegen 31 m ei 1969 
h ebben, b eeindigd ; 

Overwegende dat het niet steunt op 
de brief van 30 m ei 1969 en ook niet op 
de dagvaarcling van 23 jtmi 1970, doch 
op de beoordelingselementen die het 
opsomt en onder meer afleidt nit de brie 
ven die d e partijen met elkaar of m et 
derden, v66r verweerders brief van 30 m ei 
1969, heb ben gewisseld ; 

Overwegende dat het arrest m et betrelc
lcing tot eisers brief van 23 mei 1969 zegt 
dat hij geen verband hondt met d e andere 
brieven en in strijd is met de houding die 
eiser d ezelfde dag jegens zijn toekomstige 
ve1moot D e Bandt h eeft aangenom en ; 
dat h et aan deze brief geen uitlegging 
geeft die niet te verenigen is m et de be
woordingen ervan; da.t het om dnbbel
zinnige redenen beslist dat hij n iet m et 
het algemeen geclrag van verweerder 
overeenkwam ; 

Dat elk onderdeel van h et middel feite 
lijke grondslag mist; 

Over h et tweede middel, afgeleid nit 
de schending van d e artikelen 97 ven de 
Grondwet, ll16 en 1353 van het Bm·ger
lijk Wetboek en van het algemeen rechts -. 
b eginsel dat bedrog, kwade tronw of h et 
oogmerk om de w et te schenden niet. 
vermoed worden, 

dooTdat, nu eiser b etoogd heeft dat de 
beeindiging van de arbeidsover eenkomst 
voor bedienden, wat de datmu ervan be
treft , afhankelijk bleef van d e afgifte 
van de b eroepskaart die hij nodig had, 
h et arrest het middel verwerpt op grond 
d at d eze stelling in strijd is met de vast
gestelde feiten, d at zij geen invloed h eeft 
op de vaststeande w il van eiser om zich 
m et D e Bandt te associeren ; werken 
zonder in het b ezit t e zijn van de beroeps 
kaart slechts een schencling van de ar
beidsreglementering was geweest; eiser 
slechts aan een enkele client bericht 
h eeft dat de associatie tot een latere 
datum was uitgest eld, 

tenvijl, ee1·ste ondenleel, de be·wering dat 
de beroepskaart geen rol speelt, niet te 
verenigen is m et de vaststeHing dat ver
weerder aan eiser de nodige stuldmn 
h eeft afgegeven om de · aanvraag in te 
di enen , " welk stnk hij nodig h ad voor 
d e nitoefening van zijn toekomstige 
vverkzaa1uheid als associe » ; dat cleze 
tegenstrijcligheid in de reclenen h et 
bestreden arrest belet naar de eis van de 
wet m et reclenen te zijn omldeecl (schen
ding van artikel 97 van de Gronclwet) ; 

tweede ondenleel, van een p artij niet 
kan worden vermoed het bedrog of d e· 
kwade trouw, niet 1ueer dan h et voorne
m en om opzettelijk de wet te schenden> 
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en nog minder een wet van openbare orde 
'vaarop strafrechtelijke sancties zijn ge
steld (schending van de artikelen 1116 
en 1353 van het Burgerlijk Wetboek, 
en van het a lgemeen rechtbeginsel dat 
bedrog, kwade trouw of het oogmerk de 
wet te schenden niet vermoed worden) ; 

clenle onclenleel , de r edenen van het 
arrest verwarring stichten tussen eisers 
wil om zich met De Bandt te associeren 
en de datum waarop dit voor eiser kon 
verwezenlijkt worden ; d e maatregelen 
voor de opening van h et nieuw cabinet 
dienaangaande niet ter zake clienend 
zijn; een briefwaarin aan een client wordt 
medeged eeld dat de associatie tot een 
latere datum is uitgesteld, zijn waarde 
als bewijs niet verl iest door het feit alleen 
dat er geen andere geweest zijn ; deze 
verwarring en dubbelzinnigheid het be
streden arrest beletten na.ar d e cis van 
de wet m et redenen t e zijn omkleed 
(sch ending van artikel 97 van de Grand
wet) : 

Overwegende dat, na nauwkeurig on
derzoek van bepaalde feiten en geschrif
ten van de zaak, het arrest beslist dat uit 
deze vaststellingen voldoende blijkt dat 
volgens eiser de overeenkomst met ver
weerder ontegenzeglijk op het einde 
van de maand m ei 1969 eindigde ; 

Dat de door het middel gekritiseerde 
redenen, op grond waan;an het arrest 
vervolgens eisers stelling verwerpt dat 
de datum van b eeindiging afhankelijk 
was van de afgifte van zijn beroepskaart, 
ten overvloede zijn gegeven ; 

Dat de clrie onderdelen van h et middel 
niet ontvankelijk zijn, bij gebrek aan 
b elang; 

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

12 decern,ber 1973 . - 3e kamer. 
Voo1'zittm·, de _H. Polet, raadsheer waar
n emend voorz1tter. - Ve1·slaggevm·, Rid
der de Schaetzen.- Pleite1·s, de HH. Phi
lips en Fally. 

3e KAMER. - 12 december 1973. 

VOORZIENING IN CASSATIE . 
VORM. DIENSTPLICHTZAKEN. 
VERZOEKSCHRIFT WAARIN DE DIENST
PLICHTIGE BETWIST DAT HIJ GESCHIKT 
JS VOOR DE DIENST EN VRAAGT EEN 

NIEUW 1\<IEDISCH ONDERZOEK TE ONDER
GAAN. - VERZOEKSCHRIFT DAT GEEN 
VOORZIENING IN CASSATIE IS. 

Geen voo1·ziening in cassatie is het ve?·zoek
sclwijt waa1·in de dienstplichtige betwist 
dat hij geschilct is voo1' de dienst en 
v1·aagt een niettw rnedisch onde1·zoelc te 
onde1·gaan (1). (Art. Q1 gecoorclineerde 
dienstpl ichtwetten v an 30 april 1962.) 

(SIMON.) 

Met d e notitie overeenstemmend 
arrest. 

12 december 1973. - ae kamer. -
Voo?·zitte?·, de H . Polet, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1', de 
H . Busin. - Gelijlcluidende conclttsie, 
de H. Duchatelet, advocaat-generaal. 

3e KAli<IER. - 12 december 1973. 

1° OVEREENKOMST. - Bii'DENDE 
KR,ACHT TUSSEN DE PARTIJEN. 
RECHTER DIE WEIGERT REKENJNG TE 
HOUDEN MET EEN CLAUSULE VAN EEN 
OVEREENKOMST, ZONDER DEZE WEIGE
RING WETTELIJK TE RECHTVAARDIGEN. 
- NIET WETTELIJK GERECHTVAAR
DIGDE BESLISSING. 

20 HUUR vAN WERK. - ARBEIDS
OVEREENKOMST. - HANDELSVERTE
GENWOORDIGER. - RECHTER DIE NIE
TIG VERKLAART DE CLAUSULE VAN EEN 
OVEREENKOli<IST OP GROND WAARVAN 
DE WERKGEVER DE VERKOOPSECTOR 
VAN EEN VERTEGENWOORDIGER MAG 
VERKLEINEN. - RECHTER DIE STEUNT 
OP EEN BEGINSEL VAN EEN VJRTUELE 
OPENBARE ORDE OP GROND WAARVAN 
IDJ MAG NIETIG VERKLAREN DE CLAUSU
LES VAN EEN ARBEIDSOVEREENKOMST 
VOLGENS WELKE NAAR ZIJN OORDEEL 
ALLE VOORDEEL AAN EE:N KANT IS. -
BESLISSING NIET WETTELIJK GERECHT
VAARDIGD. 

(1) Raadpl. cass., 22 november 1972 
(A1·r. cass., 1973, biz. 297). 
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1 o en 2° De bindende k?-acht van cle ove1< 
eenkomst woTdt miskend doo1· het a?Test, 
dat de1·halve niet wettelijk ge~·echtvaa?' 
digcl is, wam·bij cle clattsttle van een 
ove1·eenkomst voo1· een hanclelsve~·tegen
woo?·cliging nietig ve?·lclaa1·d wm·clt als 
st1·ijdig met het beginsel van een vi1·t1tele 
openba1·e onle op g1·oncl waa1·van cle 
?'echtm· cle clausttles van een a1· beiclsove1·
eenkomst, volgens wellce nam· zijn oo?'
deel alle voonleel aan een kant is, mag 
nietig ve1·lclaTen (1) . (Art. 1134 B.W.) 

(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 
«BARCLAY», T. DOlliE.) 

ARREST (ve~·taling). 

HET HOF ; - Gelet op het b estreden 
arrest, op 8 november 1971 door het 
Arbeidshof te Luik gewezen ; 

Over h et eerste middel, afgeleid nit de 
schending van de artikelen 6, 1133, 1134 
van het Burgerlijk Wetboek, 1319, 1320 
en 1322 van hetzelfde wetboek inzake 
de bewijskracht van de alden, 23 van 
de wet van 30 j1.ui 1963 tot instelling van 
het statuut van de handelsvertegenwoor
digers en 97 van de Grondwet, 

dom·clat, na erop gewezen te h ebben : 
a) dat de llde m aart 1970 verweerder, 
die bij eiseres als handelsvertegenwoor
diger in dienst was, haar ter kennis 
bracht dat hij van oordeel was dat zij 
zijn overeenkomst had v erbroken omdat 
zij er essentiele b estanddelen va.n gewij
zigd had, b) dat· eiseres opwierp dat zij 
zich in de overeenkomst tussen de par
tij en van 1 januari 1964 het r echt had 
voorbehouden d e door hsar bediende te 
bezoeken sector te wijzigen of om 't even 
welke verandering op te leggen en zulks 
zonder sc)1adeloosstelling, c) dat de 
18de maart 1970 eiseres aan verweerder 
ter kennis bracht dat zij aan d e overeen
komst om een dringende reden een einde 
ma.a.kte, het bestreden arrest zegt dat 
eiseres de overeenkomst tussen de par
tijen eenzijdig h eeft verbroken en h aar 
veroorcleelt 0111 aan verweercler een 
voorlopige vergoeding van 240.000 frank 
te betalen , die overeenkomt m et zijn 
b ezoldiging gedurende n egen maanden, 

(1) Raadpl. ca8s., 16 m aart en 6 april 1072 
(A?'?'. cass., 1972, biz. 672 en 731) ; cont?·i:t 
L. FRANQOIS in SancUons civiles en d?'Oit dtt 
t?·avctil belge, Congres et colloques cle 
l'Univers ite cle Liege, 1962, biz . 92 tot 98. 

dat het arrest, om aldus te beslissen, 
enerzijds overweegt dat verweercler aan 
zijn werkgever v erwijt de verkoop te 
hebben ontnomen van de Barclay pla 
ten, die b et voornaamst e artikel van 
zijn coll ectie waren, en h em in de pro
vincie Henegouwen door een andere ver
tegenwoordiger t e h ebben vervangen, en 
anderzijds hierop stetmt dat er rekening 
client mee gehouden t e worden dat er in 
het arbeidsrecht een virtuele openbare 
orde eigen aan deze materie bestaat, dat 
clit b egrip blijkt uit de gezamenlijke wet
t elijke bepalingen inzake de beschermi.ng· 
van d e werknemers en 1net .name, wat de 
handelsvertegenwoordigers betreft, uit 
art1kel 23 van de w et van 30 juli 1963, 
dat d e rechtbanken op grand van dit 
begrip de clausules lnmnen vernietigen 
waarbij k ennelijk aile voordeel aan een 
kant blijkt te zijn, dat zulks ten deze 
het geval is omdat d e werkgever de werk
zaamheid en dienvolgens de bezoldiging 
van zijn handelsvertegenwoordiger, naa1· 
goedchmken, aanzienlijk en zonder scha
deloosst elling mocht vermincleren ; dat 
deze clausule dus nietig verklaard moet. 
worden ; dat eiseres, door aldus d e ar
beidsvoorwaarden en bijgevolg de b ezol
cliging van haar v ertegenwoordiger een
zijdig te wijzigen, haar vooi·nemen h eeft 
te kennen gegeven de overeenkomst te
verbreken ; da t d e houcling van ver
weerder clus gerechtvaardigd is; dat eise
res daarentegen aan haar vertegenwoor
diger niet kan verwijten dat hij na zi jn 
ingebrekestelling elke werkzaamheicl 
heeft stopgezet, 

te1·wijl, ee1·ste onclenleel, u it de bewoor
dingen van de brief van ll maart 1970 
>vaarin verweerder aan eiser es ter k ennis. 
heeft gebracht dat hij beschou wd e dat . 
zij zijn overeenkomst h a d verbroken,. 
alsmed e uit de conclusie van de p artij en 
voor d e eerste rechter en voor het arbeids
hof, blijkt dat de enige grief die ver
weerder tot staving van zijn besli ssing
had aangevoerd was dat eiseres d e pro
vincie H enegouwen van zijn sector had 
afgenomen, zodat het arrest, door te 
overwegen dat verweerder haar boven
clien verweet hem d e verkoop te h ebben 
ontnomen van de Barclay-platen, die het 
voornaamste artikel van zijn collectie 
zouden geweest z ijn , de bewijslu·acht 
van voorm elde brief alsmede van ge 
noemde conclusie misk ent (sch ending van~ 
de a·rtikelen 1319, 1320 en 1322 van h et 
Bmgerlijk Wetboek); 

tweede oncle?·deel , h et b eginsel waaruit 
het arrest afleidt dat de partijen in ee1l 
arbeidsovereenkomst voor beclienden_ 
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geen heeling mogen aangaan waarbij 
kennelijk a lJ e voordeel aan een kant is, 
niet voorkomt in enige wettelijke bepa
ling die betrekking heeft op de essen
tiele belangen van de Staat of van de 
gemeenschap of die in privaat recht de 
juridische grondslagen vaststelt van de 
economische of morele orde van de maat
schappij, en inzonderheid in enige wette
lijke bepaling inzake de besch erming van 
de werknemers noch in artilrel 23 van 
de wet van 30 juli 1963 tot installing van 
het statuut van de handelsvertegenwoor
digers ; aan een dergelijk principe, dat 
in de wet niet is vermeld, dientengevolge 
geen karakter van openbare orde kan 
worden toegekend en evenmin nietig kan 
worden verklaard, wegens het feit aileen 
dat zij dit principe zou geschonden 
hebben, een bepaling van een arbeids
overeenkomst voor b edienden, zoals die 
welke eiseres ten deze heeft aangevoard 
ten betoge dat zij het recht h ad om de 
door h aar vertegenwoordiger te bezoeken 
sector te wijzigen, en zulks zonder 
schadeloossteUing (schending van de 
artikelen 6, 1131, 1133, 1134 van het 
Burgerlijk vVetboek, 23 van de wet van 
30 juli 1963 tot installing van het statuut 
van de handelsvertegenwoordigers en 
97 van de Grondwet) : 

Y.,T at het tweede onderdeel betreft 

Overwegende dat verweerder op 13 ju
l1i 1963 als handelsvertegenwoordiger in 
dienst van eiseres was getreden ; dat 
sindsdien de overeenkomst tussen d e 
pa~·tijen herhaaldelijk is gewijzigd; dat 
in november 1968 de provincie Henegou
wen bij de aan verweerder toegekende 
verkoopsector gevoegd werd, doch hem 
een jaar nadien ontnomen werd; 

Overwegende dat eiseres in een brief 
van de 1ste januari 1964, waarmee ver
weerder akkoord ging, volgens h et arrest 
had bedongen « dat zij zich h et recht 
had voorbehouden de door haar bediende 
te bezoeken sector te wijzigen of om 
't even welke verandering op te leggen en 
zulks zonder schadeloosstelling » ; 

Overwegende dat het arrest verldaart 
dat deze clausule nietig is en beslist dat 
e iseres door de verkoopsector van v er
weerder te verldeinen d e overeenkomst 
eenzijclig heeft verbroken ; 

Dat het, tot r echtvaardiging van zijn 
beslissing, erop wijst « dat er in het ar
beidsrecht een virtuele openbare orde 
eigen aan deze materia bestaat; dat dit 
begrip blijkt uit de gezamenlijke wette
lijke bepalingen inzake de bescherming 
·van de werkne1ners en met n ame, wat 

de handelsvertegenwoordigen; betreft, 
uit artikel 23 van de wet van 30 juli 1963 » 
en zegt '' dat de rechtbanken op grond 
van dit begrip de clausules ktmnen ver
nietigen waarbij kennelijk alle voordeel 
aan een kant blijkt te zijn )) ; 

Overwegende weliswaar dat de wetten 
betreffende de arbeidsovereenkomst voor 
werklieden en de arbeidsovereenkomst 
voor bedienden talrijke bepalingen be
vatten die aan de regel, clie ze vaststellen, 
een dwingend k arakter toekennen en 
dat artikel 23 van de wet van 30 juli 
1963 tot installing van h et statuut van 
de handelsvertegenwoordigers bepaalt 
dat van haar beschikkingen niet mag 
worden afgeweken ten nadele van d e 
ha~1delsvertegenwoordiger ; 

Overwegende nochtans dat d eze wette
lijke bepalingen geenszins het b estaan 
van een virtuele openbare orde implice
ren; 

Overwegende dat de stalling van de 
bestreden beslissing de wil van de wet
gever miskent; dat, zo allebepal ingen van 
de wetten betreffende de arbeidsovereen
komst op een beginsel van openbare orde 
berustten of op zichzelf dwingend waren, 
de wetgever, in de gevallen die hij bepaalt, 
niet zou vermeld hebben dat de wette
lijke tekst van toepassing is niettegen
staande elke andersluidende b epaling ; 

Overwegende dat genoemde wet van 
30 juli 1963 geen regel bevat betrekkelijk 
hetzij de vaststelling van de verkoop
sector die aan de handelsvertegenwoor
diger moet worden toegekend, hetzij de 
raming van de schadevergoeding die aan 
de handelsvertegenwoordiger kan ver
schuldigd zijn wanneer zijn verkoop
sector wordt verldeind ; 

Overwegende dat de rechter, door 
aldus te beslissen, artikel 1134 van het 
Burgerlijk Wetboek heeft geschonden; 

Dat het tweede onderdeel van het 
middel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
d en arrest; beveelt dat van dit arrest 
m elding wordt gemaakt op de kant van 
de v ernietigde beslissing ; houdt de kos
ten aan opdat hierover door · de feiten
rechter wordt beslist ; verwijst de zaak 
naar het Arbeidshof te Brussel. 

12 december 1973. - 3e kamer. 
Voo1"Zitte1· en Ve1·slaggeve1·, de H. Polet, 
raadsheer waarnemend voorzitter. 
Gelijkluidende conclttsie, de H. Duchate
let, advocaat-generaal. - Pleite1·s, de 
HH. Faures en Fally. 
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1 e KAMER. - 13 december 1973. 

CASSATIEMIDDELEN.- BURGERLI.J
KE ZAKEN.- MIDDEL GERICHT TEGEN 
EEN BESLISSING OP VERWI.JZING NA 
CASSATIE . MIDDEL DAT ENKEL 
KRITIEK OEFENT OP DE RECHTSLEER 
WAAROP DE CASSATIE IS GEGROND EN 
DIE DOOR HET VERWIJZINGSARREST 
IS BEVESTIGD. NIET-ONTVANKE

LI.JK HEID. 

N iet ontvankelij k is het miclclel clat ge1·icht 
is tegen een a1·1·est op ve1·wij zing na 
cassatie en dat enlcel k?·itielc oefent op 
de 1·echtslee1' waa1·op de cassatie is ge
g?·oncl en clie clo01· het ve1·wijzingsge1·echt 
is bevestigd (1). (Art. 1119, lid 2 G.W.) 

(STAD BRUSSEL, T. VAN DE VYVER.) 

ARREST (vertaling). 

RET HOF ; - Gelet op bet bestreden 
arrest, op 19 j1.mi 1972 gewezen door het 
Hof van b eroep t e Lnik, nitspraak doende 
na verwijzing ; 

Gelet op het arrest, op 21 jannari 1971 
door het Hof gewezen (2) ; 

Gelet op b et middel afgeleid nit de 
schencling van d e art.ikelen 25, 26, 29, 
78, 107 van de Grondwet, 131, inzonder
h eid 15°, 132, 133 van de gemeentewet 
van 30 maart 1836, 1, §§I en II, van de 
wet van 31 jul.i 1934 waarbij aan d e 
Koning bepaalde machten worden toege
kend met h et oog op h et econom.isch en 
finan cieel h erstel en de verminder.ing van 
de openbare lasten, die verlengd en aan
gevuld is bij de wetten van 7 december 
1934, 15 en 30 maart 1935, 10 van het 
koninklijk b esln.it nr. 125 van 28 februari 
1935 omtrent de b ezoldig.ing en pensioe
n en ten laste van de provincies en de ge 
meenten, en 1 van bet koninklijk b esluit 
van 26 decemb er 1938 betreffende de 
p ensioenr egel.ing van het gemeen teper
soneel, 
' do01·dat , na t e hebben vastgest eld dat 
uit de t ekst en uit de parlementaire voor
bereiding van de wet van 31 jnli 1934 
voortvloeide dat d e aan de Koning toe
gekende machten strikt beperkt waren 

(1) Cass., 30 maart 1967 (A1'1'. cass., 1967, 
biz. 123); raadpl. cass., 4 oktober 1971 (ibid., 
1972, biz. 134). 

(2) A1'1'. cass., 1971, biz. 494. 

tot de m aatregelen om aileen de lasten t e 
vermincleren die aan de gemeenten waren 
opgelegd door b estaancle wetten, dat 
wil zeggen door beslissingen van de wet
gevencle k amers, met nitzondering van die 
van de provinciale of gemeentelijke 
antoriteiten, en erop gewezen te h ebben 
dat het koninklijk besluit nr. 125 van 
28 februari 1935 genomen t ot nitvoering 
van genoemde wet in artikel 10 een be
perking van bet b edrag van de gemeente
lijke p ensioenen had voorgeschreven 
zonder onderscheid t e maken tussen d e 
autoriteiten die ze h aclclen ingevoerd, 
het bestreden arrest beslist dat voormeld 
koninklijk besluit onwettelijk moet wor
den verklaard voor zover h et een p en
sioen wil verminderen dat, zoals bet p en
sioen waa.rop verweerder zich beroept, 
zijn oorsprong aileen v in dt in een plaatse
lijke .regeling die door de gem eente vrij 
wordt t oegepast, in het onderhavige 
geval in een gemeenteverorclen.ing, en dat, 
in tegensteil.ing m.et de mening van eise
res, de last van het aan verweerder 
toegekende pensioen niet kan worden 
beschonwd als een last die door ar ti 
k el 131, 15°, van d e gemeentewet aan 
d e gemeente is opgelegd, op grond dat 
immers uit de b ewoorclingen zelf van d eze 
bepaling volgt dat de in 15° becloelde 
p ensioenen aileen de pensioenen zijn clie 
door d e wett en aan de gemeenten zijn_ 
opgelegcl, dat h et louter feit clat een ge
m eente een facultatieve nitgave op haar 
b egroting brengt, t en d eze de last van 
een pensioen die zij zichzelf heeft opge
legcl krachtens h aar eigen verordening, 
en zulks omdat dit op de begroting 
brengen haar door de gem eentewet wordt 
opgelegd, geensz.ins tot gevolg heeft deze 
facnltatieve nitgave te veranderen in. een 
last die h aar door d e wet is opgelegcl, dat 
niet de last doch aileen h et op de begro
ting brengen door d e wet is opgelegd en 
dat tenslotte de stelling van eiseres erin 
b estaat aan artikel 1, § II, van de wet 
van 30 jnli 1934 een extensieve nitleggin g 
te geven die b eslist in strijd is met de Vl>il 
van de wetgever, 

te1·wijl nit d e parlementaire voorberei
ding van de wet van 31 jnli 1934 en , in 
zonderh eid, nit een verklaring die op 
19 juli 1934 in d e Kamer van Volksver
t egenwoorcligers werd afgelegd door de 
Minister van Binnenlandse Zaken blijkt 
dat de wetgever, door aan d e Koning de 
m acht toe te kennen de lasten te vermi:n
d eren die door bestaande wetten aan de 
gemeenten zijn opgelegd , aan de nitvoe 
rende macht de wettelijke micldelen h eeft 
wiilen verschaffen die ze krachtens d e 
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vigerende wetten niet bezat en noodzake
lijk waren voor de vermindering van de 
verplichte gemeentehjke uitga,ven in 
tegenstelling met de facultatieve gemeen
telijke uitgaven waartegen de regering, 
naar men meende, voldoende gewapend 
was ; de kosten in verband met de pen
sioenen die de gemeente aan haar 
gewezen bedienden toekent door arti
kel 131 van de gemeentewet onder de 
verplichte gemeentelijke uitgaven wor
den gerangschikt ; artikel 131 in dit 
opzicht geen onderscheid maakt naarge
lang het pensioen door een wet of door 
een gemeenteverordening werd ingevoerd 
en aldus moet worden uitgelegd dat 
hoewel het de gemeenten niet verplicht 
aan hun gewezen bedienden pensioenen 
toe te ke1men, het daarentegen de 
gemeenten verplicht, door htm op te 
leggen de uitgave jaarlijks op de gemeen
tebegroting te brengen, tot betaling 
van de pensioenen die zij vrij ten voor
dele van hun personeelsleden hebben 
gevestigd, waaruit volgt dat de betaling 
van een gemeentelijk pensioen, ook al is 
het door een gemeenteverordening inge
voerd, een last vormt die aan de gemeente 
worclt opgelegd door de wet, ten deze 
artikel 131 van de gemeentewet, en het 
bestreclen arrest, door op de in het 
midclel overgenomen gronden te beslissen 
dat de Koning zijn machten had over
schreden toen Hij het bedrag van alle 
gemeentelijke pensioenen tot de drie 
vierden van de gemiddelde wedde der 
laatste vijf jaren beperkte, de wil van 
de makers van de machtigingswet van 
31 juli 1934 heeft miskend en, derhalve, 
zijn beslissing niet wettelijk met redenen 
heeft omkleed ; 

Over de niet-ontvankelijkheid door 
verweerder tegen het middel opgeworpen 
en afgeleid uit artikel 1119, lid 2, van 
het Gerechtelijk W etboek, doordat het 
rechtspunt van het middel overeenstemt 
met het op 21 januari 1971 door het Hof 
gewezen arrest : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
zegt, enerzijds, dat de verplichting door 
paragraaf 15° van artikel 131 van de 
gemeentewet aan de gemeenteraad opge
legd om de uitgave van een door de ge
meente aan haar gewezen bedienden toe
gekend pensioen op de begroting uit te 
trekken, geenszins tot gevolg heeft, wan
near dat pensioen, zoals in het onderha
vige geval, zijn oorsprong vindt in een 
gemeenteverordening, die facultatieve 
uitgave te veranderen in een door de wet 
opgelegde last, en, anderzijds, dat het 
koninklijk besluit nr. 125 van 28 februari 

1935, voor zover het zulk een pensioen wil 
verminderen, de mach ten overschrijdt die 
bij de wet van 31 juli 1934 aan de Koning 
a.lleen werden toegekend voor de lasten 
die door de wetten van de wetgevende 
kamers zijn opgelegd ; 

Overwegende dat, na erop gewezen te 
hebben dat de door de gemeente aan haar 
gewezen bedienden toegekende pensioe
nen als bedoeld in paragraaf 15° van voor
meld artikel 131, zoals uit lid 1 van dit 
artikel volgt, alleen de pensioenen zijn 
die door « de wetten » aan de gemeenten 
zijn opgelegd, het arrest van het Hof 
dd. 21 januari 1971 het op 15 oktober 
1968 door het hof van beroep te Brussel 
uitgesproken arrest vernietigt, op grond 
onder meer dat, door te steunen op de 
overweging dat het pensioen van verweer
der als bepaald bij de verordening van 
1923 van eiseres een « last opgelegd door 
een wet » van de wetgevende macht is, om
dat voormeld artikel 131, paragraaf 15o, 
de gemeente verplicht de aan de bedien
den toegekende pensioenen op de begro
ting te brengen, de rechter zijn beschik
kende gedeelte niet wettelijk heeft verant
woord waarin wordt beslist dat artikel 10 
van het koninklijk besluit nr. 125 van 
28 februari 1935 op dit pensioen slaat; 

Dat ditzelfde arrest, dat voorts heeft 
vastgesteld dat h et aan verweerder be
taalde pensioen alleen door een verorde
ning van eiseres was opgelegd, zegt dat 
het arrest van 15 oktober 1968 evenmin 
wettelijk h eeft beslist dat voormeld arti
kel 10, door het bedrag van zulk een pen
sioen te verminderen, binnen h et kader 
van de door de wet van 31 juli 1934 aan 
de Koning toegekende machten is geble 
ven; 

Overwegende dat, door aan te voeren 
dat artikel131, 15°, van de gemeentewet 
geen onderscheid maakt naargelang het 
pensioen door een wet of door een gemeen
teverordening werd ingevoerd en door te 
betogen dat, derhalve, het bestreden 
arrest niet wettelijk heeft beslist dat de 
Koning zijn machten had overschreden 
toen Hij bij het koninklijk besluit nr. 125 
van 2.8 februari 1935 de door een gemeen 
tereglement opgelegde pensioenen be
perkte, het middel alleen kritiek oefent op 
de doctrine op grond waarvan het arrest 
van het Hof van 21 januari 1971 tot 
vernietiging heeft beslist en die door het 
verwijzingsgerecht is bevestigd; 

Dat hijgevolg het middel met toepas
sing van artikel 1119, lid 2, van het Ge
rechtelijk W etboek niet ontvankelijk is ; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt eiseres in de kosten. 
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13 december 1973. - 18 kamer. -
Vom·zitte?' en Ve1·slaggeve1·, Baron Richard, 
raadsheer waarnemend voorzitter. 
Gelijkhtidende conclusie, de H. Charles, 
advocaat-generaal. Pleite1·s, de 
HH. Van Ryn en Fatm3s. 

} e KAMER. - 13 december 1973. 

1D ARCHITECT (TUCHT EN BE
SCHERMING VAN DE TITEL). -
RADEN VAN DE 0RDE. ·_ SAMENSTEL
LING. - AANTAL AANWEZIGE LEDEN 
VEREIST VOOR DE GELDIGHEID VAN 
DE BES;LISSING. 

2D OPENBA~E ORDE. - WETTELIJKE 
BEPALINGEN BETREFFENDE DE SAi\•IEN
STELLING VAN DE GERECHTEN. 
BEPALINGEN DIE DE OPENBARE ORDE 
RAKEN. 

3D OPENBARE ORDE. - WETTEN EN 
REGLElVIENTEN INZAKE DE ORGANISATIE 
VAN DE TUCHTGERECHTEN. - BEPA
LINGEN DIE DE OPENBARE ORDE RAKEN. 

4D EIGENLIJKE RECHTSPRAAK. -
RADEN VAN DE 0RDE VAN ARCHITEC
TEN. - WETTEN EN REGLEi\IENTEN 
BETREFFENDE DE SAlVIENSTELLING VAN 
DE ZETEL VOOR DE GELDIGHEID VAN 
DE BESLISSING. - BEPALING DIE DE 
OPENBARE ORDE RAAKT. 

1 D Ingevolge de wettelijke bepalingen tot 
vaststelling van de wijze om het vereiste 
aantal aanwezige leclen bij de mclen van 
de Onle van a1·chitecten voot de gelclig
heicl van de beslissing te bm·eilcen, mag, 
clam· toevoeging van placttsvervangende 
leden, het aantal aanwezige leclen niet 
boven het vastgestelcl niinimttm worden 
gebmcht (1). (Art. 16, lid 1 wet van 
26 jtmi 1963 tot instelling van een 
Orde van architecten.) 

2D De wettelijke bepalingen bet?·effende 
de samenstelling van cle ge1·echten 1:aken 
de openbm·e m·de (2). 

(1) Raaclpl. DELVAUX, Tmite itwidique des 
batissett7'S, 2• uitg., nr. 246, biz. 425; Gedr. 
St. Kamer, 1962-1963, lll'. 487-5, biz. 13 ·, 
voigens cle regeling van cle wet van 26 juni 
1963 tot instelling van een Orcle van archi
tecten liet men aan cle raacl van cle Orcle geen 
keuze bij cle aanwijzing van de Ieclen teneincle 
cleze raacl samen te stellen. 

3D Het beginsel, volgens hetwellc de wette
lijlce bepalingen bet?·effencle de samen
stelling van cle gm·echten de openbm·e 
m·cle 1·alcen, geldt met name voo1· de wet
ten en 1·eglementen inzake de o1·ganisatie 
van de tuchtge1·echten (3) . 

4D De wettelijlce bepalingen inzalce de 
samenstelling van de 1·aclen van Onle 
van a1·chitecten voo1· cle geldigheicl van 
cle beslissing mlcen cle openbm·e onle (4). 

(c ... , T. ORDE VAN ARCHITECTEN.) 

ARREST (veTtaling). 

HET HOF; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 7 maart 1973 door de frans
talige raad van beroep van de Orde van 
architecten gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 9, 16 van de wet 
van 26 juni 1963 tot instelling van een 
Orde van architecten en 1 van het konink
lijk besluit van 31 augustus 1963 tot 
regeling van de toepassing van genoemde 
wet, 

cloo?·clat, om te beslissen dat voor de 
Taad van de Orde de procedure regelma
tig werd gevoerd en clat hij geldig heeft 
beraaclslaagd, de bestreden besl:issing ver
klaart « dat de themie verkeerd is waarop 
appellant zich beroept en volgens welke 
slechts een beroep kan worden gedaan op 
de plaatsvervangende leden voor zover 
zulks tot gevolg heeft het quorum van 
vijf leden te bereiken ; dat immers, 
hoewel de wet, mn de vervulling van de 
taak van de raden van de Orde alsmede 
van lllm appelgerecht te vergemakke
lijken, lllm toestaat geldig zitting te 
houden bij a.fwezigheid van een gedeelte 
van htu1 !eden, ze evenwel slechts in 
geval van noodzaak van dit recht mogen 
gebruik inaken ; dat artikel 16 van de 
organieke wet geen afbreuk heeft willen 
doen aan de grondregel inzake de nor
male samenstelling van de zetel, namelijk 
dat de raad, voor zover dit mogel:ijk is, 

(2) Cass., 28 oktober 1968 (A,.,·. cass., 
1969, biz. 226); raaclpl. cass., 9 februari 
1972 (ibid., 1972, biz. 534) . 

(3) Raaclpl. VAN LENNEP, « Algemeen clisci
plinair recht ,, Rechtslcundig Tijdsclu·ift, 1961, 
biz. 260 en 264. · 

(4) Zie de noten 2 en 3. 
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voltallig zitting houdt, doch aileen het 
minimum aantal leden wil vaststellen 
beneden hetwelk de zetel niet geldig 
samengesteld is », 

te1·wijl de samenstelling van elke raad 
van de Orde die met toepassing van arti 
kel 9 van de wet vPn 26 jtmi 1963 bij 
artikel 1 van het koninklijk besluit van 
31 augustus 1963 is vastgesteld van 
openbare orde is en terwijl artikel 16 
van genoemde wet bepaalt, enerzijds, 
dat de raad van de Orde slechts geldig 
kan beraadslagen indien de voorzitter of 
de ondervoorzitter en twee derde van 
de !eden aanwezig zijn en indien zij door 
de rechtskundig bijzitter of plaatsver
vangend rechtskundig bijzitter worden 
bijgestaan en, anderzijds, dat ten einde 
het vereiste quorum te bereiken d e raad 
van de Orde plaatsvervangers kan ver
zoeken tijdelijk zitting te nemen, en in 
deze bepaling de woorden « vereist quo
rum » betrekking hebben op de woorden 
« t>vee derde van de !eden », wat de m.oge
lijkheid van plaatsvervanging uitsluit 
wanneer het vereiste quorum is bereikt : 

Overwegende dat de sententie op 
19 september 1972 uitgesproken door de 
franstalige raad van de Orde van archi
tecten van Brabant vaststelt dat ze ge
wezen werd door deze raad, samengesteld 
uit vier gewone !eden, onder wie de voor
zitter, de ondervoorzitter en de secretaris, 
en uit twee plaatsvervangende !eden, 
met bijstand van de rechtskundig bij
zitter; 

Overwegende dat krachtens artikel 1 
van het koninklijk besluit van 31 augus
tus 1963, genomen tot uitvoering van 
de wet van 26 juni 1963 tot instelling van 
een Orde van architecten, de raad van 
de Orde van Brabant samengesteld is 
uit zeven !eden en zeven plaatsvervan
gende !eden; 

Dat artikel 16, lid 1, van deze wet be
paalt dat de raad van de Orde slechts 
geldig kan beraadslagen indien de voor
zitter of d e ondervoorzitter en twee 
derde van de !eden aanwezig zijn en in
dien hij bijgestaan wordt door de rechts
lnmdig bijzitter of de plaatsvervangend 
rechtskundig bijzitter ; dat in h et onder
havige geval dus de aanwezigheid van 
minimum vijf !eden vereist was ; 

Dat de raden van de Orde op grand van 
lid 2 van hetzelfde artikel 16 plaatsver
vangers lmnnen verzoeken tijdelijk zit
ting te nemen en hen oproepen in de 
volgorde van het aantal bij de verlriezin
gen behaalde ·stemmen, ten einde het 
voor deze beslissingen vereiste quorum 
te bereiken ; 

Overwegende dat deze wettelijke be
palingen niet toestaan, door toevoeging 
van plaatsvervangende !eden, het aantal 
aanwezige !eden hoven het aldus vast
gestelde minimum te brengen ; 

Dat de regels betreffende de samenstel
ling van de gerechten van openbare orde 
zijn en dat de schending ervan de nietig
heid van de door die gerechten gewezen 
beslissingen ten gevolge heeft ; dat dit 
beginsel met name geldt voor de wetten 
en reglementen inzake de organisatie 
van de tuchtgerechten; 

Overwegende dat de beslissing va-n de 
raad van beroep, door de sen tentie te 
bevestigen, h et gebrek waardoor ze is 
aangetast heeft overgenomen ; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt de bestre
den beslissing; beveelt dat van dit arrest 
m elding."zal worden gemaakt op de kant 
van de vernietigde beslissing; houdt de 
kosten aan opdat erover door de feiten
rechter wordt beslist ; verwijst de ze.ak 
naar de a.nders samengestelde franstalige 
raad van beroep van de Orde van archi
tecten. 

13 december 1973. - 1e kamer. -
Voo1·zitte1", Baron Richard, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, 
Baron VinQotte. - Gelijlcluidencle con
clusie, de H. Ch arles, advocaat-generaal. 
- Pleite1·s, de HH. Fally en Ansiaux. 

1e KAMER. - 14 december 1973. 

1° ARCHITECT (TUCHT EN BE
SCHERMING VAN DE TITEL). -
BESLISSING VAN EEN RAAD VAN DE 
0RDE VAN ARCHITEOTEN.- HOGER BE
ROEP. - ARTIKEL 1068 VAN HET 
GEREOHTELIJ'K WETBOEK. - WETTE
LIJKE BEPALING VAN TOEPASSING. 

2° HOGER BEROEP.- TucHTZAKEN. 
- 0RDE VAN ARCffiTECTEN. - BESLIS
SING VAN EEN RAAD VAN DE 0RDE. 
- HOGER BEROEP. - AR.TIKEL 1068 
VAN HET GERECHTELIJK WETBOEK. 
- WETTELIJKE BEPALING VAN TOE 
PASSING. 

. 3° ARCHITECT (TUCHT EN BE
SCHERMING VAN DE TITEL). 
- RAAD VAN BEROEP VAN DE 0RDE 
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VAN ARCHITECTEN, DIE DE BESLISSING 
VAN EEN RAAD VAN DE 0RDE VERNIE
TIGT, WAARBIJ EEN TUCHTSANCTIE 
WERD UITGESPROKEN. - RAAD VAN 
BEROEP MOET OVER DE ZAAK TEN GRON 
DE UITSPRAAK DOEN. 

4° HOGER BEROEP.- TUCHTZAKEN. 
- 0RDE VAN ARCIDTECTEN. - RAAD 
VAN BEROEP DIE DE BESLISSING VAN 
EEN RAAD VAN DE 0RDE VERNIETIGT, 
WAARBIJ EEN TUCHTSANCTIE W'ERD 
UITGESPROKEN. - RAAD VAN BEROEP 
MOET OVER DE ZAAK TEN GRONDE UIT
SPRAAK DOEN. 

1° en 2° A1·tikel 1068 van het Gm·echteli}k 
W etboek, naa1· luid waa1·van hoge1· be
?'oep tegen een eindvonnis of tegen een 
vonnis alvo1·ens ?'echt te doen het geschil 
zelf aanhangig maakt bij de 1·echte?· in 
hoge1· be1·oep, is van toepassing op het 
hoge1· be1·oep tegen een beslissing die met 
toepassing van a1·tikel 21 van de wet van 
26 j~mi 1963 is gewezen doo1· een mad 
van de 01·de van m·chitecten. (A:rtt. 2 en 
1068 G.W.) 

3° en 4° De ?'aad van be1·oep van de Onle 
van a1·chitecten die de beslissing van een 
1·aad van de 01·de ve1·nietigt, moet ove1· 
de zaak ten g1·onde ~•itsp1·aalc doen wan
nee?· deze ve1·nietiging niet is geg1·ond op 
het feit dat de ee1·ste ?'echte?' niet bevoegd 
was of dat de zaak niet wettelijk bij hem 
aanhangig is gemaakt (1). (k·tt.' 1068 
en 1069 G.W. en art. 31 wet van 26 juni 
1963.) 

(ORDE VAN ARCIDTECTEN, T . S ... ). 

.ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op d e bestreden 
beslissing, op 5 december 1972 gewezen 
door de Raad van beroep, met het Neder
lands als voertaal, van de Orde van 
architecten ; 

Over het middel afgeleid uit d e schen
ding van de artikelen 12, 13, 16, 20, 24, 
26, 31, 32 van de wet van 26 jtmi 1963 
tot instelling van een Orde van archi
tecten, 2, 5, 765, 766, 767, 1068, 1069, 

(1) Hetzelfde gold v66r de inwerk:ingtreding 
van het Gerechtelijk vVetboek; raaclpl. cass., 
6 mei 1957 (B1tll . en PASTC., 1957, I, 1062); 
9 april 1962 (ibi.d., 1962, I, 889) en 9 oktober 
1967 (A1~·. cass., 1968, blz. 188). 

1070, 1071, 1072 van het Gerechtelijk 
Wetboek en 97 van de Grondwet, 

doonlat de beslissing, vaststel1ende dat 
een lid van de provinriale raad na h et 
sluiten van de debatten "namens de 
raad ... een schriftelijk niet medegedeeld 
advres mtbracht met betrekking tot de 
telastleggmgen als antwoord op d e regel
matlg genomen verweermicldelen daar
uit afleidt. dat clit feit .. . de ni~tigheid 
van de h1eropvolgende beslissing van 
14 oktober 1971 medebrengt » en als 

. gevolg hiervan het hoger beroep ontvangt 
en gegrond verklaart en de aangevochten 
beslissing tenietdoet, 

tenvijl, ee1·ste onde1·deel, bet schriftelijk 
advies door een lid van. de raad en wel 
namens.de raa.d op 25 april197.1 gegeven, 
het advres rs van de jm·idische bijzitter ; 
de raad van ~e Orde slechts wettelijk 
be_raadslaag:t br]gestaan door de jtll'idische 
brJzrtter, che consultatieve stem heeft · 
d eze jm·idische bijzitter, van wie de roi 
overeenstemt m et die van het openbaar 
rnmrst erre m de zaken die tot de bevoegd
h eid behoren van de rechtbank van eerste 
a~nle~. en va~ het hof van beroep, wette
h]k .zrJn advres schriftelijk geeft na d e 
shutmg van de debatten, waaruit volgt 
dat de bestreden beslissing met schen
ding; v~n deze voorschriften de beroepen 
beshssmg metrg verlclaart (schencling van 
d e artikelen 12, 13, 16, 20, 24, 26, 31, 32 
van de wet van 26 juni 1963, tot instel
lil'lg van een Orde van architecten, 2, 5, 
765, 766, 767 van het Gerechtelijk Wet
hoek en 97 van de Grondwet); 

tweede ondm·deel, het hoger beroep, door 
verweerder tegen de beroepen beslissina 
ingesteld, het geschil in zijn geheel aan": 
h angig . maakt bij de raacl van beroep, 
zodat, mdien de rechters in hoger beroep 
een grond van nietigheid ontdekken 
waardoor de procedm·e in eerste aanleg 
wordt aangetast, zij, na d e nietigheid van 
de beroepen beslissing te hebben uitge
sproken, d e zaak tot zich moeten trekken 
en over d e groPd van de zaak uitspraak 
moeten doen, en aldus, door de beroepen 
besl issing enkel teniet te do en, zonder 
nadien over de grond uitspraak te doen, 
de bestreclen beslissil1.g de in het middel 
omschreven wetsbepalingen schendt 
(schending van alle il1. het middel om
schreven wetsbepalingen m et uitzonde
ring van de artikelen 765, 766 en 767 
van het Gerechtelijk Wetboek) : 

W at h et eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat de bestreden beslis
si.J.l.g vaststelt dat voor de provinciale 
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raad van de Orde van architecten « een 
lid van d e raa.cl en wel « namens de raad " 
op 25 april 1971 , dit is nadat de debatten 
klaarblijkehjk gesloten waren, een schrif
t elijk niet medegedeeld advies uitbracht 
met betrekking tot d e telastleggingen en 
dit als antwoord op de regelmatig voorge
dragen verweermiddelen " ; 

Overwegende dat ·de r aad van beroep 
beslist dat dit feit, « mnwille van het 
vooroordeel », de nietigheid van de be
roepen beslissing medebrengt ; 

Overwegende dat de door eiser aan 
gevoerde grief steunt op de bewering dat 
bedoeld schriftelijk advies zou uitgaan 
van de rechtskundige bijzitter van de 
provinciale raad; 

Overwegende dat noch uit de vast
stellingen van de bestreden b eslissing, 
noch uit d e stukken waarop het Hof ver
mag acht te slaan, blijkt dat voormeld 
advies uitgaat van d e rechtslnmdige 
bijzitter; 

D at het onderdeel feitelijke grondslag 
mist; 

W at het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat, luidens artikel 1068 
van het Gerechtelijk W etboek, dat bij 
gebrek aan afwijkende bepaling in zaken 
betreffende de Orde van architecten van 
toepassing is, hoger beroep tegen een 
eindvonnis of tegen een vonnis alvorens 
recht te doen het geschil zelf aanhangig 
maakt bij de rechter in boger beroep ; 

Overwegende dat h et hoger beroep van 
verweerder tegen de eindbeslissing gewe
zen door d e Ra.ad van de Orde van arc hi
tecten der provincia Oost-Vlaanderen 
h et geschil zelf aanhangig maakte bij de 
raad van beroep ; 

Dat dit · onderdeel van het middel ge
grond is; 

Om die redenen, vernietigt d e bestre
den beslissing in zoverre zij nalaat over 
het geschil zelf uitspraak te doen ; ver
werpt de voorziening voor het overige ; 
beveelt dat van dit arrest melding zal 
worden gemaakt op d e kant van de 
gecleelteli jk vernietigde beslissing ; houdt 
de kosten aan opdat erover door het 
rechtscollege van verwijzing wordt be
slist ; verwijst de aldus beperkte zaak 
naar de Raad van beroep, met het Neder
lands als voertaal, van de Orde van archi
tecten, uit andere !eden samengesteld. 

14 december 1973. - 1e kamer . ...:... 
Voorzitte1·, Ridder Rutsaert, raadsheer 
waarnem end voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, 

de H. Meeus. - Gelijkluidende conchtsie , 
de H. Dumon, advocaat-generaal. 
Pleite1·, de H. Ansiaux. 

1e KAMER. - 14 december 1973. 

CASSATIEMIDDELEN. BuRGE.R-
LIJKE ZAKEN.- MIDDEL DAT AAN DE 
RECHTER I N HOGER BEROEP VERWIJT 
EEN NIETIG VONNIS TE HEBBEN BEVES
TIGD. - 0NREGEL!VIATI GHEID VAN DE 
BESLISSING VAN DE EERSTE RECHTER 
DIE DE BESLISSING VAN DE RECHTER IN 
HOGER BEROEP NIET AANTAST.- MID
DEL ZONDER BELANG. 

Zonde1· belang en dm·halve niet ontvanke
lijk is het middel dat aan de 1·echter in 
hoge1· be1·oep venvijt een nietig vonnis 
te hebben bevestigd, wannee1· de om·egel
matigheid van de 1·echtspleging in eerste 
aanleg bepe1·lct blijjt tot de beslissing 
van de ee1·ste rechte1· en de beslissing van 
de 1·echte1· in hoge1· ·be1'0ep niet lca,n aan
tasten (1). 

(s ... , T. ORDE VAN ARCHITECTEN.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op de bestreden 
· beslissing, op 21 november 1972 gewezen 
door d e Raad van beroep, met het Neder
lands als voertaal, van de Orde van 
architecten ; 

Over h et eerste middel , afgeleid uit 
de schending van de artikelen 23, 24, 
in h et bijzonder § 1, 32, 33 van de wet 
van 26 juni 1963 tot installing van een 
Orde van architecten, 153, 154 en 211 
van h et W etboek van strafvordering in 
zoverre d eze bepalingen algemene rechts 
principes aangaande het contradictoir 
karakter van de procedure bekrachtigen, 
van h et rechtsprincipe dat een wegens de 
niet-naleving van substantiele rechts
vormen nietige beslissing door de rechter 
in hoger beroep n iet kan worden beves
tigd, en van art ikel 97 van de Grondwet, 

dom·dat, niettegenstaande de conclusie 

(1) Cass., 8 december 1971 (Arr. cass., 1972, 
blz. 348). 
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welke onderstreepte dat de beslissing 
waartegen beroep getroffen werd op 
grond van een vertrouwelijk verslag, 
dat het recht van verdediging van eiser 
daardoor gelu'enkt was geweest en dat er 
derwijze aanleiding bestoncl tot vernie
tiging van gezegcle beslissing, de bestre
den beslissing zich ertoe beperkt, 01n 

redenen aangaande de grond van de 
zaak, het hoger beroep ongegrond te 
verklaren en dienvolgens de aangevoch
ten beslissing te bevestigen, 

tenvijl, ee1·ste oncle1·cleel, het onmogelijk 
blijft uit te maken of de raad van beroep 
het door eiser opgeworpen middel in 
aanm.erking nam en, z.o ja, de redenen te 
bepalen waarom hij de aangevoerde nie
tigheid zonder gevolg achtte te mogen 
laten ; zulke onduidelijkheid het toezicht 
van het Hof belet, en de rechter aldus 
verzuimde zijn beslissing met redenen te 
omkleden (schending van artikel 97 van 
de Grondwet) ; 

tweecle onclenleel, zelfs inclien de schen
ding van de rechten van de verdediging 
in eerste aanleg gepleegd, in hoger beroep 
zou zijn hersteld geweest door kelmis
geving van het bedoelde stuk, de rechter 
in hoger beroep die niet bij wijze van 
nieuwe beschikking en uitsluitend op 
grond van eigen redenen recht doct, maar 
integendeel de nietige beslissing verldaart 
te bevestigen, de nietigheid van deze 
laatste tot de zijne maakt, of ten minste 
in het onzekere laat of hij bepaalde ele
menten van het onderz.oek in eerste aan
leg en van de aangevochten beslissing 
niet in aanmerking neemt, en alzo het 
toezicht van het Hof onmogelijk maakt 
(schending van a] de aangehaalde wets
bepalingen) : 

Overwegende dat uit de stuldmn 
waarop het Hof vermag acht te shian 
blijkt dat, op de terechtzitting van 30 mei 
1972 v'an de raad van beroep van de 
Orde van architecten, eiser in conclusie 
aanvoerde dat de beslissing van de 
provinciale raad nietig was omdat zij 
stetmde op een niet m edegedeeld verslag 
van een van de leden van die raad, met 
het onderzoek van de door eiser overge
legde dossiers belast ; dat eiser voorstelde 
zijn dossiers ter beschildcing van de raad 
van beroep te stellen ; 

Dat op voormelde zitting de raad van 
beroep besliste drie van zijn ]eden met 
eE)n nieuw onderzoek van de dossiers van 
eiser te belasten ; dat, overeenkomstig een 
op de zitting van 27 jtmi 1972 door de 
raad van beroep getroffen beslissing, de 
door genoemde leden uitgebrachte ver-

slagen aan de raaclsman van eiser werden 
medegedeeld ; 

Overwegende dat, zo eiser in zijn op 
de terechtzitting van 10 oktober 1972 
genomen conclusie naar zijn eerste con
clusie verwees, hij nochtans uitdruldre
lijk melcling maakte van de in hoger 
beroep opgestelde verslagen en niet stelde 
dat het voor de raad van beroep gevoerd 
onderzoek met enige nietigheid was be
hept; 

Overwegende dat de raad van beroep 
oordeelt dat de telastleggingen bewezen 
zijn gebleven door het onderzoek in 
hoger beroep en dat de uitgesproken 
tuchtsanctie dient bevestigcl te worden ; 

Overwegencle dat aldus duidelijk blijkt 
clat de onregelmatigheicl van de rechts
pleging in eerste aanleg tot de beslissing 
van de eerste rechter beperkt blijft en 
clan ook de beslissing van de rechter in 
hoger beroep niet kan ~;tantasten ; 

Dat daaruit volgt dat de bestreclen 
beslissing, door in die omstancligheden 
de beroepen beslissin'g te bevestigeu, al 
was deze laatste door nietigheicl ·aange
tast, de eiser niet heeft kunnen grieven ; 

Dat derhalve het eerste onderdeel van 
het midclel feite]jjke grondslag mist en 
het tweede bij gebrek aan belang niet 
ontvankelijk is ; 

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

14 december 1973. - 1" kamer. -
Voo1·zitte1·, Ridder Rutsaert, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Vm·slaggeve1·, 
de H. Meeus. - Gelijkltticlencle concl~tsie, 
de H. Dtunon, advocaat-generaal. 
Pleite1·, de H. Philips. 

1" KAMER. - 14 december 1973. 

10 BEWIJS.- BEWIJS DOOR GESCHRIFT. 
- DIRECTE BELASTINGEN. - MIS
KENNING VAN DE BEWIJSKRACHT VAN 
DE AKTEN. - BEGRIP. 

2o INKOMSTENBELASTINGEN. 
0NTHEFFING. - DUBBELE BELASTING. 

- BEGRIP. 

1 o ·De bewijsk?·acht van een be1·icht tot 
wijziging van cle beslissing van cle di1·ec-
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tetw de1· di1·ecte belastingen en van de 
conclusie van de administ1·atie w01·dt 
niet mislcend doo1· het an·est dat, zonde1· 
in st1·ijd te zijn met de bewoo1·dingen van 
cleze alcten, beslist dat, in st1·ijd met 
wat e1·in bevestigcl w01·dt, een feit niet 
bewezen is (1) . (Artt. 1g19 tot 1g22 
B.W.) 

2° Dubbele belasting onde1·stelt dat op een
zelfde inlcomen ve1·scheidene belastingen 
zijn geheven waa1·van de ene de ande1·e 
wettelijlc ~•itslttit (2) . (Art. 277 W.I.B.) 

{BELGISCHE STAAT, l\UNISTER VAN FINAN
CIEN, T . NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 
NAAR ENGELS RECHT « PROVINOIAL 
INSURANCE COMPANY LIMITED». ) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
.arrest, op 14 jtmi 1972 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
·de schending van de artikeleu 97 van de 
Grondwet, 1g19, 1g20, 1g22 van het 
:Burgerlijk Wetboek, 140, inzonderheid 
§ 2, go, van het Wetboek van de inkom
stenbelastingen, VII, inzonderheid para
grafen 1 en 2, van de op 29 augustus 1967 
te Londen ondertekende overeenkomst 
tussen Zijne Majesteit de Koning der 
Belgen en Hare Britse Majesteit, voor het 
Verenigde Koni.nkrijk van Groot-Brit
taimie en Noord-Ierland, tot voorkoming 
van dubbele belasting en belasti.ngver
mijding i.nzake i.nkomstenbelasti.ngen en, 
voor zover nodig, 1 van de wet van 27 fe
bruari 1970, houdende goecUmuring van 
laatstvermelcle overeenkomst, 

doo1·dat het arrest beslist in verb and met 
de aanslagjaren 196g, 1964, 1966, 1967 
en 1968 dat, in de winsten, belastbaar in 
de belasting der niet-verblijfhouders, 
ten laste van verweerster, verzekerings
maatschappij naar Engels recht met 
maatschappelijke. zeteJ te Londen en met 
een vaste i.nrichti11g in Belgie, ten on
rechte begrepen werden de intresten die 
door het hoofdhuis te Louden werden 
verkregen ui.t de beleggi.ng van reserves 
die door de Belgische inrichting werden 

(1) Raadpl. cass., 28 juni 1966 (Bttll. en 
PAsrc., 1966, I, 1393), 30 mei 1967 (.A?'?', cass., 
1961, biz. 1191) en 17 december 1968 (ibid., 
1969, biz. 387). 

(2) Cass., 30 septembm• 1969 (.Arr. cass., 
1970, biz. 113). 

aangelegd, om de redenen, eensdeels, dat 
deze intresten in feite niet voldoende 
bewezen, dus · hypothetische intresten 
zijn en, anderdeels, da.t cleze intresten 
in rechte niet in Belgie aan de belasti.ng 
der niet-verblijfhouders onderworpen zijn 
omda.t de reserves, waardoor zij zouden 
zijn opgebracht, door het hoofdhui.s in 
het buitenland werden belegd zonder eni
ge bemidcleling van de Belgische inrich
ting, zodat deze intresten noch in Belgie 
werden behaald of verkregen, noch door 
bemi.ddeling van de Belgische inrichting 
werden opgebracht, zoals vereist bij 
artikel 140, §§ 1 en 2, go, van het Wet
hoek van de inkomstenbelastingen, en 
zij evenmin aan de Belgische mrichting 
lnmnen worden toegerekend bij toepas
si.ng van artikel VII, paragraaf 2, van 
de overeenkomst welke, tot voorkomi.ng 
van clubbele belasti.ng en van belasting
vermijding inzake inkomstenbelastingen, 
op 29 augustus 1967 tussen Belgie en 
h.et Verenigd Koninlu·ijk van Groot
Brittannie werd gesloten, 

tm·wijl, ee1·ste ondm·deel, de regelmatig 
aan het hof van beroep overgelegde stuk
ken aantonen dat de betwiste intresten 
daadwerkelijk door het hoofdhuis te 
Louden werden gei'ncasseerd en in de 
aldaar gevoerde boekhouding werden 
opgenomen, zodat het arrest de bewijs
luacht van deze stukken miskent door te 
beslissen dat het bestaan van deze in
tresten n iet voldoende bewezen is ; 

tweede onde1·deel, zo de belegging van 
de reserves waaruit de betwiste intresten 
voortkomen, weliswaar door het hoofd
huis te Louden en zonder bemiddeli.ng 
van de Belgische inrichting gaschiedde, 
bedoelde reserves onmiskenbaar werden 
aangelegd door de Belgische inrichting, 
die trouwens de middelen tot belegging 
ervan aan het hoofdhuis te Louden over
maakte, :wdat tussen de verrichtingen 
van de Belgi.sche inrichting en de op
brengst van de beoogde i.ntresten e€n 
verband van oorzaak tot gevolg bestaat 
dat beantwoordt aan de ui.tdrukking 
« opgebracht door bemiddeling van de 
Belgische inrichting >>, voorkomend in 
artikel 140, § 2, 3°, van het Wetboek van 
de i.nkomstenbelasti.ngen, in elk geval 
deze i.ntresten door de Belgische inrich
ting, indi.en deze een zelfstandige onder
nemi.ng ware, zouden zijn behaald of 
verkregen en derhalve, overeenkomstig 
artikel VII, paragraaf 2, van de hi.ervoren 
ingeroepen overeenkomst, aan deze in
richting moeten worden toegerekend 

W at het eerste onderdeel betreft : 

[ 
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Overwegende dat uit de " ontwikke
ling » van het eerste onderdeel van het 
middel, die in de fiseale proeedme deel 
uitmaakt van het middel zelf, blijkt dat 
eiser van 1nening is dat, door te over
wegen dat niet bewezen is dat de reser
ves, die door de Belgisehe inriehting aan 
de hoofdzetel in Groot-Brittmmie werden 
overgemaakt, de intresten van 5,6 pet. , 
5,87 pet. en 5,71 pet. hebben opgebre.cht, 
het arrest de bewijskracht miskent van : 
1° de " geeonsolideerde winst- en verlies
rekening van de Provincis.l Insurance 
Company Ltd », ~o de berichten vs-n 
wijziging van de aangiften, 3° de beslis
singen van de directem' der belastingen 
te Antwerpen, 4° de conclusie van eiser; 

Overwegende dat, door aan te nen1en, 
zelfs in strijd met de opvattingen geu.it 
door de administratie en in de berichten 
van wijziging en in de beslissingen ValY 

de directem' en met de eonclusie van eiser, 
en zonder de termen ervan te 1niske1u1en, 
dat het niet bewezen is dat bedoelde 
intresten door deze reserves werden op
gebracht, het arrest de bewijskracht van 
deze alden niet heeft kmmen miskennen; 

Overwegende dat het arrest niet be
twist dat uit de " Consolidated Profit 
and Loss Account >> blijkt dat verweer
ster het door eiser ingeroepen gemiddelde 
bedrag aan intresten, in verband met de 
in dat stulcc vermelde activawaarden, 
heeft opgetrokken; en derhalve geenszins 
de bewijskracht van deze akte miskent, 
maar dat het door een soevereine beoor
deling van de feiten, onder andere aan 
de hand van al de stukken van het dossier, 
oordeelt dat niet bewezen is dat de 
bedoelde intresten werden opgebracht 
door de " reserves », afzonderlijk be
schouwd, die door de Belgische inrichting 
aan de hoofdzetel werden overgemaakt ; 

Dat het onderdeel feitelijke grondslag 
mist; 

W at het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat, zonder de bewijs
kraeht van de stukken te miskennen, 
zoals uit het antwoord op het eerste 
onderdeel blijkt, het arrest in feite en 
derhalve soeverein vaststelt dat niet 
bewezen is dat de in het onderdeel be
doelde reserves de bedoelde intresten 
hebben opgebraeht ; dat het onderdeel 
dat stelt dat de intresten van die reserves 
in Belgie belastbaar zijn dienvolgens bij 
gebrek aan belang niet ontvankelijk is ; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de sehending van de artikelen 97, 11,2 
van de Grondwet, .277 van het Wetboek 
van de inkomsten belastingen, XVII van 

de overeenkomst tussen Belgie en het. 
Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittan
nie en Noord-Ierland ter voorkoming van 
dubbele belasting en van verrn.ijding 
van belasting inzake inkomstenbelas
tingen, ondertekend te Louden op 
27 1naart 1953, en voor zover nodig 
van het enig artikel van de wet van 7 ja
nuari 1954, houdende goecUmm'ing van 
voonnelde overeenkon1st, 

clo01·dat het arrest, met betrekking tot 
de aanslag betreffende het aanslagjaar 
1965, beslist dat het belasten in Belgie· 
van de intresten op reserves die door de 
Belgisehe inrichting van verweerster aan 
het hoofdhuis te Landen \verden overge
lnaakt, prineipieel dubbel gebruik vormt 
met de belasting waaraau deze intresten 
werden onderworpen op de plaats waar 
ze werden behaald of verkregen, dit wil 
zeggen, in de zienswijze van het hof vaH 
beroep, met de belasting die in Gi·oot
Brittannie op deze intresten geheven 
werd, en het arrest, op grand van deze 
motivering en van artikel 277 van het 
Wetboek van de inkomstenbelastingen, 
het tegen voormelde aansla.g geriehte 
bezwaarsehrift ontvankelijk verklaart en 
de vernietiging van de aanslag beveelt 
in zoverre hij gevestigd werd op een basis
die de h.ierboven bedoelde intrest bevat, 

tenvijl deze beslissing niet wettelijk is
ge1notiveerd, vermits het hof van beroep
uit de overgelegde stukken niet heeft 
lnmnen afleiden dat de betwiste intresten 
daadwerkelijk in Groot-Brittannie wer
de_n belast, hetgeen · nochtans venist is
opdat er dubbele belasting, in de zin van 
artikel 277 van het Wetboek van de 
inkomstenbelastingen, zou bestaan ; een 
louter prineipiele dubbele belasting ten 
deze niet volstaat en, zelfs ware er belas
ting in Groot-B1'ittannie betaald gewor
den, de aanslag in Belgie alleszins tereeht 
werd gevestigd en, derhalve, niet in 
aanmerking komt voor ambtshalve ant
lasting zoals de:r.e omsehreven is bij voor
meld artikel 277 en bij artikel XVII 
van de ingeroepen Belgiseh-Britse over
eenkomst van 27 maart 1953 : 

Overwegende dat, met betrekking tot 
de aanslag betreffende het aanslagjaar 
1965, het arrest oordeelt dat het belasten 
in Belgie van de intresten op reserves die 
vroeger door de Belgisehe inriehting van 
verweerster aan het hoofdhuis te Louden 
werden overgemaakt prineipieel een dub
bel gebruik uitmaakt met de belasting 
waaraan deze intresten werden onder
worpen op de plaats waar ze werden be
haald of verluegen en, met toepassing 
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-van artikel 277 van het Wetboek van de 
inkomstenbelastingen, voormelde aan
slag vernietigt in zoverre hij gevestigd is 
op een basis die bedoelde intresten bevat ; 

Overwegende dat in de zin van arti
kel 277 van het Wetboek van de inkom
stenbelastingen de dubbele bela$ting 
onderstelt dat hetzelfde inkomen het 
voorwerp heeft uitgemaakt van ver
scheidene belastingen waarvan de ene de 
andere wettelijk uitsluit ; 

Overwegende dat door te beschouwen 
dat ten deze principieel een dubbel ge 
bruik bestaat zonder vast te stellen dat 
er werkelijk dubbele belasting is, het 
.arrest zijn beslissing niet wettelijk recht
vaardigt; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest in zoverre het de aanslag be
treffende het aanslagjaar 1965 vernietigt, 
de Staat veroordeelt tot terugbetaling 
van de sommen die zouden zijn ge!nd 
op het vernietigde gedeelte van die aan 
slag en uitspraak doet over de kosten in 
de zaak nr. 24.696; verwerpt de voorzie
ning voor het overige ; beveelt dat van clit 
.arrest melding zal worden gemaakt op 
de kant van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing ; veroordeelt eisu in de vier 
vijfde en verweerster in een vijfde van 
de kosten ; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar het Hof van beroep te Gent. 

14 december 1973. - 1e kamer. -
Voo1·zitte1·, de H. de Vreese, raadsheer 
waarnemend voorz1tter. - Ve1·slaggeve1·, 
de H. Meeus. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Duman, advocaat-generaal. -
Pleite1·s, de HH. I. Claeys Bouuaert 
(van de balie te Gent) en Baltus (van de 
balie te Brussel). 

2e KAMER . . - 17 december 1973. 

1o REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.
VEROORDELING. - GEEN VASTSTEL
LING VAN DE AANWEZIGHEID VAN ALLE 
BESTANDDELEN VAN HET MISDRIJF.
NIET REGELMATIG GEMOTIVEERDE BE
SLISSING. 

2° RECHTBANKEN. - S·.rRAFZAKEN. 
- STRAFVORDERING. - RECHTER IN 
HOGER BEROEP DIE DE BEKLAAGDE 

VEROORDEELT WEGENS EEN ANDER 
lVIISDRIJF DAN DATGENE WAAROP DE 
VERVOLGING WAS GEGROND. - VOOR
WAARDEN VOOR DE WETTELIJKHEID 
VAN DE VEROORDELING. 

3° CASSATIE. - OMVANG. - STRAF
ZAKEN. - BURGERLIJKE RECHTSVOR
DERING.- CASSATIEVOORZIENING VAN 
DE BEKLAAGDE. - VERNIETIGING VAN 
DE BESLISSING OP DE STRAFVORDERING. 

VERNIETIGING DIENTENGEVOLGE 
VAN DE EINDBESLISSING OP DE TEGEN 
HE~! INGESTELDE BURGERLIJKE 
RECHTSVORDERING . . 

4° CASSATIE. - 0MVANG. - STRAF
ZAKEN. - CASSATIEVOORZIENING VAN 
DE BEKLAAGDE. - VERNIETIGING VAN 
DE BESLISSING WAARBIJ DE BEKLAAGDE 
WORDT VEROORDEELD. - BURGER
RECHTELIJK AANSPRAKELIJKE P ARTIJ 
DIE ZICH NIET OF ZICH ONREGELMATIG 
IN CASSATIE HEEFT VOORZIEN. 
GEVOLG VAN DE VERNIETIGING T.A.V. 
DEZE PARTIJ. 

1° Niet 1:egelmatig gemotivee1·d is de beslis
sing die een beklaagde ve?·oo?·deelt 
wegens een misd1·ijf, zondm· de aanwe
zigheid van alle bestanddelen e1·van vast 
te stellen (1). (Art. 97 Grondwet.) 

2° De 1·echtm· in hoge1· be1·oep lean de be
lclaagde niet wettelijk ve?'OO?'delen wegens 
een ande1· misd1·~if dan datgene waa1'0ve1· 
de em·ste 1'echte1· heeft beslist dan wannem· 
hij enm·zijds vaststelt dat het alchts in 
aanme1'king genomen feit hetzelfde is 
als datgene waa1·op de ve1·volging was 
geg1·ond of beg1·epen was in het feit 
waa1·op zij was geg1·ond, ande1·zijds dat 
de beklaagde vm·wittigd we1·d van de wij
ziging in de 1·echtsbenaming (2). 

3° De ve1'nietiging, op de niet bepe1·kte 
voo1·ziening van de beklaagde, van de 
ve?·oo1·delingsbeslissing op de stm:fvo1'
de?·ing b1·engt de ve1·nietiging mee van 
de eindbeslissing op de tegen hem inge
stelde b~t1·ge1'lijke ?'echtsvm·de?·ing, die 
het gevolg is van de ee1·ste (3). 

4° W annee1· een beslissing tot ve?·oo1·deling 
van de belclaagde op zijn voo1·ziening 
ve1·nietigd wm·dt en de bu?'(Je?'?'echtelijk 
aanspmkelijke pa1·tij zich niet of zich 
om·egelmatig in cassatie hee,ft voo1·zien, 
ve1·liest de beslissing waa1·bij deze pa1·tij 

(1) Cass., 27 november 1973, stt1n·a., blz. 353. 
(2) Cass., 1 oktober 1973, sup1·a, blz. 109. 
(3) Cass., 8 oktober 1973, sup1·a, biz. 146. 
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bu?'ge?Techtelijk aanspmkelijk wo1·dt ve?'
klam·d voo1' deze ve?'OO?'cleling, ham· 
bestaans1·eden ( 1). 

(TRIFFAUX EN « SOCIETE DES TRANSPORTS 

INTERCOMMUNAUX DE LA REGION 
LIEGEOISE n, T. LAHAYE . ) 

ARREST (ve1·taling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 23 maart 1973 in hoger 
beroep gewezen door de Correctionele 
Rechtbank te Luik ; 

A. Betreffende de voorziening van 
eiser, beklaagcle, 

1° in zoverre zij gericht is tegen de 
beslissing op de strafvordering die tegen 
venveerder is ingesteld : 

Overwegende dat eiser geen hoedanig
heid heeft om cassatieberoep in te stellen 
tegen genoemde beslissing waarbij ver
weerder wordt vrijgesproken; 

2° in zoverre zij gericht is tegen de 
beslissing op de strafvordering die tegen 
hem is ingesteld : 

Over het micldel afgeleid uit de schen
cling van de artikelen 12, inzonderheid 
12-1, 12-2, 17, 27, inzonderheid 27-1, 
van het koninldijk besluit van 14 maart 
1968 houdende algemeen reglement op 
de politie over het wegverkeer, 1382, 
1383 van het Burgerlijk Wetboek, V8n 
het algemeen beginsel van de eerbiedi
ging van de rechten der verdediging en 
van artikel 97 van · de Grondwet, 

doo1·dat, om de veroordelingen die het 
tegen de eisers tot cassatie uitspreekt, 
te gronden, het vonnis de ten laste van 
de eerste eiser gelegde overtreding van 
artikel 2 7-1 van het wegverkeersregle
Inent tegen hen~ bewezen verldaart 
op grond dat Lahaye en Triffaux nit de 
ru·e Sm·let kwamen, op de place Delcmu· 
reden in de richting van de rue Strailhe, 
alle ch·ie wegen met eehrichtingsverkeer ; 
gezien de verkeersdichtheid op clit spits
UUI\ er het verkeer in evenwijdige files 
normaal toegelaten was en Triffaux van 
rijstrook is veranderd, zonder de andere 
bestuurders te laten voorgaan (art. 12-
2, b, 17 van het koninklijk besluit .van 

(1) Cass., 26 juni 1973 (A1'1·. cass., 1973, 
biz. 1056); raadpl. cass., 2 oktober 1973, 
sup1·a, blz. 127. 

14 maart 1968); de uitzondering « be
halve op openbare pleinen n, vermeld 
in artikel 12-1 van het koninklijk be
sluit van 14 maart 1968, geen betrekking 
heeft op artikel 12-2; ingeval het verkeer 
in evenwijdige files niet was gerechtvaar
digd, wegens de verkeersdichtheid, het 
toegelaten was in te halen en Triffaux, 
ofschoon hij werd ingehaald door drie 
wagens, niet zo ver mogelijk naar rechts 
is uitgeweken (artikel 21-4 van het 
koninklijk besh:tit van 14 maart 1968), 

tenvijl door aldus uitspraak te doen, 
de rechtbank i~~ hoger beroep niet de 
aanwezigheid ten deze vaststelt van de 
bestanddelen van de overtreding van 
artikel 27-1 van het algemeen reglement 
op de politie van het wegverkeer, uit 
hoofde waarvan zij de eiser Triffaux ver
oordeelt; zij bovendien genoemde eiser 
wegens een ander misdrijf niet kon ver
oordelen, daer zij hem niet had verzocht 
zich omtrent genoemd misdrijf te verde
digen, en het bestreden vonnis derhalve 
de tegen de eisers uitgesproken veroorde
lingen niet wettelijk rechtvaardigt : 

Overwegende dat eiser enkel wegens 
overtreding van artikel27-1 van het weg
verkeersreglement werd vervolgd ; 

Overwegende dat het vonnis enkel 
vaststelt dat eiser en verweerder op een 
openbaar plein reden ; dat gelet op de 
verkeersdichtheid het verkeer in even
wijdige files normaal was toegelaten 
en dat eiser van rijstrook is veranderd 
zonder de andere bestuurders te laten 
voorgaan; 

Overwegende dat enerzijds het vonnis, 
door deze overwegingen aileen, de aan
wezigheid van de bestanddelen van het 
ten laste van eiser gelegde misdrijf niet 
vaststelt; 

Dat anderzijds de rechtbank eiser niet. 
wegens een ander misdrijf mocht veroor
delen, zonder hem vooraf te hebben ver
zocht zich hierover te verdedigen ;· 

Dat eisers veroordeling derhalve niet 
wettelijk geren.htvaardigd is en dat het 
middel gegrond is; 

3° In zoverre zij gericht is tegen de be
slissing op de civ:ielrechtelijke vorclering 
die tegen hem door verweerder is inge
steld: 

Overwegende dat de vernietiging van 
de beslissing op de strafvordering de 
vernietiging van de beslissing op de civiel
rechtelijke vorclering nieebrengt, welke 
laatste beslissing het gevolg is van de 
eerste; 

B. Betreffende de voorziening van eise-
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res, voor eiser civielrechtelijk aansprake
lijke partij en burgerlijke partij tegen 
verweerder : 

Overwegende dat uit de stukken waar
op het Hof vermag acht te slaan, niet 
blijkt dat eiseres haar voorziening heeft 
Iaten betekenen aan de partijen tegen wie 
zij is gericht ; dat deze derhalve niet 
ontvankelijk is ; 

Overwegende echter dat, wegens de 
vernietiging op eisers voorziening hierna 
uitgesproken, de beslissing waarbij eiseres 
civielrechtelijk aansprakelijk voor de 
geldboete, de kosten en de schadevergoe
ding wordt verklaard, geen bestaansre
den meer heeft ; 

Om die redenen, verniet igt het bestre
den vonnis, voor zoverre het u itspraak 
doet op de tegen eiser ingestelde straf
vordering en civielrechtelijke vordering, 
alsmede ever de kosten ; verwerpt eisers 
voorziening betreffende de overige pun
ten ; verwerpt de voorziening van eiseres ; 
zegt echter dat, ten gevolge van de vernie
tiging van de tegen eiser gewezen beslis
singen, de beslissing waarbij eiseres voor 
genoemde veroordelingen civielrechte
lijk aansprakelijk werd verklaard, geen 
bestaansreden meer heeft ; beveelt dat 
van dit arrest melding zal worden ge
maakt op de kant van de gedeeltelijk 
vernietigde beslissing ; veroordeelt eise
res in de kosten van haar voorziening ; 
veroordeelt eiser en verweerder in de 
helft van de overige kosten ; laat de 
andere helft ten ]aste van de Staat ; 
verwijst de aldus beperkte zaak naar 
de Correctionele Rechtbank te Hoei, 
zit t ing hou dende in hoger beroep. 

17 december 1973. - ze kamer. 
Voo1·zitte1·, de H. Perrichon, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, 
de H. Closon. - Gelijklttidende conclttsie, 
de H. Colard, advocaat-generaal. 
P leite1·, de H. Faures. 

2e KAMER. - 17 december 1973. 

1 o OVERSPEL EN ONDERHOUD VAN 
BIJZIT. - OvERSPEL. - BEwrJs. 

2° BEWIJS. - VERMOEDENS. - STRAF
ZAKEN. - GEVAL WAARIN DE WET 
GEEN BIJZONDER BEWIJSl\'liDDEL OP -

LEGT. - GEWICHTIGE, BEPAALDE EN 
OVEREENSTEMMENDE VERll'lOEDENS. -
SOEVEREINE BEJOORDELING DOOR DE 
FEITENRECHTER. 

1° Ove1·spel lean t.a.v . de v1·ouw wo1·den 
bewezen doo1' alle 1·echtsmiddelen, p.m. 
doo1· ve1'1noedens (1). (Art. 387 S.W.) 

2° Behoudens de gevallen waa1'in de wet 
andm·s beschikt, oo1·deelt de jeiten1·echte1· ,. 
in st1·ajzalcen, soeve1·ein of de ove1·ge
legde gegevens gewichtige, bepaalde en 
met elkaa1· ove1'eenstemmende ve1·moe
dens opleve1·en, die het bestaan van het 
miscb·ijf en de schuld van de belclaagde 
bewijzen (2). 

(L .. . , T. R ... ) 

ARREST (ve1·taling). 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 19 april 1973 gewezen door het 
Hof van beroep te Brussel ; 

I. In zoverre de voorziening ger~cht is 
tegen de beslissing op de strafvordering 
die tegen eiseres, beklaagde, is ingesteld : 

Over het eerste middel , · afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van de 
Grond>vet en 387 van het Strafwetboek, 

doo1'dat , waar bewezen is enerzijds 
dat eiseres l ijdt aan duidelijk vaginisme, 
dat een uiterst pijnlijke reactie teweeg
brengt, zodra men in aanraking komt met 
de baarmoederhals (verslag van Pro
fessor Snoeck, biz. 4), en anderzijds dat 
het bezoek laat op de dag van de heer F . 
aan eiseres gemakkelijk wordt verlda.ard 
door de bijzondere bezorgdheid van 
eerstgenoemde wegens de vertraagde 
terugkeer uit het buitenland van een 
vriendin van hen heiden, waarmee de 
heer F. zeer bevriend was (verklaring 
van de getuige F.V., echtgenote M., ter 
terechtzitting van 16 februari 1972), 
het bestreden arrest eiseres wegens over
spel veroordeelt tot 26 frank geldboete 
of acht dagen vervangende gevangenis
straf en om aan de burgerlijke partij, 
als vergoeding voor morele schade, een 
frank te betalen, verhoogd met de ge
rechtelijke intrest en de kosten, 

(1) Cass., 13 januari 1964 (Bull. en PAsrc., 
1964, I, 509). 

(2) Cass., 9 januari 1967 (Arr. cass., 1967, 
blz. 550). 
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tenvijl het bestreden arrest uit veron
derstellingen en beweringen, waartegen 
de voormel_de vaststellingen opwegen, 
met wettehJk het bestaan kon afleiden 
van gewichtige, bepaalde en met elkaar 
overeenstemmende vermoedens, op grond 
waarvan. het m,ogelijk was de feiten vast 
te stellen die het wan bedrijf overspel 
opleveren, en meer in het bijzonder de 
voltrokken geslachtelijke vereniging, op 
het ogenblik dat zij werden gepleegd : 

Overwegende dat het arrest zich ter 
rechtvaardiging van zijn beschikkend 
gedeelte grondt op de « duidelijke en 
bepaalde » vaststellingen van de politie 
·en op de feitelijke gegevens waarop door 
de eerste rechter werd gewezen; dat het 
beslist dat de in het middel vermelde 
omstancligheden geenszins " de . gewich
tige, bepaalde en met elkaar overeen
stennnende vermoedens teniet doen, 
waarop de eerste rechter zich terecht 
grondt »; 

Overwegende dat, ten opzichte van de 
vrouw, het ·wanbecl.rijf overspel kan 
bewezen worden door alle wettelijke 
middelen, met name .door vermoedens; 

Overwegende dat in strafzaken, be-
11oudens de gevallen waarin de wet er 
anders over beschikt, de feitenrechter op 
onaantastbare wijze in feite oordeelt of 
de overgelegde gegevens gewichtige, be
paalde en met elkaar overeenstemmende 
vermoedens opleveren, die het bestaan 
van het misdrijf bewijzen ; 

Dat het middel niet kan worden aange
nomen; 

Overw~!Sencle dat voor het overige de 
substantrele of op straffe van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvonnen werden na
geleefd en da.t de beslissing overeenkom
stig de wet is ; 

II. In zoverre de voorziening gericht is 
. tegen de beslissing op de civielrechtelijke 
-vordermg die tegen erseres is ingesteld : 

Overwegende dat eiseres geen enkel 
middel aanvoert ; 

. Om clie redenen, verwerpt de voorzie
·zmg; veroordeelt eiseres in de kosten. 

17 december 1973. - 2e kamer. -
Voo1·zitte1·, de H. Perrichon, raadsheer 
waarnemencl voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, 
de H. Screvens. - Gelijkluidende con
·clttsie, de H. Colard, advocaat-generaal. 
- Pleite1·s, de HH. Risopoulos en Faures 
{de eerste van de balie te Brussel). 

2e KAMER. - 17 december 1973. 

1 o AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST). - VERKEERS
ONGEVAL WAARDOOR AAN DE vVEGEN 
VAN DE STAAT SCHADE WERD BEROK
KEND.- lliRSTELLING VAN DE SCHADE 
DOOR EEN AANNEMER VOOR REKENING 
VAN DE STAAT. WERKEN DIE 
AANLEIDING HEBBEN GEGEVEN TOT 
BETALING VAN DE BELASTING OVER 
DE TOEGEVOEGDE WAARDE. -RECHT 
VAN DE STAAT OP TERUGBETALING VAN 
HET BEDRAG VAN DEZE BELASTING DOOR 
DE DADER VAN HET ONGEVAL. 

2° STAAT. - EEN ENKEL PATRIMONIUM. 
- p ATRilVIONIUlVI NIETTEMIN DOOR DE 
WET OP DE RIJ'KSCOMPTABILITEIT 
ONDERWORPEN AAN BIJ'ZONDERE RE
GELS. 

1° vVannee1· de schade aan de wegen van 
de Staat voo1· diens 1·ekening doo1· een 
aanneme1· van wm·ken he1·steld is en deze 
we1·ken aanleiding hebben gegeven tot 
de betaling, doo1· het deJJm·tement van 
openba1·e we1·ken, van de belasting ove1· 
de toegevoegde waanle, kan de Staat van 
de dade?' van het ongeval cle tentg betaling 
vo1·de1·en van het bed1·ag van deze belas
ting, hoewel het becl1·ag ten voo1·dele is 
gelcomen van de Staat, nl. van het 
depa1·tementvanjinancien (1). (Art. 1382 
en 1383 B.W. ; artt. 2, 6, 45 en 75 
W.B.T.W.) 

2° Hoewel de Staat slechts een enkel 
pat1·imonittm bezit, is dit niettemin doo1· 
de wetgeving OJJ de Rijkscomptabiliteit 
ondenv01·pen aan bijzonde1·e 1·egels waa1'
do01' iede1·e dubbele boelcing en com
pensatie tussen de clive1·se ministe1·iele 
depa1·tementen ttitgesloten zijn (2). 
(Artt. 15 tot 17 wet van 15 mei 1846 
op de Rijkscomptabiliteit ; artt. 2, 3 en 
11 wet van 28 jtmi 1963 tot wijziging 
en. aanvulling .. van de wetten op de 
RrJkscomptabrhtert.) · 

(BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN OPEN
BARE WERKEN, T. COSTA EN NAAMLOZE 
VENNOOTSCHAP « SARlVIA ».) 

ARREST (ve1·taling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 

(1) en (2) Cass., 29 mei Hl73 (A?'1'. cass., 
1973, blz. 949) en cle noot. 
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vonnis, op 6 juni 1973 in hoger beroep 
gewezen door de Correctionele Recht
bank te Aarlen ; 

Overwegende da.t het vonnis uitspraak 
doet over de burgerlijke belangen; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 97, Ill, 112, 115 
van de Grondwet, 1382, 1383 van het 
Burgerlijk vVetboek, 3, 4 van de wet 
van 17 april 1878 houdende de vooraf
gaande titel van het W etboek van straf
vordering, 2, 3, ll van de wet van 28 juni 
1963 tot "l>vijziging en aanvulling vsn de 
wetten op de Rijkscomptabiliteit, 2, 1°, 
4, 6, 45, 75 en 98 ·van de wet van 3 juli 
1969 tot invoering van het Wetboek van 
de belasting over de toegevoegde waarde, 
die gewijzigd is bij de wet van 19 decem
ber 1969, artikel l, B, 

doo1'dat het bestreden vonnis beslist 
dat de belasting over de toegevoegde 
waarde, begrepen in het bedrag van 
10.360 frank dat de eerste rechter aan 
eiser als schadevergoeding heeft toege
kend, moest worden afgetrokken en op 
dat pw1t het beroepen vonnis wijzigt, 
op grond van de overweging clat "het 
vermogen van de Staat een enkel vermo
gen is en dat, . wegens het onclerscheicl 
tussen de verschillende ministeries, een 
uitgave waarvoor er een compensatie 
bestaat in de vorm van een daarmee 
overeenstemmencle ontvangst, niet ka.n 
worden beschouwd als een verlies .. . ; 
dat zulks ten deze het geval is, clat immers 
niet kan worden betwist dat de belasting 
ov.er de toegevoegde waarde reeds werd 
betaald op het bedrag clat de vergoeding 
clekt van de (door de beklaagde) veroor
zaakte schacle ; clat de Staat alclus niet 
gerechtigd is om zich een tweede maal 
door clezelfcle belasting te verrijken onder 
voorgeven clat de vorclering van een ancler 
ministerie uitgaat clan van het Ministerie 
van Financiiin n, 

tenvijl de vergoeding van de schade 
veroorzaakt door een misclrijf aile ge
volgen, zelfs de onrechtstreekse, van het 
misdrijf moet dekken ; niet kan worden 
geloochend ten deze dat eisers betaling 
van de belasting over de toegevoegde 
waarcle, waarover het geschil gaat, ver
oorzaakt is door de misclrijveri gepleegd 
door verweercler ; hieruit volgt dat, door 
het beclrag van de belasting over de toe 
gevoegcle waarde, door eiser betaald 
op de factuur van de herstellingswerken 
aa.n zijn beschadigde wegen, af te trek
ken van de vergoedingen aan deze ver
schuldigd, het bestreclen vonnis de arti
kelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk 

Wetboek, 3 en 4 van de wet van 17 april 
1878 en 97 van de Grondwet schenclt; 

te1·w~jl tevens de herstelling van ge
noemcle schade een economische bedrij
vigheid is geweest, die krachtens met. 
name artikel 2, 1°, van de wet van 3 juli 
1969 tot invoering van het vVetboek van 
de belasting over de toegevoegde waarde, 

. ten gunste van de Staat een recht op. 
een fiscale ontvangst cloet ontstaan, 
en terwijl clientengevolge, door de nit
gave van de belasting over de toege
voegde waarde die eiser heeft betaald 
op de factuur van de becloelcle herstel
lingswerken, in vergelijking t e brengen 
met de claarmee overeenstemmende ont
vangst die het Ministerie van Finan
ciiin heeft ge'ind, het bestreclen vonnis in 
feite d e Staat een ontvangst waarop hij 
recht had, ontzegt, met schending van 
de artikelen 111, 112 en 115 van de 
Gronclwet, 2, 3 en ll van de wet van 
28 jcmi 1963, 2, 1°, 4, 6, 45 en 75 van de 
wet van 3 juli 1969 en 98 van clezelfde 
wet zoals het is gewijzigd bij artikel I, B, 
van de wet van 19 december 1969 ; 

en te1·wijl in elk geval bij de bepaling 
van de schade veroorzaakt door een mis
drijf geen rekening kan worden gehouden 
met gebeurtenissen die vreemd zijn aan 
het misdrijf of aan de schade zelf ; · 
de inning, door het Departement van 
Financiiin, van een ontvangst uit de be
lasting over de toegevoegde waarde, 
overeenstemmend met de uitgave die 
eiser heeft geclaan, gerechtvaardigd is 
door en gegrond is op de jaarlijkse 
financiewetten en de wetgeving betreffen
de de belasting over de toegevoegcle 
waarde ; hieruit volgt dat, door. ter vast
stelling van <;le omvang van de door "eiser 
geleden schade de belasting over de toe
gevoegde waarde, die door het Ministerie 
van Fi1ianciiin werd, gelnd, in aanmerking 
te nemen, het vonnis de regels betreffende 
de vergoeding van de schade veroorzaakt 
door een misdrijf schendt (schending van 
de artikelen 97 van de Grondwet, 1382 
en 1383 van het Burgerlijk Wetboek,. 
3 en 4 van de wet van 17 april 1878) : 

Overwegende dat het bestreden vonnis. 
beslist dat, nu het eiser is die de belas
ting over de toegevoegde waarde heeft 
betaald, op de kostprijs van de herstel
ling van de schade die de verweerder 
Costa aan de wegen van de Staat heeft 
veroorzaakt, hij niet meer gerechtigd is· 
om dit bedrag te vorderen van de ver
weerders; 

Overwegende dat, nu krachtens de· 
artikelen 6, 45 en 75 van de wet van 3 juli 
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1969 tot invoering van het Wetboek van 
de belasting over de toegevoegde waarde, 
aileen de belastingplichtige de belasting 
over de toegevoegde waarde die zijn 
leveranciers hem hebben gefactm·eerd, 
kan aftrekken of de teruggave ervan vor
·deren en nu de Staat in beginsel geen 
belastingplichtige is, eiser die belasting 
·die hem voor de aankoop van goederen 
·en voor de geleverde diensten werd 
.gefactl.ueerd, niet kan aftrekken of 
terugvorderen en zich derhalve in de 
fiscale toestand van een verbruiker 
bevindt; 

Overwegende dat de Staat die ten ge
volge van een misclrijf of een oneigenlijk· 
misdrijf schade lijdt, krachtens de arti
kelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk 
Wetboek recht heeft op de volledige ver
goeding van de geleden schade; dat, 
daar de herstelling van een aan de Staat 
toebehorend goed een uitgave is, waarop 
de belasting over de toegevoegde waarde 
wordt geheven, de Staat gerechtigd is 
·om ook die belasting als bestanddeel van 
de schade terug te bekomen van de per
·soon die de schade veroorzaakte ; 

Overwegende dat de omstandigheid 
dat genoemde belasting uiteindelijk aan 
.de Staat, Minister van Financien, ten 
goede komt, van geen belang is, daar zij 
haar oorzaak vindt in de belastingwet 
·en daar de werken uitgevoerd tot herstel 
van de schade, door verweerder veroor
zaakt, een economische bedrijvigheid uit
Jnaken, die onder toepassing valt van de 
belasting over de toegevoegde waarde, 
zodat de grand en het voorwerp van dit 
voordeel en die van de gevorderde schade
vergoeding verschillen ; 

Dat overigens, krachtens de artikelen 2, 
3 en 11 van de wet van 28 juni 1963 tot 
wijziging en aanvulling van de wetten op 
·de Rijkscomptabiliteit, tussen de ont
vangsten en de uitgaven van de verschil
lende departementen geen compensatie 
noch dubbele boeking mag gebel.uen ; 

Overwegende dat, inclien de Staat 
niet gerechtigd was om de belasting over 
.de toegevoegde waarde die hij op het 
bedrag der werken heeft betaa.ld, terug 
te vorderen van verweerder, he1n die 
belasting zou worden ontzegd in strijd 
met wat het bestreden vonnis stelt en 
met schencling van a.rtikel 2, 1°, van het 
Wetboek van de belasting over de toe
.gevoegde waarde ; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den vmmis, voor zoverre het uitspraak 
doet over de door eiser gevorderde be-

lasting over de toegevoegde waarde ; 
verwerpt de voorziening voor het overige ; 
beveelt dat van dit arrest · melding zal 
worden gemaakt op de kant van de ge
deeltelijk vernietigde beslissing ; veroor
deelt de verweerders in drievierde van 
de kosten en eiser in een vierde ; ver
wijst de aldus beperkte zaak naar de 
Correctionele Rechtbank te Neufchateau, 
zitting houdende in hager beroep . 

17 december 1973.'- 2e kamer. 
Voo1·zitte1·, de H. Perrichon, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggevm·, 
de H. Legros. - Gelijkhtidende conclusie, 
de H. Colard, advocaat-generaal. - Plei
te1', de H. De Bruyn. 

Op dezelfde dag is een arrest in dezelf
de zin gewezen in zake de Belgische Staat 
tegen Vanderhaegen, op een cassatie
beroep tegen een vonnis van de Correc
tionele Rechtbank te Doornik van 22 jtmi 
1973. 

2e KAMER. - 17 december 1973. 

1° CASSATIEMIDDELEN. - STRAF
ZAKEN. - EEN ENKELE STRAF UITGE
SPROKEN WEGENS VERSCHEIDENE MIS
DRIJVEN. - MIDDEL DAT SLECHTS OP 
SOli'I:MIGE VAN DEZE MISDRIJVEN BE
TREKKING HEEFT.- STRAF vVETTELIJK 
GERECHTVAARDIGD DOOR DE ANDERE 
MISDRIJVEN. - NIET ONTVANKELIJK 
MID DEL. 

2o RECHTEN VAN DE VERDEDI
GING. - STRAFZAKEN. - DooR DE 
BEKLAAGDE GEVRAAGDE RIJKOMENDE 
ONDERZOEKEN, NIET UITGEVOERD. -
GEGEVENS WAAROP DE BESLISSING VAN 
DE RECHTER IS GEGROND, REGELMATIG 
AAN DE VRIJE BESPREKING VAN DE 
PARTIJEN ONDERWORPEN. GEEN 
SCHENDING VAN DE RECHTEN VAN DE 
VERDEDIGING. 

1° TV annee1· we gens ve1·scheidene miscl1·ijven 
een enlcele stTaj is ~titgesp1·olcen, is niet 
ontvankelijk, wegens het ontb1·eken van 
belang, de eis tot ven~ietiging van de 
beslissing op de stmjv01·de1·ing, die ge
g1·ond . is op een middel dat slechts op 
bepaalde misd1·ijven bet1·elcking heejt, 
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tm·wijl de uitgesp1·oken stmj wettelijk 
ge1·echtvam·digd blijjt doo1· de ande1·e 
misd1·ijven (1). (Artt. 411 en 414 Sv.) 

2° De 1·echten van de ve1·decliging wo1·den 
niet geschonden do01· het jeit dat de doo!" 
de beklaagde geV?·aagde onde1·zoelcsve1"-
1'ichtingen niet zijn ~titgevoe!"d, indien 
de gegevens, die de 1·echte1· voldoende 
'heeft geacht om tot zijn ovel"t~tiging te 
lcomen, 1·egelmatig aan de V1·ije besp1·e
lcing van de pa1·tijen we1·den onde1·
w01·pen (2). 

(ZEMMOUR! ABDELKADER.) 

ARREST (ve1·taling). 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 27 jtmi 1973 gewezen door 
het Hof van beroep te Brus·sel ; 

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

doo1·dat het arrest, voor zover het be
slist dat de verdediging impliciet zou 
hebben afgezien van haar verzoek om 
een aanvullend onderzoek, niet voldoende 
met redenen is omkleed, daar zodanig 
afzien niet kan worden vermoed en de 
verdediging bij schrijven van 3 augustus 
1971 aan de procureur des Konings op
nieuw heeft verzocht om een onderzoek : 

Overwegende dat uit de stukken waar
op het· Hof vermag acht te slaan, blijkt 
dat het verzoek om het in het middel 
bedoelde onderzoek slechts betrekking 
had op sommige van de ten laste van 
eiser gelegde feiten " die zich op de avond 
van 31 december 1970 zouden hebben 
voorgedaan " ; 

Overwegende dat eiser wegens de ver
schillende t e zijnen laste gelegde mis
drijven die op verschillende datums war
den gepleegd, werd veroordeeld tot een 
enkele straf; dat, in d e onderstelling dat 
het middel gegrond zou zijn, deze wette
lijk gerechtvaardigd zou blijven ; 

Dat het middel derhalve niet ont
vankelijk is wegens h et ontbreken van 
belang; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de r echten der verdedi 
gmg, 

(1) Cass., 8 oktober 1973, sttpm, biz. 140. 
(2) Cass., 30 april 1073 (An·. cass., 1973, 

blz. 833). 

[ 

doonlat het hof van beroep met betrek
king tot het verzoek om zekere oncler
zoeksverrichtingen, dat door eisers raads
man aan de procureur des Konings werd 
gericht, heeft geoorcleeld " clat wegens 
de tijd verstreken sedert de feiten die 
dienen te worden onderzocht (ptmten 5, 
6, 7 en 8 van het verzoek) h et te verrich
ten onderzoek bij voorbaat ondoelmatig 
blijkt en de procureur des Konings te
recht dit onderzoek niet heeft laten ver
richten": 

Overwegende dat dl') rechten van de· 
verdediging niet worden geschonden 
doordat de door beklaagde gevraagde 
onderzoeksverrichtingen niet zijn uit
gevoerd, indian de gegevens die de rech
ter voldoende heeft geacht om tot zijn 
overtuiging te komen, regelmatig aan 
de vrije bespreking van de partijen war
den onderworpen ; 

Dat h et 1niddel niet kan worden aan
genomen; 

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

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

17 december 1973 . - 2e Ieamer. 
V oo1·zitte1·, de H. Perrichon, raadsheer 
vvaarnemencl voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, 
de H. L egros. - Gelijlclttidende conclusie, 
de H. Colarcl, advocaat-gener9.al. 
Pleite1·s, de HH. E. Noel en R. Van 
H acht (v9.n d e bali e te Brussel). 

2e KAMER. - 17 december 1973. 

VOORZIENING IN CASSATIE. 
TERllii.JN.- STRAFZAKEN. - BESCHIK
KING VAN DE RAADKAMER IN LAATSTE 
AANLEG GEWEZEN WAARBI.J DE BE
KLAAGDE NAA.R DE CORRECTIONELE 
RECHTBANK WORDT VERWEZEN. 
VOORZIENING VOOR DE EINDBESLIS· 
SING. - NIET-ONTVANKELI.JKHEID. 

N iet ontvanlcelijlc is de voo1·ziening die 
v661· de eindbeslissing is ingesteld tegen 
een in laatste aanleg gewezen beschilclcing 
van de 1'aadlcame1·, waa1·bij de belclaagde 
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naa1· de co?'?'ectionele 1·echtbank w01·dt 
venvezen (1) . (Art. 316 Sv.) 

(PANNAIJE.) 

ARREST (ve1·taling). 

HET HOF ; - Gelet op de bestreden 
beschikking, op 28 september 1973 gewe
zen door de raadkamer van de Recbt
bank van eerste aanleg te Luik ; 

Overwegende dat de b estreden beschik
lcing eiser wegens oplichting verwijst 
naar de correctionele rechtbank; 

Overwegende dat de beschikking, die 
geen uitspraak doet over een geschil 
inzake de bevoegdheid van het onder
zoeksgerecht, weliswaar in laatste aan
leg is gewezen, doch slechts een voor
bereidende b eslissing en een beslissing 
van onderzoek is ; 

Dat derhalve, krachtens artikel 416 
van het W etboek van strafvordering, de 
voorziening, die v66r de eindbeslissing 
is ingesteld, niet ontvankelijk is ; 

Om die redenen, en zonder acht te 
slaan op het middel uiteengezet in de 
verklaring van cassatieberoep, verwerpt 
de voorziening; veroordeelt eiser in de 
kosten. 

17 december 1973. - 28 kamer. -
Voo?·zitte?' ep Ve1·slaggeve1·, de H. Perri
chon, raadsheer waarnemend voorzitter. 
- Gelijklttidende conclusie, de H. Colard, 
advocaat-generaal. 

28 RAMER. - 18 december 1973. 

1° WOONPLAATS.- HurszoEKING. 
VOOR RET PUBLIEK TOEGANKELIJKE 
DRANKGELEGE~THEID . - DECREET VAN 
19-22 JULI 1791, ARTIKEL 9. - RECHT 
VAN DE POLITIE OM ER BINNEN TE 
TREDEN. 

2° ONDERZOEK (IN STRAFZAKEN) . 
- HUISZOEKING. - VoOR RET PU-

(1) Cass., 25 juni 1973 (.A1'1'. cass., 1973, 
blz. 1049). 

(2) Cass., 14 maart 1932 (Bttll. en PASIC., 
1932, I, 109) en de conclusie van Procm·eur
generaal Gesche, toen advocaat-generaal, 

BLIEK TOEGANKELIJKE DRANKGELE
GENREID. - DECREET VAN 19-22 JULI 
1791, ARTIKEL 9.- RECHT VAN DE PO
LITlE OM ER BINNEN TE TREDEN. 

3° WOONPLAATS. - HmszOEKING. -
VOOR RET PU1lLIEK TOEGANKELIJKE 
DRANKGELEGENREID . - DECREET VAN 
19-22 JULI ·1791, ARTIKEL 9.- RECHT 
VAN DE POLITIE OM ER BINNEN TE 
TREDEN. - POLITIE. - BEGRIP. 

4° ONDERZOEK (IN STRAFZAKEN). 
- HUISZOEKING. - VooR RET PU
BLIEK TOEGANKELIJKE DRANKGELE
GENHEID . - DECREET VAN 19-22 JULI 
1791, ARTIKEL 9. - RECHT VAN DE 
POLITIE OM ER BINNEN TE TREDEN. -
POLITIE. - BEGRIP. 

1° en 2° De otficieTen van politie lctmnen 
zowel 's nachts als bij dag, _01ulm· mee1· 
tot vaststelling van wan01·delijlcheden 
of van ovm·t1·edingen van de wetten en 
ve1·onleningen, binnent1·eden in plaatsen, 
zoals cafe's en cabm·ets, waa1· een iede1· 
toegelaten wo1·dt en dit geheel de tijd dat 
het publiek aldtts w01·dt toegelaten (2). 
(Art. 9 decreet van 19-22 juli 1791; 
art. 10 Grondwet.) 

3° en 4° De otficienn van politie die, naa?' 
luid van a1·tikel 9 van het dec1·eet van 
19-22 juli 1791, en in de bij dit a1·tikel 
nade1· omsclweven omstandigheden zowel 
's nachts als bij dag mogen binnent1·eden 
in de plaatsen waa?' een iede1· wonlt toe
gelaten, z~jn niet alleen, wat de gemeente 
lijlce JJolitie bet?·eft, de btwgemeestm·s, 
politiecommissa1·issen of adjtmct-politie
commissa?·issen, doch oolc onde1· mem· 
de agenten van deze politie (3). (Impli
ciete oplossing .) 

(DEKEYSER, T. DE KOKERE.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 9 oktober 1972 in hoger b e
roep gewezen door de Correctionele 
Rechtbank te Gent ; 

12 december 1932 (ibid., 1933, I, 50) en 11 sep
tember 1961 (ibid., 1962, I, 48). 

(3) Raadpl. cass., 15 januari 1855, redenen 
(Bttll. en PASIC., 1855, I, 70), en 12 december 
1932, redenen (ibid., 1933, I, 50). Contra : 
ScHUIND, Tmite 1n·atigue de droit m·im1nel, 
d . II, biz. 213. 

·' 
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I. In zoverre de voorziening gericht is 
tegen de beslissing op de st.rafvordering : 

Over de drie middelen samen, 
het ee1·ste, afgeleid uit de schending van 

de artikelen 9 en volgende van het de
creet van 19-22 juli 1791 betreffende de 
inrichting van de correctionele stedelijke 
politie, 

do01·dat inderdaad vaststaat clat het 
geen officieren van politie waren welke op 
een nachtelijk tnu· eiser aantroffen als 
v erbruiker in een drankgelegenheid, 

te1·wijl de verbalisanten, in htm hoeda
nigheid van gewone politieagenten, geen 
enkele bevoegdheid hadden - gezien de 
omstandigheden van plaats en uur -
a ldaar tegen he1n te verbaliseren en 
terwijl uit dien hoofde de vaststelling 
en opvorderingen V!.I·D de verbalisanten 
nietig zijn en voor onbestR.ande clienen 
gehouden; 

het tweede, afgeleid uit de schending 
van artikel 10 van de Grondwet, 

doonlat, in de mate als vervat in het 
eerste micldel, dezelfde verbalisanten de 
onschendbaarheid der woning hebben 
miskend door in deze drankgelegenheid 
op een nachtelijk utu te gaan verba
liseren; 

het de?"de, afgeleid uit de schending 
van artikel 97 van de Grondwet « aan
gezien het bestreden vonnis ook wegens 
onvoldoende motivering faalt, waar het 
de nietigheid van de verbalisering ont
wijkt door voorop te stellen dat ver
dachte betrokken was in een verkeers
overtreding, terwijl zich in cast~ enkel 
de kwestie stelt van de onregelmatigheid 
van de verbalisering wegens omstandig
heden eigen aan de verbalisanten, en 
waar het verwijst naar het decreet van 
de Prins-Soeverein der N ederlanden, van 
30 jsnuari 1815, artikel 17, volgens het
welk de leden der koninldijke mare
chaussee gerechtigd zijn zich ook 's nschts 
toegang t e verschaffen tot openbare 
drankgelegenheden ; deze tekst hier niet 
t erzake is, vermits de verbalisanten geen 
leden waren van de Rijkswacht (dit is 
Marechaussee) doch enkel van de politie; 
h et vonnis dan ook ten onrechte verwijst 
naar het arrest van het Hof van cassatie 
gedagtekend 12 december 1932 » : 

Overwegende dat eiser, zich beroepend 
op het decreet van 19-22 juli 1791, de 
bevoegcU1eid van de optreclende politie
agenten en h et wettelijk k enm erk van 
hun vaststellingen in conclusie betwist 
had; 

Overwegencle dat uit het bestreden 
v01mis blijkt dat agenten van de stede
lijke politie nopens de feiten die tot dt7 
telastleggingen aanleiding gaven vast
stellingen hebben gedaan en onder meer 
dat zij eiser 's nachts in een restaurant 
hebben aangetroffen; 

Overwegende dat het vonnis in dit ver
band en zonder, zij het ook onrecht- -
streeks, te verwijzen naar het decreet van 
30 januari 1815, constateert dat het op
treden van de verbalisanten « verband 
hield met vaststellingen omtrent een 
verkeersongeval waarin de wagen van 
Dekeyser (eiser).bleek betrokken te zijn », 
en, wat het dee! van dit optreden betreft 
dat in een drankgelegenheid gebenrde, 
dat het hier ging o1n « een voor het pu
bliek opengestelde drankgelegonheid », 
« een plaats waar eenieder toegang had » 
en dus ook de politie ; 

Overwegende dat hieruit voortspruit 
dat, na de bevoegdheid van de verbali
santen ten opzichte van de eventueel op 
te sporen misdrijven te hebben onder
zocht, het vonnis die bevoegdheid ook 
heeft onderzocht t en opzichte van de 
plaats waar et7n deel van htm optreden 
gebeurde; 

Overwegende dat, nu het vaststelt 
dat die plaats voor eenieder toegankelijk 
was, het vonnis noch de grondwette
lijke bepalingen betreffende de OI!Schend
baarheid van de waning,' noch de in het 
eerste middel aangehaalde bepalingen 
van het decreet van 19-22 juli 1791 
heeft lnmnen schenden ; 

Overwegende dat voormelde consta.
teringen tevens eisers conclusie beant
woorden; 

Dat de middelen niet lnmnen aange
nomen worden ; 

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 op de civielrechte
lijke vorderingen. door verweerder inge
steld : 

Overwegende dat eiser geen bijzonder 
middel laat gelden ; 

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

18 december 1973. - 2e kamer. -
Voo1·zitte1', de H. Naulaerts, raadsheer 
waarnemei1d voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, 
de H. Chatel. - Gelijkluidende conclttsie, 
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de H. Duman, advocaat-generaal. -
Pleite1·, de H. Schepens (van' de balie te 
Gent). 

2• KAMER. - 18 december 1973. 

CASSATIE.- BEVEL VAN DE MINISTER 
VAN JUSTITIE. - STRAFZAKEN. 
VONNIS VAN DE POLITIERECHTBANK 
TOT VEROORDELING VAN EEN ANDERE 
DAN DEGENE AAN WIE HET :i\'IISDRIJF 
WAS TOEGESCHREVEN. - VERNIETI
GING ZONDER VERWIJZING. 

Op de voo1·ziening van de p1·ocwre1W'·gene-
1"aal, die op bevel van de ministe1· van 
justitie is ingesteld, vemietigt het Hoj 
zondeT venoijzing het vonnis ·van de 
politie1·echtbank, waa1·bij een ande1·e dan 
degene aan wie het ve1·volgde miscb·ijj 
was toegesclweven bij ve1·stek wonlt ve1'
oo1·deelcl (1). (Art. 441 Sv.) 

(PROCUREUR-GENERAAL 
BIJ HET HOF VAN CASSATIE, 

IN ZAKE VAN WORDRAGEN FR.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op de vordering 
van de Promu-enr-generaal bij het Hof 
van cassatie, luidende als volgt : 

« Aan de tweede Kamer van het Hof 
van cassatie. 

» De ondergetekende procm·em·-gene
raal heeft de eer hierbij uiteen te zetten 
dat (:le Minister· van JustitJe hem, bij 
schrijven van 25 januari 1973, Bestuur 
der Wetgev:i:ng, nr. 130.836/240/AP/Div., 
uitdruldmlijk bevel heeft gegeven bij 
het Hof, overeenkomstig artikel 441 van 
het Wetboek van strafvordering, aan
gifte te doen van het in kracht van 
gewijsde gegane vonnis van 13 januari 
1972 van de Politierechtbank te Gent 
dat Van Wordragen Frederikus Anto
nius, geboren te Alnmerzoclen (Neder
land) op 15 april 1938, b:llmenhuisarchi
tect, wonende aldaar, Herkenrathlaan 13, 

(1) Raadpl. cass., 22 maart 1965 (Bttll . en 
PASIC., 1965, I, 774), 23 juni 1969 (A1·1·. cass., 
1969, blz. 1067) en 26 juni 1972 (ibid., 1972, 
blz. 1028). 

bij verstek veroordeelt tot een geldboete 
van 25 frank wegens het misclrijf bepaald 
door de artikelen 7-2 en 1 04bis van het 
wegverkeersreglement, feit gepleegd te 
Lochristi op 9 februari 1971. 

» Deze veroordeln1g werd uitgesproken 
uit hoofcle van bedoelcl feit dat nochtans 
vastgesteld wercl ten laste van een andeze 
persoon, Van \iVordragen Martinus Wil
helmus, etalagist, geboren te Ammer
zoden (Nederland) op . 9 februari 1928, 
wonende te Hasselt, Kuringersteenweg 
nr. 71, die op interpellatie het feit be
kende. 

» De veroordel:i:ng schenclt cler·halve 
de voorschriften van de artikelen 8, 154 
en 189 van het vVetboek van strafvorde
ring, 62 van de wet betreffende de politie 
over het wegverkeer (gecoi:irdineerd op 
16 m.aart 1968), alsmede de r echten van 
de verdecliging. 

» 01n die redenen, vordert de oncler
getekende procm·em·-generaal dat het het 
Hof believe het aangegeven vonnis te 
vernietigen, te bevelen dat van zijn 
arrest melding zal worden gemaakt op 
de kant van de vernietigde beslissing en 
te beschikken dat er geen grand is tot ver
wijzing. 

>> Brussel, 13 j'uli 1.973. 
» Voor de Proccuenr-generaal, 

>> De Advocaat-generaal, 

(get.) F. Duman>>; 
Gelet op artikel 441 van het 'iVetboek 

van strafvorcler:i:ng, 1net amu1eming van 
de beweegredenen van hogeraangehaalcle 
vorclering, vernietigt b et vonnis op 
13 januari 1972 gewezen door de Politie
rechtbank te Gent ; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt op 
de kant van de vernietigcle beslissing; 
zegt dat er geen aanleiding is tot ver
wijzing. 

18 december 1973. - 2e kamer. -
Voo1·zitte1·, de H. Naulaerts, raaclsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, 
de H. Chatel. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Dun1on, advocaat-generaal. 

2• KAMER. - 18 december 1973. 

VONNISSEN EN ARRESTEN. 
STRAFZAKEN. - EED.- DESKUNDIGE 
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DOOR EEN RECHTER-COlVIl\HSSARIS VAN 
DE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL AAN 

·GESTELD. - VERHOOR TER TEREOH'l'
ZITTING VAN DE OORREOTIONELE RECHT
BANK. - DESKUNDIGE DIE ALLEEN 

VERSLAG UITBRENGT OVER ZIJN VROE
GERE OPDRAOHT ZONDER VOOR DEZE 
REOHTBANK ALS DESKUNDIGE OP TE 
TREDEN . .GETUIGENEED ALLEEN 

VEREIST. 

.De cleskundige die in een jaillissements
?'echtspleging is aangesteld doo1· een 
?'echte?· -commissa?·is van de ?'echtbank 
van lcoophandel en · die te1· te1·echtzitting 
van de CO?'?'ectionele ?'echtbanlc, waa1·bj 
een ve1·volging· weger~;s bankb1·euk aan
hangig is, enlcel ve1·slag ~titb1·engt ove1· 
de ~titslagen van z~in V?'oege1·e opcl?·acht, 
zonde1· opnie~tw als deshmdige op te 
t1·eden, moet slechts de get~tigeneed 
ajleggen (1). (Art. 155 Sv.) 

{FIERENS E. J., T. SEGERS H. q. q.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
a rrest, op 29 juni 1973 door het Hof van 
beroep te Luik gewezen; 

I. Wat de voorziening van Fierens 
Eugene betreft : 

A. In zoverre zij gericht is tegen de 
beslissing over de strafvordering : 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 44, 154, 189 en 211 
van het W etboek van strafvordering, 
gezegd artilml 44 gewijzigd door het 
enig artikel van de wet van 3 juli 1957 
en door artikel 1 van de wet van 27 maart 
1!)70, 

doo1·dat het bestreden arrest eiser op 
strafrechtelijk en civielrechtelijk gebied 
veroordeelt, onder meer wegens eenvou
dige bankbreul;.: en bedrieglijke bank
brenk, zonder uit de debatten te weren 
de verklaringen door Guido Fabry ter 
zitting va~1 de tweede kamer van d e 
Correctionele Rechtbank te Hasselt op 
19 november 1971 in de zaak van eiser 
afgelegd, 

te1·wijl, nu gezegde h eer Fa.bry op 
15 juli 1970 als deskundige aangesteld 
was geweest door de rechter-commissaris 

(1) R.aadpl. cass., 21 januari 1969 (.Arr. 
cass., 1969, biz. 495) en de noten 1 en 2. 

van de faillissementen van Fierens Eu
gene en van de pe1sonenvennootschap 
met beperkte aansprakelijkheid " Garage 
Fierens n voornoemd, nu hij overeen
komstig die opdracht op 10 november 
1971 zijn verslag had opgesteld, nu hij 
daarna op voormelde zitting van 19 no
vember 1971 als getuige is verschenen 
doch aldaar tevens handelingen van 
deskundige heeft gesteld en deskundige 
appreciaties heeft uitgebracht, nu hij 
nagelaten h eeft met het oog op zijn 
optreden op gezegde zitting de eed af te 
leggen welke door voormeld artikel 44 
-\ran het W etboek van strafvordering 
wordt vereist, en nu de verklaringen van 
gezegde deskw1dige in het zittingsblad 
van de correctionele rechtbank werden 
opgenomen en aldtlS aan het hof van be
roep werden onderworpen, hieruit volgt 
dat het arrest, door nate Iaten die verkla
ringen uit de d ebatten te weren, zich 
de nietigheid heeft toegeeigend waarmede 
gezegde verklaringen waren behept, en 
da.t de bewijsregelen vastgelegd in de 
artikelen 154, 189 en 211 van het Wet
boek van strafvordering niet werden 
nageleefd : 

Overwegende dat, blijkens de vermel
dingen van het proces-verbaal van de 
terechtzitting van de correctionele recht
bank van 19 november 1971, de desktm
dige gehoord werd over de vaststellingen 
welke hij gedaan hacl bij het vervullen 
van de opdracht waarmede hij b ela.st 
werd door de rechter-comnlissaris van 
de faillissementen van eiser en van de 
personenvennootschap met beperkte aan
sprakelijkheicl « Garage Fierens n ; 

Dat de deskunclige door deze recht
bank met geen enkele aa.nvullencle op
clracht werd bela.st en de genoemcle hoe- . 
clanigheid niet heeft kwmen verwerven 
voor clit gerecht ; 

Overwegende dat de bewering van 
het middel als zou hij tevens « hande
lingen van deslnmclige hebben gesteld 
en deslnmdige appreciaties hebben uit
gebracht n, welke niet in zijn vorig ver
slag voorkwa.m en, geen steun vindt in 
de verldaring welke in het proces-verbaal 
van de terechtzitting is opgenomen ; 
dat aan de hand daarvan hem geen hoe
danigheid kan worden toegekend die 
hij niet had voor h et gerecht ·waar hij 
verzocht was mondeling de beoordelings
elementen uiteen te zetten die h em be 
kend waren door de vervulling van de 
opdracht waarmede hij vroeger belast 
was; 

Overwegende dat artikel 44 van het 
W etboek van strafvordering de aldaar 
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voorgeschreven eed slechts oplegt aan 
personen die vanwege het gerecht op
dracht krijgen om, wegens htu1 kunst of 
beroep , advies uit te brengen over de 
aard of de omstancligheden van h et rnis
drijf; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

En overwegende dat de substantiele 
of op straffe van nietigheid voorgeschre
ven rechtsvorrnen werden nageleefd en 
dat het s.rrest geen onwettelijkheid bevat 
die eiser kan grieven ; 

B. In zoverre zij gericht is tegen de 
beslissing over de civielrechtelijke vorde
ring: 

Overwegend e dat eiser geen bijzonder 
middel Panvoert; 

II. W at de voorziening van Fierens 
.Jacques betreft : 

... (zonde1· belang) 

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

18 december 1973. - ze kamer. -
Voo1·zittm· en Ve1·slaggeve1·, de H. Nau
laerts, raadsheer waa.rnemend voorzitter. 
- Gelijklttidende conclusie, de H. Dumon, 
advocaat-generaal. 

ze K.Ali'IER. - 18 december 1973. 

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. - STRAFZAKEN.-
00NOLUSIE VAN DE BEKLAAGDE WAAR 
BIJ OM VERZAOHTING VAN DE DOOR 
DE EERSTE REOHTER UITGESPROKEN 
STRAF WORDT VERZOOHT. - REOHTER 
IN HOGER BEROEP DIE BESLIST DAT DE 
TENUITVOERLEGGING VAN DE GEVAN
GENISSTRAF ZAL WORDEN UITGESTELD. 
- REGELlliATIG GEM:OTIVEERDE BESLIS
SING. 

2° RECHTERLIJKE ORGANISATIE. 
- SAli'IENSTELLING VAN HET REOHTS
OOLLEGE.- STRAFZAKEN. - REOHTER 
DIE l\IEDE EEN DOOR EEN HOGER GE
REOHT TENIET GEDANE VONNIS HEEFT 
UITGESPROKEN. - REOHTER DIE vAN 
DE ZAAK GEEN KENNIS li'IEER NEMEN 
MAG. 

3° HOGER BEROEP. - STRAFZAKEN. 
- BEROEPEN VONNIS DOOR DE REOHTER. 
IN HOGER BEROEP TENIET GEDAAN. -
EERSTE REOHTER DIE OVER DE ZAAK.. 
TEN GRONDE HEEFT BESLIST.- REOH
TER IN HOGER BEROEP BESLIST OVER. 
DE ZAAK TEN GRONDE TEN GEVOLGE 
VAN DE DEVOLUTIEVE KRACHT VAN 
RET HOGER BEROEP EN NIET BIJ WEGE: 
VAN EVOOATIE. 

1 ° Do01· te beslissen dat de temtitvoe·rleg
ging van de doo1· de ee1·ste ?'echte?''' 
~titgesp1 ·olcen gevangenisst1·aj zal wo1·den 
~titgesteld, beantwooHlt de ?'echte?' in 
hogm· be1·oep de concl~tsie van de be
klaagde die, onde·r aanvoe1·ing van zijn 
gezondheidstoestancl en cle ge1·inge e·rnst 
van cle jeiten, v1·oeg dat de st1·ajwet min
de?' st1·eng zo~t wo1·clen toegepast (1). 
(Art. 97 Grondwet.) 

2° De 1·echte1' die mecle een cloo?' een hoge1· 
ge1·echt teniet geclane vonnis heejt uitge
sp1'0lcen, mag na de tenietdoening geen 
lcennis meeT nemen van de zaak (2). 

3° Wannem· de ?'echte1' in hoge1· be1·oep het 
be?'oepen vonnis ove1· de g1'Dnd van de 
zaak teniet heejt geclaan, beslist hij zelf 
wettelijlc ten g1'0nde ove1· cle zaak ten 
gevolge van de clevol~ttieve k1·acht van 
het hoge1· be?·oeJJ, en clo01· het jeit dat hij 
ve1·keenlelij k ve1·klaa1·t te beslissen bij 
wege van evocatie, woHlt zijn beslissing 
geenszins doo1· onwettelijkheid aange
tast (3). (Artt. 172 en 215 Sv.) 

(DE CO EYER.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 28 september 1973 in hoger 
beroep gewezen door de Correctionele 
Rechtbank te Mechelen ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van artikel 97 va.n de 
Gronclwet, 

cloo?·clat het bestreclen vonnis eiser ver-

(1) Cass., 16 februari 1970 (An·. cass ., 
1970, blz. 56) en 8 januari 1973 (ibi.cl ., 1973, 
blz. 465). 

(2) Cass., 11 december 1972 (An·. cass., 
1973, blz. 362). 

(3) Cass., 16 februari 1970 (A?T. cass., 
1970, blz. 564) en 20 juni 1972 (ibicl., 1972. 
blz. 996). 
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<Jordeelt tot een gevangenisstraf van 
twee maanden, een geldboete van 100 fr. 
-en het verval van het recht een motor
voertuig van de kategorieen A t.ot en 
.met F te best-LU"en gedm·ende een termijn 
van twee jaar, zonder te antwo01·den op 
-de conclusie waarbij eiser sta.ande hield 
dat, « wat de straftoemeting aangaat, 
gelet op de ziekelijke toestand van be
klaagde en gelet op de geringe omva.ng 
der feiten er te zware toepassing werd 
_gedaan van de strafwet " : 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
de conclusie van eiser beantwoordt door · 
te beslissen dat de tenuitvoerlegging 
-van het vonnis, wa.t de hoofdgevangenis
straf betreft, gedurende vijf jaar zal 
uitgesteld blijven ; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
:mist; 

Over het tweede en het derde middel 
sam en, 

het tweede, afgeleid uit de schending 
-van de artikelen 2, 19, 828, 8°, 1, 831, 
1042 van het Gerechtelijk Wetboek, 

dom·dat het bestreden vonnis eiser 
-veroordeelt tot een gevangenisstraf van 
twee maanden, een geldboete .van 100 fr. 
Bn het verval van het recht een motor
voertuig van de kategorieen A tot en 
met F te besturen gedurende een termijn 
van twee jaar, en beslist dat er in hoofde 
-van de rechters geen gronden tot wraking 
-voorhanden zijn, om de reden dat « deze 
rechtbank destijds bij haar vonnis van 
30 j1.mi 1972 nopens de strafvervolging 
voor de thans opnieuw vervolgde be
tichting va.n inbreuk op artikel 35 van 
l1et koninklijk besluit van 16 maart 
1968 heeft beslist dat de beklaagde als
dan niet geldig voor die betichting werd 
gedagvaard en hem deswege alsdan vrij
stelde van strafvervolging wegens die 
betichting, zoda.t zij alsdan niet van de 
thans opnieuw vervolgde betichting en 
behandelde za.ak heeft kennis genomen, 
zodat er voor deze rechtbank geen wra
kingsreden bestaat en er overigens tegen 
haar ook geen ingeroepen worden noch 
door de beklaagde noch door het open
baar ministerie ,, 

te1·wijl 1° het vonnis van 30 j1.mi 1972, 
door de Correctionele Rechtbank te 
Mechelen door dezelfde · magistraten te
genover eiser over dezelfde telastlegging 
werd uitgesproken en de rechters die het 
bestreden vonnis geveld hebben der
halve reeds vroeger kennis genomen 
hebben van het geschil; het vonnis 

van 30 juni 1972, dat eiser wegens de 
telastleggingen A en B defimtief veroor
deelt. en tevens vaststelt dat hij inzake 
de telastlegging 0 niet geldig gedagvaard 
werd en hem vrijstelt van str-afvervol
ging, geen vonnis is alvorens recht te 
doen, daar de rechtsmacht van de rechter 
over het geschilpunt inzake de telast
legging 0 alsdan uitgeput was en er door 
dit vonnis geen enkele voorlopige maat
regel te dien opzichte werd bevolen, 
zodat de wraking zich in aile geval aan 
de rechters opdrong (schending van 
artikel 2, 19, 828, 8° - 1, 1042 van het 
Gerechtelijk Wetboek); 

2° de rechters die wisten dat er een 
reden van wraking tegen hen bestond, 
zich van deze zaak moesten onthouden, 
ongeacht of dergelijke grond tot wraking 
al dan niet door het openbaar ministerie 
of door beklaagde voorgesteld was ge
worden (schending van de artikelen 2, 
831, 1042 van het Gerechtelijk Wetboek); 

het deTde, afgeleid uit de schending van 
de artikelen 172 en 215 van het Wetboek 
van strafvordering, 2, 831, 841 en 1042 
van het Gerechtelijk Wetboek, 6, §§ 1 en 2, 
van de wet van 13 rnei 1955 tot go13dkeu
ring van het Europees Verdrag tot be
scherming van de rechten van de mens 
en de fundamentele vrijheden, onder
tekend te Rome op 4 november 1950, 

doo1·dat het bestreden vonnis het be
roepen vonnis te niet doet omdat de 
eerste rechter zich h ad dienen te onthou
den van de zaak wegens wrakingsrede11, 
vervolgens de zaak tot zich trekt en 
eiser veroordeelt tot een gevangenis
straf van twee maanden, een geldboete 
van 100 frank en het verval van het 
recht een motorvoertuig van de katego
rieen A tot en met F te besturen gedu
rende een termijn van twee jaar, 

tenvijl 1° het feit dat de eerste rechter 
zich van het kennen van de zaak had 
dienen te onthouden wegens een reden 
van wraking geenszins de loutere scherr
ding is van een vorm, maar inhoudt 
dat deze rechter zelf onbevoegd was om 
van het geding te kennen, en zich door 
een ander rechter had moeten laten ver
vangen (schending van de artikelen 2, 
831, 841, 1042 van het Gerechtelijk 
Wetboek); 

2° het bestreden vonnis derhalve ten 
onrechte de zaak tot zich heeft getrokken 
en eiser ten grande heeft veroorcleeld, 
hem alzo een instantie van rechtsmacht 
ontnemend (schending van de artike
len 172 en 215 van het Wetboek van 
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strafvordering, 6, §§ 1 en 2, van de wet 
van 13 mei 1955) : 

Overwegende dat eiser een eerste 
maal door de Politierechtbank te Meche
lon werd veroordeeld onder 1neer om in 
staat van clronkenschap op een openbare 
plaats een voertuig te hebben bestuurd; 

Overwegende dat de Correctionele 
Rechtbank te Mechelen in hoger beroep 
vaststelde dat eiser wat deze telastleg
ging betreft niet geldig word gedagvaard 
en hem deswege van elke strafvervol
ging vrijsprak; 

Overwegende dat eiser, andermaal 
voor dezelfde politierechtbank gec;lag
vaard u.:it hoofde van de in de oorspronke
lijke da.gvaarding niet vermelde telast
legging, tot een straf werd veroordeeld ; 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
in hoger beroep het beroepen vonnis 
teniet doet om de reden dat de eerste 
rechter zich ervan had dienen te onthou
den de zaak in eerste aanleg te behande
len, en, de zaak tot zich trekkend, eiser 
tot een straf veroordeelt ; 

Overwegende dat het vaststaat dat 
het tweede vonnis van de politierecht
b,ank door dezelfde rechter werd gewezen 
a.ls die welke h et eerste vmmis had uit-
gesproken ; · 

Overwegende dat, krachtens het be
ginsel, onder meer in de artikelen 214, 
427 tot 429 van het Wetboek van stra.f
vordering, 477 en 1110 van het Gerech
telijk Wetboek gehuldigd, de rechter die 
uitspraak heeft gedaan bij een vonnis 
dat door een hoger gerecht teniet werd 
gedaan, na deze tenietdoening niet op
nieuw zitting kan houden in d eze zaak ; 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
derhalve terecht het tweede vonnis van 
de politierechtbank teniet heeft gedaan ; 

Maar overwegende dat noch evenver
meld beginsel, noch artikel 828 van het 
Gerechtelijk vVetboek de rechter in hoger 
beroep, die zich een eerste maal ertoe 
beperkt had vast te stollen dat eiser niet 
geldig werd gedagvaard, ertoe verplichtte 
zich van de ke1misneming van de ver
volging te onthouden ; 

Overwegende dat de rechter in hoger 
beroep, die ten gronde uitspraak doet na 
het beroepen vmmis te h ebben teniet 
gedaan, niet beslist bij wege van evocatie, 
wanneer de eerste rechter zelf, zoals 
ten deze, ten gronde heeft beslist ; 

Overwegende derhalve dat de rechter in 
hoger beroep de zaak niet hoefde aan 
zich te trekken, masr, ingevolge de devo-

lutieve lu·acht van h et hoger beroep, het 
beroepen vonnis nietig diende te verkla
ren en over de grond van de zaak moest 
beslissen ; dat de loutere omstandigheid 
dat hij ten onrechte verklaart de zaak 
aan zich te trekken de wettelijkheid van 
zijn beslissing niet aantast ; 

Dat de middelen naar r echt falen ; 
En overwegende dat de suhstantiele of 

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

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

18 december 1973. - 2e kamer . -
Voo1·zitte1· en VeTslaggeve1·, de H . Nau
laerts, raadsheer waarnemend voorz~tter, 
- Gelijlcl~tidencle conclusie, de H. Dumon, 
advocaat-gen:eraal. - Pleite1·, de H . Hou
tekier. 

3e KAMER, - 19 december 1973. 

1° ARBEIDSONGEV AL. - GEDEELTE
LIJKE BLIJVENDE ARBEIDSONGESCHIKT
HEID . - BEGRIP. 

2° VOORZIENING IN CASSATIE. 
TERMIJN. - BURGERLIJKE ZAKEN. 
VoNNis DAT EEN ONDERZOEKSMAAT
REGEL BEVEELT.- VooRZIENING v66R 
HET EINDVONNIS NIET ONTVANKELIJK. 

3° RECHTERLIJK GEWIJSDE. -
BURGERLIJKE ZAKEN. - BESLISSING 
ALVORENS RECHT TE DOEN.- BESLIS
SING DIE GEEN GEZAG VAN GEWIJSDE 
HEEFT. 

4° VERWIJZING NA CASSATIE. 
BURGERLIJKE ZAKEN. - VERNIETI
GING VAN EEN VONNIS VAN" DE RECHT
BANK VAN EERSTE AANLEG INZAKE 
ARBEIDSONGEVALLEN. - RECHTBANK 
TER ZAKE NIET MEER BEVOEGD OP 
HET OGENBLIK VAN DE VERNIETIGING. 
- VERWIJZING NAAR HET ARBEIDSHOF. 

5° WETTEN EN BESLUITEN.- ToE
PASSING VAN DE Vi'ET IN DE TIJD. -
VERNIETIGING VAN EEN VONNIS VAN 
DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG 
INZAKE ARBEIDSONGEVALLEN. 
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RECHTBANK TER ZAKE NIET MEER 
BEVOEGD OP HET OGENBLIK VAN DE 
VERNIETIGING. - VERWIJZING NAAR 

HET ARBEIDSHOF. 

1 ° V oo1· de toepassing van de gecoih·di
nee?·de wetten betTeffende de ve1·goeding 
van de schade voo1·tspndtende uit a?'
beidsongevallen, moet de gedeeltelijke, 
blijvende a1·beidsongeschiktheid wm·den 
beom·deeld ten aanzien van alle be?"Oepen 
die de get1·ojjene op 1·egelmatige wijze 
nog zou kttnnen uitoefenen ( 1) en niet 
ttitslttitend ten aanzien van het be1·oep 
dat hij op het ogenblik van het ongeval 
uitoefende (2). (Art. 2 gecoordineerde 
wetten van 28 september 1931 [3].) 

2° Niet ontvankelijk v661· het eindvonnis 
is de voo1·ziening tegen een vonnis dat 
zich e1·toe bepe1·kt, alvo1·ens Techt te doen, 
een onde?'ZOeksmaatTegel· te bevelen (4). 
(Artt. 19 en 1077 G.W.) 

3° Een beslissing alvo1·ens ?'echt te doen 
heeft geen gezag van het ?'echte1'lijk ge
wijsde (5) . (Art. 24 G.W.) 

4o en 5o 'J-Vannee1· een vonnis inzake 
a1·beidsongevallen van de ?'echtbank van 
ee1·ste aanleg wo1·dt ve1·nietigd na de 
inwe1'lcingt1·eding van aTtikel 579 van 
het Ge1·echtelijk W etboek, kmchtens het
welk de m·beidsge1·echten te1· zake be
voegd zijn, wm·dt de zaak ve1·wezen naa1· 
hetm·beidshof(6). (Artt . 3 en 1ll0 G.W.) 

{NAAll'lLOZE VENNOOTSCHAP 
« A.G. DE 1830 n, T. DE SMEDT.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op de b estreden 
vonnissen, op 5 maart 1968, 29 januari 
1969 en 17 oktober 1972 in hoger beroep 
gewezen door de Rechtbank van eerste 
aanleg t e Brussel ; 

Over het middel afgeleid uit de schen-

(1) Cass. , 25 september 1969 (A?'I' . cass., 
1970, biz. 103), met noot. 

(2) Cass., 12 mei 1966 (Bttll. en PASIC., 
1966, I, 1155). . 

(3) Thans art. 24 Arbeidsongevallenwet van 
10 april 1971. 

(4) Cass., 8 december 1971 (A1'1' , cass., 
1972, biz. 348) ; raadpl. cass., 4 februari 1972 
(ibid., 1972, biz. 528). 

(5) Cass., 17 oktober en 13 november 1968 

CiAflSATIE, 1974. - 15 

ding van de artikelen 1, inzonderb eid 
lid 1, 2, inzonderheid lid 5, 5, 6 van de 
wetten betreffende de vergoeding der 
schade voortspruitende nit arbeidsonge
vallen, gecoordiheerd bij koninklijk be
sluit van 28 september 1931, en gewij
zigd of aangevuld, wat artikel 1 betreft 
door artikel 1 van de beslu..itwet van 
9 juni 1945 en artikel 47, § 1, van d e wet 
van 27 jw1i 1969, wat artikel 2 bet.reft 
door artikel 1 van de wet van 10 juli 
1951, wat artikel 5 betreft door artikel 1 
van de wet van 30 juni 1969 en wat 
artikel 6 betreft door de artikelen 5, 6 en 8 
van de wet van 10 juli 1951, en voor 
zoveel a ls nodig 1, 7, 24 van de Arbeids
ongevallenwet van 10 apri l 1971, 19, 
23, 24, 25, 26, 27, 28, 1044, 1045, 1077 
van het Gerechtelijk Wetboek en 97 van 
de Gronclwet, 

doo1·dat het betwiste ongeval zich heeft 
voorgedaan op d e weg van het werk, 
de getroffene, die namelijk « een anosmia 
(verlies van sma,akzin) van posttrauma
tische oorsprong " vertoont, aangetast 
blijft door een gedeeltelijke blijvende 
arbeidsongeschiktheid en de rechtbank, 
na lu idens het vonnis van 5 maart 1968 
een college van deslumdigen uitgenodigd 
te h ebben « de graad van de bestendige 
invalicliteit van de getroffene " t e bepalen 
met de nauwke1uige aanduiding « of hij 
werkelijk aangetast blijft door een ver
lies van reuk- en smaakzin en of h et 
beroep van de getroffene, praktijkleraar 
lasser en demonstrateur-lasser m et gas, 
moeilijker of gevaarlijker wordt ten ge
volge van dit verlies n, en na bij vonnis 
van 29 januari 1969 tot de vervanging 
van een dezer deskundigen te zijn 
overgegaan, bij vonnis van 17 oktober 
1972 verklaart « dat dit tussenvonnis 
kracht van gewijsde heeft bekomen door 
de berusting van beide partijen, die zon
der voorbehoud aan het deskw1dig onder
zoek hebben deelgenomen " en b eslist 
« dat rekening gehouden met het beroep 
van ge1ntimeerde (thans verweerder) de 
invaliditeit op 14 t .h. moet worden be 
paald . », echter aanstippende d~t d e des-

(An·. cass., 1969, biz. 188 en 280); Verslag van 
de Koninklijk Commissaris voor de gcrechte
lijke hervorming, I, bh. 52; Hrt ?'echlerlijlc 
gewijsde en hel Gerechtelijlc W elboek, r ede uit
gesproken door Eerste Advocaat-generaai 
P. Mahaux op de plechtige openingszitting 
van 1 september 1971, biz. 16. 

(6) Cass., 10 mei 1972 (An·. cass., 1972, 
biz. 847) . 
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kundige "bepaald heeft dat rekening 
gehouden met de algemene arbeidsmarkt 
de invaliditeit kan geraamd worden 
op acht percent », 

te1·wijl, em·ste onde1·deel, de blijvende 
arbeidsongeschiktheid die voortvloeit uit 
een arbeidsongeval of uit een ongeval 
dat zich voordeed, zoals in onderhavig 
geval, op de weg van of naar het werk, 
bestaat in het verlies of de verminde
ring van het economisch potentieel van 
de getroffene, en deze schade beoordeeld 
wordt ten aanzien van h et geheel van 
d e beroepen die de getroffene bekwaam 
blijft op regelmatige wijze uit te oefenen 
en niet aUeen in ftmctie van zijn beroep 
op het ogenblik van het ongeval, waar
uit volgt dat de vonnissen van 5 maart 
1968, 29 januari 1969 en 17 oktober 1972 
de in het middel aangehaalde wetsbepa
lingen schenden, de eerste twee door 
uitdrukkelijk de desktmdigen uit te nodi
gen voor de berekening van de graad van 
de blijvende invalicliteit van de getroffene 
rekenirtg te houden met het door hem uit
geoefende beroep, het derde door de 
invalicliteit op 14 t.h. vast te stellen 
rekening houdeilde met ' het beroep van 
de getroffene (schending van de in het 
middel aangehaalde bepalingen, met 
uitzondering van de artikelen 19, 23, 
24, 25, 26, 27, 28, 1044, 1045 en 1077 
van het Gerechtelijk Wetboek); 

tweede onde1·deel, de bewering clat de 
p arti jen in de vonnissen alvorens recht 
te doen hebben berust door zonder 
voorbehoud aan het desktmdig onderzoek 
deel te nemen, op zichzelf de aangevoch
ten beslissingen niet wettelijk kan recht
vaardigen, d<).ar het enkele feit zonder 
voorbehoud deel te nemen aan het des
ktmdig onderzoek, door de rechtbank van 
eerste aanleg zetelende in hager beroep 
bevolen, geen berusting uitrnaakt in het 
vonnis alvorens recht te doen dat dit 
desktmdig onderzoek heeft bevolen, von
nis dat nooit luacht van gewijsde ver
werft (schending van de artikelen 97 van 
de Grondwet, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 
1044, 1045 en 1077 van h et Gerechtelijk 
Wetboek) : 

Overwegende dat de blijvende arbeids
ongeschiktheid veroorzaakt . door een 
ongeval op de weg van of naar het werk 
bestaat in het verlies of de vermindering 
van het economisch potentieel van de 
getroffene en client beoordeeld te worden 
ten aanzien van het geheel van d e beroe
p en die de getroffene nag op regelmatige 
wijze kau uitoefenen en niet uitsluitend 
rekening houderde m et bet beroep dat de 

getroffene op het ogenblik van h et ongeval 
uitoefende ; 

Overwegende dat het eerste v·onnis, 
van 5 maart 1968, niet beslist dat bij de 
schatting van, de blijvende arbeidsonge-· 
schiktheid uitsluitend rekening mag ge
houden worden met het beroep van de 
getroffene op het ogenblik van h et onge
val ; dat de rechtbank enkel vaststelt 
dat de desktmclige aangesteld door de 
vrederechter geen reuk- noch smaakver
lies heeft in acht genomen, in hoofdorde 
omdat er geen bewijs voor zou zijn en in 
bijkomende orde omdat dergelijk verlies 
geen belang zou h ebben voor de uitoefe
ning van het toenmalig beroep van de 
getroffene; dat daarom een nieuw des
ktmclig onderzoek wordt bevolen dat 
zal nagaan eensdeels of er een verlies aan 
reuk- en smaak is, en anderdeels in welke 
mate het bedoeld beroep daardoor" m.oei
lijker of gevaarlijker wordt » ; dat echter 
de rechtbank tevens vraagt naar de 
" graad van bestendige i:nvalicliteit », 
weliswaar rekening houdende met het 
beroep van de getroffene op het ogen
blik van het ongeval, maar zonder uit 
te sluiten dat de beoordeling zou gebeu
ren, zoals wettelijk vereist, ten overstaan 
van het geheel van de beroepen die de 
getroffene nog op regelmatige wijze kan 
uitoefenen : 

Overwegende dat het tweede vonnis, 
van 29 januari 1969, eenvoudig de over
leden gerechtelijke deskundige vervangt ; 

Overwegende dat uit het bovenstaande 
blijkt dat de eerste twee vonnissen wer
den uitgesproken alvorens recht te doen ; 

Dat tegen die in hager beroep uit
gesproken vonnissen alvorens recht te 
doen slechts voorziening in cassatie 
openstond na het eindvonnis van 17 ok
tober 1972, zodat de tenuitvoerlegging 
zonder voorbehoud geen berusting in die 
vonnissen betekent en derhalve, ;n strijd 
met wat verweerder stelt, niet als grand 
van niet-ontvankelijkheid van de voor
ziening kan worden opgeworpen ; 

Overwegende dat uit het bovenstaande 
eveneens blijkt dat het eerste onderdeel, 
wat de eerste twee vonnissen betreft, 
feitelijke grondslag mist ; 

Dat het tweede onderdeel enkel tegen 
het derde vonnis, van 17 oktober 1972, 
kan gericht zijn; 

Overwegende dat, om de r eeds aange
haalde redenen, de beschouwing van h et 
derde vonnis, luidens welke het vonnis 
van 5 maart 1968 " luacht van gewijsde 
heeft bekomen door de b erusting van 
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beide partijen die zonder voorbehoud 
aan het deskundig onderzoek hebben 
deelgenomen n, de beslissing niet wette
lijk kan rechtvaardigen ; 

Dat het tevens niet duidelijk is of de 
rechtbank bedoelt dat de blijvencle ar
beidsongeschiktheid op 14 t.h. wordt 
geschat, omclat enkel rekening gehouclen 
wordt met het beroep van de getroffene 
op het ogen blik van het ongeval en zelfs 
omdat cleze laatste zienswijze gezag van 
gewijsde heeft verkregen, of dat het 
bedoelde beroep slechts een van de ele
menten is. die in aanmerking komen om 
de vermindering van het economisch 
potentieel te schatten en de blijvencle 
arbeidsongeschiktheid te beoordelen ten 
overstaan van het geheel van de beroepen 
die de getroffene nog op regelmatige 
wijze kan uitoefenen; 

Dat het laatste middel wat het Iaatste 
vonnis betreft gegrond is ; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning tegen de vonnissen van 5 maart 1968 
en 29 januari 1969; vernietigt het bestre
den vonnis van 17 oktober 1972; be
veelt dat van dit arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van de 
vernietigde beslissing ; gelet op de wet 
van 20 maart 1948, veroordeelt eiseres 
in de kosten; verwijst de zaak na.ar het 
Arbeidshof te Brussel. 

19 d ecember 1973. - 3e kamer. -
Voo1·zitte1·, de H . de Vreese, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, 
de H . Janssens. - Gelijkluidende con
clusie, de H. Lenaerts, advocaa.t-gene
raal. - Pleite1·s, de HH. Simont en 
Houtekier. 

3e KAMER. - 19 december 1973. 

ARBEIDSONGEVAL. - ARBEIDSON
GESCHIKTHEID VAN DE GETROFFENE. 
- VROEGERE ZIEKELIJKE TOESTAND. 
-RECHT OP ARBEIDSONGEVALLENVER-
GOEDING.- GRENZEN. 

Bij een a1·beiclsongeval moet, wegens het 
vast lcamkter van de wettelijlce 1·egeling 
inzake ve1·goeclingen, de a?·beidsonge
schilctheicl van cle getro!Jene in ham· ge
heel wo1·den beo01·deelcl, zonde1· 1·ekening 
te hottden met zijn v1·oegere zielcelijke 
toestancl, wannee1· en zolang het ongeval 

ten minste voo1· een deel de oo?·zaak van 
deze ongeschilctheid is ( 1). 

(GEl\1EENSCHAPPELIJKE KAS VOOR VERZE
KERINGEN TEGEN ARBEIDSONGEVALLEN 
« FEDERALE VERZEKERINGEN n, T. VAN
HEE.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreclen 
vonnis, op 14 november 1972 door de 
rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk 
in hager beroep gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
cling van de artikelen 97 van de Grand
wet, 1, 2, inzonderheid . lid 5, 6 van 
de wetten betreffende de vergoeding 
der schade voortspruitende uit arbeids
ongevallen, gecoordineerd bij koninklijk 
besluit van 28 septemb er 1931, zoals zij 
werden aangevuld en gewijzigd door de 
artikelen 1 van de besluitwet van 9 juni 
1945, 1 van de wet van 10 jul.i 1951 en 
47 van de wet van 27 juni 1969, 

do01·clat de geneesheer die door de 
rechtbank van eerste aanleg te Kortiijk 
gelast was verweerder te onderzoeken ten 
einde de graad te bepalen van de tijde
lijke en blijvende arbeidsongeschiktheid 
door hem ten gevolge van het litigieus 
ongeval opgelopen , vastgesteld heeft « uit 
de anamnese, uit de medische getuig
schriften en het radiologische dossier, da.t 
het trauma van 30 januari 1968 slechts 
een aanleicling of gelegenheid geweest is 
tot het zich uiten var een reeds vroeger 
besta.ande linker heupaandoenirg n ; dat 
de geneesheer besloten heeft dat de ge
troffene « daardoor volledig arbeidsonge
schikt was van 30 januari 1968 tot en met 
22 j1.mi 1969 n maar clat « vana.f 23 jtmi 
1969 de patient mag beschouwd worden 
als zijnde teruggekeerd naar de normale 
evolutie van zijn voorafbestaancle femm·
kopnecrose en alle noodlottige gevolgen 
die er lnumen aan verbonden zijn n zoclat 
« geen blijvencle gecleeltelijke arbeiclsonge
schiktheid in aanmerking te nemen is a ls 
oorzakelijk gevolg van voornoemcl onge
val n ; dat het vonnis niettemin beslist clat 
verweerder « gerechtigd is n iet aileen de 
wettelijke vergoeding te vorderen voor 
de in aanmerking genomen periocle van 
algehele arbeidsongeschiktheicl, maar ook 
die welke bepaald is voor d e blijvende 

(1) Cass., 8 septembe~· 1971 (A?'?' . cass., 
1972, blz. 23). 
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gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid waar
mede hij behept was op het ogenblik 
van de consolidatie, zijnde 23 jtmi 1969 " 
(20 t.h.), mn. de redenen : " dat mocht het 
op een bepaald ogenblik blijken dat de 
invloed van de verwonding opgehonden 
heeft nitwerking te hebben, terwijl de 
evolntieve pathologische toestand van 
inwendige oorsprong voortaan aileen 
werkt, men wel gerechtigd zou zijn te 
oordelen dat de verergering van de toe
stand van de getroffene voortaan zonder 
enig verband is met het door het ongeval 
veroorzaakte kwaad, 1naar met dien 
verstande dat tot op dat ogenblik de 
arbeidsongeschiktheid van de getroffene 
moet aangezien worden als nitsluitend 
veroorzaakt door het ongeval en. dns ook 
de blijvende arbeidsongeschiktheid waar
mede de getroffene op dat ogenblik aan
getast was ; dat het niet opgaat deze 
blijvende arbeidsongeschiktheid nit te 
schakelen onder voo+wendsel dat de 
patient teruggekeerd is naar de normale 
evolutie van de voorafbestaande aan
doening ; dat dit inderdaad noodzakelijk 
veronderstelt dat men deze aandoening 
in aanmerking neemt als medeoorzaak 
van het door het ongeval veroorzaakte 
kwaad en haar invloed op dit kwaad af
zonderlijk waardeert, wat precies in het 
wettelijk systeem niet toegelaten is ,, 

te1·wijl, ee~·ste onde1·deel, deze beweeg
redenen in zodanige bewoordingen zijn 
gesteld dat het niet mogelijk is er de 
jniste draagwijdte van te bepalen noch 
er de wettelijkheid van na te gaan, 
derwijze dat het vonnis, dnbbelzinnig 
zijnde, niet wettelijk gemotiveerd is 
(schending van artikel 97 van de Grand
wet); 

tweede ondenleel, zo bij de beoordeling 
van de arbeidsongeschiktheid van de 
getroffene van een arbeidsongeval geen 
rekening client gehonden te worden met 
zijn voorafbestaande pathologische toe
stand, zodat geen enkel onderscheid 
moet gemaakt worden tussen hetgeen 
aan het ongeval te wijten · is en de ge
volgen van deze pathologische toestan.d, 
dit slechts geldt zolang het ongevs.1 ten 
minste gedeeltelijk de oorzaak van deze 
ongeschiktheid is;· derhalve zo, wam1eer 
de invloed van het tranmatisme opge
honden heeft nii{werking te hebben, de 
ongeschiktheid waarmede de getroffene 
op dat ogenblik behept blijft, voortvloeit 
nit de evolntie van zijn pathologische 
toestand van inwendige oorsprong, met 
nitslniting van elke andere werking van 
het tranmatisme, en die ongeschiktheid 
geen aanleiding kan geven tot de forfai-

taire schadeloosstelling van het wettelijk 
ste1sel van de vergoeding der arbeids
ongeva.Uen, op straffe van aan een derge
lijk ongeval op onwettelijke wijze een 
ongeschiktheid toe te schrijven die zonder 
oorzakelijk verband met dit ongeva.I is ; 
daarnit volgt dat, door te beslissen ver
weerder schacleloos te stellen op ba-sis 
van een blijvende gedeeltelijke arbeicls
ongeschiktheid van 20 t.h., het vonnis 
de in het middel aangehaalcle' wetsbepS.·· 
lingen schendt : 

Overwegende dat het vonnis aanneemt : 
dat het linker henpgewricht van venveer
der zeer gehavend was en dat hij aan 
femurkopnecrose 1eed, toen hij bij een 
arbeidsongeval op 30 januari 1968 een 
lichte contnsie opliep tet· hoogte van dit 
henpgewricht; dat aldns een pijnmani
festatie ontstond van. de reeds bestaande 
heupaandoening en een volledige arbeids
ongeschiktheid tot 22 jtmi 1969; dat 
consolid::>tie is ingetreden vanaf deze 
datmn; dat « wellicht op medicaal oog
ptmt " de stelling van de- gerechtelijke 
deslnmdige gerechtvaardigd is, dat ver-· 
weerder sindsdien zover hersteld is dat 
hij terug de toestand h eeft bereikt van 
« de normale evolntie van zijn vooraf
bestaande femnrkopnecrose en alle nood
lottige gevolgen die er lnmnen aan vel'· 
bonden zijn ,, zodat er geen. oorzakelijk 
verband meer besta.a.t tnssen de rest-e
rende blijvende arbeidsongeschiktheid 
en het ongeval ; 

Overwegende dat weliswaar in de 
mate dat het tratm~a een voorafbe
staande en evolntieve pathologische toe
stand aanwakkert, de arbeidsongeschikt
h eid van de getroffene in haar geheel 
moet worden beschonwd en zonder 
rekening te houden met zijn . vroegere 
ziekelijke toestand, nn het ongeval ten 
minste voor een deel de oorzaak is van 
de invaliditeit ; 

Overwegencle echter dat, indien, zoals 
ten deze, wordt vastgesteld dat de in
vloed van het tramna op een bepaald 
ogen blik opgehondet: heeft uitwerking 
te hebben en dat voortaan nog aileen de · 
evolutieve pathologische toestand zich 
verder ontwikkelt, va.naf dat og9nblik 
aan het arbeidsongeval geen verergering 
meer mag toegeschreven worden die er 
geenszins in oorzakelijk verband mee 
staat; 

Dat het middel in zij11 tweede onderdeel 
gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den vonnis ; beveelt dat melding van dit 
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arrest zal gemaakt WOJ'den op de kant 
van de vernietigde beslissing ; gelet op 
de wet van 20 maart 1948, veroordeelt 
eiseres in de kosten; verwijst de zaak 
naar het Arbeidshof te Gent. 

19 december 1973. - 3e kamer. 
Voo1"zitte1· de H . de Vreese, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - VeTslaggeve1·, 
de H . J anssens. - Gelijkluidende con
clusie, de H. L enaerts, advocaat-generaal. 
- Pleite1·, de H. Simont. 

3e KAMER. - 19 december 1973. 

1° SOCIALE ZEKERHEID. - Bu
DRAGEN DOOR DE WERKGEVER NIET 
BINNEN DE WETTELIJKE TERlVIIJNEN 
BETAALD.- BIJDRAGEOPSLAG EN VER· 
WIJLINTREST DOOR DE WERKGEVER 
VERSOHULDIGD.- BEVOEGDHEID VAN 
DE RIJKSDIENST VOOR MAATSOHAPPE
LIJKE ZEKERHEID Ol\1 GEHEEL OF GE
DEELTELIJK ERV AN AF TE ZIEN DE 
BETALING VAN DEZE BIJDRAGEOPSLAG 
OF DEZE INTREST TE VORDEREN. -
REOHTER DIE ZIOH VOOR DE UITOEFE
NING VAN DIT RECHT NIET IN DE PLAATS 
VAN DE RIJKSDIENST l\1AG STELLEN. 

2° BEVOEGDHEID EN AANLEG. -
VOLSTREKTE BEVOEGDHEID. - SOCIA· 
LE ZAKEN.- ARBEIDSGEREOHTEN. -
ARTIKEL 583 VAN HET GEREOHTELIJK 
WETBOEK. - DRAAGWIJDTE. 

2° BEVOEGDHEID EN AANLEG. -
VOLSTREKTE BEVOEGDHEID. So
OIALE ZAKEN. - ARBEIDSGEREOHTEN. 
- VORDERING VAN DE RIJKSDIENST 
VOOR MAATSOHAPPELIJKE ZEKERHEID 
IN BETALING VAN BIJDRAGEOPSLAG 

(1) Cass., 13 maai·t 1970 (A1'1·. cass., 1970, 
biz. 663) . 

(2) en (3) Naar gelang van de wijze waarop 
sancties - andere dan eigenlijke straffen -
wegens niet-naleving van de sociale zeker
heidswetgeving worden opgelegd, kunnen deze 
sancties in drie categorieen worden ingedeeld : 

1° Sommige sancties zijn rechtsheeks krach
tens de wet toepasselijk, zonder dat daarvoor 
-een voorafgaande administratieve of rechter
lijke beslissing vereist is. Tot deze categorie 
beboren de in deze zaak betrokken bijdrage
-opsla.g en verwijlintrest, clie verschuldigd zijn 

EN. VERWIJLINTREST. - GESOffiL BE
DOELD IN ARTIKEL 580, 1°, VAN HET 
GEREOHTELIJK . WETBOEK. - ARTI
KEL 583 VAN DIT WETBOEK NIET TOE
PASSELIJK. 

1° Naa?' luid van de a1·tikelen 28, § 2, van 
de wet van 27 jtmi 1969 en 55 van het 
lconinklijlc beshLit van 28 novernbeT 
1969 ve1'1nag de Rijksdienst voo1· Maat
schappelijke Zeke1·heid in bepaaZde ge
vallen en ondeT bepaalde voo1·waa1·den 
geheel of gedeeltelijk e1·van aj te zien van 
de wm·kgeve1· die de betaling van de 
bijdmgen binnen de wettelijke te1'1nijnen. 
niet gedaan heejt, de betaling van de 
bijdmgeopslag en de ve1·wijlint1·est te 
v01·de1·en ; de 1·echte1· mag zich voo1· de 
uitoefening van dit 1·echt. niet in de 
plaats van de Rijlcsdienst stellen (1). 

2° A1·tilcel 583 van het Ge1·echtelijk Wet
boek, ltLidens hetwelk de a?·beidsTecht
bank kennis neernt van de toepassing der 
adrninistmtieve sancties bepaald bij de 
wetten en ve1'o1·deningen bedoeld in de 
a1·tilcelen 578 tot 582, vindt alleen toe
passing wannee1· die sancties k?·achtens 
de desbet?·effende wetgeving doo1· de 
1·echtbank wo1·den opgelegd (2). 

3° De vo1·de1·ing die de Rijlcsdienst voor 
Jl!Iaatschappelijlce Zekm·heid bij de a1·
beids1·echtbank instelt om betaling van 
bijdmgeopslag en venvijlint1·est te be
kornen van de we1·kgeve1· die de sociale 
zelcel"heidsbijdmgen niet binnen de voo1· · 
gesch?-even te1·rnijn betaalt, maalct bij 
die 1·echtbanlc een in a1·tikel 580, 1°, van 
het Gm·echtelijlc W etboek bedoeld geschil 
bet?·effende de we?·lcgeve1·sve1'plichtingen, 
opgelegd dooT de wetgeving inzake sociale 
zekm·heicl, aanhangig; m·tilcel 583 van 
hetzeljcle wetboek, hLidens hetweUc de 
m·beiclsbanlc lcennis neemt van de toe· 
passing van administ1·atieve sancties, 
is hie1·op niet toepasselijk (3) . 

door het enkele feit dat de werkgever de 
sociale zekerheidsbijdragen niet binnen de 
voorgeschreven te~·mijn betaalt (wet van 
27 juni 1969, art. 2&; koninklijk Desluit van 
28 november 1969, art. 54). 

2° Een tweede categoriE. van sancties wordt 
opg·elegd door de bestuursoverheid of de in
stelling die met de uitvoering van de betrok
ken wetgeving is belast. Een voorbeeld hiervan 
vindt men in de werkloosheidsregeling : de 
werkloze die op deze regeling inbreuk maakt, 
wordt vnor een aaatal weken van het r echt op 
werkloosheidsuitkering uitgesloten bij be-
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(RIJKSDIENST VOOR MAATSCHAPPELIJKE 
ZEKERHEID, T. PERSONENVENNOOT
SCHAP MET BEPERKTE AANSPRA=LIJK
HEID «HOFLAND PARKING».) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 12 jcmi 1972 in laatste aanleg 
gewezen door de Arbeidsrechtbank te 
Antwerpen ; 

Over het midde1 afge1eid uit de schen
ding van de artikelen 9, lid 1, van de 
wetten betreffende h et jaarlijks verlof 
der loonarbeiders, gecoordineerd op 
9 maart 1951, deze wetten gewijzigd 

slissing van de dh-ectem• van het gewestelijk 
bureau van de Rijksdienst voor ArbeidsvoGr
ziening; deze ambtenaar bepaalt de duur van 
de uitsluiting binnen de minimum- en maxi
mumgrens door h et we1·kloosheidsbesluit 
vastgesteld (koninklijk besluit van 20 decem
ber Hl63·, at·tt. 194 e.v.). 

3° Een derde en laatste categm·ie van sane
ties wordt opgelegd door de rechter. Aan ge
p ensioneerde werknemers kan hun p ensioen 
gedurende een bepaald aantal maanden wor
den ontzegd en deze sanctie wordt, luidens 
artikel 66 van het koninklijk besluit nr. 50 
van 24 oktober 1967, toegepast door de ar
beidsrecbtbank op verzoek van de Rijksdienst 
voor Werknemerspensioenen. 

In tegenstelling tot dit laatste geval, worden 
de sancties in de eerste twee gevallen niet 
toegepast door de a.rbeidsrechtbank, maar kan 
deze ervan k ennis nemen, wanueer een geschil 
ontstaat over de sanctie die tevoren reeds 
toegepast is . 

Wanueer de werkgever weigert de bijdrage
opslag en de verwijlintrest te betalen, stelt de 
Rijksdienst voor l\'[aatschappelijke Zekerheicl 
een vordering tot betaling in. Deze vordering 
doet een geschil t<.ssen de R ijksdienst en de 
werkgever ontstaan over de verplichting 
van deze laatste om de krachtens de sociale 
zekerheidswetgeving verschulcligde bedragen 
te beta! en. Om van clit geschil kenn.is t.e nemen 
is de arbeidst•echtbank b evoegd, omdat arti
kel 580, 1°, van het Gerechtelijk Wetboek 
h aar de kennisneming opchaagt van " geschil
len betreff3nde de werkgeversverplichtingen 
opgelegd door de wetgeving inzake sociale 
zekerheicl ». 

Wanueer de directeur van bet gewestelijk 
bureau van cl e Rijksclienst voor Arbeidsvoor
ziening een werldoze van het recht op werk
loosheidsuitkering uitsluit en deze laatste de 
wettigheid van deze maatregel betwist, ont
staat tussen de Rijksdienst en de werkloze 

door d e wetten van 28 maart . 1964, 
13 jcmi 1966 en 26 maart 1970, 3, 22, 
·23; 24, 39 van de wet van 26 ma.art 1970 
tot integratie van het dubbel vaka.ntie
geld voor de derde vakantieweek in 
de regaling voor jaa.rlijkse vakantie van 
de werknemers, 1, § 1, 5, 17, § 2, 1°, j, 
23, §§ 2 en 3, 24, 28, §§ 1 en 2, 52 van de 
wet van 27 jcmi 1969 tot h erziening van 
de besluitwet van 28 december 1944 be
treffende de maatschappelijke zekerheid 
der arbeiders, 54, lid 1, 55, §§ 1, 2 en 3, 
65 van het koninklijk besluit van 28 no
vember 1969 tot uitvoering van voor
melde wet van 27 jcmi 1969, 3, § 4, lid 4, 
van de besluitwet van 28 december 1944 
betreffende de maatschappelijke zeker-

een geschil over h et recht van deze laatste 
op uitkering gedtll'ende de periode dat hij. 
uitr;esloten is . De berechting van dit geschil 
behoort tot de bevoegdheid van de arbeicls
rechtbank, omclat deze krachtens artikel 580, 
2°, kennis neemt van geschlllen b etreffende 
de rechten en verplichtingen van werkaemers,. 
welke voortvloeien uit cle wetgeving iuzake· 
we>?kloosbeicl. 

In beicle voornoemde gevallen is dus cen 
l>ijzondere bepaling die aan cle arbeidsrecht
baulc een bevoegdheicl inzake aclministratieve· 
sancties toekent, overboclig, omdat de toe
passing van de sanctie een geschil cloet <•nt
staan over de rechten en verplichtingen die 
uit cle sociale zekerheidswetgeving voort
vloeien, en omclat cle bevoegclheid van de· 
arbeiclsrechtbank ter zake h aar rechtsgrond 
in artikel 580 van h et Gm·echtelijk W etboek 
vindt. 

Anders is het, w anneer zoals iuzake werk
nemerspensioen de toepassing van cle sanctfe 
rechtstreeks aan de rechter is opgedragen. 
Zolang cleze geen besHssing heeft genomen, is 
e1· geen sanctie en kan dus ook geen geschil 
over een subjectief rccht ontstaan, dat met 
toepassing van a1·tikel 580 aan de arbeicls
rechtbank kan wcrclen voorgelegcl. 

Daarom wercl cle bevoegclheid van de recht
bank ter zake n eergelegd in een b:jzondere 
bepaling, thans artikel 583 en voorheen cle 
artikelen 580, 5°, en 581, 2°, respectievelijk 
wat de sociale zckerheid voor werknemers eu 
die voor zelfstancligen betreft. En die bijzon
clere bepaling luiclt clat cle arbeiclsrechtbank 
kennis neemt van cle toepassin(J van cle achni
nistratieve sancties en niet van geschUien 
over cle toepassing ervan, omclat cle rechtbauk 
in dit geval zelf cle sanctie uitspreekt. 

De werkingssfeer van artikel 583 is clus be
perkt tot de sancties van clc dercle, hicrvom·· 
genoemcle categorie. 

H.L. 
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heid der arbeiders, ingevoegd bij de wet 
van 28 msart 1964 en vervangen door 
artikel 14 van de ·wet van 13 juni 1966, 
580, 1° (gewijzigd door de wetten van 
12 mei en 28 juli 1971), 583 (gewijzigd 
door artikel 19 van de wet van 30 jm1i 
1971) van het Gerechtelijk vVetboek en 
97 van de Grondwet, 

doonlat, k ennis nen1.encle van de verde 
ring van eiser, die ertoe strekte verweer
ster te horen veroorclelen tot beta.ling 
van 2.371 frank, zijnde 1.772 frank 
bijclrageopslag en 599 frank v erwijl
intrest, welke som gevordercl was wegens 
niet-betaling binnen de wettelijke ter
mijnen van een cleel, m et nan1e 17.720 fr., 
van de jaarlijkse bijdragen voor het 
vak antieclienstjaar 1969 die verweerster 
in 1970 als werkgever aan eiser diende 
te storten, de arbeiclsrechtbank cleze 
vordering ongegroncl verklaart en eiser 
in de kosten veroordeelt om de redenen 
dat de door eiser gevorclerde bijdrage 
opslag en verwij lintrest admin istratieve 
sancties zijn, dat wat de bijdrageopslag 
-betreft de wetgever uitdrukkelijk in 
artikel 583 van het Gerechtelijk vVet
boek, gewijzigcl door de wet van 30 jtmi 
1971, d e mogelijkheicl van beroep heeft 
ingestelcl, dat de arbeidsrechtbank be
voegcl is inzake toepassing van deze 
aclministratieve sancties, clat ten deze 
de overmacht wegens clwaling bij ver
weerster vaststaat en bijgevolg de Rijks
dienst voor msatschappelijke zekerheid 
de bijdrageopslag en de verwijlintresten 
niet mocht toepassen, 

tenvijl de bijclra.geopslagen en verwij l
intresten verschulcligd door de werkge
vers, onder meer wanneer zij niet binnen 
de wettelijke tern1.ijnen de betaling ver
richten van de bijdragen waartoe zij 
jegens de Rijksdienst voor maatschap
pelijke zekerheid gehouclen zijn, bu:rger
lijke sancties zijn en geen aclmini.stra
tieve sancti.es in de zin, hetzij van arti
kel 583 van het Gerechtelijk Wetboek, 
hetzij van voormelcle wet van 30 jtmi 
1971, 

en terwijl, zo voornoemde Rijksclienst 
irJ bepaalcle gevallen en onder bepaalcle 
voorwaarden geheel of gedeeltelijk ervan 
mag afzien de betaling van deze bijdrage
opslag en verwijlintrest van de werk
gever te vorderen, bet daa.r gaat om een 
mogelijkl;teid die aileen aan de Rijks
dienst voor m aatschappelijke zekerheid 
is gegeven, en het de rechter niet geoor
loofd is zich in de uitoefening van dit 
recht in d e plaats van de Rijksdienst te 
stellen : 

Overwegende dat, warmeer de ver
schuldigde bijclragen niet regeli:nati.g 
betaald werden, bijdrageopslag en ver
wijlintrest krachtens s.rtikel 28, § 1, 
van de wet van 27 juni 1969 verschul
digcl zijn ; dat de Rijksdienst voor 
maatschappelijke zekerheid wettelijk ver
plicht is d e betaling ervan te vorderen 
en daarvan, krachtens § 2 van hetzelfcle 
artikel, slechts kav afzien in de gevallen 
bepaald in artikel 55 van het koninklijk 
besluit van 28 november 1969; cla.t h et 
de rechter niet b ehoort dergelijke afstancl 
op te clringen, zelfs niet wanneer hij 
van mening is dat er overmacht bestaat ; 

Overwegende dat aan de voornoemde 
wets - en reglementsbepalirtgen geen af
breuk wordt geclaan door artikel 583 van 
het Gerechtelijk VVetboek; clat dit artikel 
aileen toepassing vindt wanneer de aclmi
nistratieve sancties bepaalcl bij de wet
t en en verordeningen bedoeld in de arti
kelen 578 tot 582, krachtens d e desbe
treffencle wetgeving door de rechtbank 
worden opgelegd ; dat, wanneer, zoals 
ten deze, de werkgever bijclrageopslag 
en verwijlintrest rechtstreeks krachtens 
de wet verschuldigd is en de Rijksdienst 
d e beta1ing ervan vorclert, bij de a.rbeicls
rechtbank een geschil betreffencle de 
werkgeversverplichtingen, opgelegd door 
d e wetgeving inzake sociale zekerheicl, 
aanhangig worclt gemaakt, onge!J.Cht het 
administratief clan wel burgerlijk ken
m erk van de sanctie; dat cleze rechtbank 
alsclan geen kennis n eemt van de toepas
sing van een sanctie overeenkomstig 
artikel 583, maar van een geschil b e 
cloelcl in artikel 580, 1°, van het Gerech
telijk W etboek ; 

Dat h et miclclel gegrond is ; 

Om die reclenen, vernietigt het be
streclen vonnis ; b eveelt clat m elding van 
clit arrest zal gemaakt worden op de 
kant van de vernietigde beslissing ; 
houdt de kosten aan opdat erover door 
de feitenrechter zou beslist worden ; 
verwijst de zaak naar de Arbeidsrecht

. bank te Turnhout. 

19 december 1973. - 3e Jm.mer. -
TT oo?·zitte1·, de H. d e Vreese, raadsheer 
waarne1nend voorzitter. - TTe1·slaggeve?·, 
d e H. Janssens. - Gelijklttidende con
clttSie, de H. Lenaerts, a.dvocaat-generaal. 
- Pleite1· , de H. D e Bruyn. 
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3e KAMER (VOLTALLIGE TERECHTZITTING). 

19 december 1973. 

(DRIE ARRESTEN.) 

10 ARBEIDSONGEV AL. - WET TOT 
·wiJZIGING VAN DE WETSBEPALINGEN 
INZAKE DE V ASTSTELLING VAN DE 
WIJZE WAAROP DE AAN DE GETROFFENE 
VERSCHULDIGDE VERGOEDINGEN WOR
DEN BEREKEND.- WET ONMIDDELLIJK 
VAN TOEPASSING OP DE BEREKENING 
VAN DE VERGOEDINGEN UIT HOOFDE 
VAN DE GEVOLGEN VAN EEN ONGEVAL 
VAN VOOR HAAR INWERKINGTREDING, 
DIE ZICH NA DEZE DATUJ\1 VOORDOEN 
OF VOORTZETTEN, TENWARE DE VERGOE-

. DINGEN OP DAT OGENBLIK REEDS DEFI
NITIEF WAREN VASTGESTELD . 

2° WETTEN EN BESLUITEN.- ToE
PASSING IN DE TIJD. - ARBEIDSONGE
VAL. - 'iVET TOT WIJZIGING VAN DE 
WETSBEPALINGEN INZAKE DE VAST
STELLING VAN DE WIJZE vVAAROP 
DE AAN DE GETROFFENE VERSCHULDIG
DE VERGOEDINGEN l\10ETEN WORDEN 
BEREKEND. - WET ONJ.VIIDDELLIJK 
VAN TOEPASSING OP DE BEREKENING 
VAN DE VERGOEDINGEN UIT HOOFDE 
VAN DE GEVOLGEN VAN EEN ONGEVAL 
VAN VOOR HAAR INWERKINGTREDING, 
DIE ZICH NA DEZE DATuM VOORDOEN 
OF VOORTZETTEN, TENWARE DE VER
GOEDINGEN OP DAT OGENBLIK REEDS 
DEFINITIEF WAREN VASTGESTELD. 

1 o en 2° De wet die een wijziging b1·engt 
in de wetsbepalingen tot vaststelling 
van de wijze waaTop de wegens een 
a1·beidsongeval ve?·schttldigde ve?·goedin
gen woTden be1·ekend, is in beginsel van 
toepassing op de be1·elceing van de ve?' 
goedingen ttit hoojde van de gevolgen 
van een ongeval van v661· haa1· inwm·lcing 
t?·eding, die zich na deze datwn voo?'
doen of voo1·tzetten, tenwa1·e de vm·goe 
dingen op dat ogenblilc ?'eeds definitiej 
wa1·en vastgesteld (1). (Art. 2 B.W.) 

Ee1·ste zaalc. 

(« BELGISCHE l\1AATSCHAPPIJ VAN ALGE
MENE VERZEKERINGEN BRAND, ONGE -

(1) Cass., 21 oktober 1966 (A?T. cass., 1967, 
blz. 246); 20 jun.i 1973 (ibi£l., 1973, blz. 1028) 
en de noten. 

VALLEN EN ALLERLEI RISICO'S A.G. 
VAN 1830 », T. BROUNS.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bevel
schrift van 15 oktober 1973 van de eerste 
voorzitter van het Hof van cassatie 
waarbij beslist wordt dat de zaak in 
voltallige zitting zal behandeld worden ; 

Gelet op d e bestreden arresten, op 
24 februari en 22 jLmi 1972 gewezen door 
h et Arbeidshof te Brussel ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 2 van h et Bm·ger
lijk Vletbo~Ck, 5, 34 en 36, § 1, van d e wet 
van 10 april 1971 op de arbeidsongeval
len, 1 van het koninklijk besluit van 
25 oktober 1971 tot vaststelling van de 
datmn waarop de arbeidsongevallenwet 
van 10 april 1971 in werking treedt, 6, 
lid 9, van het koninklijk besluit van 
28 september 1931 houdende coordinatie 
van de wetten op de a.rbeidsongevallen, 
en van h et algemeen rechtsbeginsel van 
de niet-terugwerkende kracht der wetten, 

do01·dat de arresten, na vastgesteld t e 
h ebben dat v erweerder op 29 augustus 
1968 h et slachtoffer was geweest van een 
arbeidsongeval, waarvan de consolidatie 
bereikt werd op ll augustus 1969 met 
een blijvende gedeeltelijke arbeiclsonge
schiktheid van 8 t.h., beslissen dat de 
arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 
moet toegepast worden en h et basisloon 
van verweerder vanaf 1 januari 1972 
vaststellen op 146.148 frank om de reden 
dat « op 1 januari 1972 de n ieuwe arbeids
ongevallenwet van 10 april 1971 in 
werking is getreden ; deze wet op grond 
van .haar artikel 6 onbetwistbaar het 
karakter van openbare orde h eeft behou
den dat aan de gecoorclineerde wet van. 
28 september 1931 vast is erkend, mflt 
name wat betreft de vaststelling van de 
uit een arbeidsongeval voortspruitende 
vergoedingen ; nu zij van open bare orde 
zijn, het behoort de nieuwe wetsbepalin
gen ook toe te passen voor het berekenen 
van de vergoedingen die voortvloeien 
nit een arbeidsongeval dat, zoals in dit 
geval , zich v66r de inwerkingtrecling van 
de nieuwe wet h eeft voorgedaan, voor 
zover bedoelde vergoeclingen nog niet 
definitief vastgesteld zijn, wat ter zake 
h et geval is voor de vergoecling die de 
blijvende arbeidsongeschiktheid betreft », 

tenv#l 1° de wet van 10 april 1971 op· 
de arbeidsongevallen geen aa11sprake
lijkheidsverzekering inricht en de werk-
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nemer zelf d e verzekerde wordt, en d eze 
wet derhalve de regelen van d e aansprake
lijkheid ·wijzigt en een nieuwe aansprake
lijkheid ten laste van eiseres va.ststelt; 
de arresten dienvolgens deze wet, in 
werking getreden op 1 januari 1972, ten 
Dnrechte toepassen op het h erstel van 
h et arbeidsongeval dat op 29 augustus 
1968 aan verweerder was overkomen en 
d at op ll a ugustus 1969 geconsolideerd 
was; d e omstandigheid dat deze wet van 
10 april 1971 van openbare orde is , bij 
gebreke van uitdrukkelijke tegengestelde 
v erklaring van de wetgever aan deze niet
terugwerkende kracht geen afbreuk (ioet 
(schending van artikel 2 van het Burger
lijk "\Vetboek en van voormeld algemeen 
rechtsbeginsel) ; 

2° de door d e wet van 10 april 1971 
ingevoerd e bepaling en aanvulling van 
de referteperiode om h et bosisloon vast 
te st ellen eveneens de aansprakelijk
heidsregeling wijzigen en m et de andere 
bepalingen over de aansprakelijkheid 
een geh eel vormen ; zowel het ongeval 
als de consolidatie van d e ongeschiktheid 
van verweerder v66r h et in -.,verking 
treden van d e wet van 1 0 april 1971 een 
feit waren en derhalve alle elementen van 
de schade naar oorzaak en gevolgen 
definitief vaststonden ; h et arrest van 
22 jtmi 1972 derhalve t en onrechte het 
basisloon van verweerder met de aange
vulde referteperiode vanaf 1 januari 1972 
op 146.148 frank vaststelt en alzo de wet 
v an 10 apnl1971 ten onrechte m et terug
werkende krach:t op een d efi.nitief ver
worven toestand toepast (schending van 
all e aangeh aalde ·wetsbepalingen en van 
voormeld algemeen rechtsbeginsel) : 

Overwegende dat, wanneer een wetsbe
p aling die de berekeningswijze regelt 
van de vergoedingen uit een arbeidsonge
val of uit een ongeval op d e weg naar en 
van h et werk wordt gewijzigd, de rech
ter, in principe, de nieuwere wetsbepaling 
moet toepassen niet enkel op d e vergoe 
dingen verschuldigd aan d e getroffene 
of zijn rechthebbenden uit hoofde van 
een ongeval dat zich na de inwerking
treding h eeft voorgedaan, m aar t evens 
op de vergoedingen v erschuldigd uit 
hoofde van de gevolgen v an een vroeger 
ongeval die ontstaan of zich voortzett en 
na clit in werking treden, tenware de ver
goeding op dit ogenblik reeds d efi.nit ief 
was vastgesteld ; 

Overwegende dat artikel 34 van de 
arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 
het basisloon omschrijft en in h et tweede 
lid bepaalt dat de referteperiode pas 

volledig is wanneer de werknemer 
gedurende het ganse jaar arbeid h eeft 
verricht overeenkomstig de arbeidstijd
regeling die krachtens wet of gebruik in 
de onderneming geldt; dat artikel 36, § l, 
de aanvulling van een onvolledige referte
periode regelt; dat d eze wetsbepalingen 
zich ertoe b eperken een berekeni:ngswijze 
van de vergoedingen t e wijzigen; 

Overwegende dat het arb eidshof vast
stelt dat h et ongeval zich h eeft voorge
daan en d e hieruit voortvloeiende blij
vende arbeidsongeschiktheid zich heeft 
geuit v66r 1 januari 1972, datum waarop 
de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 
in werlcing is getreden , maar dat het 
tevens aanstipt dat v66r die datum 
de vergoeding voor die ongeschiktheid 
niet defi.nitief werd vastgesteld ; 

Overwegende dat om het bedrag te 
bepalen van de rente die tot 31 december 
1971 verschuldigd is aan de v erweerder, 
het arbeidshof artikel 6, lid 9, van 
de gecoiirdineerde wetten van 28 sep
t ember 1931 in acht neemt, en om de 
renten te b epalen die vanaf 1 januari 
1972 verschulcligd zijn, bedoelde artike
len 34 en 36, § 1, toepast; 

Overwegende dat d oor aldus te beslis
sen, h et arbeidshof geen t erugwerkende 
kracht toekent aan de voormelde artike 
len 34 en 36, § 1 ; d at h et derhalve noch 
artikel 2 van het Burgerlijk W etboek 
noch de andere in h et middel aangehaalde 
wetsbepalingen· sch endt ; 

Dat het middel na ar recht faalt; 

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

19 december 1973. - 3e kamer. -
Voo1·zittm·, d e H. Polet, raadsheer waar
n emend voorzitter. - Ve1·slaggevm·, de 
H. Janssens. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Krings, advocaat-generaal. -

· Pleitm·s, de HH. Houtekier en Bayart. 

Tweede zaak. 

( GEWlEENSCHAPPELIJKE VERZEKERINGSKAS 
« LA BELGIQUE INDUSTRJELLE n, 

T. VANDEVIJVER.) 

ARREST (ve1·taling). 

HET HOF; - Gelet op het bevel-
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schrift van 15 oktober 1973 van d e eerste 
voorzitter van het Hof van cassatie, 
waarbij beslist wordt dat de zaak in 
voltallige zitting zal behancleld worden ; 

Gelet op het bestreden arrest, op 
10 januari 1973 gewezen door h et. Ar
b eidshof te Brussel ; 

Over het midclel, afgeleicl uit de schen
ding van de artikelen 2 van h et Bm·ger
lijk W etboek, 1, 4, 6 van de wet ten 
betreffende de vergoeding der scbacle 
voortspru.itencle uit de arbeidsongevallen, 
gecoorclineercl bij koninklijk besluit van 
28 september 1931, aangevulcl en gewij 
zigd, wat de voormelde artikelen betreft, 
door de besluitwet van 9 jtmi 1945, 
artikel 1, door de wet van 10 juli 1951, 
artikelen 1, 2, 5, 6 en 8, door de wet 
van 17 juli 1957, artikelen 1 en 2, door 
de wet van 27 jtmi 1969, artikel 47, § 1, 
in onclerhavig geval van toepassing 
hoewel thans opgeheven door de wet van 
10 april 1971, a.rtikel 104, 4°, hieroncler 
aangecluid, en voor zoveel als noclig uit 
de schending van de artikelen 1, 10, 12, 
13, 18, 21, 34, 35 en 106 van de wet van 
10 april 1971 op de arbeiclsongeva.Jlen, 
in "' erking getreden op 1 januari 1972 
bij toepassing van het koninklijk be
sluit van 25 oktober Hl71, 

do01·dat het arrest, na bij wijziging 
van b et beroepen vonnis te hebben ver
klaarcl clat het ongeval waarcloor d e man 
van verweerster getroffen is zich op de 
weg van h et werk heeft voorgeclaan, 
beschikt cla.t er voor. de berekening van 
de aan de rechthebbenden toekomencle 
renten een oncl<Jrscheid moet gemaakt 
worden tussen de periocle die 1 januari 
1972, datum van de inwerkingtrecling 
van de nieuwe arbeidsongevallenwet, 
voorafgaat en de periode van na die 
datum, daar het basisloon dat voor de 
eerste periocle in aanmerking moet wor
den genomen, niet hoger mag zijn clan 
200.000 frank, terwijl voor de tweede 
de berekeni11g van de renten ten deze 
moet worden vastgestelcl op basis van 
het werkelijke loon van de getroffene, 
dit is 231.909 frank, 

te1·wijl bet recht op de forfaitaire ver
goeding van de schadelijke gevolgen van 
een dodelijk arbeiclsongeval op defini
tieve wijze ontstfta,t door het feit zelf 
van het overlijden ; bij gebrek aan een 
duiclelijk door de wetgever uitgedrukte 
wil om d e toepassing van de 11ieuwe wet 
uit te breiden tot de gevolgen v~>n het 
doclel ijk arbeidsongeval clat zich voor
deed v66r haar in" erkingtreding- haar 
zodoende een terugwerkende kracht ver-

lenencle - de aan de wecluwe en aan de 
minderjarige kinderen van de getroffene 
van een clergelijk ongeval nit te keren 
rente uitsluitencl client berekencl te 
worden op basis van de wet die van kracht 
was op de dag waarop de gebeurtenis 
die het recht op de vergoeclmg doet ont
staan zich heeft voorgeclaan, betzij ten 
cleze op 27 cleC'ember 1968, clag waa10p 
de getroffene overleed : 

Overwegenclt dat, wanneer een wets
bepaling die de berekeningswijze. regelt 
van de vergoeclingen uit een arbeids
Oilgeval of uit een ongeval op de weg van 
of naar het werk worclt gewijzigcl, de 
rechter in principe de 11ieuwere wetsbe
palulg moet toepassen niet enkel op de 
vergoedingen verschulcligcl aan de getrof
fene of zijn r echtlwbbenden uit hoofde 
van een ongeva.J clat zich na de inwer
kingstelling heeft voorgeclaan, maar te
vens op de vergoeclingen ver13chuldigd 
uit hoofcle van d e gevolgen van een vroe
ger ongeval, die ontstaan of zich voort
zetten na clit in werk.ing treden, tenware 
de vergoedil1g op clit ogenblik reeds 
definitief was vastgesteld ; 

Overwegende clat artikel 6, lid 6, van 
de gecoorclineercle wetten va.n 28 sep
tember 1931 bepaalcle clat een jaarloon 
in aanmerking komt tot beloop van cleze 
som voor de vaststelling van de vergoe
dingen; 

Dat artikel 39, lid 1, van de wet van 
10 april 1971, in ·werking getreden op 
1 januari 1972, het plafoncl heeft verhoogd 
tot 300.000 frank; 

Overwegencle clat uit h et bestreclen 
arrest blijkt clat het ongeval de cloocl 
van de getroffene h eeft veroorzaakt en 
dat geen enkele vergoecling clefinitief 
werd vastgestelcl v66r 1 j anuari 1972 ; 

Overwegencle clat, om het bedra.g te 
bepalen van de renten die tot 31 decem
ber 1971 aan de rechthebbenclen van de 
getroffene toekomen, h et arbeiclshof het 
plafoncl, bepaald in artikel 6, lid 6, van 
de gecoorclineercle vvetten, in acht heeft 
genomen, en, om de renten te bepalen clie 
vanaf 1 januari 1972 verschulcligcl zijn, 
artikel 39, lid 1, van de wet van 10 april 
1971 heeft toegepast ; 

Overwegencle clat door a.Jdus te beslis
sen, het arrest geen terugwerkencle luacht 
heeft toegekencl aan het voormelde arti
kel 39; dat h et clerha.]ve noch artikel 2 
van het Bm·gerlijk Wetboek noch de 
·andere in het midclel aangehaalcle wets
bepalingen heeft geschonden ; 

Dat het midclel naar recht faalt ; 
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Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt eiseres in de kosten. 

19 december 1973. - 3e kamer. -
Voo1·zitte1·, de H. Polet, ra.adsheer waar
nemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, de 
H. Janssens. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Krings, advocaat-generaal. -
Pleite1·s, de HH. Simont en van Heeke. 

Op dezelfde dag is een arrest in dezelfde 
zin gewezen op een cassatieberoep tegen 
een arrest van het Arbeidshof te Brussel 
van 23 november 1972 inzake de gemeen
scha.ppelijke verzekeringskas « La Bel
gique industrielle » tegen Scheerens. 

Dm·de zaak. 

(TRIMBOLI, T. «CAISSE COMMUNE D'ASSU
RANCE DE L'INDUSTRIE CHARBONNIERE 

DES BASSINS DE CHARLEROI ET DE LA 
BASSE-SAll'lBRE >> .) 

ARREST (ve1·taling). 

HET HOF ; - Gelet op h et bevel
schrift van 15 oktober 1973 van de eerste 
voorzitter van het Hof van cassatie, 
waarbij beslist wordt dat de zaak in 
voltallige zitting zal behandeld worden ; 

Gelet op het bestreden arrest, op 
16 januari 1973 gewezen door het Ar
beidshof te Luik ; 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 2 van het Bm·ger
lijk W etboek, 6, lid 6, van de wetten 
betreffende de vergoeding der schade 
voortspruitende uit arbeidsongevallen, 
gecoordineerd bij het koninldijk besluit 
van 28 september 1931, gewijzigd bij de 
artikelen 6 van de wet van 10 juli 1951 
en 1, 1°, van de wet van 11 januari 1963, 
12, 13, 34, 39, 104, 106 van de wet van 
10 april 1971 op de arbeidsongevallen 
en 1 van het koninldijk besluit van 25 ok
tober 1971 tot vaststelling van de datum 
van de inwerkingtreding van de wet van 
10 april 1971 op . de arbeidsongevallen, 

dom·dat h et arrest, na t e hebben vast
gesteld dat de man van eiseres op 28 ok
tober 1971 door een dodelijk ongeval 
werd getroffen en dat h et basisloon van 
de getroffene 258.328 frank bedroeg, 1 

heeft beslist dat, met toepassing van 
artikel 6, lid 6, van de zoeven genoemde 
gecoorclineerde wetten, het in aanmerking 
te nemen basisloon niet hoge.r mocht zijn 
dan 200.000 frank en dit zowel voor de 
periode n a als voor die v66r 1 januari 
1972, 

tm·wijl het beginsel van de niet-terug
werking van de wetten, in artikel 2 van 
het Burgerlijk W etboek neergelegd, ten 
deze aldus moest worden ge'interpreteerd 
dat voor de periods na 1 januari 1972, 
op welke datum luachtens de artike
len 106 van voornoemde·wet van 10 april 
1971 en 1 van voormeld koninklijk be
sluit van 25 oktober 1971 die wet van 
10 april in werking trad, geen toepassing 
moest gemaakt worden van de bepalingen 
van artikel 6 van de genoemde gecoordi
neerde wetten, daar deze werden opge
heven bij artikel 104 van voornoemde 
wet van 10 april 1971 , maar wel van de 
bepalingen van d e artikelen 34 en 39 
van deze wet, waaruit voortvloeide dat, 
aangezien het basisloon van de getroffene, 
in de zin van genoemd artikel 34, 
258.328 frank bedroeg; en dit loon het 
in dit artikel 39 bepaalde m aximum van 
300.000 frank niet te boven ging, . het 
basisloon van 258.328 frank in aanmer-· 
king moest genomen worden vanaf 
1 januari 1972, hoewel het om een dode
lijk ongeval ging, omdat de vergoedingen 
van de artikelen 12 en 13 van de genoem
de vYet van 10 april 1971 ertoe strekken 
de schade te vergoeden die de recht
hebbenden van de getroffene lijden we
gens h et derven van het gedeelte van 
de inkomsten van de getroffene waarvan 
hij htm het genot verschafte, en omdat 
doze sch ade niet ogen blikkelijk is, doch 
zich uitstrekt in de tijd na het overlijden 
van de getroffene : 

Overwegende dat, wanneer een wets
bepaling die de berekeningswijze regelt 
van de vergoedingen uit een arbeids
ongeval of uit een ongeval op de weg van 
of naar het werk wordt gewijzigd, de 
rechter in principe de nieuwere wetsbe
paling moet toepassen Piet enkel op de 
vergoedingen verschuldigd aan de ge
troffene of zijn rechthebbenden uit hoofde 
van een ongeval dat zich na de inwer
kingtreding heeft voorgedaan, maar te
vens op de vergoedingen verschuldigd 
uit hoofde van de gevolgen van een vroe
ger ongeval, die ontstaan of zich voort
zetten na dit in werking treden, tenware 
de vergoeding op dit ogenblik reeds defi
nitief was vastgesteld ; 

Overwegende dat artikel 6, lid 6, van 
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de gecoordineerde wetten van 28 sep
tember I93I bepaalde dat een jaarloon 
dat 200.000 frank te boven gaat slechts 
in aanmerking komt tot beloop van deze 
som voor de vaststelling van de vergoe-
dingen; , 

Dat artikel 39, lid I, van de wet van 
IO april I971, in werking getreden op 
I jamui.ri I972, het plafond h eeft ver
hoogd tot 300.000 frank; 

Overwegende dat uit het bestreden 
arrest blijkt dat het ongeval de dood v an 
de getroffene heeft veroorzaakt en dat 
geen enkele vergoecling definitief werd 
vastgestelcl v66r I januari I972; 

Overwegende dat derhalve, door te 
beslissen dat de bij de berekening van het 
bedrag van de vanaf l januari I972 ver
schuldigde vergoeding in aamuei'king 
te n emen bezolcliging niet hager mocht 
zijn dan 200.000 frank, het arrest d e 
artikelen 2 van h et Bnrgerlijk 'IVetboek 
en 39, lid I, van de wet van IO april I971 
schendt; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die reclenen, vernietigt het bestre
den arrest; beveelt clat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de kant 
van de vernietigde beslissing ; veroor
deelt verweerster in de kosten ; ver
wijst de zaak naar bet Arbeidshof te 
Brussel. 

I9 december I973. - 3• kamer . -
V oo?·zitte?·, de H. Polet, raadsheer 

·waarnemend voorzitter. - Ve?·slaggeve?·, 
de H. Janssens. - Gelijklttidencle con
clttsie, de H. Krings, advocaat-generaal. 
- Pleite1·s, de HH. Bayart en Van Ryn. 

I e KAMER. - 20 december 1973. 

I 0 INKOMSTENBELASTINGEN. 
WETBOEK VAN DE INKOMSTENBELAS
TINGEN, ARTIKEL I2, § I , 2°. - PER
SONENBELASTING EN VENNOOTSCHAPS
BELASTING . lNKOMSTEN VAN 
ROERENDE KAPITALEN. - TERUGBETA
LING, DOOR EEN VENNOOTSCHAP, VAN 
EEN DEEL VAN HAAR KAPITAAL . -
TERUGBETALING TEN GEVOLGE VAN 
EEN BESLISSING VAN DE ALGEMENE 
VERGADERING, OVEREENKOMSTIG ARTI
KEL 72 VAN DE GECOORDINEERDE 
WETTEN OP DE HANDELSVENNOOT
SCHAPPEN. - VOORWAARDEN WAAR -

ONDER DEZE TERUGBETALING NIET 
WORDT AANGEMERKT ALS EEN INKO

. l\1:EN UIT AANDELEN OF UIT DAARMEE 
GELIJKGESTELDE DEELBEWIJZEN. 

2° BEWIJS . - BEWIJS DOOR GESCHRIFT. 

- BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN. -
DIRECTE BELASTINGEN. ARREST 
DAT EEN AKTE TER ZIJDE LAAT 01\IDAT 
ZE FICTIEF IS. - GEEN SCHENDING 
VAN DE BEWIJSKRACHT VAN DEZE 
AKTE. 

I 0 Om cle gecleeltelijlce tentgbetaling van 
het lcapitaal van een vennootsclmp, 
ten gevolge van een beslissing van haa1· 
algemene ve?·gacle?·ing ove?'eenkornstig 
a1·tilcel 72 van cle gecoi:h·clinee?'Cle wetten 
op cle hanclelsvennootschaJJpen, niet aan 
te me1·lcen ols een inlcomen ttit oanclelen 
of t tit daa?'mee gel~jlcgestelde cleelbe
wijzen, mag cleze ve?'?ninde?·ing geenszins 
gesimulee?'Cl zijn; cle ?'echte?' lean wette
lijlc beslissen dat een doO?' de algemene 
ve?·gacle?'ing besloten lcapitaalsve?'?nincle
?'ing gesinmlee?'Cl is , als hij vaststelt clat 
cliezelfcle algemene ve?·gacle?·ing, te?'
zelfcle?·tijcl, oolc beslist heeft haem· oo?'
sp?'Onlcel~jlc kapitaal wee?' samen te 
stellen cloo?' opneming van ?'eecls be 
laste ?'ese?·ves, ten bel ope van een becl1·ag 
clat gelijlc is aan clat van het bij ham· 
ee1·ste beslissing volgesto?·te lcatJitaal (I). 
(Art. I2, § I, 2° W.I.B.) 

2° De bew~jslcmcht van een alcte wo?'Clt 
niet geschonclen doo?' het a?'?'est clat 
cleze alcte te?' zijde laat omclat cleze 
jictiej en gesimtdee?'Cl is (2). (Artt. l3I9, 
I320 en I322 B.W. ) 

(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « VERRERIES 
ET GOBELETTERIES DOYEN ll, T. BEL
GISCHE STAAT, MINISTER VAN FINAN
CIEN.) 

ARREST (ve1·taling) . 

HET HOF ; - Gelet op het bestreclen 
arrest, op 5 december I972 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

Over h et middeJ a.fgeleicl nit de schen-

(1) Raaclpl. cass. , 5 november 1963, reclenen 
(Bull. en PASIC., 1964, I, 252). 

·(2) Cass., 5 november 1963, in cle vorige 
noot vermelcl. Zie ook cle 1ioot get. I:V.G., 
onder cass., 23 m ei 1961 (B11ll. en Pas rc. , 
1961, I, 1015), blz. 1016. 
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ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 780 van het Gerechtelijk Wetboek, 
1319, 1320, 1349, 1353 van het Burger
lijk Wetboek, 12, § 1, 2°, 246 van het 
W etboek van de inkomstenbelastingen 
gevoegd bij het koninklijk besluit van 
26 februari 1964 houdende coi:irdinatie 
van de wetsbepalingen betreffende de 
inkomstenbelastingen en 72 van de wet
ten op de handelsvennootschappen, ge
coi:irdineerd bij het koninklijk besluit van 
30 november 1935, 

doo1·dat het arrest erop wijst dat de 
doeleinden van de buitengewone alge
lnene vergadering vim aandeelhouders 
van eiseres dd. 19 december 1963, die 
besloot tot vermindering van het maat
schappelijk kapitaal en vervolgens tot 
verhoging van dit kapitaa l m et een 
gelijkwaa.rdig bedrag, door opneming 
van reserves, erin bestonden eensdeels 
voldoening te schenken aan zekere 
aandeelhouders die een dee! van hun 
inbreng wensten terug te nemen en 
anderdeels het luediet van de vennoot
schap te handhaven ten aanzien van de 
banken en andere financiele instellingen 

· waarvan de vaste waarborg blijkbaar zou 
zijn afgenomen ten b elope van de vermin
daring van het maatschappelijk kapitaal , 
en uit deze enkele vaststellingen afleidt 
dat « d e door de algemene vergadering 
genomen beslissing om h et kapitaal te 
verminde.ren n iet overeenkwam met de 
werkelijke wil van verzoekster die deze 
vermindering niet verlangde, doch enkel 
een uitkering van 750 frank p er kapi
taalsaandeel ; dat de gezamer lijke b e
slissingen van deze vergadering wellicht, 
door een rechtsfiguur, de oorsprong en 
de aard van bepaalde bestanddelen van 
het maatschappelijk kapitaal h ebben ge
wijzigd, doch zonder dit te verminderen, 
en dat eruit blijkt dat het proces -verbaal 
van de vergadering, voor zover . hierin 
wordt vermeld d2t zij b eslist het kapitaal 
gedeeltelijk terug te betalen, door simu
la-tie is aangetast ,, 

te1·wijl, ee1·ste oncle1·deel, h et arrest dat 
kennelijk de beweegreclenen van de 
beslissing van genoemde algemene ver
gadering van aa.ndeelhouders verwart 
met het juridisch middel dat zij zou aan
gewend hebben, geen passend antwoord 
geeft op het bij conclusie s.angevoerd 
middel van eiseres , hierop gegrond « dat 
het zoncler belang is dst het onmiddel
lijk economisch resultaat van de ver
.richtingen hetzelfde is a.Js dat van een 
eenvoudige uitkering van reserves, doch 
dat h et gekozen rniddel fiscaa.] en voor
Iopig voor de vennootschap of voor haar 

aa.ndeelhouders gunstiger is, dat de ad
ministratie niet mag weigeren rekening te 
houden m et de rechtshandelingen van 
de belastingplichtigen op grond dat 
daardoor minder belastingen betaald 
worden , zelfs indian dit h et doel was van 
d 9 partijen bij ·de h andeling, en dat de 
belastingplichtigen het recht h ebben te 
kiezen hoe zo weinig mogelijk belastingen 
te betalen, van het ogenblik dat dit zon
der bedrog geschiedt, dit wil zeggen clat 
zij oprecht a ile gevolgen van hun keuze 
aanvaarden , (schending van de arti
kelen 97 van de Grondwet en 780 van 
bet Gerechtelijk Wetboek), en het arrest 
a ldus niet wettelijk vaststelt dat de 
algemene vergadering niet de bedoeling 
had aile gevolgen van het door h aar geko
zen juridisch middel t e dragen (schen
ding van d ezelfde bepalingen en van de 
artikelen 1349, 1353 van het Burgerlijk 
W etboek en 246 van het Wetboek van 
de inkomstenbelastingen) ; 

tweede onde1·deel, het bestreden arrest, 
dat steunt op de vermeldingen zelf van 
het proces-verbaal van de a lgemene ver
gadering van d e aandeelhouders van 
eiseres van 19 dece.mber 1963, zonder 
zich te beroepen op andere extrinsieke 
elementen van deze alde dan de beweeg
redenen van de opeenvolgende beslis
s ingen die ze bevt~t, en hoewel het uit
drukkelijk de regelm.atigheid van de 
vorm van de altte erkent, de bewijskrach t 
van die akte miskent door een draag
wijdte eraan te geven die niet te verenigen 
is met de !dare en duidelijke bewoordin
gen ervan (schending ven de artike
len 1319 en 1320 van h et Burgerlijk 
Wetboek) of a lthans onwettelijk h et 
gefingeerd karakter van deze altte afleidt 
uit de enkele vaststellin g van de beweeg
redenen op grond waarvan de aandeel
h ouders, nada.t zij hebben beslist het 
kapitaal te verminderen met t erugbeta
ling van 750 frank voor elk aandeel door 
aanrekening op het volgestorte kapitaal 
en verklaard dat d eze beslissing over
eenkomstig d e wet eerst definitief wordt 
zes maanden na de bekendmaking in 
de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, 
vervolgens tot een nieuwe kapitaals
verhoginghebben besloten door opneming 
van reserves (schending van de artike
len 1349, 1353 van het Burgerlijk "\Vet
hoek en 246 van het W etboek van de 
inkomstenbelastingen ); 

de1·de onde1·deel, de wet geen onder
scheid m aakt naargelang een regelmatige 
b eslissing tot vermindering .van het ma.at
schappelijk kapitaal overeenkomstig de 
bepalingen van artik el 72 van de wetten 
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op de hanclelsvem1ootschappen al clan 
niet gevolgcl worclt, al is het in clezelfde 
akte, door een beslissing tot kapitaals
verhoging door opneming van reserves, 
en het arrest derhalve, onder voorwendsel 
van simulatie en aan de hand van een 
onjuiste uitlegging van de bedoeling van 
de algemene vergadering van de aandeel
houders, de gelcligheid van de eerste 
beslissing aan een voorwaarde . oncler
werpt, waarvan geen sprake is in arti
kel 12, § 1, 2°, van het vVetboek van de 
inkomsten belastingen en k:rachtens welke 
a p1·io1'i als gefingeercl moet worden be
schouwd en de toepassing van die wets
bepaling niet mogelijk maakt elke be
slissing tot vermindering van het maat
schappelijk kapitaal, die genomen is 
doch al dan niet dadelijk gevolgd wordt 
door een beslissing tot verhoging (schen
cling van genoemcl artikel 12, § 1, 2°, 
van het W etboek van de inkomstenbe
lastingen en, bovenclien, van artikel 72 
van de wetten op de handelsvennoot
schappen) : 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat het arrest, na te 
hebben gezegd « dat artikel 12, § 1, 2o, 
van het W etboek van de inkomstenbe
lastingen de gehele of gedeeltelijke 
terugbetaling van het ma.atschappelijk 
kapitaal als belastbare inkomsten be
schouwt » en « slechts uitzonclering op 
deze aanslag maakt voor de terugbetaling 
uitgekeerd ter uitvoering van een regel
matige beslissing tot vermindering van 
het maatschappelijk kapitaal, getroffen 
overeenkomstig de voorschriften van 
artikel 72 van de wetten op de handels
vennootschappen », erop wijst clat de 
voorwaarden van deze uitzondering zijn : 
« 1° de nooclzaak van een terugbetaling 
van het werkelijk volgestort kapitaal, 
2° de noodzaak van de verminderi:ng van 
het maatschappelijk kapitaal, 3° de nood
zaak artikel 72 van de wetten op de 
handelsvennootschappen na te komen »; 
dat bet vaststelt dat de tweede voor
warrde, wat de groncl betreft, niet ver
vuld is omdat uit de vermelde; gegevens 
blijkt « dat, hoewel verzoekster (thans 
eiseres) oorspronkelijk van plan was ge
weest haar maatschapj:ielijk kapitaal te 
verminderen, zij deze vermindering in 
v. erkelijkheid niet heeft kmmen uitvoe
ren, omdat de noodzaak haar krecliet, 
i:nzonderheid bij banken en andere 
.financiele i:nstellingen, te vrijwaren haar 
clit belette » ; clat het eruit afleidt 
dat door in het maatschappelijk kapi
taal een bedrag van vier miljoen, dat 

werkelijk volgestort we1d en moest wor
den terugbetaald, te vervangen door 
een gelijkwaarclig bedrag van vier Iuil
joen belaste reserves « wat verzoekster 
werkelijk gewild heeft is de vervanging 
en niet de vermindering van het maat
schappelijk kapitaal, welke vermi:ndering 
een conditio sine q~w non is voor de 
vrijstelli:ng waarvan sprake in arti
kel 12, § 1, 2°, van het Wetboek van 
de inkomsten belastingen, dat verwijst 
naar artikel 72 van de wetten op de 
vennootschappen » en dat clientengevolge 
« de beslissing van de algemene vergade
ring tot vermi:ndering niet overeenkwam 
met de werkelijke becloeling van ve.r
zoekster, die deze verminclering niet 
·wenste, doch enkel een uitkering van 
750 frank per kapitaalsaancleel »; 

Overwegencle clat het arrest aldus 
passencl antwoordt op de conclusie van 
eiseres en wettdijk beslist dat de alge
mene vergaclering niet de becloeling had 
alle gevolgen van het door haar gekozen 
jmidisch middel te dragen, namelijk 
haar kapitaal werkelijk te vermincleren ; 

W at het tweecle onclerdeel betreft : 

Overwegende clat om te beslisse11 da.t 
het proces-verbaal van de buitengewone 
algemene vergaclering van aandeelhou
ders van 19 december 1963 betreffencle 
de vermi:ncleri:ng van het maatschappe
lijk kapitaal van eiseres door simnlatie 
is aangetast, in zoverre daari:n melding 
worclt gemaakt van de beslissing om het 
maatschappelijk kapitaal gedeeltelijk te
rug te betalen, het arrest ste1.mt op de 
gelijktijdige beslissi:ng van dezelfde ver
gaclering om, door opneming van reeds 
belaste reserves, dit maatschappelijk ka
pitaal te verhogen met een bedrag dat 
gelijk is aa.n dat van de vermindering 
van het volgestorte kapitaal ; 

Dat door het bestaan van de si:mnla
tie af te leiden zovvel nit dit element als 
nit andere elementen die in het antwoord 
op het eerste onderdeel van het middel 
zijn overgenomen, het arrest de bewijs
lu·acht van clit proces-verbaal niet heeft 
miskend; 

Dat het evenmin uitsluitend ste1.mt op 
de beweegrede11en van de aancleelhou
clers waarmee het wettelijk rekening 
kon houclen ter rechtvaardiging VIH1 cleze 
vaststelling ; 

Wat het derde onderdeel betreft : · 

Overwegende dat uit de antwoorden op 
het eerste en het tweede onclercleel van 
het midclel blijkt clat het arrest wettelijk 
het gesimuleerde karakter heeft vast ... 
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gesteld van de beslis;>ing van de algemene 
vergadering tot vermindering van het 
maatschappelijk kapitaal. van eiseres, 
hetgeen een bestanddeel is van een enkele 
complexe verrichtin.g ; 

Dat het arrest derhalve de in clit onder
dee! vermelde wettelijke bepalingen niet 
heeft geschonden; 

Dat geen enkel ondercleel van het 
middel kan worden aangenomen ; 

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

20 december 1973. - 1° kamer. -
V oo1·zitte1·, Baron Richard, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, 
de H. Screvens. - Gelijkluidende con
clusie, de H. Colard·, advocaat-genera.al. 
- Pleitm·s, . de HH. de Longueville en 
Fally (de eerste van de balie te Brussel). 

1 e KAMER. - 20 december 1973. 

lO BEWIJS.- BEWIJS DOOR GESCHRIFT. 
- BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN. -
DIRECTE BELASTINGEN. - BALANS 
EN OVEREENKOMST. BESLISSING 
WAARIN VAN DEZE STUKKEN SLECHTS 
GEWAG WORDT GEMAAKT OM ER EEN 
NIET BEKRITISEERDE VASTSTELLING UIT 
AF TE.LEIDEN. - GEEN SCHENDING VAN 
DE BEWIJSKRACHT VAN DE _ AKTEN. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN. 
AFTREK VAN DE BEDRIJFSUITGA VEN 
EN -LASTEN. BEHEERDER VAN 
EEN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP DIE 
ZICH BORG HEEFT GESTELD VOOR 
SCHULDVORDERINGEN DOOR EEN DERDE 
TEN VOORDELE VAN DEZE VENNOOT· 
SCRAP BIJ HAAR OPRICHTING INGE
BRACHT. - BEDRAG DOOR DEZE BE
HEERDER BETAALD TER UITVOERING 
VAN DEZE BORGSTELLING. - BETALING 
DIE VOOR DEZE BEHEERDER GEEN BE· 
DRIJFSUITGAVE IS . 

3° REDENEN VAN DE VONNISSEN 

(1) Cass., 8 december 1972 (A1·r. cass., 
1973, blz. 347) ; vgl. cass., 8 november 1973, 
sup1·a, blz. 282. 

(2) Raadpl. cass., 4 november 1929 (Bull. 
en PAsrc., 1930, I, 17), 30 januari 1962 (ibid., 
1962, I, 632); 14 mei 1968 (A1'?', ca.ss., 1968, 
biz. 1135); 8 september 1972 (ibid., 1973, 
biz. 34). 

EN ARRESTEN.- DIRECTE BELAS
TINGEN.- BIJ CONCLUSIE VOORGEDRA
GEN VERWEER DAT TER ZAKE NIET 
MEER DIENEND IS WE GENS DE VAST· 
STELLINGEN VAN DE RECHTER. 
GEEN VERPLICHTING VOOR HEll'!: HIEROP 

TE ANTWOORDEN. 

40 CASSATIEMIDDELEN. - DIRECTE 
BELASTINGEN.- MIDDEL TEN BETOGE 
DAT Ol' DE CONCLUSIE NIET IS GEANT· 
WOORD. - PASSEND EN ONDUBBEL· 
ZINNIG ANTWOORD. - MIDDEL DAT 
FEITELIJKE GRONDSLAG MIST. 

1 o De bewijskmcht van de akten woTdt 
niet geschonden doo1· de 1·echte1· die, zon
cle?· de j~tistheid van cle ve1·melclingen 
van een balans of van cle bepalingen 
van dive1·se st~dclcen te ontkennen, van de 
sclwiftu?·en hie1·in slechts gewag maakt 
om e1· sommige niet betwiste of bek?·iti
see?·de feitelijke vaststellingen ~tit af 
te leiden (1). (Artt. 1319, 1320 en 
1322 B.W.) 

2° Geen aft?·ekbm·e uitgave is, V001' de 
behee1·de1· van een naamloze vennootschap 
die zich bo1·g heeft ·gesteld vooT door 
de1·den bij de opTichting van de vennoot
schap ingebmchte schuldv01·de1·ingen, 
de uitgave die hij te1· ~titvoe1·ing van die 
vm·bintenis heeft moeten doen (2). (Ar
tikel 44, lid 1 W.I.B.) 

3° De ?'echte?' is niet ve1-plicht andeTs te 
antwoo1·den op een bij conclusie vooT
ged?·agen ve1·wee1·, dat niet meeT te1· 
zake dienend is wegens de vaststellingen 
van zijn beslissing (3) . (Art. 97 Grand
wet.) 

4° Feitelijke gTondslag mist het midclel 
ten betoge clat op een 1·egelmatig bij 
conclusie voo1·gecl1·agen ve1·wee1· niet is 
geantwo01·cl, te1·wijl hie1·op in de best?"e
clen beslissing passencl en onclubbel
zinnig is geantwoo1·d (4). 

(NEWMAN, T. BELGISCHE STAAT, 
MINISTER VAN FINANCrEN.) 

ARREST (ve1·taling). 

RET HOF ; - Gelet op h et bestreclen 

(3) Cass., 3 maart 1970 (A?'?'. cass., 1970, 
biz. 620) . 

(4) Cass., 13 juni 1967 (A1'1', ca.ss., 1967; 
biz. 1252) ; vgl. cass., 19 oktober 1973, SUJJ?'a, 

biz. 208. 
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arrest, op 2 januari 1973 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1-1°, 6-3°, 20-2°, 
b, 43-1o, 2o, 3o, 44 van het Wetboek 
van de inkomstenbelastingen, 1, 12, 20, 
23 van het koninklijk besluit nr. 185 van 
9 juli 1935 op de bankcontrole, 1315, 
1319, 1320, 1322 van het Bmgerlijk 
Wetboek, 870 van het Gerechtelijk 
Wetboek en g7 van de Grondwet, · 

doo1·dat, ter verwerping van het beroep 
dat eiser op 2 september 1970 had inge
steld tegen de beslissing op 28 juli 1970 
gewezen d_oor de gewestelijke di~·ecte~u· 
der belastingen te Brussel, eerste directw, 
welke ongegTond verklaart d e reclama
ties die eiser op 14 maart 19(?7, 20 okto
ber 1967, 6 februari 1968 en 5 april 1968 
had ingediend tegen de aanslagen welke 
te zijnen laste werden gevestrgcl voor 
d e aanslagjaren 1964 bij navorclering van 
rechten in 1966, 1965 bij navordering 
vanrechten in 1967, 1966 bij navorclering 
van rechten in 1967 en 1967 bij navorde
rino- van rechten in 1968, voor zover ze 
wilden cloen aannemen clat een bedrijfs
verlies uitmaakte·en derhalve aftrekbaar 
was een verlies van 7.992.012 frank dat 
eiser in 1963 had· geleclen in uitvoering 
van een verbi.ntenis tot borgstelling die 
hij op 7 augustus 1959 op vei·zoek van 
de revisor van de naamloze vennootschap 
Geoffrey's Bank, waarvan hij aancleel
houder en beheerder is, had aangegaan 
en welke op 12 jtmi 1961 werd bevestigd, 
om cleze verillootschap te vrijwaren voor 
h et niet door de reeds verstrekte waar
borgen geclekte verlies dat zou voort
vloeien uit de vereffening van een spe
ciale rekening die bij de oprichting va? 
de naa1nloze vennootschap Geoffrey s 
Bank door omvorming van de vennoot
schap bij wijze van eenvouclige geld
schieting Bank J. en A. Van den Berghe 
werd aa-i1gelegd krachtens een overeen
komst . op 27 juni 1958 gesloten tussen 
eiser en de vennoten-zaakvoerders van 
de vennootschap bij wijze van eenvoud!ge 
geldschieting en waarin werd . voorzren 
in de inschrijving op deze spemale reke
ning van d e onzekere activa van de 
Bank J. · en A. Van den Berghe op 
30 jm1i 1958, terwijl het afsluiten van 
deze speciale rekening op 30 ,itmi 1963 
wercl vastgesteld, het arrest, clat, ener
zijds, overweegt dat (( het litigieuze 
verlies een nasleep is van een toestand 
van v66r de oprichting van de naamloze 
vennootschap, dat het gaat om een ver
lies in verband met oude schulclvorde
ringen die in de naamloze vennootschap 

werden ingebracht door de vroeg~re 
vennootschap bij wijze van eenvou~ge 
geldschieting en in de spemale rekenmg 
zijn vermeld », hieruit afleidt dat « ver
zoeker, thans eiser, dus niet als afge
vaardigd beheerder van de naamloze 
vennootschap zijn waarborg verstrekt en 
het bedoelcle verlies geleden heeft, doch 
als kapitalist die het raaclzaam heeft 
geoordeeld een verloren kapitaal te ver
vangen " en anderzijds, na te hebben 
gezegd clat eiser « de risico's in verband 
met de overname van de vennootschap 
bij wijze van eenvoudige geldschieti.ng 
en · inzonderheid van de spemale reke
ning heeft km1nen en moeten schatten », 
« dat clit kapitaal reeds verloren was ten 
tijde van de zeer aanzienlijke beleggingen 
van verzoeker, thans eiser, in de naam
loze vennootschap », en dat « de sane
ringsmaatregelen (kari taalvermin~ering, 
afschrijving van clubreuze vordermg.e1?-, 
het tot stand brengen van een provrsre 
van 9.948.550 frank die gevoegd moet 
worden bij d e p ersoonlijke waarborg van 
de consorten Van den Berghe voor 
5.500.000 frank) in het onderhavige 
geval niet pertinent zijn », m et inbe
schouwingneming van cleze n:aat.regelen 
enkel in het kader van de verrwhtmg van 
restructuratie van de vennootschap bij 
wijze van eenvoudige geldschieting, zon
der rekening te houden met lllm boek
houdlumdige betekenis, en na er boven
dien aan toegevoegd te hebben dat 
« er wel op client gewezen te worden da.t al 
vanaf 20 mei . 1958, reeds voordat de 
overeenkomst van 27 juni 1958 werd 
ondertekend, de waarborg van de con
sorten Van den Berghe als opgeslorpt 
werd beschouwd », besluit « dat het 
verlies van verzoeker dus een verlies is 
van kapitalen die als aandeelhouder van 
een naamloze vem1ootschap werden be
legd en niet een bedrijfsuitga-ve of -last 
die hij als afgevaardigd beheerder heeft 
gedragen om belastbare inkomsten te 
verkrijgen of te behouden >>, 

te1·wijl ee1·ste ondm·deel, de door het Hof 
van ber~ep te Brussel in aanmerk~n~ 
genomen omstancligheid dat het lrtr
gieuze verlies werd geled en op schuld
vorderingen die door ~e vennoot~c~ap 
bij wijze van eenvoudrge geldschretmg 
Bank 'J. en A. Van den Berghe in de 
naamloze vennootschap Geoffrey's Bank 
werden ingebracht, niet beslissend is 
om van het bedoelde verlies al clan niet 
een bedrijfsverlies te maken ; het arrest, 
door op grand van deze enkele va~t
stelling te besluiten clat ~iser deze rut
gave niet als afgevaardigd beheerder 
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.h~eft gedragen, het begrip bedrijfsuit

.gave heeft miskend (schending van de 
artikelen 1-1°, 6-3°, 20-2°, 3°, en 44 van 
bet Wetboek van de inkomstenbelastin
.gen) en bovendien een gebrekkige logica. 
vertoont (schending van artikel 97 van 
de Grondwet); het arrest in elk geval 
.geen antwoord geeft op het middel in 
de conclusie, die regelmatig door eiser 
werd genomen ter rechtvaardiging van 
de aftrekbaarheid van bet verlies, da.t 
.zich beroept op zijn m orele en materiiile 
belangen a ls afgevaardigd beheerder 
van de naamloze vennootschap Geoffrey's 
.Bank die trouwens werden bevestigd 
door de bij het dossier gevoegde brief 
van 27 juni 1963 van de Bankcommissie, 
·en op de verklaring, die door de weder
partij niet werd tegengesproken, in zake 
de aanzienlijke verhoging van de inkom
.sten van eiser als afgevaardigd beheerder, 
die ondenkbaar zou zijn ingeval het 
krediet van de vennootschap aan het 
wankelen was gebracht, en bijgevolg 
.artikel 97 van de Grondwet schendt ; 

tweede onde1·deel, de verklaring van het 
J1of van beroep dat h et kapitaal van de 
op de speciale rekening ingeschreven 
.schuldvorderingen reeds verloren was ten 
tijde van de beleggingen van eiser in 
d e naamloze vennootschap. Geoffrey's 
.Bank, in strijd is met de door de revisor 
van de vennootschap goedgekeurde ba
lans op 30 juni 1958 van de vennootschap 
bij wijze van eenvoudige geldschieting 
Bank J. en A. Van den Berghe, zoals 
ze blijkt uit de aide van 18 september 
1958, voor zover ze op het actief, onder 
aftrek van de gevormde provisies, mel
ding maakt van de waarde van de schuld
vorderingen die op de speciale rekening 
dienen gebracht te worden en, bijgevolg, 
de regels schendt die bij de artikelen l, 
12, 20, § 1, en 23 van het koninklijk be
sluit nr. 185 van 9 juli 1935 zijn vast
gesteld, inzonderheid voor zover ze de 
juistheid van d e schrifturen van de 
goeclgekeurde balans en, clerhalve, de 
bewijskracht van deze balans waarbor
gen (schending van voormelcle bepalin
gen van het koninldijk besluit num
mer 185 van 9 juli 1935 en van de arti
kelen 1315 van het Burgerlijk Wetboek 
en 870 van het Gerechtelijk Wetboek); 
het arrest, door in weerwil van de gege
vens van die goedgekeurde balans te · 
verklaren dat dit kapitaa.l verloren was, 
de bewijskracht miskent van de op 30 ju
ni 1958 opgemaakte balans valjl de ven
nootschap bij wijze van eenvoudige 
geldschieting Bank J. en A. Van den 
Berghe, zoals ze blijkt uit de akte van 

18 september 1958 waarin de omvorming 
van de vennootschap bij wijze van 
eenvoudige geldschieting Bank J. en A. 
Van den Berghe wordt vastgesteld 
(schending van de artikelen 1319, 1320 
en 1322 van het Burgerlijk Wetboek); 
deze verklaring van het arrest eveneens 
onverenigbaar is met de gegevens van 
de andere regelmatig voor het hof van 
beroep neergelegde stukken, te we ten, 
voor de schuldvordering Bambino, de 
brief die op 29 september 1958 aan de 
naamloze vennootschap Geoffrey's Bank 
werd gezonden, voor de schuldvorde
r ing ''Villekens, de brief van de curator 
Mr. Heilporn· die de naamloze vennoot
schap Geoffrey's Bank op 14 januari 
1965 heeft ontvangen, voor de schuld
vordering Foresta, de brief van de afge 
vaardigde rechter Bervoets van 6 februari 
1964, voor de schuldvordering Belfroid, 
de uittreksels uit zijn werkloosheids
boekje van oktober 1961, en voor de 
schuldvordering Speliers, het op 13 maart 
1961 meegedeelde ontwerp van verdeling, 
waamit blijkt dat het kapitaal gevormd 
door een gedeelte van de op de speciale 
rekening ingeschreven schuldvorderin
gen, namelijk de schuldvorderingen Fo
resta, Speliers, vVillekens, Belfroid en 
Bambino, slechts werd verloren ingevolge 
gebeurtenissen die zich hebben voorge
daan na de beleggingen van eiser van 
18 september 1958 in de naamloze ven 
nootschap Geoffrey's Bank, en bijgevolg 
de bewijskracht van elk van die stukken 
miskent (schending van de artikelen 1319, 
3120 en 1322 van het Burgerlijk Wet
hoek); deze verldaring van het arrest 
evemnin gerechtvaardigd is ten aanzien 
van de overeenkomst van 27 jtmi 1958 ; 
i1nmers, zo deze overeenkomst bepaalt 
dat de speciale rekening zal bestaan uit 
activa die op 30 jtmi 1958 als onzeker 
worden beschouwd, daaruit echter niet 
mag worden afgeleid, in tegenstelling 
met wat de feitenrechter gemeend heeft 
te lnmnen doen, dat clit kapitaal vanaf 
dat tijdstip verloren was ; de uitlegging 
d oor het arrest onverenigbaar is met de 
bewoordingen van de overeenkomst van 
27 juni 1958 di e tussen eiser en de zaak
voerders van de vennootschap bij w ij ze 
van eenvoudige geldschieting Bank J. en 
A. Van den Berghe werd gesloten ; de 
verklaring dat « dit kapitaal reeds ver
loren ·was ... " in elk geval uit geen enkel, 
ander en tegenstrijdig, stuk voortvloeit 
waarover de partijen hebben kunnen 
discuteren (schending van artikel 1315 
van het Burgerlijk Wetboek en 870 van 
het Gerechtelijk Wetboek); het arrest, 
door niet te zeggen om welke redenen 
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het geen rekening wi.lde houden met de 
gegevens van genoemde balans, stukken 
en overeenkornst als bedoeld in de con
clusie van eiser, niet voldoende naar 
recht met redenen is omkleed (schending 

, van artikel 97 van de Grondwet), zodat 
het arrest, door op grand van de in clit 
onderdeel bekritiseerde redenen niet aan 
t e nemen dat het litigieuze verlies voor 
eiser een bedrijfsuitgave was, de artike
len 1-1°, 6-3o, 20-2°, b, 43-1°, 2o, 3°, en 44 
van het Wetboek van de inkomstenbe
lastingen heeft geschonden ; 

de1·de ondenleel, het arrest, door de ' 
uitsluiting van elke invloed van de 
saneringsmaatregelen getroffen m de 
vennootschap bij wijze van eenvouclige 
geldschieting Bank J. en A. Van den 
Berghe op de beoordeling van de toe
stand van deze vennootschap v66r haar 
mnvonning in de naarnloze vennootschap 
Geoffrey's Bank, geen passend antwoord 
geeft op het middel in eisers conclusie 
dat is afgeleid uit het feit dat hij tot zijn 
financiele tussenkomst had besloten pre
cies op grand van de getroffen maatrege
len, zoals kapitaalvermindering voor 
delging van de op 30 jtmi 1958 bestaande 
schulclen, afschri.j ving van de onzekere 
schuldvorderi:ngen, vorming van redelijke 
provisies als bepaald bij h et compromis 
van 20 mei 1958 en de overeenkomst van 
27 jtmi 1958 tussen eiser en de consorten 
Van d en Berghe (schendi:ng van arti
kel 97 van de Gron.dwet); het arrest, 
door de draagwijdte van clie inaatregelen 
t e beperken tot d e voorgenomen restruc
turatie, bovenclien de bewijskracht van 
het compromis van 20 mei 1958 en van 
de overeenkomst van 27 juli 1958 heeft 
mi.skend (schenclingvan cleartikelen 1319, 
1320 en 1322 van het Bmgerlijk Wet
hoek) ; ten slotte, door het micldel in 
eisers conclus.ie te verwerpen op grand 
dat de door de consorten Van den Berghe · 
verstrekte waarborg op 20 mei 1958 reeds 
ais opgeslorpt was beschouwd, zonder te 
zeggen of het gaat om de gehele waarborg 
t en bedrage van 5.500.000 frank , wat in 
strijd is met de bewoordingen van h et 
bijvoegsel bij het compromis van 20 mei 
1958, of om het bedrag van 1.500.000 fr. 
zoals het in clie alde is vastgesteld, het 
arrest door dubbelzinnigheid is aange
tast, wat schending van artikel 97 van 
de Grondwet t en gevolge heeft ; het 
arrest, door op de in dit ondercleel van 
het micldel bekritiseerde gronclen te ont 
k ennen clat het door eiser geleden ver
lies van 7.992.012 frank een bedrijfs 
verlies is, de artikelen ~ -1 °, 6-3o, 20-2°, b, 
43-1°, 2°, 3°, en 44 van het 'iVetboek van 

de inkomstenbelastingen a lsmede arti
kel 97 van de Gronclwet heeft geschon 
clen : 

Over h et micldel in zijn geheel : 

Overwegencle clat, enerzijcls, het arrest. 
in geen van zijn gronclen de in het tweede· 
onderdeel van het mi.dclel opgesomcle 
stuld{en aanvoert, met uitzondering van. 
de balans van 30 jtmi 1958 van de ven 
nootschap bij wijze van eenvouchge 
geldschieting Bank J . en A. Van den. 
Berghe, het comprornis van 20 m ei 1958 
en de overeenkomst van 27 jmri 1958, 
en dat wat de balans betreft, het a-rrest,. 
zoncler de juistheid van de schrifturen van 
clit stuk te ontkennen, van clit laatste 
slechts gewag maakt mn eruit de niet 
door het middel bekritiseerde vastste!ling 
af te leiclen dat het aile activa en passiva 
van de vennootschap venneldt en cla.t 
eruit blijkt cla:t er aanzienlijke verliezen. 
bestaan; 

Overwegende clat, anclerzijds, h et a.r
rest, naast de door het middel belu·iti
seerde overwegingen, erop wijst « dat op 
deze speciale rekening naderhand een 
bijkomend nadelig saldo bleek te be
staan, dat wil zeggen niet gedekt clam· 
de wa.arborgen van de gewezen ven 
noten van de vennootschap bij wijze
van eenvouclige geldschieting, en aan
leiding gaf tot de waarborg van ver
zoeker "• thans eiser, «ten bedr·age van 
8.000.000 frank ... dat verzoeker, als. 
verstandig financier die vooraf d e reke
ningen had Iaten nazien " van de ven 
nootschap bij wijze van eenvouclige· 
geldschieting " moest weten dat de toe
stand van de schulden echter niet hele
maal aangezuiverd was en da.t hij in de· 
toekomst tot nieuwe financiele tussen-· 
komsten gedwongen kon worden ... , 
clat hij, op het moment clat hij zijn kapi
talen stak in de vennootschap waarvan. 
hij op economisch vlak de oprichter W>'S "•· 

te weten de naamloze vennootschap 
Geoffrey's Bank, " zich ervan rekenschap 
heeft moeten geven dat de vennoot
schap bij wijze van E-envoudige geld
schieting "• waarvan genoem.de naanl
loze vennootschap alle activa en passi-\ra 
overnam, « in een toestand verkeerde ... 
die haar, zonder zijn tussenkomst, zeer 
waarschijnlijk tot faillissemePt had ge
dwongen "; 

Dat het arrest nit het geheel van de fei
telijke overwegingen waarop het wijst 
en clie betreldung hebben op de om·sprong 
van d e door eiser verstrekte waarborg, 
onder meer ook de datmn en de reclenen 
ervan, heeft kmmen afleiden, zoncler 
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.miskenning van het wettelijk begrip van 
bedrijfsuitgave en van de inhoud van h et 
·compromis van 20 mei 1958 of van de 
overeenkomst van 27 jw1i 1958, dat, daar 
-eiser zich niet als beheerder van de naam
.loze vennootschap Geoffrey's Bank had 
verbonden doch als « kapitalist die het 
raadzaam h eeft geoordeeld een verloren 
kapitaa l te vervangen », de litigieuze uit
.gave uit hoofde van de uitvoering van 
zulk een verbintenis een verlies van 
belegde kapitalen vormde ; 

Dat, bijgevolg, het hof van beroep 
niet verplicht was anders te antwoorden 
op de niet meer ter zake dienende con
·Clusie waarin eiser zich beriep op de 
. aanzienlijke stijging van zijn inkomsten 
.als afgevaardigd beheerder van voor
noemde naamloze vem1ootschap en op 
de morele en materiiile belangen die hij 
.als zodanig moest beschermen ; 

Dat het arrest bovendien, door de 
feitelijke elementen op te geven waarop 
het zijn beslissing steunt, deze regelmatig 
.met redenen heeft omkleed en tevens 
passend antwoordt op de in het tweede 
onderdeel van h et middel aangevoerde 
conclusie waarin verschillende of strij
dige feitelijke elementen of overwegingen 
werden uiteengezet ; 

Overwegende, ten slotte, dat het a.rrest 
preciseert, en aldus ontsnapt aan het in 
11et derde onderdeel van het middel 
.aangevoerde verwijt, dat de voorwaarden 
voor dE. realisatie van d e door de wer
l{ende vennoten verstrekte waarborg van 
·« 1.500.000 frank» reeds op 20 mei 1958 
bestonden; 

Overwegende dat bijgevolg geen enkel 
·onderdeel van het middel kan worden 
.aangenomen ; 

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

20 december 1973. - 1• kamer. -
Voo1·zitte1', Baron Richard, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1', 
de H. Capelle. - Gelijlcluidende con
clusie, de H. Co1ard, advocaat-generaal. 
- Pleite1·s, de H. Dassesse en Claeys 

(1) Raadpl. cass. , 26 oktober 1937 (Bttll. 
en PASIC., 1937, I, 321; Rev. d1·. pbt. et m·im., 
1937, biz. 1347); 1 juli 1942 (Bull. en PASIC., 
1942, I, 161); 26 oktober 1944 (ibid., 1945, I, 
18) (m de con clusie van Procureur-generaal 
Hayoit de Termicourt, toen eerste advocaat
generaal (A1·r. cass., 1945, blz. 18); 29 cktober 
1962 (Bull . en PAsrc., 1963, I, 268); 8 februari 1 

Bouuaert (laatstgenoemde van de balie 
te Gent). 

1• KAMER. - 20 december 1973. 

1° VOORZIENING IN CAS SA TIE. -
BESLISSINGEN WAARTEGEN EEN OAS
SATIEBEROEP KAN WORDEN INGESTELD. 
- BURGERLIJKE ZAKEN, - BESLISSING 
WAARBIJ DE VRAAG TOT VOORBE 
HOUD VOOR DE TOEKOli'[ST WORDT AFGE
WEZEN.- ElSER DIE ZIJN BELANG BIJ 
DAT VOORBEHOUD DOET BLIJKEN. -
0NTVANKELIJKE VOORZIENING . 

2° ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING 
VAN TAFEL EN BED. - EoHT
soHEIDING. - UITKERING BEDOELD IN 
ARTIKEL 301 VAN HET BURGERLIJK 
WETBOEK. - BEDRAG VAN DEZE UIT
KERING lVIOET WORDEN BEOORDEELD 
OP HET OGENBLIK VAN DE OVERSOHRIJ 
VING VAN DE EINDBESLISSING WAARBIJ 
EOHTSOHEIDING WORDT TOEGESTAAN. 
- GEGEVEN WAARli'[EE RAN REKENING 
WORDEN GEHOUDEN. 

1° Ontvanlcelijlc is de voo1·ziei~ing tegen 
een beslissing die de vmag tot voo1·behoud 
voo1· de toelcomst afwijst, wannee1· de 
pa1·tij die zich in cassatie voo1·ziet van 
belang bij dat voo1·behoud doet blij
lcen (1). (Impliciete oplossing.) 

2° V oo1· de 1·aming van het nadeel geleden 
doo1· de echtgenoot, die de echtscheiding 
vm·lc1·egen heeft, en van de inlcomsten van 
de echtgenoot die de toitlce1·ing tot onde1'
houd en tot ve1·goeding van m·tilcel, 301 
van het Bu?·ge?·lijlc Wetboelc vm·schuldigd 
is, moet de ?'echte?' zich plaatsen op het 
ogenblilc van de ove1·sclwijving van de 
eindbeslissing waa1·bij echtscheiding 
w01·dt toegestaan (2) ; hoewel hij ?·elce
ning mag houden met de inlcomsten die 
de uitlce?·ingsschttldige echtgenoot op dat 
ogenblilc 1w1·maal leon ve1·lc?·ijgen (3), 
mag hij echte?' de latm·e inlcomsten van 
deze echtgenoot niet gissende1'wijze vast
stellen. 

1965 (ibid., 1965, I, 577) en 19 juni 1967 
(AI'?'. cuss., 1967, blz. 1270) en de noten 2 en 3; 
vgl. cass. fr., 13 juni 1972 (Bttll. des arr. de 
la Cmw de cuss. de FTance, 1972, III, nr. 374, 
blz. 272). 

(2) Cass., 18 november 1965 (Bull. en PAsiC., 
1966, I, 373) en noot 1. 

(3) Raadpl. cass., 4 april 1963 (Bull. en 
PASIC., 1963, I, 853) . 
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(HANIQUE, T. GROLET.) 

ARREST (vertaling). 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 10 januari 1973 door het Hof 
van beroep t e Luik gewezen; 

Over het eerste en het tweede middel 
samen, afgeleicl, 

het eerste, uit de schending van arti
kel 301 van het Burgerlijk Wetboek, 

doonlat het bestreclen arrest verklaart 
dat de overeenkomstig die bepaling 
toegekencle uitkering « onveranderlijk is 
in deze zin dat ze eens voor altijd wordt 
vastgestelcl op grand van de wederzijdse 
inkomsten en behoeften van de partijen 
zoals ze blijken op de dag van de defini
tieve beslissing waarbij de echtscheicling 
worclt toegestaan » en clientengevolge 
b eslist clat « het onveranclerlijk karakter 
van de litigieuze uitkering, waarop hier
voor wercl gewezen, zich ertegen verzet 
clat voorbehoud wordt gmnaakt voor de 
toekomst >>, 

tenvijl de overeenkomstig die bepaling 
toegekende uitkering t egelijk h et karak
ter heeft van een levensonderhoud en 
van een vergoecling, wat de mogelijk
h eld schept om, bij de vaststelling van 
h et beclra.g ervan, rekening te houden met 
d e toekomstige toename van de inkom
stan van de schuldenaar, inzonclerheid 
wanneer deze toename kan worden voor
zien op het ogenblik dat de rechter uit
spraak doet, ze toe te schrijven is aan 
een oonaa.k die reeds gedurende het huwe
lijk bestoncl en ze nog niet h eeft plaats 
gehacl aileen mndat de schulclenaar van 
de uitkering tot levensonderhoucl be
drieglijk heeft stilgezeten ; 

het tweede, uit de schencling van de 
srtikelen 301 van het B1.ugerlijk Wet
hoek en 97 van de Gronclwet, 

do01·dat het bestreden arrest, om de in
komsten vast te stellen van de echtge
noot die de in artik el 301 van het Burger
lijk W etboek becloelde uitkerin g ver
schulcligcl is, beslist « dat di e inkomsten 
omvatten enerzijds het invalicliteitspen
sioen van de man en so1nmige leveringen 
van steenkool clie op ongeveer 500 frank 
p er maa.ncl kunnen worden geraamcl » 
en « dat het hof niet client te berekenen 
hoe groat de inkmnsten van d e schulcle
naar zullen zijn nadat hij h ertrouwd is, 
daar volgens · d e wet aileen de huiclige 
inkomsten in aanmerking mogen worden 
genomen >>, 

tenvijl, ee1·ste ondenleel, h et arrest voor 

de vaststelling van h et bedrag van d(:t 
in artike1 301 vai1 het Burgerlijk Wet
hoek becloelde uitkering rekening kan 
houden met de inkomsten die de uitke
ringsplichtige echtgenoot normaal kan 
verkrijgen op het ogenblik van de be
slissing waarbij echtscheiding wordt toe
gestaan (schencling van artikel 301 van 
het Burgerlijk W etboek) ; 

tweede onde1·deel, eiseres bij conclusie· 
had betoogcl, zonder dienaangaande t(:t 
worden t egengesproken, clat verweerder, 
die leecl aan pneumoconiosis, « doo1· ' 
voor deze ziekte bij het Fonds voor de 
beroepsziekten v ergoeding te vragen ... 
zijn jaarlijkse inkomsten gewis zou kun
nen verclubbelen >> en dat verweerder 
« opzettelijk nalaat d e rechten te doen. 
gelclen die de wetgeving inzake de be
roepsziekten hem toekent, met h et open
lijk cloel (hij gaat er prat op in zijn. om
geving) aan zijn echtgenote elk voordeel 
te ontnemen clat claaruit voor haar zou 
k1.u1nen voortvloeien >>, zodat de over
waging betreffende de « inkomsten van 
d e schuldenaar nada.t hij hertrouwcl is >> 
geen passencl antwoord op clit middel 
vormt en het arrest dientengevolge niet 
regelmatig met i·eclenen is omkleed 
(schending van artikel 97 van de Grand
wet) : 

Overwegencle dat eiseres in haar con
clusie voor het hof van beroep betoogde 
dat verweerder, die leed aan pnemnoco
niosis, door voor deze ziekte bij het 
Fonds voor de beroepsziekten vergoe
ding te vragen zijn jaarlijkse inkomsten 
gewis kon verdubbelen en dat hij opzette
lijk na.Iiet dit recht te doen gelden opdat 
die inkomstenvermeerclering niet tot 
voordeel zou strekken van eiseres ; 

Overwegencle dat, door erop te wijzen 
dat eiseres niet bewijst dat het jaarlijks 
pensioen van verweerder, t en gevolge 
van een opzettelijk verzuim van zijn
entwege, lager is dan wat h et op het 
ogenblik zou moeten zijn, h et arrest 
vaststelt clat eiseres niet bewijst dat ver
weerder kwaadwillig is of clat hij thans 
hogere normale inkomsten kan genieten 
dan die welke hij ontvangt ; 

Overwegende dat d eze considerans 
regelmatig antwoordt op de in h et tweede 
onderdeel van het tweede micldel ver
melcle conclusie; dat h et arrest heeft 
kunnen beslissen, zonder artikel 301 van 
h et B1.ugerlijk Wetboek te schenclen, 
clat, daar de rechter clerhalve slechts 
aileen rekening mocht houden met de 
inkomsten van verweercler die werkelijk 
v66r de ontbinding va.n het huweli.jk 
b estond en, het hof van beroep niflt diende 



de hoegrootheid van de inkomsten van 
verweerder na zijn hertrouwen te ramen 
en dat er evenmin e.anleiding toe bestond 
om ten voordele van eiseres voorbehoud 
te maken voor de toekomst ; 

Dat het eerste midclel en het tweede 
middel in elk van zijn onderdelen niet 
aangenomen kunnen worden; 

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

do01·dat het bestreden arrest, na near
legging van een conclusie door eiseres 
waarin wordt verklaard dat zij van het 
invaliditeitspensioen van haar man 
« thans min of meer 2. 700 frank per 
maand ontvangt, dat zij bovendien 
142 kilogram steenkool per maand krijgt 
die door het Nationaal pensioenfonds 
voor mijnwerkers op 214 frank worden 
geraamd "• en na te hebben vastgesteld 
dat de inkomsten van verweerder « om
vatten enerzijds het invaliditeitspen
sioen van de man en sommige leveringen 
van steerikool die op ongeveer 500 frank 
per maand kunnen wordeu . geraamd "• 
beslist dat « het derde van de maande
lijkse inkomsten van gedaagde in hoger 
beroep ongeveer 2. 700 frank bedraagt " 
en de uitkering op dat bedrag vaststelt, 

te1·wijl het bestreden arrest zodoende 
geen rekening heeft gehouden met de 
steenkoolleveringen waarvan het noch
tans het bestaan had vastgesteld, zodat 
de berekening van het bestreden arrest 
verkeerd is en zijn redenering duister 
en niet logisch is en het arres~ dienten
gevolge niet regelmatig met redenen is 
omkleed : 

Overwegende dat verweerder, die in 
zijn conclusie voor het hof van beroep 
de be_dragen betwistte welke w de. 
conclusie V!'ln eiseres vermeld en in het 
middel overgenomen zijn, aanvoerde d~J.t 
zij op dat ogenblik het derde van zijn 
invaliditeitspensioen als mijnwerker, na
melijk 2.551 frank per maand, on,tving; 

Dat het arrest vaststelt dat de inkom
stan van verweerder omvatten, enerzijds, 

(1) Het openbaa,r ministerie had tot cassatie 
van de beslissing geconcludeerd. 

Het was immers van oordeel dat, hoewel cle 
feitenrechter vastgesteld h acl clat cle opzette
lijke tekortkomingen van cle verweercler, 
waarop cle eiseres zich beriep, niet bewezen 
waren, hij nie t geantwoord hacl op cle conclu
sie ten betoge dat het huidige invalicliteits
pensiGen van cle verweerder kleiner was clan 
bet normale bedrag ervan. De beslissing scheen 

zijn invaliditeitspensioen en, anderzijds, 
leveringen van steenkool ter waarde van 
ongeveer 500 frank per maand, en 
« dat hieruit volgt >> dat het derde van 
zijn maandelijkse inkomsten 2.700 frank 
bedraagt; 

Dat uit deze niet duistere vaststelling 
blijkt dat het arrest, voor de vaststelling 
van het maandelijks aan eiseres toe
komende bedrag van de uitkering, bij 
het derde van de waarde die, naar h et 
oordeelde, de steenkoolleveringen aan 
verweerder bij benadering hadden, het 
door deze laatste aangevoerde cijfer 
van het pensioen heeft gevoegd; dat 
het aldus, zonder vergissing in zijn bere
kening of gebrek aan logica in zijn rede
nering, h eeft beslist dat het derde van 
de maandelijkse inkomsten van ver
weerder ongeveer 2. 700 frank bedroeg; 

Dat het middel feitel ijke grondslag 
mist; 

Om die r edenen, verweq:it de voorzie
ning; veroordeelt eiseres in de kosten. 

20 december 1973. - 18 kamer. -
Voo1·zitte1', Baron Richard, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Verslaggeve1·, 
Baron Vin9otte. - Ande1·slttidende con
clusie (1), de H. Velu, advoca!'lt -generaal. 

. - Pleite1·, de H. van Heeke. 

18 KAMER. - 21 december 1973. 

1° HUUR VAN GOEDEREN.- PACHT. 
- VERKOOP VAN RET VERPACHTE 
GOED MET l\USKENNING VAN RET RECHT 
VAN VOORKOOP VAN DE PACHTER. 
- 0GENBLIK W AAROP RET RECHT VAN 
VOORKOOP ONTSTAAT. 

2° HUUR VAN GOEDEREN. - PACHT. 
- VERKOOP VAN RET VERPACHTE GOED 
MET MISKENNING VAN RET RECHT VAN 
VOORKOOP VAN DE PACHTER. - TER
MIJN TOT INSTELLING VAN DE VORDE
RING TOT NAASTING EN INDEPLAATS-
STELLING. 0VERMACHT. 

clus voor hem niet regebnatig met redenen 
omkleecl te zijn. 

Bovenclien meencle het clat cle rechter arti
kel 301 van het Burgerlijk Wetboek geschon
den hacl, door geen rekening te houclen met 
cle inkomsten clie cle verweercler, uitkerings
schulclige echtgenoot, normaal kon verkrijgen 
v66r de ovet•scbrijving van cle einclbeslissing 
waarbij echtscheicling wordt toegestaan. 
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3° HUUR VAN GOEDEREN.- PAOHT. Overwegende dat beide voorzieningen 
- VERKOOP VAN HET VERPAOHTE GOED tegen hetzelfde vonnis zijn gericht en 
MET lVIISKENNING vAN HET RECHT vAN derhalve dienen samengevoegd te wor
VOORKOOP VAN DE PACHTER. - TER- den; 
l\ITJN TOT INSTELLING VAN DE VORDE
RING TOT NAASTING EN INDEPLAATS
STELLING. - 0VERMAOHT. - BEGRIP. 

1° De 1·echten van de pachte1· van een land
eigendom die kmchtens a?·tilcel 1778qnin 
qnies van het Btwge?·lijk Wetboek V001't 
Sp1'ttiten ttit de miskenning van zijn 
1·echt van voo1·lcoop, ontstaan bij de 
veTlcoop van het ve1·pachte goecl, onge
acht het feit clat cle ve1·pachte1· en z~jn 
lcope1·, om die ·rechten te omzeilen, de 
vo1·m van de ve1'koopp1·ijs gesimttleenl 
hebben en clat het bewijs van cle simttle-
1'ing slechts naclien wonlt gelevenl. 

2° Behoudens ove1·macht moet de pachte1· 
van een landeigenclom die met misken
ning van zijn 1'echt van vo01·lcoop is ve?'
kocht, op st1·ajje van vm·val de vonle1·ing 
tot naasting en indeplaatsstelling instel
len binnen de te?"mijn beJJaald bij a?·ti
kel 1778qninqnies, lid 4, van het 
Btt1'ge1'lijk Wetboek (1). 

3° W annem· de pachte1· van een lancleigen
dom _ dat met miskenning van zijn 
1·echt van vo01·lcoop is veTkocht, op cle 
hoogte is van deze miskenning tijdens 
de te1·mijn bij a1·tikel 1778qninqnies, 
lid 4, van het Btwge1·lijk W etboek be
paald om de vonleTing tot 1wasting en 
indeplaatsstelling in te stellen, leve1·t het 
f eit dat het becb·og waa1·van hij het 
slachtojje1' is, tijdens die te1·mijn nog 
niet is lcomen vast te staan, geen 
geval van ove1·macht op waa1·door het 
instellen van die vonle1·ing binnen de 
voorgesch1·even te1·mijn ve1'hinde1·d 
wonlt ( 2) . 

(DE COOK, T. VAN RAEMDONOK EN LITIS
OONSORTEN, IN AANWEZIGHEID VAN 
LESSELIERS,) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op h et bestreden 
vonnis, op 5 jtmi. 1972 in hoger beroep 
gewezen door d e Rechtbank van eerste 
aanleg te D endermonde ; 

(1) en (2) Raaclpl. het versiag van cle senaats
commissies van Ianclbouw en van justitie 
samen, van 6 juni 1062, Geclr, St. Senaat, 
zitt. 1961-1962, nr. 265, biz. 6, en cl'UDEKEM 
D'ACOZ en SNICK, Het 1Jacht?·echt, biz. 222, 
nr. 323. Over cle vernietigencle verjaring en 

W at de voorzien.ing van eiser De 
Cock betreft : 

Over het middel afgeleid nit de schen
din g van de artikelen 1321 , 2251, 2257 
van het Bm·gerlijk W etboek en van de 
artikelen 1778qttinqtties, m eer bepaalde
lijk het v im·de lid daarvan, en 1778sexies, 
m eer bcpaaldelijk het 4° dam·van, van 
h et Burgerlijk W etboek zoa.Is zij golden 
v66r de wet van 4 novmnber 1969, 

doonlat h et vonnis laattijdig en niet 
ontvankelijk verldaart de op 24 april 
1970 ;ngestelde eis tot ·ndeplaatsstelling 
wegens miskem1ing van het recht van 
voorkoop van eiser door een verkoop 
vall 1 jtmi 1966 waarvan de prijs luidens 
d e notariele akte in " de vorm van een 
lijfrente was bedongen maar waarvan 
door een arrest van 5 februari 1970 is 
beslist dat die vermelding vals was en de 
v erkoop in werkelijkheid tegen contante 
b etaling "'as gesloten, en, daartoe over
weegt « dat die stell ing (van eiser) het 
onderscheid nit het oog verliest tussen 
h et bestaan van het recht en h et bewijs 
daarvan ; dat h et arrest (van 5 februari 
1970) immers geen recht van voorkoop 
h eeft doen ontstaan, doch ervan doet 
blijken dat d e kwestieuze verkopen 
effectief tot het onstaan van een recht 
van voorkoop aanleiding hebben gege
ven, hetgeen de da.arbij betrokken par
tij en hebben willen verhelen », 

tenvijl , em·ste ondeTdeel, eiser a ls derde 
ertoe gerechtigd was de vermeldingen 
van de alde van 1 jtmi 1966 als waar t e 
beschouwen daar d e tnssen de verweer
,d ers bestaande tegenbrief tegen hem 
niet werkte (schending van artikel 1321 
van het Bmgerlijk Wetboek); 

tweede ondenleel, het recht van voor
lwop krachtens de toepasselijke wetsbe 
p alingen bij verkoop tegen lijfrente niet 
bestond en de miskenning van h et r echt 
van voorkoop die een voorwaarde is van 
d e vordering tot indeplaatsstel!ing bijge
volg pas door d0 verbetering van d e akte 
op 20 april 1970 is komen vast te staan, 
zodat de .verjaring van de vorderin g tot 

het vervai wegens h et verstrijken van een 
vervaitermijn, zie DE PAGE, d. VII, nrs. 1135 
tot 1138 en nr. 1238, c. 

Zie cass., 23 februari 1967 (A1'?'. cass., 
1967, biz. 797) : cle feitenrechter beoorcleeit 
soeverein in feite het bestaan van overmacht. 
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naasting en indeplaatsstelling niet kon 
!open zolang die voorwaarde niet ver
vuld was (schending van artikel 1778qttin
quies, 1778sexies en 2257 van bet 
Burgerlijk Wetboek); 

dm·de ondm·deel, de verjaring van de 
vordering tot naasting en indeplaats
stelling niet kon lopen tegen eiser die 
ten gevolge van een uit de wet voort
vloeiend beletsel in de onmogelijkheid 
verkeerde om de rechtsvordering in te 
stellen met betrekking tot een verkoop 
tegen lijfrente (schending van de arti
kelen 1778qttinquies, 1778sexies en 2251 
van het Burgerlijk Wetboek) 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat het vonnis niet be
slist, zelfs impliciet, dat eiser niet gerech
tigd was de vermeldmgen van de nota
riele verkoopakte, v66r de verbetering 
ervan op 20 april 1970, als W!lar te be
schouwen; 

Dat het onderdeel feitelijke grondslag 
mist; 

W at het tweede en het derde onderdeel 
betreft : 

Overwegende dat de rechten van de 
pachter welke, krachtens het ten deze 
toepasselijk llrtikel 1778quinquies van 
h et Burgerlijk Wetboek, uit de :rnisken
ning van zijn recht van voorkoop voort
spruiten, bij de verkoop van het ver
pachte goed ontstaan, ongeacht het feit 
dat de verpachter en zijn koper, om die 
rechten te omzeilen, de vmm van de 
verkoopprijs, ten deze een lijfrente, 
hebben geveinsd en dat het bewijs van 
die veinzing slechts nadien, door een bij 
gerechtelijke beslissin.g bevolen verbete
ring van die verkoopllkte, kon worden 
geleverd; 

Overwegende dat, na te hebben geoor
deeld dat er, ten deze, voor eiser geen 
overmacht bestond die de verlenging 
van de in voormeld artikel bepaalde ver
valtermijn van twee jaar na de overschrij
ving van de verkoopakte zou wettigen, 
om de reden dat eiser reeds in februari 
1967 klacht wegens de gepleegde valsheid 
had neergelegd en dus van de miskenning 
van zijn recht van voorkoop kennis had, 
het vonnis beslist dat de omstandigheid 
dat het misdrijf alsdan nog niet bewezen 
was geen beletsel was om de vordering 
tot naasting en indeplaatsstelling tijdig 
in te stellen en alzo tegen verval te vrij
waren ; dat die beslissing de aangevoerde 
wetsbeplllingen niet schendt; 

Dat het middel in die onderdelen naar 
recht fall-It ; 

W at de voorziening van· e1ser Braem 
betreft 

Overwegende dat eiser hetzelfde mid
del laat gelden als dit door eiser De Cock 
hierboven aangevoerd ; 

Overwegende dat uit het hierboven 
vermeld antwoord blijkt dat het middel 
deels feitelijke grondslag mist en deels 
naar recht faalt ; 

Overwegende dat, nu de voorzieningen 
van beide eisers worden verworpen, de 
door die eisers tegen verweerder Lesseliers 
gerichte eisen tot verbindendverklaring 
van het arrest zonder belang worden; 

Om die redenen, voegt de zaken inge
schreven onder de numrners 1158 en 
1160 van de algemene rol samen; ver
werpt de voorzieningen, a lsmede de door 
iedere eiser tegen verweerder Lesseliers 
gerichte eis tot verbindendverldaring 
van het arrest ; veroordeelt iedere eiser 
in de op zijn voorziening gerezen kosten. 

21 december 1973. - 1e kamer. -
Voo1·zitte1·, Ridder Rutsaert, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, 
de H. Sury. - Gelijlclttidende conclusie, 
de H. Charles, advocaat-generaal. 
Pleite1·s, de HH. van Heeke, Struye en 
Bayart. 

1" KAMER. - 21 december 1973. 

BEWTJS. - BEKENTENIS. -BURGER
LUKE ZAKEN. - BmTENGERECHTE
LIJKE BEKENTENIS. - p ARTIJ DIE 
VOOR HET EERST VOOR HET HoF DE 
BEWIJSKRACHT VAN HAAR BEKENTENIS 
BETWIST.- NIET-ONTVANKELIJKHEID. 

De pm·tij die in bm·gedijke zaken een 
doo1· haa1· gesch1·even ve1·kla1·ing heejt 
ove1·gelegd, welke een bekentenis bevat, 
kan voo1· , het ee1·st voo1· het Hoj de . 
bewijskmcht e1·van niet betwisten, zeljs 
indien zij zich op het dwingend lcamkter 
van de wet be1·oept ( 1) . 

(SCHOONVAERE, T. GOETHALS.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 

(1) Raadpl. cass., 9 februari 1968 (Arr. cass., 
1968, biz. 761 ). 
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vonnis, op 20 oktober 1971 in hager 
beroep gewezen door de Rechtbank van 
.eerste aanleg te Brugge ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
·ding van de artikelen 1, 3, 5, 6 van de 
wet van 26 juli 1952 tot beperking van 
de pachtprijzen en tot intrekking van 
de ministeriele besluiten van 30 mei 1945 
-en 30 november. 1946, zoals gewijzigd 
·door de wet van 20 januari 1961, 1349, 
1353, 1354, 1355, 17l6bis van het Burger
lijk Wetboek, zoals gewijzigd door de 
wet van 7 juli 1951, 3 van de wet van 
4 november 1969 tot wijziging van de 
pachtwetgeving en van de wetgeving 
betreffende het recht vsn voorkoop ten 
,gunste van hum'clers van lancleigenclom
=en, vonnencl afclelin.g 3 van hoofdstuk II 
van titel VIII van boek III van het 
Burgerlijk vVetboek, en 23 van het 
Gerechtelijk Wetboek; 

doonlat het vonnis de door eiser inge
stelde vorclering tot terugbetaling van 
·een beclrag van 95.200 frank te veel 
betaalcle pachtgelclen over de jaren 1962 
tot 1966 betreffencle cle verhm'ing van 
14 ha. 59 a. 75 ca. pachtgroncl ongegrond 
verklaart om de volgencle reclenen 
·« uit de conclusie , door eiser thans over
gelegd en tijdens een vorig geding gena
men, blijkt clat hij alsclan kwijtschriften 
·overlegcle van de pachtprijs voor de 
jaren 1944, 1945 en 1946, en niet die voor 
1938-1939; uit cleze kwijtschriften voor 
1944-1946 leiclcle de eerste rechter a.f, 
in zijn vonnis van 26 jtmi 1962, clat de 
pachtprijs voor 1939 niet hager is geweest 
clan 820 frank per hectare ; eiser zelf legt 
·echter een schriftehjke verklaring van 
hem over, geclateel'cl van 5 mei 1961, 
wa.arcloor hij bevestigt clat de pachtprijs 
in 1939 1.650 frank per hects.re beliep; 
vermits er in 1939 een pachtovereenkomst 
was, client de voor dat jaar gelclencle 
pachtprijs in acht genomen te worden als 
basis bij toepassing van de artikelen 1 
en 3 van de wet van 26 juli 1952, en 
komt de normale pacht·waarcle in 1939 
·daarvoor niet in aanmerking (artikel 5 
van de wet van 26 juli 1952); wegens 
voormelcle schriftelijke bekentenis van 
-eiser zelf nopens de voor 1939 geldencle 
pachtprijs, blijkt zijn vordering aldus 
ongegroncl " ; 

tenvijl1 ° eiser in conclusie staande hielcl 
dat de door hem betaalde pachtprijs 
in 1939 820 frank per hectare beliep, en 
dat de door hem op 5 mei 1961 onder
tekende verldaring dat in 1939 de pacht
prijs 1.650 frank per hectare zou bedragen 
hebben, gezien het imperatief karakter 

van de bepalingen aangaande de beper
king van de pachtprijzen, niet als buiten
gerechtelijke bekentenis tegen hem kan 
aangenomen worden (schencling van de 
artikelen 1, 3, .5, 6 van de wet van 
26 juli 1952, 1354 en 1355 van het Bur
gerlijk vVetboek); 2° eiser zich in con
clusie beriep op kwijtschriften betreffen
cle de pacht van de jaren 1944, 1945 en 
1946 en op het vonnis van 26 juni 1962, 
als bewijsmiddelen van het feit clat de 
pachtprijs in 1939 820 frank per hectare 
was en hij gerecbtigcl was cleze prijs met 
Rile miclclelen van recht, getuigen en 
vennoedens in begrepen, te bewij zen 
(schending van de srtikelen 1349, 1353, 
17l6bis van bet Burgerlijk Wetboek, 3 
van de wet van 4 november 1969 en 
23 van het Gerechtelijk Wetboek) 

Wat bet eerste onclerdeel betreft : 

Overwegencle dat verweerder m hager 
beroep de kwestieuze door eiser op 
5 mei 1961 ondertekende verklaring in
riep tot vaststelling van de pachtprijs 
van 1939; dat eiser zich alsdan geenszins, 
tot betwisting van de bewijskracht van 
bedoelcle verklaring, op het imperatief 
karakter van de wet van 26 juli 1952 
beriep; 

· Dat die betwisting niet voor het eerst 
voor bet Hof kan opgeworpen worden ; 

Dat het ondercleel niet ontvankelijk 
18; 

W at het tweecle ondercleel betreft : 

Overwegencle clat de rechter geenszins 
eiser het recht ontkent het bedrag van 
de pachtprijs van 1939 door aile rechts
miclclelen te bewijzen ; clat, soeverein 
oordelencle over de bewijskracht van de 
elementen die door beide partijen werclen 
voorgebracht om de pachtprijs van 1939 
vast te steilen, de rechter tegenover de 
door eiser aangehaalcle elementen de 
door verweercler ingeroepen verldaring 
van 5 mei 1961 stelt, waarbij eiser beves
tigt dat in 1939 de pacht 1.650 frank 
beclroeg; 

Dat Iwt onclerdeel niet k~J.n worden 
aangen01nen; 

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

21 clecen1.ber 1973. - 1e kamer . -
Voo1·zitte1', Ridder Rutsaert, raaclsheer 
waarnen1.encl voorzitter. - Verslaggeve1·, 
de H. Gerniers. - Gelijlclttidende con
clusie, de H. Charles, advocaat-gene
raal. - Pleite1·s, de HH. Houtekier en 
Bayart. 
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1e KAMER. - 2 1 december 1973 . 

1° STEDEBOUW.- WET VAN ~9 MAART 
1 96~. - VERKAVELINGSVERGUNNING. 
- VESTIGING VAN EEN ERFDIENST
BAARHEID VAN OVERGANG. - VESTI
GING OP ZICHZELF VREEMD AAN HET 
VOORWERP VAN DE VERKAVELINGS 
VERGUNNING. 

20 STEDEBOUW.- WET VAN ~9 MAART 
1 96~. - · VERKAVE:LINGSVERGUNNING. 
~ VESTIGING VAN EEN ERFDIENST
BAARHEID VAN OVERGANG WAARVAN 
GEEN SPRAKE IS IN DE VERKAVELINGS 
VERGUNNING. - VESTIGING DIE GEEN 
WIJZIGING VAN DE VERKA VELINGSVER
GUNNING. IMPLICEERT. 

30 STEDEBOU, iV. - ' 'VET VAN ~9 MAART 
1962, ARTIKEL 44. - 0NTBO>fSING 
ZONDER VOORAFGAANDE SCHRIFTELIJKE 
EN UITDRUKKELIJKE VERGUNNING VAN 
HET COLLEGE VAN BURGElVIEESTER EN 
SCHEPENEN. - BEGRIP. 

4o RECHTERLIJKE MACHT. - BE
SLISSING VAN HET BESTUUR.- HOVEN 
EN RECHTBANKEN NIET BEVOEGD OM 
DE GEPASTHEID VAN DE BESLISSING TE 
BEOORDELEN. - BEVOEGDHEID OM DE 
WETTELIJKHEID ERV AN TE BEOOR
DELEN. 

5° TUSSENKOMST. - BuRGERLIJKE 
ZAKEN. - CASSATIEGEDING. - EIS 
TOT BINDENDVERKLARING VAN HET 
ARREST DOOR DE ElSER TOT CASSATIE 
INGESTELD. - VERWERPING VAN DE 
VOORZIENING. - E IS ZONDER BELANG. 

1 o De vestiging van ·een mjdienstbaa1·heid 
van ovm·gang is op zichzelf m·eemd aan 
het vooTwe1·p van een ve1·kavelingsve1·
gunning ( 1). 

~o De enkele omstandigheid dat ove1· pm·
celen wam·voo1· een ve1·kavelingsve1·gun
ning is ve?'leend een weg loopt die nood
zakelijk is voo1· de vestiging van een 
e1jdienstbaa1·heid van ove1·gang waa1·van 
de ve?·lcavelingsve?'gttnning geen mel
ding maakt, implicee1·t geen wijziging 
van de ve?·lcavelingsve?'gttnning (~). 

(1) en (2) Over he t voorwerp van de verkave
lingsvergunninr;, raadpl. JACQUES DE SURAY, 

T1·aite 1n·atiqtte rltt cl?·oit de l'twbanisme et de 
l' amenagement du te1'1'itoi1·e, nrs. 268 en vgl. ; 
HA~JBYE-HOEFFLER, « L 'amena.gement du ter
ritoire et l 'urbanisme », blz. 81, T?'CtVattx de la 
Fact~olte de droit de Namtt?', nr. 9, 1972. 

3° Hoewel het hakken van een bepaald 
aantal bomen in een bos, indien daa?'dooT 
een gedeelte van dat bos dejinitiej ve?·
dwijnt en aan de g1·ond een ande1·e be
stemming wm·dt gegeven, een ontbossing 
is die, kmchtens a1·tikel 44 van de wet 
van 29 maa1·t 1962, niet zondeT ve?·gw~ 
ning mag gebettTen, lean het haklcen van 
enkele geisolee1·de bomen in een bos ten 
einde de aanleg van een ttitweg mogelijk 
te maken, geen ontbossing zijn en kan 
de1·halve zonde1· ve1·gtmning gebeU?·en (3). 

4° Hoewel de hoven en ?'echtbanlcen niet 
bevoegd zijn om de gepastheid van de 
beslissingen van het bestutt?' te beo01·de
len, toch kunnen zij zich uitsp1·elcen over 
de wettelijkheid van deze beslissingen ( 4). 

5° De vm·we1ping van de voo1·ziening in 
cassatie ontneemt alle belang aan de 
doo1· de eise1· tot cassatie ingestelde eis 
tot bindendve?·lcla?·ing van het an·est (5). 

(VAN DER AUWERA EN VAN STEEN, 
T. DE VADDER EN LITISCONSORTEN.) 

ARRES'£. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op ~ 1 maart 1972, en niet op 
14 maart 1972 zoals bij verschrijving in 
het ver zoekschrift tot cassatie en in 
het exploot van betekening ervan is 
vermeld, in hoger beroep gewezen door de 
Rechtbank van eerste aanleg te Meche
len; 

Over het tweede middel , afgeleid uit 
de schencling van de artikelen 16, 44, 46, 

. 56, 57, 64, 65 van de wet van ~9 maart 
1962 houdende organisatie van de ruim
tel ijke or dening en va.n de stedebouw, 
686, 691 van het Burgerlijk vVetboek en 
97 van de Grondwet, 

doo1·dat, na vastgesteld te hebben dat 
de verkavelingsvergunning nr. 98 van 
11 december 1967 met bijgevoegd p lan, 
afgeleverd door h et gemeentebestuur van 
Rijmenam, enkel betrekking heeft op 
twee percelen bouwgrond thans aange
kocht door de eisers Van der Auwera
Van Steen, en bij deze vergunning geen 
machtiging werd verleend tot verkavelen 

· (3) Cass., 11 mei 1971 (A?'1'. cass., 1971, 
blz. 900) . 

(4) Cass., 5 maar t 1964 (Bttll. en PAsrc., 
1964, I, 727). 

(5) Cass., 16 november 1973, supm, blz. 309. 
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van. de achterliggende gronden en tot 
aanleggen van een wegenis om bet ach 
terin gelegen erf overgang te verschaf
fen over de twee voorgelegen kavels 
bouwgrond naar de Doornlaarstraat, het 
bestreden vonnis de vordering gegrond 
verklaart 0111 de reden dat « door verkave
ling in de zin van de wet op de ruimte
lijke ordening en stedebouw moet worden 
verstaan, het vrijwillig verdelen onder 
levenden van een erf in twee of 1neer 
kavels bestemd voor woningbouw; er 
bijgevolg geen verkavelingsvergtmning 
vereist is voor het gewoon lotisseren van 
landbouw, bos- of heidegronden; het 
ge1nis aan verkavelingsvergtmning 1net 
betrekking tot de te lwop gestelde achter
in gelegen gronden, verdeeld in loten, 
ten deze aileen en ilnpliciet tot gevolg 
heeft dat op bedoelde kavels niet zal 
mogen gebouwd worden ; dat er eindelijk 
client te ·worden op gewezen dat door 
niets wordt aangetoond, en overigens 
door de partijen Van der Auwera
Van Steen niet wordt aangevoerd, dat 
de bestreden erfclienstbaarheid onver
enigbaar zou zijn Inet het bijzoncler plan 
van aanleg van de gem.eente Rijrnenam », 

tenvijl 1° de kwestieuze weg van vijf 
n1.eters op de kavels van de eisers ligt, 
die voor woningbouw bestemd zijn, en 
het feit dat de achterliggende gronden 
bosgronclen zijn waarvoor geen verkave
lingsvergmming vereist is, niets afdoet 
aan het feit clat de weg loopt over kavels 
voor woningbouw bestemd, zodat voor 
die wijziging van de verkaveling G van 
11 decen1.ber 1967 wei een vergtmning 
vereist was (schencling van de artike 
len 44, 46, 56, 57, 64, 65 van de wet 
van 29 maart 1962, 686 en 691 van 
het Bmgerlijk Wetboek); 2° bet feit dat 
de kwestieuze erfclienstbaarheid van 
overgang, zijnde de weg van vijf n1.eter 
breedte over de kavels van de eisers, niet 
onverenigbaar zou zijn met het bijzonder 
pJan van aanleg van de gemeente Rijine
nam, geenszins inhoudt clat deze 1nocht 
aangelegd worden zonder dat de nodige 
acbninistratieve toelating daarvoor be
komen was en clit motief niet van die 
aard is dat het de beslissing rechtva8r
cligt (schending van aile ingeroepen 
wetsbepalingen) 

Overwegende dat de vestiging van 
een erfclienstbaarheid van overgang op 
zichzelf vree1nd is aan het voorwerp 
van een verkavelingsvergtmning; 

Overwegende dat de loutere omstan
digheid dat een voor de vestiging van 
een erfdienstbaarheid nodige weg over 

de kavels loopt die door een verkave
lingsvergtmning, welke van die erf
dienstbaarheid of van de weg geen gewag 
maakt, worden voorzien, geenszins een 
wijziging van de verkavelingsvergtmning 
impliceert en dienvolgens geen adminis
tratieve vergtmning tot z'ulke wijziging 
vereist; 

Dat het middel naar recht faalt ; 

Over het derde middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 44, 46, 
56, 57, 64, 65 van de wet van 29 maart 
1962 houdende organisatie van de ruim
telijke ordening en van de stedebouw, 
686, 697, 1319, 1320, 1322 van het Bm
gerlijk vVetboek, 97 en 107 van de Grand
wet, en van het besluit van 7 juli 1969 
van het college van bm·gemeester en 
schepenen van de gemeente Rijmenam 
weigerend de aanvraag tot rooien van 
400 bomen, 

doo1·dat, na vastgesteld te hebben dat 
de verkavelingsvergunning nr. 98 van 
11 december 1967 met bijgevoegd plan, 
afgeleverd door het gemeentebestuur 
van Rijmenam, enkel betrekking heeft 
op t.wee percelen bouwgrond, thans 
aangekocht door de eisers Van der 
Auwera-Van Steen, en bij deze vergun
ning geen machtiging werd verleend tot 
verkavelen van de achterliggende gran
den en tot aa1.1.leggen van een wegenis om 
het achterin gelegen erf uitweg te ver
schaffen over de twee vooraa1.1. gelegen ka
vels bouwgrond naar de Doornlaarstraat, 
het vom1.is de door de partijen De Vaclder
D e Coster, verweerders onder nrs. l tot 3, 
oorspronkelijk ingestelde vordering ge 
grond verldaart en de eisers veroordeelt 
mn de wegenis van vijf n1.eter over h1.u1. 
vooraanliggende percelen naar de Doorn
laarstraat mogelijk te 1naken en zoniet 
de voormelcle partijen De Vadder-De 
Coster machtigt de noclige werken zelf 
uit te voeren op de kosten van de eisers, 
en deze laatste eveneens veroorcleelt om 
aan clezelfden als schadevergoeding een 
bedrag te betalen van 20 frank per dag 
vertraging vanaf de inleiclencle dagvaar
cling, on1. de reden dat de eisers ook aan
voeren dat bij beslissing van het coll ege 
van burge1neester en schepenen van de 
gemeente Rijmenam van 7 juli 1969 
afwijzend werd beschikt op h1.m verzoek 
h en te machtigen de dennebomen, staande 
op de bedding van de bestreden uitweg, 
om te hakken ; dat, nu het ten deze niet 
gaat om een ontbossing zoals door de 
wet op de ruimtelijke ordening en de 
stedebouw wordt beoogd, 1naar wel om 
h et omhakken van enkele gei:soleerde 
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bomen in het bestaande dennenbos, ten
einde de aanleg van de uitweg mogelijk te 
maken, de door de eisers vooeopgestelde 
opwerping ongegrond is, 

tenvijl, ee1·ste ondenleel, het omhakken 
van een aantal b01nen in een bos, dat 
de verdwijning ·tot gevolg heeft van 
een gedeelte van het bos en aan de alzo 
verkregen vrije oppervlakte een andere 
bestemming geeft., namelijk die van een 
weg, een ontbossing is die slechts mag 
uitgevoerd worden met de toestemming 
van het college van burgemeester en 
schepenen van de gemeente Rijmenam 
(schending van de artikelen 44, 46, 
56, 57, 64 en 65 van de wet van 29 maart 
1962, van het beslu.it van 7 juli 1969 
van het college van burgemeester en 
schepenen van Rijmenam en van de 
artikelen 686 en 697 van het Burgerlijk 
Wetboek); 

tweede onde1·deel, de eisers in hun con
clusie in uitdrukkelijke bewoordingen 
staande hielden, zonder op dit punt door 
de andere partijen in conclusie tegenge
sproken te worden, dat " om de betwiste 
weg aan te leggen een 400tal bomen 
dienen omgehakt " en h et vonnis, door 
zonder meer te beweren dat het slechts 
zou gaan om het omhakken van « ei1kele 
ge1soleerde bomen in het bestaande bos 
teneinde de aanleg van de uitweg moge
lijk te maken », de bewijskracht van die 

· conclusie, van de aanvraag van 26 juni 
1969 en van h et weigeringsbesluit van 
7 juli 1969 van het college van burge
meester en schepenen van de gemeente 
Rijmenam miskent (schending van de 
artikelen 1319, 1320 en 1322 van h et 
Burgerlijk Wetboek); 

dm·de onde1·deel, de rechters hun eigen 
feitelijke beoordeling niet mogen in de 
plaats stellen van die van de administra
tis en zij slechts de besluiten van de ad
ministratieve overheid niet toepassen 
>vanneer deze onwettelijk zijn ; de rechters 
geenszins de onwettelijkheid van het 
besluit van 7 juli 1969 van het college 
van burgemeester en schepenen, waarbij 
de toelating de bomen te rooien aan de 
eisers geweigerd werd, hebben vastgesteld 
en zij dus ten onrechte de eisers veroor
delen tot het wegdoen van de bomen om 
de weg aan te Ieggen (schending van de 
artikelen 107 van de Gronclwet, 44 van 
de wet van 29 maart 1962 en van het 
besluit van 7 juli 1969 van het college 
van burgen~eester en schepenen van 
Rijmenam); 

vie1·de ondeTdeel, de m otieven van het 
vonnis tegenstrijclig en clubbelzinnig zijn ; 

het niet mogelijk is uit te maken of de 
rechter oordeelt dat het omhakken van 
400 bomen slechts enkele bomen betreft 
of clat het om vee! minder clan 400 bomen 
gaat, zodat het onmogelijk is te weten 
of het door de eisers ingeroepen verweer
middel om r edenen in .rechte of in feite 
verworpen worclt en het vonnis in alle 
geval onvoldoende op de conclusie ant
woordt (schending van artikel 97 van 
de Grondwet) : 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende clat het hakken van een 
aantal bomen in een bos, indien daardoor 
een gedeelte van dat bos definitief ver
dwijnt en aan de grand een andere be
stemming wordt gegeven weliswa.ar een 
ontbossing uitmaakt welke luidens arti
kel 44 van d e wet van 29 maart 1962 niet 
zoncler vergunning mag gebeuren ; 

Overwegencle echter dat het vom1is, 
door te b eschouwen dat het ten deze 
enkel gaat om het " omhakken van 
enkele ge1soleerde bomen in het bestaande 
dennenbos ten einde de aanleg van een 
uitweg mogelijk te maken », duidelijk 
te kennen geeft dat voormelcle voor
waarden ten deze niet vervuld zijn en 
heeft kmmen oordelen dat ten deze geen 
ontbossing bestond ; 

Dat het vonnis dienvolgens, zonder de 
in het midclel aangehaalde wetsbepalin
gen te schenden, h eeft kunnen beslissen 
clat de bomen zonder vergmming mach
ten worden omgeha.kt ; 

Wat het tweede onderdeel betreft : 

Overwegencle dat het vormis, door te 
beslissee d at het in feite om enkele 
ge1soleerde bomen ga.at, de bewijskracht 
van de conclusie van de eisers luidens 
welke een vierhonclerdtal bomen dienden 
omgehakt t e worden, en meteen va.n de 
aanvraag van de eisers, geenszins miskent 
doch die conclusie en aanvraag als on
juist verwerpt ; 

Overwegende dat, nu het weigerings 
besluit van 7 juli 1969 het aantal om te 
hakken bomen niet vermelclt, bet vonnis , 
door te beslissen dat het slechts om 
enkele gei'soleercle bomen ging, de be
wijskracht van clat besluit niet heeft 
ktmnen miskennen ; 

vV e.t het dercle onderdeel betreft : 

Overwegencle clat, nu voor1nelcl be
sluit het aantal 01n te hakken bomen 
niet vermeldt, het vonnis, door te be
slissen dat het in feite slechts om enkele 
gelsoleercle bomen gaat, zijn feitelijke 
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beoordeling niet in de plaats stelt van 
die van de administratie ; 

Overwegende dat, door te beschouwen 
dat het verweer dat de eisers uit de ver
werping van htm verzoek tot vergunning 
willen putten, ongegrond is, omdat er 
van ontbossing zoals door de wet hou
dende organisatie van de ruimtelijke 
ordening en de stedebouw beoogd, ten 
deze geen sprake is, het vonnis impliciet 
doch zeker de onwettelijkheid van de 
weigering van de administratie vast
stelt; 

Overwegende dat, nu het vaststelt 
dat er geen ontbossing was, en nu bij 
gebrek aan ontbossing geen vergunning 
was vereist, het vmmis, door te beslissen 
zoals h et doet, een juiste toepassing 
maakt van artikel 107 van de Grondwet 
en artikel 44 van voormelde wet van 
29 maart 1962 geenszins schendt; 

W at het vierde onderdeel betreft : 

Overwegende dat het vonnis, door te 
beschouwen dat het ten deze slechts om 
het omhakken van gei:soleerde bomen 
gaat, ondubbelzinnig en zonder tegen
strijcligheid beslist dat het om minder dan 
400 bomen gaat ; 

Dat het middel in geen van zijn onder
delen kan worden aangenomen ; 

En overwegencle dat, · nu de voorzie
ning wordt verworpen, de door de eisers 
tegen de verweerders onder IV, V en VI 
ingestelde vraag tot verbindendverkla
ring van het arrest zonder belang is ; 

Om deze redenen, verwerpt de voor
ziening ; verwerpt · de vraag tot verbin
dendverklaring van het arrest ; veroor
deel t de eisers in de kosten. 

2 1 december 1973. - 1e kamer. -
T1 oo?·zitte?", R.idder Rutsaert, raadsheer 
vvaarnemend voorzitter. - Tfe?·slaggeve~· , 
de H . de Vreese. - Gelijlcluidencle con
clttsie, de H. Charles, advocaat-generaal. 
- Pleite~·s, de HH. Houtekier en Bayart. 

2e KA.MER. - 24 december 1973. 

JACHT.- VERBODEN TUI.GEN. - Tm
GEN GESCHIKT OM HET WILD TE VANGEN 
OF TE DODEN.- BETEKENIS VAN DEZE 
WOORDEN. 

In m·tikel 8 van cle jachtwet van 28 feb?·um·i 
1882 wo?·clt met cle wom·den « tttigen ge
schikt om het wild te vangen of te cloden " 
niet alleen becloeld de tuigen die 1WTmaal 
clienen om het vangen of doclen van het 
wild te ve?·gemakkelijlcen, maa1· oak die 
welke nm·maal een andeTe bestemming 
hebben, maa1· clam· lmn bezitte?" dam·aan 
woTclen onttTokken om ze te gebntiken 
voor het vangen of cloden van het wild, 
met ttitzonclm·ing echte1· van de jacht
tttigen die cle wet u.itclntkkelijk ve1·meldt 
of die zij toelaat clam· het feit zelf clat 
zij toelaat te jagen ( 1) . 

(HENEAUX EN SEVRIN.) 

ARREST (vm·taling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 24 april 197 3 door het Hof van 
beroep te Luik gewezen; 

Over het middel afgeleid uit de 
schending van de artikelen 4, 6, 8 en 
inzonderheid 8, laatste lid, van de 
jachtwet van 28 februari 1882, zoals 
zij met betrekking tot voornoemd arti
kel werd gewijzigd bij artikel 5 van het 
koni.nklijk besluit van 10 juli 1972, 42, 
43, 100 van het Strafwetboek en 97 van 
de Grondwet, 

cloonlat het bestreden arrest, met be
vestiging van het beroepen v01mis, de 
verbem·dverklaring en de vernietiging 
beveelt van de Simcawagen, ntmnner
plaat 8.WV.51, die aan de eiser Sevrin 
toebehoort en door de twee beklaag
den werd gebruikt voor het plegen van 
het misdrijf vermeld onder D in de ds.g
vaarding, 

te1·wijl de jachtwet, die een bijzondere 
regeling bevat omtrent de verbem·d
verklaring van de tuigen die bij · het 
plegen van het misclrijf hebben gediend, 
niet voorziet in de verbem'dverklaring 
van de wagen die heeft gediend tot het 
vervoer van de bij artikel 8 van genoemde 
wet verboden tt"Ligen, zodat de ten deze 
uitgesproken straf onwette1ijk is : 

Overwegende dat het middel onder
stelt dat het arrest de verbem'dverkla-

(1) Cass., 2 mei 1972 (A7"1". cass., 1972, 
blz. 820) en de noten 4 en 5 onder clit arrest. 

Artikel 8, lid 1, van de wet van 28 februari 
1882 is vervangen bij a rtikel 5 van het konink
lijk besluit van 10 juli 1972, ter uitvoering 
van de wet van 20 juli 1971. 
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~ring en de vernietiging van de wagen die 
a.an de eiser Sevrin toebehoor t, heeft be
volen op grond dat deze zou « hebben 
_gediend voor het vervoeren » van de 

. verboden tuigen; 
Overwegende dat het arrest, onder 

bevestiging van het beroepen vonnis, 
tegen de eisers de telastlegging D be,vezen 
verklaart, « zoals zij werd omschreven 
in de dagvaarding », dit is netten, strik
J,en, stroppen, lokaas en enig ander 
tuig geschikt om konijnen en wild te 
vangen en te doden of om het vangen of 
doden van dat wild te vergemakkelijken 
te hebben gebruikt, onder zich geh ouden 
-of vervoerd, « waarbij de twee beklaag
den (thans eisers) de ·simcawagen met 
de nummerplaat S.WV.51 van de ,tweede 
beldaagde h ebben gebruikt », en genoem
de wagen, « die voor het plegen van h et 
misdrijf D heeft gediend », verbeurd ver
klaart; 

Overwegende dat uit die redenen 
b lijkt dat het hof van beroep de wagen 
heeft beschouwd als een tuig geschikt 
om het wi ld te doden of het vangen 
ervan te vergernald,elijken, en niet a ls 
vervoermiddel voor verboden tuigen ; 

Overwegende dat in artikel 8 van de 
jachtwet met de woorden « tuigen ge
schikt om het wild te vangen of te doden » 
niet a ileen de tuigen worden bedoeld 
die normaal dienen om het vangen of 
doden van het wild te vergernalilielijken, 
maar ook die welke normaal een andere 
bestenrrning h ebben, maar door hun 
bezitter daaraan worden onttrokken om 
ze t e gebruiken voor het vangen of 
doden van h et wild, m et uitzondering 
·echter van de jachttuigen die de wet 
uitdruld,elijk vermeldt of die zij toelaat 
door het feit zelf dat zij toelaat te jagen ; 
dat de verbem·dverklaring en de vernie
tiging van de wagen a ldus wettelijk 
werden bevolen ; 

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 r edenen, verwerpt de voorzie
ningen ; veroor deelt de eisers in de kosten. 

24 december 1973. - 2e kamer. -
Voo1·zittm·, de H . L ouveau x, voorzitter. - · 
Ve1·slaggeve1·, de H . Trousse. - Gel~jlc
luidende conclusie, de H. P . Mahaux, 
eerste advocaat-generaal. - Pleite1·, de 
H . Simont. · 

2e KA.MER. - 24 december 1973. 

1° WETTEN EN BESLUI TEN . 
TOEPASSING IN DE TIJD.- WIJZIGING 
VAN DE BEVOEGDHEIDSWETTEN. 
STRAFZAKEN. - WIJZIGING VAN TOE 
PASSING OP DE HANGENDE ZAKEN. 

2° BEVOEGDHEID EN AANLEG. -
BEVOEGDHEID. STRAFZAKEN. 
0VERTREDINGEN VAN DE WETTEN EN 
VERORDENINGEN BETREFFENDE DE PO
LITlE OVER HET WEGVERKEER. 
VERVOLGINGEN TEGEN MINDERJARIGEN 
VAN MEER DAN ZESTIEN JAAR EN MIN
DER DAN VOLLE ACHTTIEN JAAR. -
BEVOEGDHEID VAN DE GEMEENRECHTE
LIJKE GERECHTEN. - GRENS. 

3° JEUGDBESCHERMING. - OvER
TREDINGEN VAN DE WETTEN EN VEROR
DENINGEN BETREFFENDE DE POLITIE 
OVER HET WEGVERKEER. - VERVOL
GINGEN TEGEN MINDERJARIGEN VAN 
MEER DAN ZESTIEN JAAR EN MINDER 
DAN VOLLE ACHTTIEN JAAR. - BE
VOEGDHEID VAN DE GEl\IEENRECHTE
LIJKE GERECHTEN.- GRBNS. 

4° VONNISSEN EN ARRESTEN. -
STRAFZAKEN. - 0PENBAARHEID VAN 
DE TERECHTZITTING. - VERVOLGINGEN 
WEGENS OVERTREDINGEN VAN DE WET
TEN EN VERORDENINGEN BETREFFENDE 
DE POLITIE OVER HET WEGVERKEER 
TEN LASTE VAN llrEERDERJARIGEN EN 
VAN MJNDERJARIGEN VAN MEER DAN 
ZESTIEN JAAR EN MINDER DAN VOLLE 
ACHTTIEN JAAR. - TOE TE PASSEN 
REGELS. 

5° JEUGDBESCHERMING. - OvER
TREDINGEN VAN DE WETTEN EN VER
ORDENINGEN BETREFFENDE DE POLITIE 
OVER HET WEGVERKEER. - VERVOL
GINGEN TEN LASTE VAN MINDERJARIGEN 
VAN lVIEER DAN ZESTIEN JAAR EN MIN
DER DAN VOLLE ACHTTIEN JAAR EN TEN 
LASTE VAN 1\IEERDERJARIGEN.- 0PEN
BAARHEID VAN DE TERECHTZITTING . 
TOE TE PASSEN REGELS . 

1° Behoudens ande1·sluidende bepaling, is 
een wijziging van de bevoegdheidswetten 
in st1·ajzalcen van toepassing op de 
1·echtsplegingen die niet op geldige wijze 
aanhangig wa1·en voo1· de instantie van 
het ge1·echt (1). (Artt. 2 en 3 G.W.) 

(1) Vgl. cass., 17 mei 1973 (AlT. cass., 1973, 
b iz. 898); raadpl. cass., 24 mei 1967 (ibid. , 
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2° en 3° In ajwijking van m·tilcel 36, 4o, 
van de wet van 8 ap?·il1965 op de jeugcl
besche?·ming nemen de lc?·achtens het 
gemeen ?'echt bevoegde ge1·echten, be
houclens samenhang met ve1·volgingen 
wegens ancle1·e miscl?·ijven dan die in 
m·tilcel 36bis van genoemde wet omsclw-e
ven, lcennis van de vonle1·ingen van het 
openbaa1· ministe1·ie jegens mincle?ja?·i
gen die mee1· dan zestien jaa1· en mincle1· 
dan valle achttien jaa?' oucl zijn op het 
ogenblik van de jeiten en ve1·volgcl 
wonlen wegens ove?'t?·eclingen van de 
wetten en ve?'o?·deningen bet?·effencle de 
politie ove1· het wegve1·kee1' . (Art. 36bis 
wet van 8 april 1965, gewijzigd bij die 
van 9 mei 1972.) 

4° en 5° H et onde1·zoelc van de ve1·volgingen 
ten laste van mincle?ja?·igen van mee1· 
dan zestien jam· en minde1· clan valle 
achttien jam· voo1· de kmchtens het ge
meen 1·echt bevoegde ge1·echten ingesteld 
in de gevallen bij a1·tilcel 36bis van de 
wet van 8 ap1·il 1965 bepaalcl, onde1· 
mee1· in geval van ove?'t?·edingen van 
de wetten en ve?'o?·deningen bet1·ejfende 
de pol~tie ove1· het wegve?"lcem·, heeft 
plaats ~n ?'aadkame?'; deze 1·echtspleging 
mag niet w01·den ~~itgeb1·eid tot ande1·e 
pe1·sonen die tegelijke1·tijcl voo1· clatzelfde 
ge1·echt w01·den geb1·acht, zelfs al zijn 
de laatstgenoemden en de mindmjaTigen 
bij hetzelfcle exploot gedagvaanl ( 1). 
(Art. 96 Grondwet ; art. 36bis wet van 
8 april 1965 gewijzigd bij die van 9 mei 
1972 .) 

(PROCUREUR DES KONINGS TE VERVIERS, 
T. GUSTINE J, EN A .. ; GUSTINE A.) 

ARREST (ve1·taling). 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 5 april 1973 in hager beroep 
gewezen door de Correctionele Recht
bank te Verviers ; 

I. Op de voorziening van het openbaar 
ministeri e, in zoverre zij gericht is tegen 
de verweerders, onderscheidenlijk be
klaagcle en civielrechtelijk aansprake
lijke partij : 

Over het middel afgeleicl uit de schen-

1967, blz. 1166); 3 en 10 februari 1972 
(ibicZ., 1972, blz. 526 en 536), alsm ecle de con
clusie van bet openbaar ministerie voor clit 
laatste arrest, v erschenen in B.ttll. <'n PAsrc., 
1972, I, 533 . 

ding van artikel 2 van de wet van 9 mei 
1972, clat artikel 36bis van de wet van. 
8 april 1965 betreffencle de jeugclbescher-
ming is geworden, . . 

cloonlat het bestreden vonnis verklaarcl 
heeft clat de politierechtbank onbevoegcl 
was OIIl uitspraak te doen over de rechts-· 
vo1·deringen van het openbaar minis
terie tegen de verweerclers, op grand dat 
die bepaling niet van toepassing was toen. 
het ten laste gelegde feit werd gepleegcl, 

terwijl het in artikel z van het Strafwet
boek gehuldigd beginsel niet toepasse -
1 ijk is op de wetten lilZake bevoegclheid : 

Overwegende dat, overeenkomstig het 
li1 artikel 3 van het Gerecht.elijk W etboek 
gehuldigde beginsel, clat krPchtens arti
l~el 2 . van hetzelfde wetboek van toepas 
smg IS m strafzaken, een wijz\ging vail 
de wetsbepalingen lilZake bevoegcli1eicl 
van toepassing is, behoudens een hiermee 
strijdige bepa.ling, op rechtsplegli1gen die 
niet voor de. instantie van de rechtbank 
op geldige "'ij ze aanhangig waren ; 

Overwegende clat, krachtens a.rtikel 2 
van de wet van 9 m ei 1972, clat arti
kel 36bis van de wet van 8 a.pril 1965 
betreffende de jeugdbescherming is ge
worden, de op grand van bet gemene 
recht bevoegde gerechten, in afwijking 
van artikel 36, 4°, va-n de laatstgenoemde 
wet en behoudens samenhang met ver
volgli1gen wegens andere misdrijven dan 
die in artikel 36bis omschreven, kennis. 
nemen van de vorderingen van het 
openbaar ministel'ie jegens minclerjarigen 
die meer clan zestien jaar en minder daiJ. 
valle achttien jaar oud zijn op het ogen
blik van de feiten en met name vervolgd 
worden wegens overtreding van de wet
ten en verorden:ll1gen betreffende het 
wegverkeer ; 

Dat evenals, krachtens artikel 38 van 
d e wet van 8 april 1965, de jeugclrecht
bank, indien zij een maatregel van bewa
rli1g, behoeding of opvoedmg niet ge
schikt acht, de zaak naa-r h et openbaar 
ministerie kan verwij7en om te worden 
vervolgd voor het strafgerecht als daar
toe grand b estae.t, de strefrechtba-nk, 
krachtens artikel 36bis, lid 2, de za.ak 
naar het openbaar ministerie kan ver
wijzen 1net h et oog op de vorcleringen 
voor de jeugclrechtbank als daartoe 
grand bestaat ; 

(1) Artikel 48 van de wet van 8 april 1065 
voorziet in cle mogelijkheicl dat d e vervolgin
gen tegen een minderjarige en een meerder
jadge worden gcsplitst. 
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Overwegende dat, blijkens het vonnis, 
de verweerder Jose Gustine, geboren op 
22 oktober 1954, vervolgd werd wegens 
overtrading van artikel ll, 4, van het 
wegverkeersreglement, gepleegd op 
23 april 1972, en dat de verweerder 
Armand Gustine gedagvaard werd als 
civielrechtelijk aansprakelijk voor de 
daden van zijn zoon, op dat ogen blik 
meer dan zestien jaar maar minder dan 
voile achttien jaar oud; 

Dat het vonnis derhalve de politie
rechtbank niet onbevoegd mocht verkla.
ren om kennis te nemen van de vervol
gingen ten laste van de verweerder Jose 
Gustine en van de rechtsvordering die 
tegen de verweerder Armand Gustine 
werd ingesteld ; 

Dat het middel gegrond is ; 

II. Op de voorziening van het openbaar 
ministerie, voor zover zij gericht is tegen 
-de verweerder Armand Gustine, be
klaagde, en op de voorzieni:ng vl:ln laatst
genoemde : 

Over het middel, door de eisers afge-
1eid uit de schending van artikel 96 
van de Grondwet, 

doo1·dat het bestreden vonnis Armand 
Gustine veroordeelt wegens overtrading 
van de artikelen 32 van de wet betreffen
de de politie op het wegverkeer en 89 
van het wegverkeersreglem ent, nadat 
de zaak in raadkamer was behandeld, 

tenvijl de zaak ter openbare terecht
zi~ting m.oest worden onderzocht : 

Overwegende dat, krachtens artikel 2, 
lid 2, van de wet van 9 mei 1972, dat 
artikel 36bis van de wet van 8 april 
1965 betreffende de jeugdbescherming is 
geworden, het onderzoek voor het krach
tens het gemeen recht bevoegd gerecht 
van de vervolging ingesteld tegen minder
jaripen van meer clan zestien jaar en 
minder dan voile achttien jaar, in de ge
vallen bij deze wet bepaald, in raadkamer 
pla-atsheeft, maar dat die bepaling, die 
enkel ter bescherming van die minder
jarigen gemaakt werd en die afwijkt van 
de regel van de openbaarheid der te
rechtzittingen, gestelcl bij artikel 96 
va.n de Grondwet, n iet kan worden uitge
breicl tot anderen die tegelijkertijd voor 
dat gerecht worden vervolgd, zelfs a l 
zijn laatstgenoemden en de minclerjari
gen bij hetzelfde exploot gedagvaarcl ; · 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den vonnis ; beveelt dat van dit arrest 
m elding zal worden gemaakt op de kant 

· van de vernietigde beslissing ; laa.t de 
kosten ten laste van de Staat; verwijs~ 
de zaak naar de Correctionele Recht
bank te Luik, zitting houdencle in hoger 
beroep. 

24 december 1973. - 2e kamer. -
Voo1·zitte1· en Ve1·slaggeve1·, de H. Lou
veaux, voorzitter. - Gelijlcluidende con
clusie, de H. P. Mahaux, eerste advo 
caat-generaal. 

Op dezelfde dag we1d een in gelijk
aardige termen gesteld arrest gewezen 
(rubriek 1 °) in de zaak Proc1.ueur des 
Konings te V erviers tegen Reitz en 
Detrixhe op de voorziening tegen een 
vonnis van 6 april 1973 van de in hoger 
beroep uitsprPak doende Correctionele 
Rechtbank te Verviers. 

2° KAMER. - 24 december 1973. 

WEGVERKEER. - WET .BETREFFENDE 
DE POLITIE OVER RET WEGVERKEER, 
ARTIKEL 38, § 1, Jo. - VERVALLEN
VERKLARING VAN HET RECHT TOT 
STUREN. - STRAF NIET ALLEEN VAN 
TOEPASSING IN GEVAL VAN VEROORDE
LING WEGENS DODING OF TOEBRENGEN 
VAN VERWONDINGEN, DOCH OOK IN 
GEVAL VAN VEROORDELING WEGENS 
ONOPZETTELIJK TOEBRENGEN VAN SLA
GEN. 

V e?·vallenve1·lcla1·ing van het 1·echt om een 
voe1·tuig te best1w·en, als becloeld in 
m·tilcel 3 8, § 1, 1 ° van de wet bet1'effencle 
de politie ovm· het wegve1·lcee1·, lean 
w01·den 1dtgesp1·olcen niet alleen in 
geval van ve1'0o1'Cleling wegens doding 
of toebTengen van ve1·wondingen, doch 
oolc in geval van ve1·oo1·deling wegens 
onopzettelijlc toeb1·engen van sla.gen (1). 

{VOLAND.) 

ARREST (Ve1'taling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 

(1) Raadpl. de memo1·ie van toelichting 
m.b.t. artikel2 van de wet van 1 augustus 1924 

l 
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arrest, op 29 juni 1973 gewezen door het 
Hof van beroep te . B russel, afdeling 
Bergen ; 

Ovet' het m iddel afgeleid uit de schen
ding van artikel 38, § 1, 1°, van de wet 
betreffende de politie op h et wegverkeer 
(gecoi:irdineerd op 16 maart 1968}, 

do01·dat het bestred en arrest eiser ge
durende zes maanden vervallen verklaart 
van het recht om enig 1notorvoertuig te 
b esturen, 

tenvijl blijkens het dossier het slacht
offer van het kwestieus ongeval w ei 
slagen, m aar geen verwondingen h eeft 
opgelopen : 

Overwegende dat h et woord « verwon
ding » m de zin van voornoemd arti
kel 38, § 1, 1°, synoniem is m et« letsel », 
dat in artikel 418 van h et Strafwetboek 
wordt gebruikt, en derhalve, zoals blijkt 
uit artikel 420 van dat wetboek, slagen 
zowel als verwondingen mnvat ; 

D st trouwens, blijkens de parlemen
taire voorbereiding van artikel 2 van de 
wet van 1 augustus 1924, waaruit arti
kel 38 is ontstaan, de wetgever de v er
vallenverldaring van h et r echt om een 
voertuig te bestm·en heeft will en . toe 
laten in geval ·van veroordeling wegens 
overtrading van de artikelen 418 tot 420 
van genoemd wetboek ; 

Dat h et middel naar recht faalt ; 
En overwegende d at de substantiiile 

of op straffe van nietigheid voorgeschre
ven rechtsvormen werd en n ageleefd en 
dat de beslissing overeenkomstig d e 
wet is; 

01n die r edenen, verwerpt d e voorzie
ning; v eroordeelt eiser in de kosten. 

24 d ecember 1973 . - 2e k amer. 
Voo1·zitte1', de H. Louveaux, voorzitter.
Vm·slaggeve1·, de H. Legros. - Gelijlc -

(Gedr. St. Senaat, 1922-1923 , nr. 101, b lz. 291}, 
de verslagen van de senaatscommissie voor 
de landbouw en van de Centrale· a fdeling v an 
d e Kamer van Volksvertegenwoordigers (Gedr. 
St. Senaat 1922-1923, ru·. 160, blz. 469, en Gedr. 
St. Kamer 1923-1924, nr. 229, blz. 1237}, als
m ede de verklaringen voor de Senaat door d e 
minister van Landbouw en van Openbare 
Werken afgelegd op 11 juli 1923 (Pa·rl . Hanel., 
Senaat, 1923, blz. 1179, kol. 1, en blz. 1180, 
kol 1 en 2). 

Over h et begrip slagen en verwondingen, 
raadpl. N YPELS, Legislation c1·iminelle de let 
Belgique, d. Ill, nr. 54; NYPELS en SERVAIS, 
Code penal belge inle1'p1·ete, d. III, artt. 418 

luidende conclusie, de H. P. Mahaux. 
eerste advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 24 december 1973. 

WEGVERKEER. - RICHTINGSVERAN
DERING. - BESTUURDER DIE NAAR 
RECHTS OF N AAR LINKS WIL AFSLAAN. 
- MANEUVER BEHEERST DOOR ARTI · 
KEL 25 EN NIET DOOR ARTIKEL 17 VAN 
HET WEGVERKEERSREGLEMENT. 

H et manetwe?' dat e1·in bestaat naa1· 1'echts
of naa?' links af te slaan om de 1·ijbaan 
te vedaten of om zijn voe?'tttig aan de 
linlcm·zijde van de 1·ijbaan tot staan te. 
b1·engen is behee1·st doo1· a?·tilcel 25 en. 
niet doo1· m·tilcel 17 van het wegvm·lcee?'S
?'eglement, zelfs indien de bestttU1'de1· de 
voo?·sch1·ijten van het ee1·ste a1·tikel niet 
in acht neemt (1) . (Implici.ete oplossing.) 

(VAN COPPENOLLE, T . MARSALA 
EN- NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 

« LE FOYER>>.) 

ARREST (ve1·taling) . 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden. 
vom1is, op 26 juni 1973 in hoger b eroep 
gewezen door d e Correctionele Rechtba nk 
te B ergen; 

I. In zoverre d e voorziening gericht is 
tegen h et openbas.r ministerie : 

Overwegende dat de substantiiile of 
op straffe van nietigheid voorgeschreven 
vormen in acht genomen zijn en dat het 

tot 420, lll'. 11, en a rtikel 398, nrs. 6 en 9 tot 
13; CONSTANT, lJ!Jamtel de d1·oit 11enal, d. II, 
ru·. 1049; MARCHAL en JASPAR, D1•oit C?"iminel, 
d . I, nr. 1174; cass., 24 april 1972 (.A?T. cass., 
1972, b lz . 793) en de con clusie van h et open
baar ministede in Revue cle cl·roit penal, 1971-
1972 , b lz . 914. 

(1) Cass. , 2 oktober 1073 en 20 november 
1973, S1t1Ji·a, blz. 115 en 323. 

Raadpl. cass., 10 december 1956 (Bull. en 
PAsrc., 1957, I , 378) en d e a rresten waarYan 
sprake in noot 1 op b lz . 379 : artikel 17 van 
h et wegverkeersreglement is niet van toepas
sing op de maneuvers die inzonderheid gere
geld zijn bij andere verordeningsbepaliugen. 
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a-rrest geen enkele onwettelijkheid bevat 
die eiseres schaadt ; 

II. In zoverre de voorziening gericht 
is t egen d e verweerders, burgerlijke 
pa rtij en : 

Overwegende dat eiseres geen enkel 
middel aanvoert ; 

Om die r ed en en, v erwerpt de v oor
ziening ; veroordeelt eiseres in de k osten 

24 december 1973. - 2e Irarner. -
Voo?·zitte?', d e H . Louveaux, v oorzitter . 
V e1·slaggeve1·, d e H . Legros. - Gelij lc
luidende conclusie, d e H. P. Maha ux , 
eerste advocaat-gener aal. 

2e KAMER. - 24 december 1973. 

VOORZIENING IN CASSATIE. 
T E R MIJ N. - STRAFZAKEN. - B E S CHIK
KING VAN DE RAADKAlVIER I N LAATSTE 
AANLEG GEWEZEN, WAARBIJ DE BE 
KLAAGDE NAAR DE ' CORRECTIONELE 
RECHTBANK WORDT VERWEZEN . 
VOORZIENING VOOR DE EINDBESLIS
SING. - NIET-ONTVANKELIJKHEID. 

Niet ontvankelijk is de voo1·ziening, die 
v.661· de eindbeslissing is ingesteld tegen 
een in laatste aanleg gewezen beschilc
lcing van de Taadkame?', waa1·bij de 
belclaagde naa?' de cmTectionele ?'echt
bank wm·dt ve1·weze11 (1). (Art. 416 Sv.) 

(PERLAUX.) 

ARREST (ve1·taling). 

HET HOF ; - Gelet op de bestred en 
beschikking, op 10 oktober 1973 gewezen 
door d e raadkamer van de Rechtbank 
van eerste aanleg te Bergen ; 

Overwegende dat de bestreden b e
schikking eiser naar de correctionele 
r echtbank verwijst wegens verschillende 
feiten, de ene strafbaar met criminele 
straffen, wa.arv oor echter verzachtend e 
omstandigh eden w erden aangenomen, 
de andere m et correctionele straffen ; 

(1) Cass. , 12 maart 1973 (An·. "cass., 1973, 
blz. 679). 

CASSATIE, 1974. - 16' 

Overwegende dat die b eschikking, die 
geen uitspraak doet over een geschil 
betreffende de b evoegdheid v an het 
onderzoeksgerecht, zo zij in laa t st e aa.nleg 
is gewezen, slechts een v oorbereidende 
b eslissing of .een b eslissing van onderzoek 
18; 

Dat derhalve, krachtens artikel 416 
v an het W etboek van stra;~'vordering, 
h et cassatieb eroep , ingest eld v 66r de 
eindbeslissing, niet ontvankelijk is ; 

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

24 december 1973. - 2e k am er . -
Vom·zitte1·, de H. L ou veaux, v oorzitter. 
- Ve?·slaggeve1·, de H. Trou sse. - Geli jk
htidende conclusie, -de H . P. · Maha~lX, 
eerste advocaat -generaal. 

2e KAlliER. - 24 december 1973. 

VOORZIENING IN CASSATIE. 
VoRJ\<I. - STRAF ZAKEN. - lVIEMORIE 
VAN DE ElSER NEE R GELEGD MINDER 
DAN ACHT DAGEN V06R DE TERECHT
ZITTING.- MEMORIE NIET ONTVANKE
LIJK . 

Niet ontvanlcelijk in stmfzalcen is de 
memo1·ie die doo?' de eise1·, tot staving 
van de voo1·ziening, minde?' dan acht 
dagen v661· de te?"echtzitting te?' g1·i{fie 
van het Hof is nee1·gelegd (2). 
(Art. 421bis, lid 1 Sv .) 

(RODRIGUEZ-MAR'l'INEZ.) 

Met de notitie overeenst emmend 
arrest . 

24 december 1973. - 2e kamer. -
Voo?'Z?:tte?', de H. Louveaux , voorzitter. 
Ve1·slaggeve1', d e H . L egros. - Gelijk
luidende concl·nsie, de H. P. Mahaux, 
eerste advocaat-generaal. 

(2) Cass ., 12 m aar t 1973 (A1'1'. cass., 1973, 
blz. 679). 
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1e KAMER. - 3 januari 1974. 

lO CASSATIE. - BEVOEGDREID . 
BERUSTING IN DE BESTREDEN BESLIS
SING. - BEVOEGDREID VAN RET HOF 
01\'I DIE TE BEOORDELEN il'LB.T. DE 
ONTVAN.KELIJKREID VAN DE VOORZIE
NING. 

zo BERUSTING. - BURGERLIJKE ZA-
KEN. TENUITVOERLEGGING VAN 
EEN RECHTERLIJKE BESLISSING. 
TENUITVOERLEGGING SLUIT NIET NOOD 
ZAKELIJK IN DAT IN DE BESLISSING 
WORDT BERUST. 

30 HUUR VAN GOEDEREN.- PACHT. 
- 0PZEGGING DOOR DE VERPACHTER 
TENEINDE RET GOED ZELF TE EXPLOITE-
REN. ERNST EN OPRECHTHEID . 
VAN DIT VOORNEMEN. - SOEVEREINE 
BEOORDELING DOOR DE FEITENRECH
TER. 

4o HUUR VAN GOEDEREN. - PACHT. 
- 0PZEGGING DOOR DE VERPACHTER 
TENEINDE RET GOED ZELF TE EXPLOI
TEREN. - BEWIJS VAN DE ERNST EN 
DE OPRECHTREID VAN RET VOORNE
MEN TEN LASTE VAN DE VERPACHTER. 

50 BEWIJS. - BURGERLIJKE ZAKEN. 
- BEWIJSLAST. - 0PZEGGING DOOR 
DE VERPACHTER. - BEWIJS VAN DE 
GEGRONDHEID VAN.DE AANGEVOERDE 
REDEN TEN LASTE VAN DE VERPACHTER. 

1 o Teneinde de ontvankelijkheid van een 
voo1·ziening na te gaan, is het Hoj be
voegd om te beo01·delen of ~tit de ove?·
gelegde stukken het bewijs voo1·tvloeit 
dat de eise1· in de best1·eden beslissing 
heejt bentst ( l). 

zo in b~wge1·lijke zaken slttit de spontane 
tenttitvoe1·legging, doo1· de vm·o01·deelde 
pa1·tij, van een 1'echte1'lijke beslissing 
niet noodzakelijk in dat hie1·in wo1'Clt 
bentst, als ~tit de st~tkken waa1'0p het 
Hoj vennag acht te slaan niet blijkt dat 
de pm·tij stellig met deze beslissing inge
stemd heejt (2). (Art. 1045 G.W.) 

3o De ve1·pachte1· van een landeigendom 

(1) Cass., 22 maart 1963 (B1tll. en PAsrc., 
1963, I, 799). 

(2) Raadpl. cass., 22 maart 1963 (Bttll. en 
PASIC., 1963, I, 799). Naar luid van artikel1045 
G.W. kan de stilzwijgende berusting aileen 
worden afgeleid uit bepaalde en met elkaar 
overeenstemmende akten of feiten waaruit , 

mag b·achtens de wet aan de pachte?' de 
pacht opzeggen op g1·ond dat hij voo?'
nemens is dit goed ze~f te eXJJloiteTen op 
voo1·waa1'Cle dat dit voo1·nemen e1·nstig 
en op1·echt is ; de ?'echte?' beoo?'deelt in 
jeite en de1·halve soeve1·ein die e1·nst en 
die op1·echtheid (3). (Art. 1775 B. W.) 

4° De ve1·pachte1· van een landeigendom 
die een vo?·deTing instelt tot geldigve1·
kla1·ing van de opzegging om zelf het 
ve1·pachte goed te exploite1·en, moet het 
bewijs leve1·en dat de cloo1· hem aange
voe?·de 1·eden geg1·ond is en dat het 
voomemen OJJ?'echt is (4). (Art. 1775 
B.W.) 

5° Op de ve1·pachte1· 1'~tst het bewijs dat 
de cloo?' hem aangevoe1·de ?'eden tot 
opzegging met toepassing van m·ti
kel1775 B.W. geg1·oncl is (5). 

(DIGNEFFE EN JUPRELLE, 
T. DEL MARMOL EN DE FABRIBECKERS.) 

ARREST (ve1·taling) . 

HET HOF; - Gelet op h et bestreden 
vonnis, op 1 j1.mi 1972 in hoger beroep 
gewezen door de Rechtbank van eerste 
aanleg te Luik ; 

Over het middel van niet-ontvanke
lijkheid door de verweerders tegen de 
voorziening opgeworpen en afgeleid uit 
d e berusting van d e eisers in de bsstre
den beslissing : 

Oveewegende dat bet vonnis geldig 
verklaart de aan de eisers betekende 
opzegging om een einde te maken aan 
de pacht en zegt dat deze op 1 november 
1972 zal eincligen; 

Overwegende dat dE> verweerders doen 
gelden dat dit vonnis niet aan de eisers 
werd betekend, dat deze, na in ·augustus 
1972 de gerst en in oktober 1972 de ma'is 
te hebben geoogst, de gronden opzette
lijk achtergelaten hebben zoals ze waren, 
zonder de stoppels te hebben onder
geploegcl of de grond te hebben bewerkt, 
dat zij de proceskosten hebben betaald 

blijkt dat de partij het vabte voornemen heeft 
haar instemming te betuigen met de beslissing. 
De wetgever heeft zodoende dP draagwijdte 
van 's Hofs rechtspraak nauwkeurig vastge
steld en ook bevestigd. 

(3) (4) en (5) Cass., 19 februal'i 1971 (A1'1', 
cass., 1971, blz. 591). 
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tegelijkertijd m et de pachtprijs van 1972 
en dat zij nooit enig voorbehoud hebb.en 
gemaakt voor d eze tenuitvoerlegging van 
h et vonnis ; · 

Overwegende d at de eisers de aa.nge
voerde feiten zelf niet betwisten ; dat 
zij echter betw1sten aldus in h et vonnis 
t e hebben berust; 

Overwegende d at de tenuitvoerlegging, 
zelf.g spontaan en zonder voorbehoud, 
van een uitvoerbaar vonnis niet nood
za.kelijk insluit d a t in dit vonnis wordt 
berust ; dat uit de stukken waarop het 
Hof vermag acht t e slaan niet met zeker
h eid blijkt d at d e eisers ingest emd h ebben 
m et het tegen h en gewezen vonnis ; 

Dat h et iuiddel v an niet-ontvanke
lijkheid niet gegrond is ; 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen IV, 1°, van de wet 
van 4 n ·ovember 1969 tot wijziging van 
d e pachtwetgeving en van de wetgeving 
betreffende h et recht van voorkoop t en 
gunste van huurders van landeigendom
m en, 1315 en 1775 van het Burgerlijk 
W etboek, dit laatste artikel gewijzigd 
bij de artikelen 14 van d e wet van 7 juli 
1951 en 1 van de wet van 15 juni 1955, 

doo1'dat het bestreden vonnis geldig 
verklaard h eeft de opzegging die de v er 
weerders bij aangetekende brief van 
7 november 1969 hebben gedaan inzake 
landbouwgronden, en waarin zij als re 
den hadden opgegeven d at zij voornemens 
waren om het verpachte goed zelf in ge
bruik te n emen of door een van hun 
kinderen of schoonkinderen te Iaten ex
ploiteren, en h et middel heeft verworpen 
dat de eisers in hun conclusie in hoger 
beroep hadden afgeleid uit .h et feit, dat 
de in de opzeggin.g aangevoerde reden 
niet oprecht was, zulks op grond dat uit 
de gegevens van d e zaak niet was gable
ken dat d e verweerders het voornemen 
hadden d e litig ieuze gronden aan een 
andere pachter geheel of gedeeltelijk af 
te staan, d at h et v erwijt dat de verweer
ders in hun conclusie voor de eerste 
rechter tot de eisers richtten, geen bewijs 
of zelfs een vermoeden is dat de aange 
voerde reden niet oprecht was, dat d eze 
reden, die d e wet uitdrukkelijk als ern
stig erkent, te verwezenlijken was en dat 
de oprechtheid ervan althans moet 
worden v ermoed wegens de burgerlijke 
sanctie die de niet-inachtneming zou 
medegebracht hebben, 

tm·wijl uit de genoemde artikelen v an 
het Burgerlijk W etboek, die ten deze van 
toepassing zijn krach t ens artikel IV, 1°, 
van de vorenvermelde wet van 4 novem-

ber 1969 voortvloeit d at d e verpachter 
van een landeigendom, die een vordering 
instelt tot geldigverklaring van de op
zegging om zelf het v erpachte goed te 
exploiteren . of om h et door een van 
zijn kinderen of zijn schoonkinderen 
t e Iaten exploiteren, moet bewijzen dat 
de door h em aangevoerde reden gegrond 
is en dat het voornem en oprecht is, en 
h et vonnis dus d e litigieuze opzegging 
niet geldig mocht verldaren op grond dat 
t en deze h et gebrek aan oprechtheid niet 
bewezen was en de oprechtheid van de 
reden moest worden vermoed : 

Overwegende dat krachtens arti
kel 1775 van h et Burgerlijk W etboek, 
zoals dit is gewijzigd bij de artikelen 14 
van de wet van 7 juli 1951 en 1 van die 
van 15 juni 1955 en zoals h et ten deze 
van toepassing is krachtens artikel IV, 1°, 
van de wet van 4 november 1969, de 
rechter, in geval van verzet t egen de 
opzegging, over het geschil beslist, 
rekening houdende met alle b estaande 
belangen, en de regelmatig gedane op
zegging geldig verklaart indien de opge
geven reden en ernstig en gegrond zijn; 
dat de wet onder m eer a ls ernstige reden 
beschouwt het door d e verpachter te 
kennen gegeven voornemen om zelf het 
verpachte goed te exploiteren ; 

Overwegende dat d e verpachter het 
b ewijs moet leveren dat de door hem 
aangevoerde reden gegrond is; 

Overwegende dat dienaangaande het 
vonnis onder meer erop wijst dat de 
gronden m et een oppervlakte van 7 hec
tare 91 are, die de verweerders zelf 
willen exploiteren, rechtstreeks palen 
aan het park random h et huis dat zij 
b ewonen, dat het gebruik van die land
bouwgronden geen v eestapel of stallen 
of dagelijks werk vereisen, dat de ver
weerders sinds 1965 een tuinman in 
dienst hebben, dat zij verklaren dat de 
handarbeid voor de exploitatie zal wor
den verricht onder hl.m Ieiding, toezicht, 
op lm11 verantwoordelijkheid en risico, 
dat h et feit, dat de tuinman en zijn 
vrouw reeds een boerderij van vijftien 
hectare exploiteren,· niet aantoont dat 
de verweerders h et voornemen zouden 
hebb en deze percelen geheel of gedeelte
lijk aan die tuinman-pachter af te staan 
en h et de eisers uiteraard niet moeilijker 
maakt verweerders. v oornemen h et goed 
persoonlijk te exploiteren te onderzoeken ; 

Overwegende dat het vonnis uit d eze 
omstandigheden afleidt dat d e opzegging 
is gedaan om een red en die kan ·worden 
verwezenlijkt en waarvan de oprechtheid 
althans m oet worden vermoed wegens de 
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bmgerlijke sancties die de niet-inacht
neming zou medebrengen : 

Overwegende dat aldus, verre van 
aileen vast te stellen, zoals het middel 
onderstelt, dat het gebrek aan oprecht
h eid van de verweerders niet bewezen 
was, de rechter door een soevereine be
oordeling van de gezamenlijke feiten van 
d e zaak heeft overwogen dat de aange
voerde reden, die de wet als ernstig 
beschouwt, vaststond ; 

Dat hij bijgevolg zijn beslissing wett e
lijk h eeft verantwoord ; 

Dat het middel niet kan worden aan
genom en; 

Om die rede11.en, verwerp,t de voorzie
ning ; veroordeelt de eisers .in de kosten. 

3 januari 1974 . - 1e kamer. -
V oo?·zitte?', de H. Perri chon, raadsheer 
waarnemend voorzi.tter. - Vm·slaggeve1·, 
Ridder de Schaetzen. - Gelijkhticlende 
conclusie, de H. !{.rings, advocaat-gene
raal. - Pleitm·s, d e HH. Bayart en van 
H eek e. 

1e KAMER. - 3 januari 1974. 

HUUR vAN GOEDEREN.- HANDELS
H UUROVER EENKOl\'I:ST. PERSOON
LIJKE EN WERKELIJKE INGEBRUIK

NEl\'I:ING. - BE GRIP. 

De pe1·soonlijke en we1·kelijlce ingebntilc 
neming van een vm·huttnl goed, in de 
zin van a1·tilcel 16, I, 1°, van de wet 
van 30 ap1·il 1951 op de handelslmu?·
ove?·eenlcomsten, b1·engt de vm-plichting 
mede het ve?·httu?·de goecl in zijn geheel 
in gebntilc te nemen (1). 

(BRACHOT, T. GASTUCHE M.-C. 
EN GASTUCHE E .) 

ARREST (ve1·taling). 

RET HOF ; - Gelet op h et bestreden 
vonnis, op 19 d ecember 1972 in hoger 
b eroep gewezen door de Rechtbank van 
eerste aanleg te Brussel ; 

. (1) Raadpl. cass., 19 december 1969 (.Ar?', 
cass., 1970, blz. 355 ). 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 780, inzonderheid 3°, van het 
Gerechtelijk Wetboek, 1349, 1353 van 
het Bmgerlijk W etboek en 25, i.nzonder
heid 3°, van de wet van 30 april 1951 op 
de handelshum'overeenkomsten, gewij
zigd bij art ikel1, 5°, van de wet van 27 ju
n i 1955, 

cloo1·dat het vonnis, ter veroordeling 
van eiser om aan de verweersters een 
vergoeding van 360.000 frank te betalen 
m et toepassing van genoemcl artikel 25, 
3°, erop wi jst dat uit d e verstrekte gege 
vens volgt a) « dat de huurclers vanaf 
18 mei 1970 vertrokken waren »en b) da.t: 
1 o « d e eigenaar Brachot noch tijclelijk 
noch onregelmatig in het litigieuze goed 
woont "; 2° « er tot 14 september 1971 
geen gas wercl verbruikt » ; 3° « de naam
loze vennootschap Sibelgaz op 14 januari 
1972 ·aan de heer Brachot laat weten clat 
de elektriciteitsmeter nr. 361 en de gas
meter nr. 604 van het abonnem ent b etref
fencle b et panel gelegen aan de Louiza
lamY 66 op 23 jtmi en 29 september 1971 
niet bereikbaar waren » ; 4° « de finna 
L. Servaes op 27 augustus 1970 m eubi
lair van de h. Brachot naar de Louiza
laan 66 heeft verlmisd " ; 5° « d e h. Bra
chat gedtuende de eerste veertien dagen 
van d e maancl januari 1971 vlug vier 
l ichtptmten in de etale.ge va,n de voor
gevel h eeft laten plaatsen, een stof heeft 
laten aanbrengen die op een kader was 
gespannen en de achtergrond · van de 
etalage vormde, het plafoncl en het 
houtwerk heeft la.ten schilderen ; . .. het 
beclrag van de kosten van die enige 
werken worclt n iet opgegeven » ; 6° « een 
proces-verbaal van vaststell:ing, opge
maakt ... op 19 januari 1971 te 15 mu, 
onder m eer (vermeldt) : cl at de ver
cliepingen blijkbaar niet bewoond zijn, 
cl.at de bel beclekt is met een isolatieband, 
dat na op deze bel geclrukt te hebben 
niemand komt opendoen, clat d e b ene
d enverclieping voor de handel schijnt 
bestemd te zijn (tentoonstell:ing van 
een schilderij) en dat ten slotte v66r de 
ingangsdem' van de winkel op een p lak
lmat geschreven staat « Inlichtingen 
Galeri j lsy Brachot, Louiza-laan 62a "• 
en uit deze gegevens besluit « dat in h et 
onderhavig geval de door ge'intimeerde , 
thans eiser, aangevoerde ingebruikne
ming neerkomt op de inrichting in een 
zeer klein gedeelte van de beneclenver
dieping van een vitrine voor reklame ; 
.. . clat de inrichting van een niet al te 
grote vitrine, zoals ze uit de overgelegde 
stukken blijkt en zoals ze sindsdien is 
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blijven b estaan zoncler clat er sprake is 
yan enige andere activiteit in het· goecl, 
niet de persoonlijke en werkelijke inge
bruilrneming van het goed is zoals de 
w et cla t . voorschrijft ; .. . dat de appel
lanten, thans verweerst ers, er t erecht 
over klagen d e door de wet van 30 april 
19S1 voor h en vastgestelcle voordelen te 
h ebben verloren om een reden die d e 
v erhuurder niet heeft uitgevoerd gedu
rencle d e tijd die dezelfcle wet heeft 
gest eld om ze ten uitv oer te brengen "• 

tm·wijl, em·ste onde?"deel, cl~ rechtbank, 
noch in cleze gronclen noch in enigc ande
r e, een regelmatig an twoord geeft op de 
conclusie waarbij eiser d eed gelclen dat 
d e eers te rechter er terecht op h eeft ge
w ezen clat h et vonnis v an 24 december 
1970 m et t erugwerking op 1S mei 1970 
d e d atum v astst elde waarop h et panel t e 
zijnder beschikking w erd gest eld, cloch 
dat hij in w erkelijkheid erin niet was 
kunnen binnengaan wegens h et geschil 
betreffencle de huurschacle en zulks. tot 
d e dading v an 19 jm~i 1971 (schending 
van d e artikelen 97 van de Grondwet 
-en 780, 3°, van het Gerechtelijk Wet
hoek) ; 

tweede onde1·deel, bovenvermelcle gege 
v ens (sub b, 2° tot 6°) clateren van mi.ncler 
clan zes m aanclen na 19 j1.mi 1971, clat 
wil zeggen, volgens de st alling van eiser, 
na het a.anvangspmlt van de t ermijn die 
gest eld is bij artikel 2S, 3°, v ervat in 
d e wet van 30 april 19S1 (schencling van 
genoemcl artilrel 2S, 3°, gewijzigcl bij 
a rtike1 1, S0 , van de wet van 29 j1.mi 
19SS); bovendien sommige v an de in 
a a.mnerking genomen gegevens, zoals 
h et feit dat eiser niet in h et goed woont, 
h et n iet verbruiken van gas, d e v erhui
zing v an m eubilair in 1970 en de "vlug" 
uitgevoerde w erken, d e beslissi.ng niet 
w ettelijk of b ehoorlijk lumnen verant
woorclen (sch encling van d e ar tikelen 2S, 
3o, v ervat in de wet van 30 a pril 19S1, 
gewijzigcl bij artikel 1, S0 , van de wet 
v an 29 juni 1955, 97 van d e Gronclwet 
en 1349 en 13S3 vaD h et Bmgerlijk vVet
boek) en andere gegev ens, zoals h et be
richt del . 14 januari 1972 v an d e naam
loze venn ootsch ep Sibelgaz en de clem·
waarclcrsvast st elling van 19 januari 1971, 
niet gelcli g in aanmerking zij n genomen, 
d as.r d e r echtbank geen regelmatig 
a ntwoord h eeft gegeven op de conclusie 
waarin eiser aanvoercle cla t h et elek t rici
t eitsverhruik v an 21 feb ruari tot 17 de
cember 1971 3.002 frank had b edrsgei1, 
d a t d e d eurwaarder niet in het p anel was 
binnengega an, clat hij zulks gemakkelijk 
h a d ln mn en doen indien hij dat had 

gewilcl en dat hij zich had beperkt tot 
subjectiev e vaststellingen (schencling van 
de artikelen 97 van de Gronclwet en 780, 
3°, van h et Gerechtelijk vVetboek) 

W at het eerst e ondercleel betreft : 

Overwegende clat h et vonnis onder 
m eer v astst elt cla t " de door gei'nt imeer
d e, t h ans eiser, aangevoerde ingebruik
n eming n eerkomt op de inrichting in een 
zeer klein gecleelte van d e benedenvet'
dieping v an een vitrina voor r eldame " ; 
dat h et overweegi dat de inrichting van 
deze v itrina, zoals ze sindsdien is blij ven 
b est aan zoncler clat er sprake is van enige 
andere activ iteit in het goecl zelf, in het 
onclerhav ige geval niet de persoonlijke 
en werkelijke ingebruilrn eming van het 
verhuurcle goecl is zoals de wet clat voor
schrijft ; 

D at de r echtbank, door vast te stellen 
clat die ingebruilrneming op de dag van 
het v onn is nog n iet had p1aatsgehacl, 
antwoorclt op d e conclusie waarin e iser 
b etoogcle d a t h et aanvangsp1.mt v an d e 
t ermijn v an zes m a anclen , bilmen welke 
hij het voorn em en cliende t en uitvoer t e 
brengen om h et panel persoor~lijk in ge 
bruik t e n em en was.rop hij zijn weigering 
tot h ernieuwing van de huur had ge 
stecmd, op 19 juni 1971 moest worden 
vastgestelcl, clat is meer dan zes m >Janclen 
v66r de d a tum va-n h et vonnis ; 

Dat clit onclercleel van het miclclel feite
lijke gronclslag mist ; 

Wat h et tweede ondercleel betreft : 
Overwegen<;le cla t h et vonnis zijn b e

schikkencle gecleelte wettelijk verant
woordt door de in het antwoorcl op h et 
eerste ondercleel v an het micldel ver
me1cle motivering ; 

D at immers d e p ersoonlijke en werke 
lijke ingebruikneming van h et vroeger 
verhuurcle goecl zich m oet uitstrekken tot 
h et geh ele goecl waarop de huur b etrek
king h eeft ; 

D at clit onclercleel van· het middel 
slech ts kriti ek oefent op andere gronden 
van h et vonnis, di e ten overvloed e zijn 
gegeven , en dus n iet ontvankelijk is bij 
gebrek aan bel>Jng ; 

Om die reclenen, verwerpt de v oor
ziening ; veroordeelt eiser in d e k ost en. 

3 j >J.nuari 1974. 1e kam er. -
Voo1·zitte1·, d e H. P erri chon , raadsheer 
waarnem end voorzitter. - V e1·slaggeve1' , 
Baron Vin<;otte. , - Gelijlcl1tidende con
clttsie , de H. Krings, aclvocaat-gen eraal. 
- Pleite1·s, d e HH. F a.lly en van H eeke . 



- 486 

1e KAlll::ER. - 4 januari 1974. 

1° OVEREENKOMST. - OVEREEN
KOMST BETREFFENDE HET GENOT VAN 
GOEDEREN VAN EEN GEMEENTE.- GOE 
DEREN DIE DE ENE TOT HET OPENBAAR 
DOMEIN, DE ANDERE TOT RET PRIVAAT 

. DOMEIN BERGREN. - GOEDEREN DIE 
EEN GEHEEL VORMEN. - FEITELIJKE 
EN DERRALVE SOEVEREINE BEOORDE
LING. 

20 OPENBAAR DOMEIN. - OVEREEN
KOMST BETREFFENDE HET GENOT VAN 
GOEDEREN VAN EEN GEMEENTE. -
GOEDEREN DIE DE ENE TOT HET OPEN
BAAR DOMEIN, DE ANDERE TOT RET 
PRIVAAT DOMEIN BERGREN.- GOEDE
REN DIE EEN GEREEL VORMEN. 

3° OPENBAAR DOMEIN. - GoEDEREN 
DIE TOT RET OPENBAAR DOMEIN BERG
REN. - GOEDEREN DIE NIET IN RUUR 
KUNNEN WORDEN GEGEVEN.- GOEDE 
REN DIE NIET HET VOORWERP VAN EEN 
HANDELSRUUR KUNNEN ZIJN. 

4o HUUR VAN GOEDEREN. - HAN
DELSRUUR. - GOEDEREN DIE TOT HET 
OPENBAAR DOlliEIN BEHOREN. - GOE
DEREN DIE NIET HET VOORWERP VAN 
EEN HANDELSHUIS KUNNEN ZIJN. 

50 OPENBAAR DOMEIN. - OVEREEN
KOMST BETREFFENDE HET GENOT VAN 
GOEDEREN VAN EEN GEMEENTE. -
GOEDEREN DIE DE ENE TOT RET OPEN
BAAR DOMEIN, DE ANDERE TOT HET 
PRIVAAT DOMEIN BERGREN. - GOEDE
REN DIE EEN GEHEEL VORMEN. -
GOEDEREN DIE NIET IN RUUR KUNNEN 
WORDEN GEGicVEN EN NIET HET VOOR
WERP VAN EEN RANDELSHUUR KUNNEN 
ZIJN. 

6o HUUR VAN GOEDEREN. - HAN
DELSHUUR. - 0VEREENKOl\'lST BETREF
FENDE HET GENOT VAN GOEDEREN VAN 
EEN GElliEENTE. - GOEDEREN DIE DE 
ENE TOT RET OPENBAAR DOMEIN, DE 
ANDERE TOT HET PRIVAAT DOMEIN VAN 
EEN GElliEENTE BERGREN. - GOEDE
REN DIE EEN GEHEEL VORMEN. -
GOEDEREN DIE NIET IN RUUR KUNNEN 
WORDEN GEGEVEN EN NIET RET VOOR 
WERP VAN EEN HANDELSRUUR KUNNEN 
ZIJN. 0VEREENKOlliST DIE NIET 
ONDER TOEPASSING VALT VAN DE W'ET 
VAN 30 APRIL 1951. 

1 o en 2° D e .feitenrechte1· beoonleelt op 
feitelijke en derhalve .~oeve1·eine wijze of 
goede1·en clie de ene tot het openbam· 
domein van een gemeente, de ande1·e tot 

het p1·ivaat domein e1·van beho1·en en die 
het voo1·we1·p van een ovm·eenkomst zijn, 
al dan niet een geheel vo1·men. 

3° en 4° Goede1·en die tot het openbaa1· 
domein beh01·en, ktmnen niet in hutw 
w01·den gegeven en ktmnen de1·halve niet 
het voo1·we1·p van een ha1idelshttu1· 
zijn (1) . 

5° en 6° De 1·echte1· die vaststelt dat goede1·en 
die de ene tot het openbaar domein van 
een gemeente, de ande1·e tot het privaat 
domein e1·van beh01·en en die het voor
we1'P van een ovm·eenlcomst zijn, een 
geheel vo1·men, beslist wettelijlc dat de 
goede1·en niet in huu1· kunnen wo1'den 
gegeven, ongeacht de 1·espectieve omvang 
van de goedm·en van het openbaa1· domein 
en van het ]J1'ivaat domein, en dm·halve 
dat genoemde ove1·eenlcomst niet oncle1· 
toeJJassing valt van de wet van 30 ap1·il 
1951 OJJ de handelshutw (2). 

(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « BROUWERIJ 
DE KONINCK "• T . STAD LIER.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gel et op bet bestreden 
vonnis, op 20 juni 1972 door de Recht
bank van eerste aanleg te Mechelen i.n 
hoger beroep gewezen, 

Over beide middelen samen, 

het ee1·ste, afge l eid nit de schending van 
de artikelen 1, 13, 14, vervat in de wet 
van 30 april 1951 op de handelshuur
overeenkomsten met het oog op de 
bescherming van het handelsfonds, zoals 
gewijzigd door de wetten van 29 jw1i 
1955 en 27 maart 1970, vormend afde
ling IIbis van hoofdstuk II van titel VIII 
van boek III van h e t Burgerlijk Wet
boe k, 1134, 1156, 1217, 1319, 1320, 13\12, 
1709, 1712, 1719, 1728 van h et Burgerlijk 
Wetboe k en 97 van d e Grondwet, 

het tweede, a.fgeleid uit de ' schending 
van de artikelen 537, 1709, 1712 van het 
Burgerlijk W etboek , 1, 2, 2°, 13, 14 
vervat in de wet van 30 april 1951 op 
d e hande lshum·over eenkomsten met het 
oog op de besche rming van h et hande l s
fonds , zoals gewijzigd door de wetten 
van 29 jtmi 1955 en 27 maa rt 1970, 
vormend afdeling Ilbis van hoofdstuk II 

(1) en (2) R aaclpl. cass., 5 maart 1806 
· (Bull. en PAsrc., 1806, I, 104), 9 maart 1950· 
(ibid., 1950, I, 485) en 8 maart 1951 (ibid.,. 
1951, I, 461) . 
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van titel VIII van boek III van het 
Burgerlijk W etboek, 50 van het decreet 
van 14 december 1789 betreffende de 
oprichting der gemeenten, 3 van het 
decreet van 16-24 augustus 1790 betref
fende de rechterlijke inrichting, 76, 1°, 
77, 81, 82 van d e Gemeentewet, 97 en 
107 van de Grondwet en van het alge
me~n rechtsbeginsel dat b edrog alles 
nietig m aakt, 

doo1·dat, na vastgesteld te hebben dat 
eiseres « in de vorm. van concessie de 
exploitatie lueeg toegewezen voor een 
termijn van 7 jaar, ingaande op 1 m ei 
1965 en eindigend op 1 mei 1972, van 
het stadsgebouw « De Fortuin ,, het 
terras op het Felix Timmermansplein, 
het « Buildragershuisje , en h et vlottend 
terras op de Binnen-Nete t egen een 
bepaalde prijs p er maand plus 5 p ercent 
op de bieren «De Koninck >>en 3 percent 
op de geleverde bieren van h et pilstype, 
dat niet wordt betwist dat het gebouw 
<< De Fortuin >> en het « Buildragers
huisje , dienen beschouwd t e worden als 
behorend tot het privaat domein van 
de stad Lier ... , dat, opdat de litigieuze 
overeenkomst op grond van artikel 2 van 
de wet op de handelshuren van de toe
passing van die wet wordt uitgesloten, 
het noodzakelijk is dat het onroerend 
goed waarop de overeenkomst betrekking 
heeft vrijgesteld is van onroerende voor
heffing en aileen van die belasting wordt 
vrijgesteld het inkomen uit grondeigen
dommen die de aard van domeingoederen 
hebben, op zichzelf niets opbrengen en 
voor een openbare dienst of een dienst 
van algemeen nut gebruikt worden, 
dat nu, zoals blijkt uit de overgelegde 
stukken, het gebouw De Fortuin en het 
Buildragershuisje niet vrijgesteld zijn 
van de- onroerende voorheffing, er t en 
-deze geen toepa.ssing kan gedaan worden 
van de bovenvermelde b epaling ,, het 
vonnis de door eiseres ingestelde vorde
ring tot het bekomen van de huurher
nieuwing niet ontvankelijk verklaart 
om de reden dat cc de eerste rechter terecht 
releveert dat uit de formele bewoordingen 
van h et kohier van algemene biedingen, 
lasten en voorwaarden van de concessie, 
gehecht aan h et besluit van -30 oktober 
1964 van de gemeenteraad van de stacl 
Lier, moet worden besloten dat de stad 
Lier geenszms de b edoeling heeft gehad 
-een huurovereenkomst a-f te sluiten m et 
appellante (thans eiseres), maar de 
exploitatie van het cafe-restaurant « D e 
Fortuin ,, met de eraan palende tot 
het openbaar domein behorende vaste 
en vlottende t errassen , « in concessie , 

te geven en dat appellante :volledig 
op de hoogte was van deze concessie, 
vermits zij in haar bieding van 5 maart 
1965 uitdrukkelijk verwijst naar de 
voorwaarden en bedingen opgenomen 
in het ten deze opgemaakte lasten
kohier en zij in haar schrijven van 
17 juni 1965 zelf gewag maakt van arti
k el 5, « concessieprijs >>, en de starting 
aankondigt van de verschuldigde con
cessieprijs voor de maanden mei en juni; 
dat de eerste rechter uit al deze elementen 
terecht besluit da.t er ten deze geen 
huurovereenkomst tussen pa.rtij en werd 
bedongen, wei een concessie, te meer nog 
daar de overeenkomst sui gene1·is betrek
king heeft op onroerende goederen die 
een gemengd karakter vertonen, open
baar en privaat domein v8n de stad 
Lier, en die een geheel v ormen ten aan
zien van d e tussen partijen gesloten 
overeenkomst ; opdat de wet van 30 april 
1951 haar toepassing vindt, het nood
zakelijk is dat er wei degelijk een huur
overeenkomst in de zin van artikel 1709 
van het Burgerlijk W etboek tussen 
partijen tot stand is gekomen; dat deze 
zienswijze -wordt gestaafd door de be
sprekingen die in de Senaat werden ge
voerd; dat inderdaad bij de bespreking 
van artikel 1 door senator Boulanger 
een amendement werd irigediend waarbij 
werd beoogd de wet van toepassing te 
stellen op vergunningen voor het houden 
van een restauratie, koffiehuis, clrankgele
genheid, onverschillig welke benaming 
hieraan gegeven wordt, in onroerende 
goederen of gedeelten van onroerende 
goederen, toebehorende aan openbare 
instellingen of private personen ; dat 
becloeld amendement werd ingetrok
ken nadat door minister Duvieus~nt 
werd aangetoond dat de wet enkel van 
toepassing is op de werkelijke huurover
eenkomsten ; dat nu appellante in gebreke 
blijft t e bewijzen dat zij met de ge1nti
meerde een huurovereenkomst heeft 
b edongen, de wet van 30 april 1951 geen 
toepassing vindt en het hoger beroep 
ongegrond is >> ; 

te1·wijl, ee1·ste middel, 
1° luidens de op 30 oktober 1964 en 

5 april 1965 door de gemeenteraad van 
Lier goedgekeurde concessievoorwaarden 
verweerster zich verbonden heeft · voor 
een p eriode van zeven jaar om eiseres 
het genot t e doen hebben van onder 
m eer het gebouw « De Fortuin ,, b estemd 
om« aangewend te worden als restaurant 
en verbruikzaal van dranken, roomi_js 
en banketgebak ,, en van het « Buil 
dragershuisje >>, bestemd « v oor de nood-

T 



- 488 

wendigheden van de terrassendienst, 
alsook voor de verkoop van souvenirs , 
postkaarten, roomijs en snoepgoed », 
beicle tot het privaat domein van de 
stad behorend, tegen een aan de index 
van de kleinhandelsprijzen gekoppelde 
maandelijkse concessieprijs van 11.000 fr. 
plus een omzetbonus van 5 percent op 
d e b ieren « D e Koninck » en 3 percent 
op de te leveren bieren van het pilstype, 
hetgeen eiseres zich verbond te betalen ; 
het v onnis ten onrechte nit d e fonnele 
bewoordingen van deze concessievoor
waarden en nit het feit dat ook eiseres 
het woord concessie en concessieprijs 
gehruikt, afleiclt dat partijen een con
cessie of contract std r;ene1·is gesloten 
h ebben; d e rechter integendeel gehouden 
is de aard en clraagwijdte van de over
eenkomst te bepalen overeenkmnstig 
de werkelijke " ·il van de partijen en 
de inhoud van de overeenkomst en de 
jm·idische kwalificatie die de partijen aan 
de overeenkomst geven de rechter even
min bi:ndt ; d e kwestieuze overeenkomst 
derhalve overeenkomstig de werkelijke 
wil, het voorwerp en de verplich
tingen van de partijen een huurovereen
komst is (schending yan de artike
len 1134, 1156, 1319, 1320, 1322, 1709, 
1719 en 1728 van h et Bm·gerlijk W et-
hoek); · 

2° luicl ens de op 30 oktober 1964 en 
5 april 1965 door de gemeenteraad van 
Lier · goedgekeurde concessievoorwaar
den het voorwerp van de tussen partijen 
gesloten overeenkomst bestaat in het 
verstrekken aan eiseres van het genot, 
ged1.u·ende zeven jaar, van« De Fortuin », 

. bestemd om « aangewend te worden als 
restaurant met verbruikza.al van dra.nken, 
roomijs en banketgebak », en van h et 
« Buildragershuisje », bestemd voor « de 
noodwenrligheden van de terrassenclienst, 
alsook voor cle verkoop van souvenirs, 
postkaarten, roomijs en snoepgoed », 
beide onroerende goecleren behorend tot 
h et privaat domein van de stacl ; d eze 
onroerende goederen door eiseres in 
hoofclzaak gebruikt worden voor h et 
uitoefenen van een kleinhanclel ; de 
tussen partijen gesloten overeenkmnst 
uitclrukkelijk deze bestemming beoogt 
en derhalve onder toepassing van de 
gebiedende b epalingen van de wet van 
30 april 1951 op de handelshuurovereen
komsten valt, zodat eiseres gerechtigd 
was d e huurhernieuwing te vorderen 
(schending van de artikelen 1, 13, 14 
vervat in de wet van 30 april 1951 , 
1134, 1156 en 1709 van het Bnrgerlijk 
W etboek); 

3° eiseres in conclusie staande hielcl, 
zonder op dat p1.mt tegengesproken te 
worden, dat « het gedeelte dat tot het 
privaat dom ein b ehoort het hoofd
gedeelte van de verhm·ing uitmaakt, het 
meest b elangrijke is » ; dat het feit dat, 
in hetzelfde instntmentum, verweerster 
aan eiseres 11echt gaf op een tenas 
op het Felix Timrnermansplein en op de 
Nete, clerhalve niet tot gevolg k an hebben 
dat d e verhuring van de private goederen 
aan d e toepassi11g van de wet van 30 april 
1951 op de handelshum·overeenkomst 
zou ontsnappen ; integendeel het gecleelte 
d at tot bet openbaar clomein behoort 
de status van het b elangrijkste deel, de 
herbergexploitatie, moet volgen ; in aile 
gevP l de samenvoeging van deze goecleren 
van privaat en openbaa.r domein in 
h etzelfde instnnnentum niet tot gevolg 
h eeft dat d eze onverdeelbaar verbonden 
zijn en dat de verburing van goederen 
van het privaat domein voor bandels
cloeleinden onder toepassing zou vallen 
van de concessie van openbaar domein 
voor · algemeen nut (scbending van de 
artikelen 1134, 1217, 1319, 1320, 1322, 
1709 van bet Bm·gerlijk W etboek, 1, 
13 en 14 vervat in de wet van 30 april 
1951); 

4° h et vonnis niet volcloende naar recht 
antwoorclt op de conclusie waarin eiseres 
staande hield dat, ondanks bet feit clat 
in b etzelfde contract baar ook terras
recbten op b et openbaar clomein werden 
toegekend, d e verburing van d e berberg 
« De Fortuin » m et bet « Bu.ilclragers
huisje » het hoofclgedeelte en het voor
naalnste van bet contract was, zodat de· 
regeltm op d e bandelsverhuring op het 
gehele contract en in aile geval op de 
verhm·ing van de private clomeingoecle 
deren « D e Fortuin » m et bet « Bu.ildra
gersbu.isje » van toepassin g waren (schen
cling van artikel 97 van de Grondwet) ; 

tweede middel, 1° verweerster het genot 
van « D e Fortuin » en h et « Bu.ildragers
huisje », . die tot h aar privaat clomein 
behoren, voor een termijn van zeven jaar, 
t egen een ma.anclelijkse prijs en met het. 
oog op bet ch'ijven van een ldeinhandel, 
aan eiseres slechts kan cloen bebben 
overeenkomstig d e burgerlijke wet en 
m eer bepaald met inachtneming van de
dwingencle recbten en verplichtingen 
van de wet van 30 april 1951 · op de 
hanclelshum·overeenko~nsten ; er i1nmers 
op clat p1.mt geen afwijkende aclmiPistra
tieve wetten bestaan en verweerster cleze
goecleren van h aar privaat clomein, 
zelfs tegelijk met op b et openbaar domein 
verleende recbten, niet onder het stelsel 
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van een concessie of contract sui gene1·is 
kan brengen (schending van de artike
len 537, 1712 van het Burgerlijk Wet
hoek, 1, 1_3, 14 vervat in de wet van 
30 april1951, 76, 1°, 77, 81 en 82 van de 
gemeentewet); 

2o de op 30 oktober 1964 door de 
gemeenteraad van Lier goedgekeurde 
concessievoorwaarden, waarnaar de over
eenkomst van partijen verwijst en waar
cloor verweerster aan eiseres gedurende 
zeven jaar tegen een maandelijkse prijs 
en met het oog op het dnJven van 
kleinhandel het genot doet hebben van 
de tot haa privaat clomein behorencle 
onroerencle goederen «De Fortuin n met 
het « Buildragershuisje n, noch ~en co~ 
cessie noch een overeenkomst su~ genens 
is maar een hanclelshuur; ·deze overeen
komst inderdaacl noch een openbare 
dienst beoogt, noch in h et algemeen 
belang werd aangegaan en het verlenen 
van terrasrechten op het openbaar 
domein dearaan niets wijzigt; een con
cessie overigens geen contract sui gene1·is 
is en dergelijke motieven dmster en 
dubbelzirmig zijn (schending van de 
artikelen 50 van het decreet van 14 de
cember 1789, 3 van het decreet van 
16-24 augustus 1790, 76, 1°, 77, 81, 82 
van de gemeentewet, 1709 van het 
Burgerlijk Wetboek, 1, 13, 14 vervat 
in de wet van 30 apnl 1951 en 97 van 
de Grondwet); 

3o de rcchter de concessievoorwaarden 
van 30 oktober 1964 en van 5 april 1965 
van de gemeentera.ad van Li.er, waar~~ar 
de overeenkomst van partrJen verWIJSt, 
niet kan toepassen in zoverre dez.e in
druisen tegen de dwmgende bepalmgen 
van de wet van · 30 april 1951 en e1seres 
beroven van haar recht op huurhernieu
wing ten opzichte van de haar voor 
ha.ndelsdoeleinden verhuurde goederen 
die van het privaat domein van verweer
ster afhangen (schending van de artike
len 107 van de Grondwet, 1, 13, 14 vervat 
in de wet van 30 april 1951); 

4o verweerster, door voor te wenden 
dat de toekenning aan eiseres van de 
herberg-restaurant « De Fortuin n met 
het " Buildragershuisje n voor zeven jaar 
tegen een aan de index gekoppelde maan
delijkse huurprijs van 11.000 frank met 
percentages op de bierverkoop, tot het 
algemeen belang strekte, door deze 
verhuring voor handelsdoelemden te 
vermommen in een concessie, getracht 
he eft op bedrieglijke wijze · a.an de toe
passing vl!n de wet van 30 aprtl 1951 
op de handelshuurovereenkomsten te 
ontsnappen (schending van het algemeen 

rechtsbeginsel inzake bedrog, en van alle 
ingeroepen wetsbepalingen) : 

Overwegende dat 'het vonnis erop 
wijst, zonder op dat ptmt bekrrt1seerd te 
worden, dat de onroerende goede1en die 
het voorwerp waren van de tussen par
tijen gesloten overeenkomst ten d ele tot 
h et open baar domein en ten d ele tot het 
privaat domein van de stad Lrer behoren; 

Overwegende dat het vonnis in feite 
en dcrhalve soeverein vaststelt dat, 
ten aanzien van bedoelde overeenkomst 
die goederen een geheel vormen ; . 

Overwegende dat in zoverre de mrd
delen stellen dat de in de overeenkomst 
beoogde goederen niet ondeelbaar '!.er
bonden waren, zij tegen een fertehJke
beoordeling van de recht~r OJ?~omen en 
derhalve niet ontvankehJk zrJn ; 

Overwegende dat de goederen die t?t 
h et open baar domein belwren met m 
huur mogen gegeven worden en derhalve 
h et voorwerp niet kunnen mtmaken van 
een handelshuurovereenkomst ; 

Overwegende dat, nu het vonnis vast
stelt dat, ten aanzien van de overeen
kornst, de goederen die tot het ope~baar 
domein en die welke tot het pnvaat 
domein van verweerster behoren een 
geheel vorrnen, daa.ruit V<?~gt dat be
doelde goederen met wettehJk het voor
werp van een handelshuurovereenkomst 
konden uitmaken, wat ook het respect1ef 
aandeel van de goederen van het open
baar dornein en van die van het privaa.t 
domein in voormeld geheel was ; 
Ove~·wegende dat het vonnis d.erhalve 

wettelijk beslist, zonder de dwmgende 
bepalingen van de wet op de handels
huurovereenkomsten of de andere aange
haa.lde wetsbepalingen te schenden, dat 
de tussen partijen gesloten overeenkomst 
niet onder toepassing van voormelde 
wet valt en zijn beslissing m eteen regel
matig motiveert ; 

Dat de middelen niet lnmnen aange
nomen worden ; 

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

4 januari 1974. - 1e kamer. 
VooTzittm·, Ridder Rutsaert, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Vm·slaggeve1·, 
de H . Meeus. - Gelijklttidende conclusie, 
de H. Velu, advocaat-generaal. - Plei
te1'S, de HH. Houtekier en Bayart. 
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1 e KAll'fFR. - 4 j anuari 197 4. 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN.- BURGERLIJKE ZAKEN. 
- VERWIJZING NAAR EEN ADVIES VAN 
DE RAAD VAN STATE.- GEEN REDEN
GEVING. 

Niet ?'egelmatig met 1·edenen omkleed is 
de beslissing wam·bij, om een bij 
conclttsie vo01·ged1·agen venvee1· tegen te 
sp1·eken, enkel ve1·wezen w01·dt naa1· een 
advies van de Raad van State, zondm· van 
antwoo?"d te dienen op het omstandig 
betoog waa1·bij de conclusienmne1· het 
ve1·wem· ?'echtvaa?·digt (1). (Art. 97 
Grondwet.) 

(VAN OUTSEM, T. COOPERATIVE VENNOOT
SOHAP « GEWESTELIJKE MAATSOHAPPIJ 
VAN HALLE VOOR HUISVESTING ».) 

ARREST. 

Gelet op h et bestreden vonnis, op 
30 juni 1972 in hoger beroep ge>vezen door 
de Rechtbank van eerste aanleg te 
Brussel. 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 25, 30, 92, 97 van 
de Grondwet, 7, 8, 9 en 10 van de wet 
van 23 december 1946 tot instelling van 
de Raad van State, 

do01·dat de rechtbank verweerster een 
publiekrechtelijk karakter toekent oni
dat << bij advies, gegeven op 6 j1_mi 1958, 
de Raad van State beslist heeft dat een 
gewestelijke maatschappij voor huisves
ting aangenomen door de N ationale 
Maatschappij voor Huisvesting een be
stuurlijke en publiekrechtelijke overheid 
is », en uit deze enige reden afleidt dat 
« artikel 6, 4°, van de wet van 4 novem
ber 1969 (nieuwe pachtwet) hier toepas
selijk is en de Gewestelijke Maatschappij 
van Halle voor. de Huisvesting dus op 
grond van een koninklijk besluit op 
ieder ogenblik een einde kan maken aan 
de lopende pacht om de verpachte goede
ren te gebruiken overeenkomstig haar 
eindbestemming », 

tenvijl, em·ste onde1·deel, eiser in zijn 
conclusies stelde dat een publiekrechte-

(1) Zie cass., 18 juni 1951 (Bull. en PAsrc., 
1951, I, 718) en 22 september 1967 (A1·r. cass. , 
1968, biz. 111). 

lijke overheid slechts kan worden opge
richt door of krachtens een wet ; dat een 
onderscheid in clit verba.nd client gemaakt 
te worden tussen de Nationals Maat
schappij voor Huisvesting en de door haar 
aangenomen maatschappijen, in die zin 
dat de eerste bij toepassing van de wet 
van ll oktober 1919 werd opgericht doch 
dat de tweede uit prive-initiatief voo1 t
spruiten en uit plaatselijke besturen en 
derhalve niet rechtstreeks uit de wet van 
ll oktober 1919; dat de door clie wet aan 
de Nationals Maa.tschappij opgelegde 
erke1ming slechts een eenzij clige handeling 
uitmaakt die het prive-karakter van de 
aldus erkende natuurlijke personen of 
rechtspersonen niet aantast ; dat het Hof 
een overheidsdienst kemnerkt door de 
deelname aan de uitoefening van de 
openbare macht, door de niet-beperking 
in de tijd en door het ontb1;eken van a.Ue 
winstbejag; dat verweerster aan geen van 
deze drie voorwaarden beantwoordt ; 
dat bovendien en ten slotte, in tegenstel
ling met de Nationale Maatschappij, de 
aangenomen maatschappijen niet onder
worpen zijn aan de wet van 16 maart 
1954 houdende het toezicht op de instel
lingen van openbaar nut ; en hieruit· het 
verweermiddel afleidde dat verweerster 
niet bij ma.chte was hem te onteigenen, 
zodat het vonnis, door eisers middel te 
verwerpen zonder te antwoorden op de 
aanvoeringen waarop het gesteund is, 
eisers conclusie niet beantwoordt en dus 
niet adequaat is gemotiveerd (schending 
in het bijzonder van artikel 97 van de 
Grondwet); 

tweede onde?"deel, in zoverre het vonnis 
door de in het middel aangehaalde reden 
beschouwt da.t het advies van de Raad 
van State van 6 j1_mi 1958 voor de rechter 
bindend was, dergelijke beslissing in
clruist tegen het grondwettelijk principe 
van de scheiding en wederzijdse onafhan
kelijld1eid der machten, en de bevoegd
heid van de Raad van State uitbreidt tot 
een domein dat hem wettelijk is ontzegd 
(schencling van :>Jle aangehaalde wets
b epalingen, artikel 97 van de Grondwet 
uitgezonclerd) : 

Overwegende dat eiser in conclusie 
stelde dat verweerster geen openbaar 
bestuur of geen publiela:echtelijke rechts
persoon is in de zin van artikel 6, 4°, 
opgenomen in artikel I van de wet van 
4 november 1969 tot wijziging van de 
pachtwetgeving, om de redenen da.t zij, 
als erkende maatschappij, niet recht 
streeks door of krachtens een wet werd 
opgericht, clat haar erkenning door de 
Nationals Maatschappij voor de huis-
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vesting haar .. Prive-karak.ter niet weg
neemt, dat ZIJ aan de mtoefening van 
de openbare macht niet deelneemt, 
beperkt is in de tijd, dividenden uitkeert 
en niet onderworpen is aan de wet van 
16 maart _1954 houdende het toezicht op 
de mstellmgen van openbaar nU:t ; dat 
eiser hieruit afleidde dat verweerster niet 
bij machte was hem te onteigenen ; 

Overwegende dat, om de door eiser 
opgewoq:Jen rechtsmiddelen te verwerpen, 
bet vonms beschouwt dat, bij advies van 
6 jtmi 1958, de Raad van State beslist 
heeft dat een door de N ationale Maat
scJ:appij erkende ~ewestelijke maatschap
PIJ voor hmsvestmg een bestuurlijke en 
publiekrechtelijke overheid is en dus het 
door artikel 1778sexies van het Burgerlijk 
W etboek bepaald voordeel geniet ; 

Overwegende dat door zich aldus ertoe 
te beperken naar een advies te verwijzen 
dat de Raad van State op 6 juni 1958 zou 
ge.geven hebben,. zonder de omstandige 
m1ddelen, door e1ser tot staving van zijn 
stelling ingeroepen, te beantwoorden, het 
vonnis zijn beslissing niet regelmatig met 
redenen omkleedt ; 

Dat bet middel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den vonnis ; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakb 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 Rechtbenk van eerste 
aanleg te Mechelen, zitting houdende 
in hoger beroep. 

4 jenuari 1974. - 1e kamer. -
Voo1·zitteT, Ridder Rutsaert, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - VeTslaggeveT, 
de H. Gerniers. - Gelijlclttidende con
clusie, de H. Velu, advocaat-genera.al. -
Pleite1·s, de HH. Van Ryn en Bayart. 

1° KAl\'fER. - 4 januari 1974. 

1° BEWIJS. - BURGERLIJKE ZAKEN. 
- DESKUNDIGENVERSLAG. - VAST
STELLINGEN EN GEVOLGTREKKINGEN 
VAN DE DESKUNDIGE. - BEOORDE
LINGSBEVOEGDHEID VAN DE FEITEN
RECHTER. 

2° CASSATIEMIDDELEN. - BURGER
LIJKE ZAKEN. - MIDDEL DAT ENKEL 

AANVOERT DAT EEN BESLISSING STEUNT 
OP EEN NIET OP TOEREIKENDE WIJZE 
GEMOTIVEERD DESKUNDIGENVERSLAG. 
- NmT ONTVANKELIJK. 

3° CASSATIEMIDDELEN .. - BURGER
LIJKE ZAKEN. - MIDDEL DAT AAN 
VOERT D.AT DE REQHTEN VAN DE VER
DEDIGING GESCHONDEN ZIJN. - GEMIS 
.AAN NAUWKBURIGHEID. - NIET ONT
VANKELIJK. 

4° CASSATIEMIDDELEN.- BuRGER
LIJKE ZAKEN. - MIDDEL DAT .AAN
VOERT D.AT DE BEWIJSKRACHT VAN EEN . 
AKTE MISKEND IS. - GEMIS .AAN 
NAUWKEURIGHEID. - NIET ONTVANKE
LIJK. 

1° De jeitemechte1· beo01·deelt in jeite en 
de1·halve soevm·ein de waa1·de van de 
vaststellingen en gevolgt1·elclcingen van 
de deslcundige, voo1· zove1· hij de bewijs
lcmcht van de bewo01·dingen van diens 
ve1·slag niet schendt ( 1). 

2° Niet ontvanlcelijlc is het middel dat enlcel 
aanvoe1·t dat een beslissing stetmt op een 
niet op toe1·eilcende wijze gemotivem·d 
deshmdigenve1·slag, zonde1· te stellen 
dat de bewijshacht van dat vm·slag mis
lcend is (2). 

3° Niet ontvanlcelijlc, wegens gemis aan 
nauwlcetwigheid, is het middel dat aan
voe?·t dat de 1·echten van de venlediging 
geschonden zijn, zonde1· dttidelijlc te 
zeggen waa1·in die 1·echten geschonden 
zijn (3) . 

4° Niet ontvanlcelijlc, wegens gemis aan 
nattwlcetwigheid, is het middel dat 
aanvoe1·t dat de bewijslcmcht van een 
alcte mislcend is, zonde1· dttidelijlc te 
zeggen waa1·in de bewijslc?·acht van die 
alcte mislcend is (4). 

(VENNOOTSCH.AP N.A.AR NOORS RECHT 
« LORENTZENS SKIES A.S. », T. NAAM 
LOZE VENNOOTSCH.AP «F. V.AN BREE ».) 

ARREST (ve1·taling). 

HET HOF;- Gelet op bet bestreden 

(1) en (2) Vgl. cass., 13 januad 1969 (Arr. 
cass., 1969, blz. 464). 

(3) Vgl. cass., 18 december 1967 (A1·r. cass., 
1968, blz. 555 ). 

( 4) Ca.,s., 26 oktober 1972 (Arr. cass., 
1973, biz. 203). 
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. arrest, op 1 jtmi 1972 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen ; 

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

doo1·dat het arrest, tot bepaling van het 
verliespercentage op basis waarvan de 
schadevergoecling is berekend die eiseres 
veroordeelcl wordt aan verweerster te be
talen, zonder verdere redengeving, de 
conclusie van het verslag van de door de 
rechter in kart geding aangeduide des
ktmdige in aanmerking neemt, 

te1·wijl bedoeld verslag niet op toerei
kende wijze gemotiveerd was : 

Overwegende dat, bi.i de beoordeling 
van het percentage van de aan de ver
voerde koopwaar veroorzaakte schade, 
het arrest beschouwt dat de omstandig
heden waarin het deslnmdigenonderzoek 
we.rd venicht " geen afbreuk doen aan de 
verdiensten van het weliswaar kort
bondig, maar daarom niet minder door
slaggevend en behoorlijk gemotiveerd 
verslag van koopw:>renspeciRlist Gar
brands '' en dat « het past de schatting 
van de gerechtsdeslnmdige te aanvaar
den, namelijk 8 t.h. gemiddeld voor de 
ganse lading waarover de betwisting 
gaat "; 

Overwegende dat eiseres zich ertoe 
beperkt te stellen dat het arrest zijn 
beslissing stetmt op een niet op toerei- · 
kend e wijze gemotiveerd deslnmdig ver-
slag; · 

Overwegende dat het middel, dat niet 
aa.nvoert dat het arrest de bewijskracht 
van het verslag miskent, aldus opkomt 
tegen de feitelijke en derhalve soevereine 
beoordeling door de rechte.r van de waar
de van het deslnmdig verslag en derhalve 
niet ontvankelijk is ; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de rechten van de 
verdediging, waarvan het beginsel neer
gelegd is in artikel 2, lid 2, van het decreet 
van 20 juli 1831 op de drukpers, alsmecle 
van artikel 6, paragraaf 1, van het Ver
dra.g tot bescherming van de rechten van 
de mens en de ftmdamentele vrijheden, 
ondertekend te Rome op 4 november 
1950, en goedgekeurcl door de wet van 
13 mei 1955, 

do01·dat het arrest, tot bepaling van het 
verliespercentage op basis waarvan de 
schadevergoeding is berekend die eiseres 
veroordeeld wordt aan verweerster te be
talen, zonder verdere redengeving, de 
conclusie van het verslag van de door de 

rechter in kort geding aangeduide des
kundige in aanmerking neemt, 

te1·wijl bewust verslag werd opgemaakt 
na een expertise in de loop waarvan de 
naleving van de rechten van eiseres niet 
daadwerkelijk werd verzekerd, en deze 
schending van de rechten van de verdedi
ging eiseres nadeel heeft berokkend : 

Overwegende dat het middel niet 
aanduidt waardoor de rechten van de 
verdediging, bij de expertise, geschonclen 
werden; 

Dat het, bij gem is aa.n na,uwkemigheid, 
niet ontvankelijk is ; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1319 tot 
1322 van het Bmgerlijk Wetboek, 

doo1·dat het arrest verldaart dat ver
weerster, "bij het aanbieden van de 
cognossementen aan de zeevervoerder, 
niet voor rekening van de reisbevrachter
verkoper, doch uitsluitend voor rekening 
van de kopers optrad,, 

te?'tvijl, ee?'ste onde1·deel, de cognosse
menten nrs. 3 en 5 aan de inlader-ver
koper en rechtstreeks aan verweerster 
geiindosseerd werden ; 

tweede onde1·deel, ten eerste, de meeste 
van de « delivery orders " werden uitge
geven door de inlader-verkoper en gecon
trasigneerd door verweerster; ten ·tweede, 
verscheidene vermeldingen op die docu
menten aantonen da,t verweerster als 
lasthebber of comrnissioneir van de 
inlader-verkoper is opgetreden ; ten derde, 
de in die documenten vervatte order door 
de inlader-verkoper aan verweerster zelve 
werd gegeven : 

Overwegende dat het middel niet 
vermeldt waardoor het arrest de bewijs
kracht va.n bepaalde stukken zou hebben 
rniskend door een interpretatie ervan te 
geven die met hun bewoorclingen onver
enigbaar is en voor het overige erop 
neerkomt de door de rechter gedane fei
telijke beoordeling te bekritiseren ; 

Dat het middel niet ontvankelijk is ; 

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

4 januari 1974. - 1e kamer. -
Voo1·zitte1·, Ridder Rutsaert, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Vm·slaggeve1·, 
de H. Meeus. - Gelijlcluidencle con
clttsie, de H. Velu, advocaat-generaal. -
Pleite?'s, de HH. Simont en Van Ryn. 
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3• KAMER. - 4 januari 1974. 

SOCIALE ZEKERHEID. - ZIEKTE
EN INV ALIDITEITSVERZEKERJNG. 
UITKERINGEN. ARBEIDSONGE-
SCHIKTHEID. Z WANGERE WERK-
NEEMSTER. - WERKNEEMSTER DIE 
HAAR BEROEPSARBEID WERKELIJK 
HEEFT ONDERBROKEN. - BEGRIP. 

De we1·kneemste1· die ve1·der heeft gea?·
beid tot op de dag van de bevalling, 
heejt haa1· be1·oepsa1·beid gedU?·ende de 
zes weken v661· de bevalling niet 
we1·kelijk ondm·b1'0ken in de zin van 
a1·tikelS6, § 5, van de wet van 9 augustus 
1963, zelfs indien zij gedu1·ende die 
periode wm·kloosheidsttitke1·ingen wegens 
gedeeltelijke we1·kloosheid heejt ontvan
gen (1). 

(RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVA
LIDITEJTSVERZEKERING 1:'. BOMBOIRE 
EN PIRARD .) 

ARREST (ve1·taling). 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 

(1) Het bestreden arrest had vastgesteld dat 
de verweerster op 7 september 1969 bevallen 
was. Krachtens artikel 7 van het koninklijk 
besluit nr. 40 van 24 oktober 1967 op de vrou
wenarbeid, dat toeontertijd van toepassing was 
en thans opgenomen is in artikel 39 van de 
arbeidswet van 16 maart 1971, was de werk
gever van een werkneemster verplicbt. haar, 
op haar verzoek, een verlof toe te staan vanaf 
de zesde week v66r de vermoedelijke beval
lingsdag. De arb&idsonderbreking van acht 
weken na de bevalling werd evenwel op ver
zoek van belangbebbende met zoveel dagen 
verlengd als deze verder had gearbelcl vanaf 
de zesde week v66r de bevallingsclatum, zon
der gebruik te maken van baar recht om v66r 
d e bevalling verlof te nen.en. 

Artikel 56, § 1, van de wet van 9 augustus 
1963 tot instelling en organisatie van een re
geling voor v erplichte ziekte- en invaliditeits
VPrzekering voert ten behoeve van cle werk
neemster een v ermoeden van arbeidsonge
schiktheid in gedurende de periode van zes 
weken v66r en acbt weken na bun bevalling. 
Maar bet bepaalt bovendien dat, wanneer de 
werkneemster haar beroepsarbeid minder dan 
zes weken v66r de bevalling heeft onderbro
ken, zij geacht wordt na de acbt weken die 
op de bevalling volgen:, ongeschikt te zijn om 
te werken over een tijdspanne die overeen-

arrest, op 24 februari 1972 door het 
Arbeidshof te Luik gewezen ; 

Over h et middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 21, 4°, 46, 56, § 1, 
lid 5, en 97 van de wet van 9 a.ugustus 
1963 tot instelling en organisatie van 
een regeling voor verplichte ziekte- en 
invaliditeitsverzekering, welke bepa.Iin
gen respectievelijk gewijzigd, vervangen 
of aangevuld zijn, artikel 21, 4°, bij de 
wet van 27 juni 1969 (artikel 2-1), lid 
5 van § 1 van artikel 56 bij de wet van 
27 december 1967 (artikel 1), artikel 46 
bij de wetten van 27 juni 1969 (artikelll) 
en 6 juli 1971 (artikel 12) en artikel 97 
bij de wetten van 10 oktober 1967 (arti
kel 3-84, § 1) en 12 mei 1971 (artikel 8), 
alsmede bij de wet van 27 juni 1969 
(artikel 32), 

doo1·dat, met betrekking tot de vraag 
of, indien de werlrneemster haar beroeps
arbeid pas werkelijk heeft onderbroken 
minder dan zes weken v66r haar beval
ling, de dagen waarop zij toevallig werk
loos is geweest gedurende die fictieve 
periode v11n prenatale rust, voor de bere
ken.ing van de uitkeringen waarop zij 
uit dien hoofde recht heeft, verschoven 
mogen worden tot na de postnatale p erio-

stemt met de periode gedurende welke zij 
verder heeft gewerkt vanaf de zesde week 
v66r haar bevalling. 

In bet onderhavige geval had verweerster 
gedurende de zes weken v66r de bevalling 
slechts twee dagen p er week gewerkt, in een 
onderneming waar zodanige werktijdenrege
ling in de plaats getreden was van een volle
dige werktijd, overeenkomstig artikel28quatm• 
van de wet van 10 rr..aart 1900 op de arbeids
overeenkomst voor werklieden. De arbeids
dagen wisselden dus af met dagen van 
E,edeeltelijke werkloosbeid. Het bestreden 
arrest, dat vaststelt dat verweerster pas op 
de dag van de bevalling baar beroepsarbeid 
werkelijk beeft onderbroken, beeft wettelijk 
k unnen beslissen dat zij voor bet vermoeden 
van arbeidsongescbiktbeid, ingesteld bij arti
kel 56 van de wet van 9 augustus 1963, in 
aanmerking kon komen gedurende zes weken, 
na de periode van acbt weken die volgde op de 
dag van de bevalling, zonder aftrek van de 
dagen van gecleeltelijke werkloosbeicl die zij 
had meegemaakt. Het besproken arrest moet 
worden vergeleken met bet arrest van 7 juni 
1966 van de Raad van State (A.A.R.S., 
blz. 563). In dit laatste geval was de werk
neemster evenwel volledig werkloos geweest 
gedurende de zes weken v66r de bevaJling. 

L.F.D. 
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de van acht weken welke op de bevalling 
volgen, het Arbeidshof te Luik, bij het 
bestreden arrest, de vraag bevestigend 
oplost en, dientengevolge, het beroepen 
vonnis bevestigt in zoverre het aan de 
verzekeringsinstelling haar vordering ont
zegt tot terugbetaling door de eerste 
verweerster van het bedrag van 2.500 fr., 
·zijnde het gecleelte van de primaire 
ongeschiktheidsuitkering die zij voor 
haar pre- en postnataal verlof heeft 
ontvangen en da.t overeenstemt met de 
tien dagen waarop zij niet heeft gewerkt 
gedurende de zes weken v66r haar beval
ling, en om alclus te beslissen hoofdzake
lijk hierop stetmt da.t, door aan de zwan
gere werkneemstar zes weken v66r en 
acht weken na de bevalling als « rust » 
geneeslnmdige verstrekkingen toe te 
kennen, het in de bedoeling van de wet
gever heeft gelegen aileen haar te laten 
beslissen, om eventueel de zes weken van 
prenatale rust na de bevalling te ver
schuiven indien zij zich in staat acht om 
gedm·ende die zes weken te werken, en 
dat die keus haar geheel of gedeeltelijk 
zou ontnomen worden indien zij later 
geen uitkering ontvangt voor de clagen 
geclurencle welke zij, tijdens die zes 
weken, onvrijwillig werkloos is geweest 
en dat ten slotte de door het ziekenfoncls 
betaalcle uitkeringen niet op hetzelfcle 
neerkomen als de werkloosheidsuitke
ringen; daar ze uit verschillende gronclen 
voortspruiten krachtens twee sociale 
wetten die op verschillencle vraagstuk
ken betrekking hebben, 

tenvijl ene1·zijcls, inclien weliswaar, 
overeenkomstig voormeld artikel 56, § 1, 
lid 5, van de wet van 9 augustus 1963, 
wordt aangenomen dat een we:r;kneem
ster die haar beroepsarbeid werkelijk 
h eeft onderbroken minder clan zes weken 
v66r haar bevalling, na. de acht weken 
welke op de bevalling volgen de vereiste 
graad van werkongeschiktheid bereikt 
« over ecn tijdspanne die overeenstemt 
met de periode tijdens wellm zij verder 
heeft gearbeicl vanaf de zesde week v66r 
haar bevalling », het hier gaat om een 
uitzondering op de regel neergelegd in 
bet begin van hetzelfcle lid en volgens 
welke de uitkering in geval van beval
ling loopt over het tijdvak van zes we-ken 
v66r en acht weken na d e bevalling, 
welke uitzondering als zoclanig noodzake
lijk beperkend moet VI orden uitgelegd ; 
daarertegen aan die uitzondering een 
extensieve uitlegging wordt gegeven wan
near als werkelijke arbeidsdagen worden 
beschouwd de werkloosheidsdagen die, 
in het geheel van de wets- of reglements-

bepalingen betreffende de verplichte 
ziekte- en invaliditeitsverzekering, slechts 
met arbeidsdagen worden gelijkgesteld in 
de uitzonderlijke gevallen waa.rin deze 
gelijkstelling uitdrukkelijk bij een bij
zonclere tekst worclt voorgeschreven, 

en te1·w~jl, anderzijds, indien de genees
km1dige verstreklringen en de werkloos
heidsuitkeringen werkelijk uit verschil
lende jm·idische g:t·onden voortkomen, 
deze omstandigheid helemaal niet ter 
zake dienend is voor de uitlegging die 
gegeven dient te worden aan de wette
lijke bepaling aangevoerd tot staving van 
een vordering tot terugbetaling van uit
keringen die als ten onrechte ontvangen 
worden beschouwd : 

Wat het eerste ondercleel betreft : 

Overwegende dat het arrest vaststelt 
dat de eerste verweerster op 7 september 
1969 is bevallen, clat zij tijdens de zes 
weken v66r deze datum gedm·ende en
kele dagen werkloosheidsuitkeringen heeft 
ontvangen en clat zij haar beroepsarbeid 
pas werkelijk heeft onclerbroken op de 
dag van haar bevalli..ng ; 

Overwegencle dat in de zin van lid 5 
van artikel 56, § 1, van de wet van 
9 augustus 1963 tot installing en organi
satie van een regaling voor verplichte 
ziekte- en invaliditeitsverzekering, de 
periode tijdens welke de werkneemster 
verder heeft gearbeid voortduurt tot 
de werkelijke onclerbreking van haar 
beroepsarbeid en de clagen van gedeelte 
lijke werkloosh eid omvat ; 

Dat dit onderdeel van het middel 
naar recht faalt ; 

W a.t het tweede ondercleel betreft : 

Overwegende da.t de beluitiseerde 
reclen ten overvloede is gegeven ; 

Da.t cli.t ondercleel van het middel niet 
ontva.nkelijk is wegens h et ontbreken 
van belang; 

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

4 januari 1974. - 3e kamer. -
Voo1·zitte1·, de H. Polet, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Vm·slaggeve1·, de 
H. J a.nssens. - Gelijkluiclende conclusie, 
de H. Duchatelet, advocaat-generaal. -
Pleitm·s, de HH. Faures en Bayart. 
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3• KA.MER. - 4 januari 1974. 

10 CASSATIEMIDDELEN. - DIENST
PLIOHTZAKEN. - MIDDEL DAT UIT
SLUITEND BETREKKING HEEFT OP DE 
KENNISGEVING VAN DE BESTREDEN 
BESLISSING. - NIET ONTVANKELIJK 
MID DEL. 

2° CASSATIEMIDDELEN. - DIENST
PLIOHTZAKEN. -ElSER DIE BEWEERT 
DAT HIJ DOOR DE HERKEURINGSRAAD 
NIET IS GEHOORD. - BESLISSING W AAR

IN WORDT VASTGESTELD DAT DE DIENST
PLIOHTIGE DOOR GENOEMDE RAAD IS 
GEHOORD. - MIDDEL DAT FEITELIJKE 

GRONDSLAG MIST. 

3° DIENSTPLICHT. - BESLISSINGEN 
VAN DE HERKEURINGSRAAD.- REDE
NEN. 

1° N iet ontvanlcelijk is het tot staving van 
een cassatiebe1·oep tegen een beslissing 
van de he?·kett1·ings1·aad aangevoe1·de 
middel, dat uitsluitend bet1·ekking heejt 
op de kennisgeving va,n de best?·eden 
beslissing (1). (Art. 50 gecoordineerde 
dienstplichtwetten van 30 april 1962.) 

2° Feitel~jke g1·ondslag mist het middel 
ten betoge dat de eise1· doo1· de he?·kett
?'ingsmad niet is geho01·d, te1·wijl in 
de best1·eden beslissing wo1·dt vastgesteld, 
dat hij doo1· genoemde raad is gehoo?'Cl. 

3° De he1·keu?·ingsmad die ove1· de dienst
geschiktheid uitspmalc doet in de bewoo?·
dingen van a1·tikel 43, § 4, van de 
gecoi:i?·dinee?·de dienstplichtwetten van 
30 ap1·il 1962, behoeft zijn beslissing 
niet nade1· te motive1·en (2). 

(DAvE.) 

ARREST (Ve?'taling). 

HET HOF;- Gelet op de bestreden 
beslissing, op 27 september 1973 door 
de Herkeuringsraa.d van de provincie 
Namen gewezen; 

Over het derde middel , afgeleid uit de 
schending van art1kel 48 van de op 

(1) Cass., 17 november 1971 (.Arr. cass., 
1972, b1z. 272). 

(2) Cass., 16 februari 1972 ·(Arr. cass., 
1972, b iz. 559). 

30 april 1962 gecoordineerde dienst
p lichtwetten, 

doo1·dat de beslissing niet binnen acht 
dagen aan eiser.ter kennis werd gebracht: 

Overwegende dat deze grief, die uit
sluitend betrekking heeft op de kennis
geving van de bestreden beslissing, 
vreemd is aan deze beslissing; 

Dat bijgevolg het middel niet ont
vankelijk is ; 

Over het eerste middel , afgeleid uit 
de schending van de artikelen 39, 2°, 
en 44 van de op 30 april 1962 gecooi·di
neerde dienstplichtwetten, 

doo?'Clat eiser door de herkeuringsra-ad 
niet werd gehoord : 

Overwegende dat blijkens de vermel
dingen van de bestreden beslissing, die 
gelden zolang ze niet van valsheid be
ticht zijn, eiser door de raad werd ge
hoord; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van artikel 48 van de op 
30 april 1962 gecoordineerde dienst
plichtwetten, 

doo?'dat de beslissing niet met redenen 
is omkleed : 

Overwegende dat zo artikel 48 van de 
op 30 april 1962 gecoordineerde dienst
plichtwetten bepaalt dat de beslissingen 
van de herkeuringsraad met redenen 
omkleed dienen te worden, ar:tikel 43, 
§ 4, van dezelfde wetten nauwkeurig 
aangeeft in welker voege d ie raad over 
de dienstgeschiktheid uitspraak doet ; 
dat de beslissing, door te verklaren dat 
eiser « aangewezen, geschikt voor de 
dienst " is, overeenkomstig genoemd 
artikel 43, § 4, met redenen is omkleed; 

Dat het middel naar recht faalt ; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning. 

4 januari 1974. - 3e kamer. -
Voo1·zitte1·, de H . Polet, raadsheer waar
nemend voorzitter. - V e1·slaggeve1·, de 
H. Bnsin. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Duchatelet, s . .dvocaat-generaal. 

1 
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2e KAMER. - 7 januari 1974. 

1° STRAF. - 0VERTREDING VAN ARTI
KEL 39, § 2-4, VAN HET KONINKLIJK 
BESLUIT VAN 15 MAART 1968 HOUDENDE 
ALGEMEEN REGLE~illNT OP DE TEOH
NISOHE EISEN WAARAAN MOTORWAGENS 
EN HUN AANHANGWAGENS MOETEN 
VOLDOEN.- MISDRIJF GESTRAFT MET 
DE STRAFFEN BEPAALD BIJ DE WET 
BETREFFENDE DE POLITIE OP HET WEG
VERKEER. 

2° WEGVERKEER. - OVERTREDING 
. VAN ARTIKEL 39, § 2-4, VAN HET 

KONINKLIJK BESLUIT VAN 15 MAART 
1968 HOUDENDE ALGEl\'IEEN REGLE
MENT OP DE TEOHNISOHE EISEN WA.A:&
AAN MOTORWAGENS EN HUN AANHANG
WAGENS MOETEN VOLDOEN. - MIS
DRIJF GESTRAFT MET DE STRAFFEN 
BEPAALD BIJ DE vVET BETREFFENDE 
DE POLITIE OP HET WEGVERKEER. 

3° VERJARING. - STRAFZAKEN. 
STRAFVORDERING. 0VERTREDING 
VAN ARTIKEL 39, § 2-4, VAN HET 
KONINKLIJK BESLUIT VAN 15 MAART 
1968 HOUDENDE ALGEMEEN REGLEJ\'IENT 
OP DE TEOHNISOHE EISEN WAARAAN 
MOTORWAGENS EN HUN AANHANGWA
GENS MOETEN VOLDOEN. - VERJA
RINGSTERMIJN. 

4° VERJARING. - STRAFZAKEN. -
STRAFVORDERING. 0VERTREDING 
VAN EEN ALGEJ\'IEEN REGLEMENT VAST
GESTELD TER UITVOERING VAN DE WET 
BETREF FENDE DE POLITIE OP HET WEG
VERKEER. GEEN OORZAAK TOT 

. SOHORSING VAN DE VERJARING. - VER
JARING NOODZAKELIJK INGETREDEN NA 
VERLOOP VAN TWEE JAAR. 

5° VERWIJZING NA CASSATIE. 
STRAFZAKEN. - VERNIETIGING VAN 
DE BESLISSING OP DE STRAFVORDERING 
OMDAT DEZE VORDERING VERVALLEN 
IS. - KOSTEN VAN DEZE VORDERING 
MOETEN TEN LASTE VAN DE STAAT BLIJ
VEN. - VERNIETIGING ZONDER VER
WIJZING. 

1° en 2° De ove1·t1"eding van m·tikel 39, 
§ 2-4, van het koninlclijk besluit van 
15 maa1·t 1968 houdende algemeen ?'egle
ment op de technische eisen ivaaman 
moto1·wagen.s en hun aanhangwagens 
moeten voldoen, wm·dt gest?·ajt met de 
stmffen bepaald bij de wet bet1·ejfende de 
politie op het wegve1·kee1·. 

3° De st?"ajvm·de?·ing wegens ove1·t1·eding 
van a1·tilcel 39, § 2-4, van het lconinklijlc 
beshtit van 15 maa1·t 1968 houdende 
algemeen 1·eglement op de eisen waaman 
motonvagens en hun aanhangwagens 
moeten voldoen, vmjaa?'t doo1· vm·loop 
van een jam·, te 1·ekenen van de dag waa?·
op het misd1·ijj is gepleegd. 

40 De st1·ajvm·dm·ing volgend 11it een ovm·
t?·eding van een algemeen 1·eglement te1· 
uitvom·ing van de wet bet1·ejfende de 
politie op het wegve1·kee1·, ve1-jaa1·t nood
zakelijlc, bij ontstentenis van een oo1·zaalc 
tot scho1·sing van de ve1-ja1·ing, doo1· ve?'
loop van twee ja1·en sinds de jeiten (1) . 
(Wet betreffende de politie op het -weg
verkeer, artt . .22, .24 en 25; wet van 

- 17 april 1878.) 

5° W annee1· de beslissing op de stmjvo1:
de1·ing ve1·nietigd wo?'dt, omdat deze 
vm·de1·ing ve1·vallen is en de kosten 
van deze vm·dm·ing ten laste van de Staat 
moeten blijven, geschiedt de vemietiging 
zonde1· ve1·wijzing (2). 

(BERTRAND, LABORNE EN NAAMLOZE VEN
NOOTSOHAP « BRUSSELSE TAXIS».) 

Met de notitie overeensternmend 
arrest. 

7 januari 1974. - 2e kame-r. -
Voo1·zitte1", Baron Richard, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, 
de H. Screvens. - Gelijlchtidende con
clusie, de H. Velu, advocaat-generaal. -
Pleite1·, de H. Faures. 

2e KAMER. - 7 januari 1974. 

1° OVERSPEL EN ONDERHOUD VAN 
BIJZIT.--'- 0NDERHOUD VAN BIJZIT.
VOORTDURENDE SOHULDIGE BETREK
KINGEN. - V ASTSTELLING DOOR DE 
FEITENRECHTER. 

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN. -

(1) Zie cass., 2 oktober 1972 (An·. cass., 
1973, biz. 124). 

(2) Cass., 12 november 1973, sup1•a., 
biz. 286. · 
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BESLISSING DIE DE FEITELIJKE GEGE
VENS VERMELDT WAAROP ZIJ GEGROND 
IS. - BESLISSING DIE ALDUS VAN ANT
WOORD DIENT OP DE CON.CLUSIE WAAR
IN VERSCHILLENDE OF STRIJDIGE GEGE 
VENS WORDEN AANGEVOERD. - BE 
SLISSING I\EGELMATIG MET REDENEN 
OMKLEED. 

:3° OVERSPEL EN ONDERHOUD VAN 
BIJZIT. - 0NDERHOUD VAN BIJZIT. 
- ECHTELIJKE WONING. - BEGRIP. 

1° De feitem·echte?" k"an uit de feitelijke 
omstandigheden, die hij soeve1·ein beooi·
deelt, de voo1·tdurende am·d ajleiden van 
de schuldige bet1·ekkingen ve1·eist voo1· 
het bestaan van het wanbedTijf onde1·houd 
van bijzit ( 1) ; wan nee?· hij beslist dat 
uit de vm·schillende vaststellingen van 
de ve1·balisanten dat wanbedTijf blijkt, 
zonde1· aan het pToces-ve1·baal waa1·in die 
vaststellingen z1jn opgenomen, een met 
de bewo01·dingen e1·van onvm·enigba1·e in
te1·p1·etatie te geven, beooTdeelt hij enkel 
de bewijsk?·ar,ht van de veTmoedens die 
de wet aan het oo1·deel en beleid van de 
1·echte1· ove?"laat (Art. 389 S.W.). 

2° Regelmatig met 1·edeneri omkleed is de 
beslissing die melding maakt van de 
feitelijlce gegevens waa1·op zij geg1·ond is 
en aldus antwoo1·dt op de conclusie 
waaTin ve1·schillende of st1·ijdige feite
lijlce gegevens wo1·den aangevom·d (2). 
(Art. 97 Grondwet). 

3° De echtelijke waning in de zin van de 
stTafwet is het appm·tement waa1· de man 
ge1·egeld ve?·blijft, zelfs indien de bijzit 
eigena1·es of lmit?"ste?" e1·van is . (3). 
(Art. 38~ S.W.) 

(DELOOF T. VANDERKERKEN.} 

ARREST (ve1·taling). 

HET HOF ; - Gelet op het besti:eden 
arrest, op 28 maart 1973 gewezen door 
het Hof ven beroep te Brussel ; 

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

(1) Cass., 29 mei 1973 (.Arr. cass., 1973, 
biz. 951). 

(2) Cass., 4 juni 1973 (A1~·. cass., 1973, 
biz. 962) ; vgi. cass., 3 oktober 1973, sttp1·~ 
biz. 130. 

(3) Cass., 20 april 1959 (Bull. en PAsrc., 
1959, I, 829); zie cass ., 4 mei 1959 (ibid., 
1959, I, 890). 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 389 van het 
Strafwetboek, 280, 1319, 1320, 1322 van 
het Burgerlijk W etboek en 97 van de 
Grondwet, 

doo1·dat, om e!ser te veroordelen, h et 
arrest zich beperkt tot de overweging 
« dat, op grond van de verschillende 
vaststellingen door de verbalisanten ge
daan en overgenomen in htm proces
verba~l van 16 juni 1971 (stuk 7}, het 
hof tot de ovel"tuiging is gekomen dat 
beldaagde (thans eiser) het te zijnen laste 
gelegde misdrijf heeft gepleegd; dat uit 
voornoemde vaststellingen blijkt dat, 
afgezien van de werkelijke of schijnbare 
onderverhuring van een gedeelte van het 
gebouw door mevrouw F ... aan beklaag
de, deze zich in feite als ten zijnent be
schouwde in die woning die derhalve moet 
worden geacht « de echtelijke waning in 
de zin van artikel 389 van het Strafwet
boek " te zijn "• 

tm·wijl, ee1·ste onde1·deel, eiser in zijn 
conclusie voor het hof van beroep 
aanvoerde dat op grond van de gegevens 
van het vooronderzoek of van het onder
zoek, afzonderlijk zowel als in hun geheel 
genomen, geen schuld kon worden ver
moed zonder de bewijskracht van de 
procesakten te miskennen ; dat de rijks
wacht geen enkel voorwerp van hem in 
de ka.mers van de hoofdhuurster heeft 
gevonden, behelve een paar ruitersporen ; 
dat de vertraging in het openen van de 
deur van het gebouw hierdoor te verlda 
ren was dat het ongewoon was op zo een 
bijzonder vroeg ochtenduur te horen aan
bellen ; clat de vaststelling clat het bed van 
de hoofclhutuster over de gehele breedte 
lauw was, niet overtuigend was, te meer 
daar de rijkswacht de aanwezigheid van 
twee personen in bet bed niet had vastge
stelcl ; clat het feit clat mevrouw F ... 
en hij zich tutoyeerden hierdoor te ver
klaren wa8 dat zulks het gebrwk was in 
h et staclje en die personen bovendien 
oude kennissen waren en sinds vele jaren 
samen werkten ; dientengevolge kan wor
den gesteld dat, zonder de beoordelings
bevoegdhaid van de feitenrechter te mis
kennen, het voor eiser geen nut zou heb
ben een conclusie neer te leggen , indien 
het gerecht niet moet antwoorden op de 
aangevoerde argumenten en zich ertoe 
beperkt zijn overtuiging uit te spreken, 
zonder die conclusie t.e beantwoorden ; 
dit ontbreken vim redengeving moet 
worden gelijkgesteld met niet-motive
ring (schending van artikel 97 van de 
Grondwet); 

tweede onde1·deel, eiser subsidiair aan-

r· 
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voerde dat " als het hof van beroep -van 
oordeeJ was dat hij herhaaldelijk over 
spel had gepleegd met mevrouw F ... , 
niet kon beslist worden dat, in de 
omstancligheden van de zaak, de feiten 
hadden plaatsgehad in de echtelijke wa
ning, vermits laatstgenoemde de hoofd
huurster was en hij slechts onderhmuder ; 
dat hij maar twee kamers mocht betrek
ken en slechts met instemming van eerst
genoemde toegang had tot de andere ka
mers ; dat, vermits hij zich niet als te 
zijnent mocht beschouwen in de voor
noemde kamers die door de genoemde 
vrouw waren gehuurd, en meer in het 
bijzonder in de gelijkvloerse slaapkamer 
waar de rijkswachters de vaststellingen 
hebben gedaan, eise1;s echtgenote, zonder 
toestemming van de meer genoemde 
vrouw, die kamers niet kon binnengaan 
dari met aantasting van de onschendbaar
heid van de waning "; door enkel te stel
len, zonder daarvoor enige reden aan te 
geven, dat eiser zich in die waning in feite 
als te zijnent beschouwde, het hofvan be
roep zijn beslissing niet rechtvaardigt, 
geen passend antwoord geeft op eisers 
verweer en . de in het middel vermelde 
wetsbepalingen schendt, Inet name arti
kel 97 van de Grondwet : 

Overwegende dat, door te beslissen 
dat de verschillende vaststellingen, door 
de verbalisanten gedaan en overgenomen 
in hun proces-verbaal van 16 juni 1971, 
aantonen dat eiser het te zijnen laste 
gelegde misdrijf van onderhoud van een 
bijzit in de echtelijke waning heeft ge
pleegd, de rechter, zonder van dat proces
verbaal een met de bewoordingen onver
enigbare interpretatie te geven, enkel de 
bewijskracht beoordeelt van de vermoe
dens die de wet aa.n het oordeel en beleid 
van de rechter overlaat ; 

Dat, door te overwegen dat \lit die 
vaststellingen blijkt dat, afgezien van de 
werkelijke of schijnbare onderverhtuing 
van een gedeelte van het gebouw door 
mevrouw F ... aan beklaagde, deze zich 
in die waning in feite als te zijnent 
beschouwde, de rechter de feitelijke gege
vens vermeldt, waa.rop hij zijn beslissing 
grondt, en een passend antwoord geeft op 
de conclusie waarin eiser verschillende 
of strijdige feitelijke gegevens aanvoert ; 

Overwegende dat het appartement 
waar de man geregeld verblijft de echte
lijke waning is in de zin van Prtikel 389 
van het Strafwetboek, zelfs indien de 
bijzit de hoofcUmurster van die waning is ; 

Overwegende dat het hof van beroep 
derhalve zijn beslissing wettelijk gerecht-

vaardigd en regelmatig met redenen om
ldeed heeft ; 

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

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 op de civ.ielrechte
lijke vordering die door verweerster is. 
ingesteld: 

Overwegende dat eiser geen enkel bij
zonder middel aanvoert; 

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

7 januari 1974. - 2e kamer. -
Voo1·zittm·, Baron Richard, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1', 
de H. Clason . - Gelijlcl~tidende conclttsie, 
de H . Velu, advocaat-generaal.- Pleite1·, 
de H. De Pelsmaeker (van de balie te 
Brussel). 

2e KAMER. - 7 januari 1974. 

10 BEWIJS. - BEWIJS DOOR GESCHRIFT
- BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN. 
STRAFZAKEN. - KWITANTIE.- INTER
PRETATIE DOOR DE FEITENRECHTER. 
- INTERPRETATIE VERENIGBAAR MET' 
DE BEWOORDINGEN VAN DE KWITANTIE. 
- BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN 
NIET MISKEND. 

20 BEWIJS. - STRAFZAKEN. - AKTE 
DIE l\WET WORDEN GElNTERPRETEERD. 
- RECHTER DIE ZICH OP ANDERE 
VERMELDINGEN BEROEPT DAN DIE WEL
KE EEN P ARTIJ AANVOERT EN OP UITER
LIJKE OMSTANDIGHEDEN OM DE BEDOE-· 
LING VAN DE PARTIJEN TE BEPALEN. -
A.RTIKEL 1341 VAN RET BURGERUJK 
WETBOEK IS NIET GESCHONDEN. 

I 0 De bewijskmcht van de akten wo1'dt niet 
miskend dom· de ?'echtm· die aan een 
kwitantie een met de bewoo1'dingen 
ve1·enigba1·e intm·p1·etatie hecht ( 1). 
(A.rtt. 1319, 1320 en 1322 B.W.) 

(1) Cass., 3 maart 1966 (Bull. en PAsrc., 
1966, I, 851). 



[ 

-499-

:2o Artikel1341 van het Bu1·ge1'lijk Wetboek 
wordt niet geschonden do01· de 1·echte1' die 
steunt op ande1·e ve1·meldingen dan die 
welke een pa1·tij aanvom·t en op uite1'lijke 
omstandigheden om uit te maken welke 
dmagwijdte pa1·tijen hebben willen toe
kennen aan een akte waa1·van de bewoo1'
dingen moeten woTden uitgelegd (1 ). 

(VAN ROYEN EN PUISSANT, 
T. CARPIN EN BERNARD.) 

ARREST (ve1·taling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
.arrest, op 28 rnaart 1973 gewezen door 
.bet Hof van beroep te Brussel ; 

I. Op de voorziening van Walter Van 
.Royen, beklaagde : 

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

Over het rniddel afgeleid uit de scherr
ding van de a.rtikelen 1319, 1320,· 1341 
van het Burgerlijk W etboek en 97 van de 
Grondwet, 

doo1·dat, nate hebben vastgesteld dat de 
burgerlijke partij Carpin een kwitantie 
heeft ondertekend, luidens . welke de 
b etaling die de verzekeraar van de eisers 
voor htm rekening · heeft gedaan, " een 
vast bedrag over het geheel » wa.s, het 
hof van beroep niettemin geweigerd heeft 
te erkennen dat wegens die betaling, de 
burgerlijke partij tegen de eisers geen 
aanspraak meer kon doen gelden, om de 
hoofclreden dat « men zich niet rna.g 
houden aan de letter van de tekst waarin 
vele stereotiepe uitdrukkingen voorko
m en en moet nagaan welke juist de wil 
van de ondertekenaar was, en dat de 
uitdrukkingen " vast bedrag over het 
geheel of betaling die ten doel en ten 
gevolge heeft een einde te maken aan aile 
geschil dat uit voornoernd ongeval is of 
zal ontstaan >> niet insluiten dat de bur
gerlijke partij aan de bedoelde akte het 
karakter wil toekennen van een kwitantie 
die voor de overige schade als een dading 
geldt », 

te1·wijl, ee1·ste onde1·deel, de bewoordin
gen van de kwitantie die het arrest over
n eemt, volkornen duidelijk zijn en geen 
interpretatie behoeven en, door daar 

(1) Zie cass., 5 april 1957 (Bull. en PAsro., 
1957, I, 957) en. IS mei 1966 (ibid., 1966, I, 
.ll58). 

geen rekening mee te willen houden, het 
hof van beroep de bewijskracht van die 
akte heeft miskend (schending van arti
kel 1319 van het Burgerlijk Wetboek); 

en te1·wijl, tweede ondm·deel, om uit te 
maken wat waarlijk de wil van de onder
tekenaar is geweest, het hof van beroep 
verschillende, niet tot de akte behorende 
gegevens heeft laten gelden, niettegen
staande het uitdrukkelijk verbod van 
artikel 1341 van het Burgerlijk Wetboek 
om iets tegen of hoven de inhoud van de 
alden te bewijzen: 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat, zonder te loochenen 
dat de tekst van de algemene betalings
voorvvaarden duidelijk zegt dat het 
bedrag van 68.880 frank door de verze
keringsmaatschappij werd betaald als 
« vast bedrag over h et geheel voor afreke
ning en dat de getroffene hierbij aan de 
maatschappij volledige kwijting geeft, 
met dien verstande da.t de ondertekenaar 
van de kwitantie de m aatschappij te 
zijnen opzichte op geldige wijze bevrijd 
acht te zijn en voor de toekomst afziet 
van elke rechtsvorclering uit hoofde van 
het schadegeval en cle gevolgen ervan >>, 
het hof, na onderzoek van cle wil van cle 
partijen, niettemin heeft ktmnen beslis
sen dat cle kwijting van het betaalcle 
beclrag, niettegenstaancle cle uitdrukking 
"vast bedrag over het geheel >>, niet in
sloot clat cle verweerclers aan voornoemde 
akte het lmrakter wilclen toekennen van 
een kwitantie die voor cle gehele schade 
als dading . gold, en zich daartoe grondt 
niet aileen op de redan die in het micldel is 
vermeld, maar tevens op de overweging 
dat « dading nooclzakelijk wederzijclse 
toegevingen inhoudt en dat nergens blijkt 
dat partijen ten deze gedeeltelijk afstand 
h ebben gedaan van hun respectieve aan
spraken >>, en op de va.ststellingen ener
zijds « dat de verzekeraar zelfs niet kan 
bewijzen dat hij werkelijk een toegeving 
zou hebben gedaan , daar, volgens de 
algemene betalingsvoorwaarden op de 
rugzijde van de kwitantie, die toegeving 
er alleen in zou bestaan dat de betaling 
geschiedt, afgezien onder andere van de 
mogebjke verbetering vanaf die datum in 
de a.lgemene toestand en de geschiktheid 
van de ondergetekende·, terwijl de betaal
de vergoeding geen betrekking heeft op 
de aantasting van de algemene toestand 
of de geschiktheid van de burgerlijke 
partij of van dazes echtgenote >> en ander
zijds « dat de burgerlijke partij heeft 
geweigerd het haar toegezonden forrnu
lier van afstand aan de verzekeraar van 
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beklaagde (thans de eerste eiser) terug t e 
sturen, waardoor zij duidelijk heeft 
geweigerd afstand te doen van haar 
rechtsvordering met .betrekking tot de 
schade die niet was geraamd in het 
proces-verbaal van het · op tegenspraak 
verricht deslumdig onderzoek >> ; 

Dat die lezing van de akte nieb onver
enigbaar is met de bewoordingen ervan ; 

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

W at het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat het beroep op andere 
vermeldingen dan die welke door een 
partij zijn aangevoerd en op extrinsieke 
omstandigheden ten einde uit te maken 
welke draagwijdte de partijen aan een 
aide hebben willen gev'er, geen beroep 
is op een getuigenbewijs of vermoedens
bewijs « tegen of boven de inhoud van de 
alde », hetgeen verboden is bij arti
kel 1341 van het Burgerlijk Wetboek; 

Dat h et tweede onderdeel van het 
middel naar recht faalt ; 

II. Op de voorziening van Emile 
Puissant, civielrechtelijk aansprakelijke 
partij : 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te slaan, 
niet blijkt dat de voorziening van eiser, 

· civielrechtelijk aansprakelijke partij, 
werd betekend aan de partijen tegen wie 
zij is gericht ; 

Dat de voorziening derhalve niet ont
vankelijk is ; 

Om die redenen, verwerpt de v:oorzie
ningen ; veroordeelt de eisers in de kos
ten. 

7 januari 1974. - 2e kamer. -
V oo1·zittet·, Ba.ron Richard, ra.adsheer 
waarnemend voorzitter ·. - Ve1·slaggeve1·, 
de H . Trousse. - Gelijkluidende con
clttsie, de H. Velu, a.dvocaat-generaal. -
Pleitet·s, de HH. Ansiaux en Fally. 

2e KAMER. - 7 januari 1974. 

1° RECHTEN VAN DE VERDEDI
GING. - STRAFZAKEN. - IN EEN 
OPNIEUW SAMENGESTELD DOSSIER KO-

WERDEN REGELlVIATIG AAN DE VRIJE 
BESPREKING VAN DE PARTIJEN ONDER
WORPEN. - DE RECHTEN VAN DE VER
DEDIGING ZIJN NIET GESCHONDBN. 

2° BEWIJS. - STRAFZAKEN. _.:_ BEWIJS
LAST.- 0PNIEUW SAMENGESTELD DOS
SIER. - RECHTER OVERWEEGT DAT' 
DE BEKLAAGDE GEMA.KKELIJK AF
SCHRIFTEN HAD KUNNEN OVERLEGGEN 
VAN STUKKEN DIE NIET IN RET NIEUW 
DOSSIER KONDEN WORDEN OPGENOlVIEN. 
- REGELS INZAKE BEWIJSLAST NIET 
GESCHONDEN. 

3° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN. 
CONCLUSIE WAARIN DE ONVOLLEDIG
HEID VAN EEN OPNIEUW SAMENGESTELD 
DOSSIER WORDT AANGEVOERD. -BE
SLISSING DIE ZEGT WELKE STUKKEN 
NIET KONDEN WORDEN OPGENOMEN EN 
DE REDENEN UITEENZET WAAROM DE 
BEKLAAGDE GEMA.KKELIJK AFSCH;RIF
TEN ERVAN HAD KUNNEN OVERLEGGEN. 
- BESLISSING REGELMATIG MET REDE
NEN OMKLEED. 

4° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.
STRAFVORDERING. - SCHULDIGVER
KLARING. -FElTEN OMSCHREVEN IN DE 
BEWOORDINGEN VAN DE WET EN BEWE 
ZEN VERKLAARD.- GEEN CONCLUSIE. 
- BESLISSING REGELMATIG MET REDE
NEN OMKLEED. 

1° D e 1·echten van de ve1·dediging zijn niet 
geschonden dom·dat in een opniettw sa
mengesteld dossie1· sommige stukken niet 
meeT vom·komen, mits de gegevens die de 
1·echte1· voldoende heeft geacht om tot 
zijn ove?'tttiging te komen, 1·egelmatig 
aan de V'rije besp1·eking van de pa1·tijen 
we1·den onde1·wo1'Pen (1). (Eerbiediging 
van de rechten van de verdediging, 
algemeen rechtsbeginsel.) 

2° De 1·egels inzake bewijslast wm·den niet 
geschonden doo?' de ?'echtet· die ove1·weegt 
dat beklaagde gemakkelijk afscMijten 
had ktmnen ove1·leggen van stttkken die 
niet in het opnieuw sa'lnengestelcl dossie1· 
konclen wm·clen opgenomen, te weten 
b?"ieven clam· hem aan de politie ge1·icht 
of een. b1·ie.f hottdende afstancl van de 
benacleelde pm·tij. 

3° Op de conclusie van de beklaagde wam·in 

MEN SOMMIGE STUKKEN NIET MEER (1) Zie cass., 15 februari 1972 (A1'1', cass. , 
VOOR. -'-- DE GEGEVENS WAAROP DE 1972, blz. 558) en 30 april 1973 (ibid., 1973, 
BESLISSING VAN DE RECHTER BERUST, blz. 833). 
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w01·dt aangevoe1·d dat een opnieuw 
samengesteld dossie1· onvolledig is, wo1'dt 
passend geantwo01·d doo1' de beslissing, 
die de1·halve 1·egelmatig met 1·edenen is 
omkleed, waa1·in de stulcken wo1·den ve1' 
meld die niet konden wo1·den opgenomen, 
en de 1·edenen wo1·den ttiteengezet waa1'0m 
de beklaagde gemakkelijlc afsch?-ijten e1'
van had lcunnen ove1·leggen. (Art. 97 
Grondwet.) 

4o Bij ontstentenis van een desbet1·e.ffende 
conclusie, mot1:vee1·t de 1·echte1· 1·egelmatig 
de schuldigve1·kla1·ing van de beklaagde 
doo1· de vaststelling dat de feiten, om
sch1·even in de bewo01·dingen van de wet, 
bewezen zijn ; hij is niet ve1·plicht de ge
gevens waa1·uit hij de schuld van be
klaagde ajleidt, nade1· te bepalen (1). 
(Art. 97 Grondwet.) 

(NYBERG. ) 

ARREST (ve1·taling). 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 27 jtmi 1973 in hoger beroep 
gewezen door de Correctionele Recht
bank te Brussel ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit d!'J 
schending van de rechten van de verde
diging, 

doo1'dat het bestreden vonnis eiser ver
oordeelt wegens vluchtmisdrijf, 

te1·wijl het oorspronkelijk dossier zoek 
geraa.kt is en in het dossier dat door de 
zorg van het openbaar ministerie op
nieuw werd samengesteld sommige stuk
ken met voorkwamen, die voor de verde
diging onmisbaar waren, en terwijl eiser 
·siechts onder het bij conclusie gemaakte 
voorbehoud dat hij niet zou worden be
recht aan de harid van het opnieuw 
samengesteld dossier, heeft aanvaard 
vrijwillig voor de rechters in hoger be
roep te verschijnen : 

Overwegende dat enerzijds uit de stuk
ken wa.arop het Hof vermag acht te 
slaan, blijkt dat eiser zonder enig voor
behoud heeft aa.nvaard vrijwillig voor 
het gerecht van hoger beroep te verschij
nen; 

Overwegende dat anderzijds de rechten 
van de verdediging niet zijn geschonden 
door het feit dat in het opnieuw samen-

(1) Cass., 12 maart 1973 (A1·r. cass., 
1973, biz. 684). 

geste1d dossier sommige stukken niet 
meer voorkomen, mits de gegevens die 
de rechter vo1doende heeft geacht om 
tot zijn overtuiging te komen, regelmatig 
aan de vrije bespreking van de partijen 
zijn onderworpen ; 

Dat het middel niet kan worden aa.nge
nomen; 

Over het tweede m,iddel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 1315 van 
het Burgerlijk Wetboek en 97 ' van de 
Grondwet, 

do01·dat het vonnis aan eiser verwijt 
niet het nodige te hebben geda:m om 
het opnieuw samengesteld dossier verder 
aan te vullen : 

Overwegende da.t, als de rechters in 
hoger beroep oyerwegen dat eiser gemak
kelijk de afschriften had kunnen over
leggen van de drie stukken die niet 
konden worden opgenomen in het op
nieuw samengesteld dossier, te weten 
twee brieven die hij aa.n de politiecommis
saris had gericht en de brief houdende de 
a.fstand van de partij die door het ongeval 
veroorzaakt door eisers voertuig werd 
benadeeld, zij de wettelijke regels inzake 
de bewijslast niet hebben miskend ; 

Dat het middel niet kan worden aange 
nomen; 

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

doo1'dat het bestreden vonnis niet ant
woordt op de conclusie waarin eiser aan
voerde dat het dossier onvolledig was : 

Overwegende dat, na te hebben gezegd 
dat men het dossier opnieuw had moeten 
samenstellen, het vonnis melding maakt 
van de stukken die niet opnieuw in het 
dossier konden worden opgenomen en de· 
redenen opgeeft waarom e1ser daarv::m 
gemakkelijk a.fschriften had kunnen over
leggen; 

Dat het vonnis aldus de in het middel 
vermelde conclusie passend beantwoordt ; 

Dat dit middel derhalve feitelijke 
grondsls.g mist ; 

Over het vierde micldel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 33 van de
wet betreffende de politie over het 
wegverkeer en 97 van de Grondwet, 

do01·dat het vonnis eiser veroordeelt 
wegens vluchtmisdrijf, zonder aa.n te
tonen dat het moreel bestanddeel van 
het misd!·ijf bij hem aanwezig was : 

Overwegende dat het vonnis overweegt. 

I 
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dat de tE>lastlegging, die omschreven is in 
·de bewoordingen van de wet, bewezen is ; 

I)at, bij ontstentenis van enige con
dusie van eiser betreffende het moreel 
bestanddeel van het misdrijf, de rechters 
in hoger beroep dienaangaande lum be
slissing met geen andere redenen moes
ten omkleclen ; 

Dat het middel niet kan worden aange
nomen; 

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

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

7 januari 1974. - 2e kamer. 
Voo1·zitte1·, Baron Richard, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, 
de H . Legros. - Gel~jlcluidende conclusie, 
·de H. Veln, aclvocaat-generaal. - Pleite1·, 
·de H. Dewit (van de balie te Brussel). 

2e KAMER. - 7 januari 1974. 

1° VEROORDELING MET UITSTEL 
EN OPSCHORTING VAN DE VER
OORDELING. - PROBATIEUITSTEL. 
- VERBINTENIS VAN DE VEROORDEEL
DE OJ\1 DE PROBATIEVOORWAARDEN NA 
TE LEVEN. - WEZENLIJ"KE VOORWAAR
DE. 

:zo CASSATIE. - OMVANG. - STRAFZA
KEN. - VEROORDELENDE BESLISSING. 
- 0NWETTELIJKHEID VAN DE BESLIS
SING WAARBIJ UITSTEL WORDT VER
LEEND. - VOLLEDIGE VERNIETIGING. 

1° De vm·bintenis van de vm·om·deelde om 
de p?·obatievooTwaa?·den, die het geTecht 
bepaalt, na te leven is een wezenlijke 
vom·waa1·de om het pmbatieuitstel wet
telijk te lcunnen bevelen (1). (Artt. 1 en 
8 wet van 29 juni 1964.) 

'2° W annee1· een vonnis ve?·b1·oken wm·dt 
wegens onwettelijkheid van de beslissing 
waa1·bij aan de vm·om·deelde uitstel vom· 

(1) Zie cass., 20 juli 1966 (Bull. en PAsrc., 
1966, I, 1411). 

de tenuitvoe1·legging van de hele stmf of 
van een deel e1·van wm·dt veTleend, 
slaat · de ve?'b?·eking op de hele ve?·om·
deling (2). (Impliciete oplossing.) 

(SCHMITZ.) 

ARREST (vm·taling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 29 juni 1973 door het Hof van 
beroep te Luik gewezen; 

Over het middel, ambtshalve afgeleid 
uit de schencling van de artikelen 1 en 8 
van de wet van 29 jm~i 1964 betreffende 
de opschorting, het uitstel en de proba
tie : 

Overwegencle clat, na te hebben ver
ldaard clat het ten laste van eiser gelegcle 
misdrijf bewezen is gebleven, het arrest 
hem veroordeelt tot een jaar gevangenis
straf, met probatieuitstel voor het ge
deelte dat door de voorlopige hechtenis 
niet is gedekt, onder vermelcling van de 
voorwaarden clie eiser client. na te leven; 

Overwegencle dat noch uit de proces
stukken, noch uit de overwegingen van 
het arrest volgt clat eiser zich vooraf ver
bonden heeft om die voorwaarden na te 
leven; 

Overwegende dat artikel 8, § 2, van de 
wet de toekenning van probatiEtutstel 
afhankelijk stelt van de verbintenis van 
de veroordeelde de probatievoorwaarden 
die het gerecht bepaalt, na te leven ; 

Om clie redenen, vernietigt het be
streden arrest; beveelt dat van clit arrest 
melding zal worden gemaakt op de kant 
van de vernietigde beslissing ; laat de 
kosten ten laste van de Staat; verwijst 
de zaak naar het Hof van beroep te 
Brussel. 

7 januari 1974. - 2e kamer. -
VooTzitte1', Baron Richard, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, 
de H. Screvens. - Gelijkhtidende con
clusie, de H. Velu, advocaat-generaal. 

(2) Cass., 22 januari 1973 (.Arr. cass.,' 
1973, blz. 525). 
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2e KAMER. - 7 januari 1974. 

VERWIJZING VAN DE ENE RECHT
BANK NAAR EEN ANDERE. -
STRAFZAKEN. - VERZOEK VAN DE 
PROOUREUR DES KoNINGS. - VER
ZOEK DAT ZIOH EROP BEROEPT DAT DE 
OORREOTIONELE REOHTBANK ONMOGE
LIJK KAN WORDEN SAMENGESTELD. 
- VASTSTELLING VAN DEZE ONMOGE 
LIJKHEID DOOR HET HOF VAN OASSATIE. 
- VERWIJZING NAAR EEN ANDERE 
OORREOTIONELE REOHTBANK. 

Wannee1· het Ho.f van cassatie, op veTzoek 
van de p1·ocw·etw des Konings, vaststelt 
dat de voo1·zitte1·, de onde1·voo?·zitte1· en 
alle ?'echtm·s van de 1·echtbank van em·ste 
aanleg wam·bij de veTvolging aanhangig 
is gemaakt, 1·echtmatige 1·edenen van ve1·
hinde1·ing of onthouding hebben doen 
gelden en cle co?Tectionele 1·echtbank dm· 
halve niet kan wm·den samengesteld, 
ve1·wijst het de zaak naa1· een andeTe 
CO?Tectionele 1·echtbank (1). (Artt. 542, 
544 en 545 Sv.) 

(DE PROOUREUR DES KONINGS TE AARLEN, 
T. WAGNER EN LITISOONSORTEN. ) 

ARREST (ve1·taling). 

HET HOF; - Gelet op de vordering 
tot verwijzing wegens de onmogelijkheid 
om h et rechtscollege van ·de Correctionele 
Rechtbank te Aarlen samen te stellen, 
ingestelcl bij verzoekschrift van de Pro
cureur des Konings te Aarlen ; 

Gelet op d e stukken, die werden over
hancligd door de Procureur-generaal bij 
het Hof van beroep te Luik ; 

Gelet op d e artikelen 528bis (a.rtikel 
158 van de wijzigingsbepalingen van 
de wet van 10 oktober 1967, artikel 3), 
542, 544, 545 van het W etboek van straf
vordering, 613 en 648 van h et Gerechte 
lijk W etboek ; 

Overwegende dat blijkt uit de gegevens 
die ter beoordeling aan het Hof zijn voor
gedrPgen, dat na het bestaan van ver
zachtende omstandigheden te hebben 
va.stgesteld, de raadkamer van de Recht
bank van eerste eanleg te Aa.rlen bij 

(1) Zie cass., 22 juli 1901 (Bttll. en PAsiC., 
1901, I, 351), 20 juni 1904 (ibid., 1904, I, 276), 
11 januari 1937 (ibid., 1937, I, 3) en 19 okto
ber 1972 (An· . cass., 1973, biz. 179) ; zie ook 
FAUSTIN H:ELm, Traite de l'insl1·uction 

beschikking van 20 juni 1972 naar de 
Correctionele Rechtbank te Aarlen de 
hierna volgende beklaagden heeft ver
we2.en: 

J. Raymond Wagner, 2. Jacques De 
Vriendt, 3. Karel Baeten, 4. Jean
Frango ;s Levy, 5. Jacques Anciaux, 
6. Bernard Leroy, 7. Ulrich Kdpers, 
8. Adolphe Melotte , !J. Agnes Magermans, 
10. Georges Kaliventzeff, II. Gerard 
Dullaert, 12. Jules Druet, 13. Sylvina 
Tonglet, 14. Jean Lambotte, 15. Remy 
Dumonceaux, 16. Etienne Chs.idron, 
17. Jean Destree, 18. Leon Destree,. 
19. Louis Stavaux, 20. Germaine Rollin, 
21. Adolphe Hallet, hiervoren met al 
hun hoeclanigheden aangewezen, om te 
Athus, Luxemburg (Groot-Hertogdom 
Lu~em_burg) of elders in B elgi e tussen 
21 JUUI 1966 en december 196\i verschil
lende daden van valsheid in geschriften 
en gebruik van valse stukken te hebben 
gepleegd, alsmede overtreclingen van het. 
koninklijk besluit nr . 78 van 10 novem
ber 1967 betreffende de geneeskunst, de 
uitoefening van d e daaraan verbonden 
beroepen en de geneeskundige commis
sies en van de wet van 25 maart 1964 op 
de geneesmiddelen ; 

Dat dezelfde raadkamer eveneens bij 
beschiklcing van 27 juni 1973 tot aan
vulling van die van 20 juni 1972, naar 
d ezelfde correctionele rechtbank de reeds 
voornoemde beldaagden Raymond Wag
n er en Jean Levy verwijst, om onder 
dezelfde omstandigheden van tijd en van 
plaats valsbeid in geschriften en gebruik 
van valse stukken te hebben gepleegd; 

Dat de Procureur dss Konings te 
Aarlen voornoemde beklaagden Georges 
Kalitventzeff, Bernard Leroy, Jules
Druet,_ Jean Lambotte, Etienne Chai
dron, Jean Destree, Louis Stavaux en 
Adolphe Hallet, vervolgd wegens over
treclmg van voornoemd koninklijk besluit
nr. 78 van 10 november 1967, van de wet 
van 25 maart 1964 alsmede van het 
koninklijk besluit van 6 jtmi 1960, voor 
d ezelfde rechtbank heeft gedagvaard 
wegens samenhang tussen de feiten die 
in de dagvaardingen zijn vermeld en die 
welke zrjn overgenomen in de verwijzende
bescbikkingen van 20 juni 1972 en van 
27 juni 1973; 

Overwegende dat de voorzitter, de 
ondervoorzitter en a-lle rechters van de· 

criminelle, d. III, nr. 5125 ; BRAAS, Precis
de p1·ocedu1·e penole, 3• uitg., d. II, nr. 1461 ; 
Rep. prat. du d1·oit belge, v• Renvoi d'un t?·ibu
nol a un autre, nrs. 132 en vlg. 
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Rechtbank van eerste aanleg te Aarlen 
rechtmatige redenen van verhindering en 
van onthouding hebben laten gelden, 

· zodat de correctionele rechtbank, waarbij 
de vervolgingen aanhangig werden ge
ma.a.kt, niet kan worden samengesteld; 

Dat er derhalve grond bestaat om de 
vordering tot verwijzing aan te nemen 
en de berechting van alle voornoemde ver
volgingen op te dragen aan de Correctio
nele Rechtbank te Luik; 

Om die redenen, beveelt dat de rechts
plegingen zullen worden verwezen naar 
de Correctionele Rechtbank te Luik. 

7 januari 1974. - 2e kamer. 
V oo1·zitte1', Baron Richard, raadsheer 
wa.arnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, 
de H. Trousse. - Gelijklttidende con
clusie, de H. Velu, advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 8 januari 1974. 

1° VOORZIENING IN CAS SA TIE. 
TERMIJN.- STRAFZAKEN.- BURGER

LIJKE RECHTSVORDERING. - BESLIS
SING WAARBIJ DE BEKLAAGDE TOT 
SCHADEVERGOEDING JEGENS DE BUR
GERLIJKE PARTIJ IS VEROORDEELD. 

- VoORZIENING VAN DE BURGERLIJKE 
PARTIJ TIJDENS DE GEWONE VERZET
TERMIJN VAN DE BEKLAAGDE. 

- NIET-ONTVANKELIJKHEID. 

2° VOORZIENING IN CASSATIE. 
TERlVIIJN. - STRAFZAKEN. - BURGER

LIJKE RECHTSVORDERING. - VEROOR
DELING BIJ VERSTEK VAN DE 

BEKLAAGDE EN VEROORDELING OP 
TEGENSPRAAK VAN DE VOOR DEZE 
BEKLAAGDE BURGERRECHTELIJK AAN
SPRAKELIJKE PARTIJ. - · VOORZIENING 

VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ TIJDENS 
DE GEWONE VERZETTERMIJN VAN DE 
BEKLAAGDE INGESTELD ZOWEL T.A.V. 

DE BURGERREC:f!:TELIJK AANSPRAKE
LIJKE PARTIJ ALS T.A .V. DE BEKLAAGDE. 
- NIET·ONTVANKELIJKHEID. 

(1) Cass., 7 maart 1966 (Bttll. en BAsiC., 
1966, I, 881). 

(2) Raadpl. cass., 14 januari 1935 (Bull. 
·en PAsrc., 1935, I, 108) en de conclusie van 
Procureur-generaal Gesche, toen advocaat-

1° Niet ontvankelij!c is de voo1·ziening van 
de btwgm·lijke pa1·tij tegen de belclaagde 
die bij ve1·stek tot schadeveTgoecling jegens 
haa1· is ve?'OO?'cleelcl, wannee1· zij is 
ingestelcl tijclens de gewone ve1·zette1·mijn 
van cle beklaagde ( 1). 

2o De voo1·ziening van de btt?'ge?'lijke 
pa1·tij tegen de beslissing tot ve?·ooTcle
ling bij vm·stek van cle be!claagcle en tot 
ve?'OO?'cleling op tegenspmak van cle 
bU?·ge?'?'echtelijk aanspmkelijlce pa1·tij is 
niet ontvankelij!c zowel t.a.v. cle ene als 
van cle ancle1·e pm·tij, inclien zij wm·dt 
ingestelcl tijclens cle gewone ve?·zetteT
mijn van de belclaagcle (2). (Art. 413 Sv., 
aangevuld bij art. 8 van de wet van 
9 maart 1908.) 

(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « DE BIJ ll, 

T. SENELLE G. EN SENELLE V.) 

ARREST: 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 9 november 1972 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

I. In zoverre de voorziening gericht is 
tegen het openbaar ministerie : 

Overwegende dat eiseres niet tot de 
kosten van de strafvordering werd ver
oordeeld; 

Dat de voorzieni.ng dienaanga.ande 
niet ontvankelijk is, 

II. In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de beslissingen op de civielrech
teli.jke vorderingen die door eiseres zijn 
ingesteld : 

a) tegen de eerste verweerder, be
klaa.gde : · 

Overwegende dat het arrest, dat de 
eerste verweerder op de tegen hem inge
stelde civielrechtelijke vmdering veroor
deelt, te zijnen opzichte bij verstek is 
gewezen ; dat uit de stukken waarop het 
Ho£ vermag acht te slaan niet blijkt dat 
op 20 november 1972, dag wsarop eise
res zich in cassa.tie heeft VOOrzien, het 
arrest hem. betekend was en de gewone · 
termijn van verzet verstreken was ; 
dat de voorziening welke gericht is tegen 
een beslissing die nog het voo~·werp kan 

generaal; ·6 december 1937 (ibid., 1937, I, 
370) en de conclusie van Advocaat-generaal 
Sartini van den Kerckhove ; 17 april 1950 
(ibid., 1950, I, 556). 
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maken van een verzet, niet ontvankelijk 
is; · 

b) tegen ~le tweede verweerder, civiel
rechtelijk :wnsprakelijke · partij : 

Overwegende dat h et arrest op tegen 
spraak werd ge>vezen t en opzichte van 
d e tweede verweerder, welke luidens die 
besli ssing geen andere aansprak elijk
heid h eeft opgelopen d an die van de 
v eroordeling ui tgesproken ten. laste v an 
de EOerste verweerder., b eklaagde ,; d at 
hieruit volgt d at die aa.nsprakelijkheid 
zonder voorwerp zou worden indien 
beklaa.gde, bij een nakomend arrest ge
wezen op zijn verzet, van alle veroorde
lin g out last werd; 

Dat mitsdien het bestreden arrest, in 
zoverre h et de civielrechtelijk aanspra
k elijke p artij betreft, wier lot aan det van 
de bekla.agcl e ondeelbaar gebonden is, 
geen eindbeslissing is; 

Om die reden en, verwerpt de voorzie
ning; v eroordeelt eiseres in d e kosten. 

8 januari 1974. - 2e kamer. -
Voo1'Zitte1·, de H. Louveaux, voorzitter. 
Vm·slaggeve1·, de H. Van Leckwijck. -
Gelijlcluidende conclusie, de H. Krings, 
advocaat-generaal. - Pleite1·, de H. van 
Ryn. 

2e KAMER. - 8 januari 1974. 

RECHTERLIJKE ORGANISATIE. 
SAMENSTELLING VAN HET RECHTSCOL
LEGE . - STRAFZAKEN. - RECHTER 
DIE VROEGER IN DE ZAAK ALS OPEN
BAAR 1\HNISTERIE IS OPGETREDEN. -
0NW'ETTELIJ KHEID . 

Onwettelijlc is het vonnis dat is gewezen 
do01· een magist1·aat die v1·oege1· in de 
zaalc als openbaa1· ministe1·ie is opget?'e
clen (1). (Art . 292 G.W.) 

(PACQUEU.) 

ARREST . 

HET HOF ; - Gelet op h et bestreden 

(·1) Raaclpl. cass ., 18 mei 1971 (A 1'1·. cass., 
1971, biz. 936). 

arrest, op 9 januari 1973 gewezen door 
het Hof van beroep te Gent ; 

· Over het middel afgeleid uit d e schen
ding van de artikelen 94, 97, 100 en 101 
van de Grondwet, en van het ~lgerneen 
rechtsprinciep da t d e recbters onpartijdig 
en onafhankelijk moet en zijn en geen 
partij en rechter in dezelfde zaak lnmnen 
zijn, zoals uitgedrukt in a.rtikel 292 van 
het Gerechtelijk vVetboek, 

cloonlat, enerzijds, blijkens de alde van 
25 maert 1969, getiteld « opheffing v an 
het bevel tot aanhouding door d e raa d
k am er n, d e heer P . D ecuyp ere, a lsdan 
substituut-procm·eur d es Konings , ge
vorderd h eeft. en d e bevestiging v an h et 
bevel tot aanhouding h eeft gevraegd, 
en anderzijds d ezelfde m agistraat als 
rechter h eeft. gezet eld toen dezelfde zaak 
door de correctionele rechtbank wercl 
behanclelcl, zoals blijkt uit twee z.itting 
bladen van 16 m aart 1971 en nit h at 
vonnis van 15 j1.mi 1971, zodat kenn elijk 
dezelfde h eer P. Decuypere eerst eJ s 
substituut-procureur d es Konings tegen 
eiser als open baar ministerie heeft gevor
derd en daarna als r echte1 heeft gezeteld, 

te1·wijl h at hierpoven a angehaeld prin 
ciep zich daartegen verzet, wat de nietig
heid van · het beroepen vonnis tot gevolg 
heeft ; hat bestreden arrest insgelijks 
nietig is, daar het zich het nietig vonnis 
h eeft eigen gemaskt, door onder meer te 
verklaren « det d e rechtbank op een af
doende en uitvoerige wijze geantwoord 
heeft op de gronden tot nietigheid door 
de beklaagde opgeworpen en thans 
hernomen ; dat het hof zich bij die 
motivering aansluit voor zover 7ij niet 
in strijd is met de volgende motieven 
die eraar. toegevoegd worden n en « d a.t 
de rechtbank, op grond van rechtmatige 
motieven, terecht beslist heeft dat de 
verja.ring gestuit werd door hat bevel 
tot dagvaarding van ll februari 1971 n : 

Overwegende dat uit de stukken blijkt 
da.t rechter P. Decuypere, alsdan sub
stituut-procureur des Konings te Kor
trijk, op 25 maart 1969 al s openbaar 
ministerie gezeteld heeft in de raadka
mer die moest beslissen over h et al of 
niet bevestigen van het tegen eiser op 
21 maart 1969 verle('ncle bevel tot a.an
houding ; dat hij later deel uitmaakte 
van de zet el van de correctionele recht
bank die bij vonnis van 15 j1.mi 1971 
uitspraak deed over de t egen eiser inge 
stelde strafvervolgingen, wa.arin begre 
pen waren de feiten die bedoeld waren 
in h et zoeven v ermelde bevel tot a an 
houding; 
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Overwegende dat, nu krachtens arti
kel 292, lid .II, van het Gerechtelijk Wet
hoek een magistraat in de:r.elfde zaak 
niet achtereenvolgens mag optreden a ls 
vervolgende partij en als lid van bet 
rechtsprekend college, het be1·oepen von
nis van 15 j1.m.i 1971 nietig is; 

Overwegende dat het arrest, door zich 
de in het midclel aangehaalcle motieven 
toe te eigenen, zelf door 11ietigheid aange
tast is; 

Om die redenen, en zonder dat er aan
l eicling toe is· de andere micldelen van 
eiser te onderzoeken, die tot geen ruimere 
vernietiging noch tot vernietiging zonder 
verwijzing k1.m.nen leiden, vernietigt bet 
bestreden arrest; beveel t dat van clit 
arrest melding zal worden gemaakt op 
de kant va:r:; de vernietigde beslissing; 
laat de kosten ten laste van de Staat ; 
verwijst de zaak naar het Hof van beroep 
te Brussel. 

8 januari 1974. - 2e kamer. 
Voo1'Zitte1·, de H. Louveaux, voorzitter. 
Ve1·slaggeve1·, de H. Versee. - Gelijle
lttidencle conclttsie, de H . Krings, advo 
caat-generaal. - Pleite1·, de H. Dela
fontaine (van de balie te Kortrijk) . 

2e KAMER. - 8 januari 1974. 

1° HOGER BEROEP. - STRAFZAKEN. 
- BURGERLIJKE RECHTSVORDERING. 
- RECHTER IN HOGER BEROEP DIE 
HET BEDRAG VAN DE AAN DE BURGER
LIJKE PARTIJ TOEGEKENDE SCHADE
VERGOEDING VERHOOGT.- GEEN EEN
STEMMIGHEID VEREIST. 

2° WEGVERKEER. - VEROORDELING 
WEGENS OVERTREDING ·vAN ARTI
KEL 27-l, LID l, VAN HET WEGVER
KEERSREGLEMENT. ARREST DAT 
VASTSTELT DAT DE SNELHEID WAARl\'lEE 
DE BEKLAAGDE REED OVERDREVEN 
WAS, GELET OP HET BEPERKTE GE
ZICHTSVELD VANWEGE ZIJN KRUISINGS
LICHTEN. - WETTEJ.IJKE BESLISSING. 

3° AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 

(1) Cass., 25 september 1961 (Bull . en 
PASIC., 1962, I, 96). 

(2) Raadpl. cass., 12 januari 1971 (An· . 
cass., 1971, blz. 454). 

OVEREENKOMST) . ScHADE 
WAARVAN DE OORZAAK VERDERE GE 
VOLGEN IN DE TOEKOMST HEEFT. -
DADELIJKE RAMING l\10GELIJK. - VER
GOEDING DIE DOOR DE RECHTER KAN 
WORDEN BEVOLEN. 

4° CASSATIEMIDDELEN. - STRAF
ZAKEN.- MIDDEL WAARIN FElTEN EN 
RECHT VERMENGD ZIJN. - NIET ONT
VANKELIJK MIDDEL. 

5° CASSATIEMIDDELEN. - STRAF
ZAKEN. - BURGERLIJKE RECRTSVOR
DERING. MIDDEL DAT KRITIEK 
OEFENT OP EEN BESLISSING VAN HET 
BESTREDEN ARREST DIE STROOKT MET 
EEN BESLISSING VAN HET BEROEPEN 
VONNIS WAARTEGEN DE ElSER VOOR HET 
HOF VAN BEROEP GEEN KRITIEK UIT
BRENGT. - MIDDEL VREEMD AAN DE 
OPENBARE ORDE. - NIET-ONTVANKE
LIJKHEID. 

1° De beslissing waaTbij de ?'echte1' in 
hogm· be1'0ep, OJJ het hoge1· be1·oep van 
de bm·gm·lijlee pa1·tij, het beclmg van 
de aan cleze pa1·t~i toegeleencle schacle
vm·goecling vedtoogt, moet niet met 
eenpa1·ige stemmen wo1·den Hitgesp?·o
leen (1). (Art. 211bis Sv.) 

2° De vm·ooTdeling wegens ove?'t?·ecling van 
. a1·tileel 27-1, lid 1, van het wegvm·leee?'S

reglement wordt wettelijle ve1·antwo01·d 
do01· het an·est clat vaststelt clat de 
snelheid waa1·mee de belelaagde 1·eed 
ovenl?·even was, gelet op het bepe1·lete 
gezichtsveld vanwege zijn lentisings
lichten (2). 

3° De ve1·goeding van een toeleomstig na
deel, dat ttit een httidige toestand zelee1· 
zal voo1·tvloeien, lean clo01· de ?'echte?· 
w01·clen bevolen, als dit nadeel daclelijle 
lean ge1·aamcl w01·clen (3). (Art. 1382 
B.W.) 

4° Niet ontvanleelijle wegens vm·menging 
van feiten en 1·echt is het micldel clat 
het Hoj Zo1t ve?'JJlichten jeitelijlee gege. 
vens nate gaan (4). (Art. 95 Grondwet.) 

5° Niet ontvanleelijle is het aan de openban 
onle vTeemcle cassatiemidclel clat lc?-itiele 
oejent op de cloo1· het best1·eden a?'?'est 
gewezen beslissing op de b1t?'ge1·lijlee 
?'echtsv01·cle?·ing, o.a. op het leapitalisatie-

(3) Cass., 12 januari 1950 (Bttll. en PASIC., 
1950, I, 311); raadpl. cass., 2 juni 1958 
(ibid., 1958, I, 1085). 

( 4) Cass., 2 oktober 1973, sttp?·a, biz. 118. 



-507-

bed1ag van de door het 8lachtoffer ver
schuldigde vergoeding, wannee1· deze 
beslissing st1·ookt met een beslissing van 
het be1·oepen vonnis waa1·tegen de eism· 
voo1· het hoj van bm'oep geen h-itiek 
heeft uitgebmcht ( 1). 

(SCHOOFS, T. BORGERS EN CELIS.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 22 januari 1973 door het Hof 

. va.n beroep te Luik gewezen ; 

Over het eerste middel, a.fgeleid uit de 
schending vl3n artikel 2llbis van het 
Wetboek van strafvordering, 

doo1·dat bet arrest, daar waar het het 
eerste vonnis hervormt op civielrechte
lijk gebied, niet aanduidt dat deze her
vorming gebeurde met eenparigheid van 
stemmen : 

Overwegende dat de besch.ikkingen 
van artikel 2llbis van het Wetboek 
van strafvordering niet toepasselijk zijn 
op de beslissingen waarbij het gerech.t m 
hager beroep, uitspraak doende op h.et 
hager beroep van de burgerlijke partij, 
de bedra.gen opvoert die door de eerste 
rechter aan deze partij a ls sch adever
goeding waren toegekend ; 

Dat het middel naar recht faelt ; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de sch.ending van de artikelen 418 en 
419 van het Strafwetboek, 1382 en 1383 
van het Burgerlijk Wetboek en 27-1 van 
de Wegcode, 

do01·dat het e.rrest, na beslist te hebben 
dat het slachtoffer (een fietser}, dat niet 
zo dicht mogelijk bij d e rechterrand van 
de rijbaan is gebleven, slechts een derde 
van de aansprakelijkheid client te dra
gen, niettemin beslist dat eiser een 
inbreuk op het wegverkeersreglement 
heeft gepleegd, · 

tenvijl, wanneer een fietser, rijdend op 
een smalle weg bij volledige duisternis, 
en zich bevindend in het midden van de 
r1jbean, een voertuig bestuurt dat niet 
is verlicht, de volledige verant·woorcle
lijk.heid van zijn foutiev e geclragswijze 
moet clragen, en terwijl de autobestuur
der die een voldoende ruimte laat Pan 
zijn rechterzijcle ten behoeve van een 

(1) Raaclpl. cass ., 30 november 1970 (An. 
cass., 1971, blz. 302). 

fietser en die zich beweegt langs de 
middenas van de rijbaen, geen in breuk 
op het wegverkeersreglement pleegt zo 
hij alsdan een fietser aenrijdt die zich 
zonder reden op het midden van de rij
baan bevindt : 

Overwegende dt>t het arrest de veroor
deling van eiser uit hoofde va.n onopzet
telijk doden van Borgers Thea en van 
inbreuk op e.rtikel 27-1 .van het wegver
keersreglement hierop grondt « dat hij 
zijn voertuig bestuurd heeft met een 
snelheid geenszins aangepast aan het 
beperkte gezichtsveld hem door z[jn 
kruislichten verstrekt » en « dat z1jn 
bewering als zou de fietser de 1·ijbaen van 
rechts naar links hebben overgestoken, 
of geen a.chterlicht noch reflector ge
voerd hebben, door geen bewijskrechtig 
element bewezen is ; det het slachtoffer 
dan ook voor eiser geen onvoorzienbare 
hindernis is geweest » ; 

Dat het arrest aldus zijn beslissing 
wettelijk verant>voordt ; 

Dat h et middel niet kan aengenomen 
worden; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1382 en 1383 
van het Burgerlijk Wetboek, 

doo1·dat het arrest het basisloon ex 
aequo et bono bepaalt, 

te1·wijl het. cijfermateriaal voorhanden 
was om de berekening van het loon te 
maken, 

en doo1·dat het arrest overweegt « dat 
de sociale aanpassingen en de levens
duurte regelmatig stijgen », 

te1·wijl met zulke elementen geen reke
ning mag worden gehouden, daar ze we
gens gebrek aan zekerheid een !outer 
toekomstige schade uitmaken, en terwijl 
de burgerlijke partij, zo er stijging zou 
zijn van de levensduurte, de compensatie 
zal vinden in een verhoogde intrestvoet, 
en, wat haar pensioen betreft, zij aan
passing zal vinden in de sociale program
matie, die de pensioenen automatisch 
laat stijgen : 

Overwegende dat, na beschouwd te 
hebben « dat wat het inkomstenverlies 
betreft, de eerste rechter terecht een 
basisloon van 163.242 fre.nk aanvae rd 
heeft en de post bijverdiensten ver
worpen ; da.t evenwel client rekening ge
houclfln te worden met het feit dat de 
lonen door de sociale aanpassingen en 
stijging van de levensch.11.U'te regelmatig 
stijgen en de burgerlijke partij van deze 
verhogingen zou genoten hebben ; dat 
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als basis voor berekening een bedrag van 
190.000 frank dient genomen te worden, 
rekening houdende met de voorgaande 
beschouwingen ex aequo et bono bepaald », 
het arrest het basisloon op wiskundige 
gegevens steuut · en de als zeker be
schouwde cloch w·iskundig niet berekende 
verhoging van het loon ex aeqtw et bono 
raamt ; dat dergelijke rarning wettelijk 
jg; 

Dat h et hof van beroep, om de onder
gane schade volledig te vergoeden, reke
ning m,ocht houden , met aile bestandde
len van deze schade, waaronder de verho
ging van h et loon dat d e benadeelcle 
zou genoten h ebben, nu uit de feitelijke 
vaststellingen van het arrest blijkt da.t 
deze toekomstige schade de zekere voort
zetting is van een actuele schade, en dat 
dit n adeel vatbasr is voor onmiddelhjke 
schatting, zij het ook zoals ten d eze 
ex aeqtto et bono ; 

Dat, voor zover het middel het arrest 
verwijt bij de b epaling van de vergoecling 
geen rekeni.ng te hebben gehouden m et 
de compensaties die uit d e verhoogde 
interestvoet et uit de aanpassing van 
het weduwepensioen bij de socials pro
grammatie volgen, het onderzoek van 
deze grief het Hof zou verplichten tot 
het na.gaan van feitelijke gegevens ; 

Dat het middel in clit opzicht feiten en 
recht ve1;mengt; 

Dat het middel niet kan worden aan
genom.en; 

.Over · het vierde m iddel , afgeleid uit 
de schending van de artikelen 1382 en 
1383 van het Bm·gerlijk Wetboek, 

doo?'dat het arrest in de berekening van 
de kapitalisatie een rentevoet van 4,5pct. 
toepast, 

tenvijl het aldus aan de bm·gorlijke 
partij een vergoeding toekent die boven 
de werkelijk geleden schade ligt ; rekening 
houdende met de rentevoet van de 
Nationals Bm1.k en de monetaire 'situatie, 
de uit te keren vergoeclingen, berekend 
op basis van een rentevoet van 5 pet., 
de werkelijk geleden schade clekken : 

Overwegende dat het middel , hetwelk 
vreemd is aan de openbare orde, kritiek 
oefent op de beslissing van het b estrede11 
a.rrest met betrekking tot de bepaling van 
d e kapitalisatierentevoet, terwijl deze 
beslissing overeenstemt met een beslis 
sing van het beroEpen vonnis, waarop 
de eiser in cassatie voor het hof van 
beroep geen kritiek heeft uitgeoefend ; 

D at het middel derhalve Diet ontvanke
lijk is: 

En in zoveue de voorziePing gericht is 
tegen de beslissing op de strafvorclering : 

Overwegende dat de substantiele of 
op straffe van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden na.geleefd en dat 
de beslissing ovmeenkomstig de wet is; 

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

8 janua.ri 1974. - 2e kamer. -
Voo1·zittm·, de H. Louveaux, voorzitter. 
- Ve1·slaggeve1·, de H . Van Leckwijck. 
- Gelijkltddende conclusie, de H. Krings, 
advoc·aat-generaai.- Pleite1·, de H . Aerts 
(van de balie te Hasselt) . 

2e KAMER . - 8 januari 1974, 

1° WEGVERKEER. - RIJBEWIJS EN 
LEERVERGUNNING. - WET BETREF 
FENDE DE POLITIE OVER HET WEGVER
KEER, ·ARTIKEL 32. - WETENS EEN 
MOTORVOERTUIG TOEVERTROUWEN AAN 
IEMAND DIE GEEN RIJBEWIJS OF LEER
VERGUNNING BEZIT. - BEGRIP. 

2° VOORZIENING IN CASSATIE. -
PERSONEN BJiVOEGD 01\i ZICH IN CAS
SATIE TE VOORZIEN OF TBGEN WIE 
EEN CASSATIEBEROEP KAN WORDEN . 
INGESTELD. ~ STRAFZAKEN. - VOOR

ZIENING VAN DE BEKLAAGDE TEGEN DE 
VERZEKERAAR VAN ZIJN BURGERRECH
TELIJKE AANSPRAKELIJKHEID, DIE 
VRIJWILLIG IS TUSSENGEKOil'IEN. 
GEEN GEDING TUSSEN HEN OF VEROOR
DELING VAN DE BEKLAAGDE TEN 
GUNSTE VAN DE VERZEKERAAR. -
NIET ONTVANKELIJKE VOORZIENING. 

1° Wettelijlc is de beslissing tot ve1'001' 
deling om wetens een moto1'1·ijtttig te 
hebben toeve1't1·ouwd aan iemand die 
niet in het bezit is van een 1·ijbewijs of 
lee1·ve1'gunning b~j de wet voo1· het be
sttl1'en van een dm·gelijlc voe1·tuig veJ·
eist, waa1· bij wonlt vastgesteld dat de 
beklaagde wist dat degene aan wie hij 
zijn voe?'tuig toeve1't1'ottwde noch 1'ij
bewijs noch lee1·ve1·gunning bezat. 
(Art. 32 wet b etreffende de politie 
over het wegverkeer.) 

2° De beklaagde is niet ontvanlcelijlc om 
· zich in casscttie te voo1·zien tegen de 
ve1·zeke1'C/.a?' van zijn btt?·ge?'1'echtelijke 
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aanspmkelijkheid, die voor het stmj1·echt 
V?'ijwillig is ttUisengekomen, wannee1· 
tussen hen geen geding is aangegaan en 
geen ve1·oo1·deling van de beklaagde ten 
gunste van de ve1·zeke1·aa1· is ttitgesp?·o
ken (1) . 

•(KUli'IPEN, T. C. .. EN LITISCONSORTEN.} 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 26 februar i 1973 gewezen door 
het Hof van beroep t e Luik ; 

I. In zoverre de voorziening gericht is 
tegen de beslissingen gewezen op de 
1·echtsvordering door het openbaar minis
teri €> ingest eld : 

A . tegeri eiser : 

Over h et middel afg'lleid uit de schen
ding va.n de artikelen 32 van de wegver
keerswet en 97 van de Grondwet, 

doordat het a.nest eiser veroordeelt om 
wetens een motorvoertuig t e h ebben toe
vertrouwd aan eeP persoon die niet voor
zien was van h et rijbewijs of van de leer
vergunning vereist voor het besturen van 
dit voertuig, 

te1·wijl, ee1·ste onde1·deel, h et essentieel 
e lement van dit misdrijf, met name dat 
de d ader " wetens » moet h ebben gehan
deld, op onvoldoende 1'1-ijze bewezen is 
verklaa.rd door de bewoordingen "op d e 
hoogte was » ; 

en, tweede onde1·deel, b et il:itegendeel 
uit de gegevens van h et dossier blijkt 
dat eiser niet op d e hoogte was van h et 
feit dat Ci ... V... nog niet in h et b ezit 
was van een rijbewijs of van een leer
vergunn ing : 

Overwegende, wat h et eerst e onder
d ee! betreft, da t h et arrest er op wijst 
dat eiser " voor bet hof toegeeft d at hij , 
v66r het ongeval, een meer dan vriend
schapp9lijke om gang m et beklaagde C .. . 
had ; dat b et bijgevolg niet kan betwij
feld worden dat hij er goed van op d e 
hoogte . was d at b eklaagde C... niet in 
b et bezit van een rijbewijs of een leer
vergunning was, d es te meer daar zulks 
bevestigd wordt door C ... M. » ; dat b et 
aldus m et zekerheid heeft vastgesteld 
da.t eiser wist da t de persoon a.an wie hij 
zijn wagen ha d toevertrouwd geen rijbe -

(1) Cass., 1 oktober 1973, su1Jm, biz. 112. 

wijs of leervergtmning bezat; dat deze 
v aststelling wettelijk volstaat ; 

Overwegende dat b et tweede onderdeel 
erop neerkomt het a.rrest t e verwijten 
de feit elijke elem enten van de zaa.k 
verkeerd t e hebben beoordeeld; 

Dat geen van d e onderdelen van het 
m.iddel kan worden aangenomen.; 

En overwegende dat de substantiele 
of op straffe van n ietigheid voorgeschre
ven r echtsvormen werden n ageleefd en 
dat d e beslissing overeenkomstig de wet 
is; 

B . t egen d e eerste verweerster, mede
bekla.a.gde, en tegen de tweede verweer
d er, gedaagd als civielrechtelijk aan
sprakelijk voor haar : 

Ov erwegende dat eiser niet bevoegd is 
om zich hiartegen in cassatie t e voorzien ; 

II. In zoverre de voorziening gericht is 
t egen d e derde v erweerster, vrijwill ig 
tussengekomen partij : 

Overwegende dat eiser m et deze partij 
geen geding voerde en da.t geen veroor
d elingen te zijnen laste en t en voordele 
van verweerster w arden uitgesproken ; 

Dat de voorziening derhalve niet ont
vankelijk is ; 

III . 'In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de beslissingen op de civiel
rechtelijke vorderil1 gen door de overige 
verweerdei:s, burgerlijke partij en , tegen 
eiser ingestel d : 

Overwegende d at h et arrest zich ertoe 
bep erkt d e aansprakelijkheid van etser 
vast te stellen en decls de b ehandeling 
van de zaak t e verdagen d eels aan som
mige der bmgerlijke part ij en een frank 
provisionele schadevergoeding toe te 
k ennen, en de zaak voor verdere behan
d elll1.g t e verwijzen n aar d e eerste rechter, 
die d e kosten betreffend e de vorderingen 
van de burgerlijke partij en ha d voor
behouden; 

Ov0l'"lvegen de det cle:;re beslissingen dar
halve geen einclbeslissil1gen zijn in de 
zin van artikel 416 van het ·w·etboek van 
strafvorcleril1.g ; dat ze ook geen uitspraak 
doen inzake bevoegclheicl ; 

D a.t d e voor7iening dienvolgens niet 
ontvankelijk is ; 

Om die redenen, en 'iiOnder a.cht te 
slaan op b et tweede middel d a t enkel 
h and elt over de beslissing over d e 
civ ielrechtelijke aansprakelijkheid van 
tweede verweerder , noch op bet derde 
middel dat enkel de b eslissing over d e 
civielrechtelijke vorderingen betreft , ver-
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werpt de voorziening; veroordeelt eiser 
in de kosten. 

8 januari I974. - 2e kamer. -
VooTzitte?', de H. Louveaux, voorzitter.
Vm·slaggeve1·, de H. Versee. - Gelijk
luidende conclusie, de H. Krings, advo
caat-generaal. - Pleitm·s, de HH. Van
del.uzen en Ansiaux (de eerste van de 
balie te Hl:l.sselt). 

2e KAMER. - 8 januari 1974. 

I 0 SO EVE REINE BEOORDELING 
DOOR DE FEITENRECHTER. -
STRAFZAXEN. - EEN ENKEL STRAF
BAAR OPZET. - FEITELIJKE EN SOEVE
REINE BEOORDELING. 

2° SAMENLOOP VAN MI'3DRIJVEN. 
- EEN ENKEL STRAFBAAR OPZET. 
- FEITELIJKE EN SOEVEREINE BEOOR-
DELING. 

I 0 en 2° De feitem·echte?' beom·deelt soeve
?'ein of ve?·sche?:dene jeiten, wegens de 
eenheid van opzet van lnm dade?', een 
enkel stmjbaa1·jeit opleve1·en (I). (Art. 65 
S.W.) 

(CABO.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 27 juni I973 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen ; 

Overwegeilde dl:lt de voorziening enkel 
gericht is tegen de beslissing waarbij 
eiser op de strafvordering wordt veroor
deeld; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 60, 65, 67, 468, 
471 vl:ln het Strafwetboek en 97 van de 
Grondwet, 

doonlat het arrest, om op feiten van 
diefstal welke het ten la ste van eiser 
bewezen verhle art een straf toe te passen, 
onderscheiden van de straffe.n welke hem 

(1) Cass., 9 juni 1969 (A1'1'. cass., 1969, 
biz. 987); raadpl. cass., 30 november 1970 
(ibid., 1971, biz. 302). 

voor feiten van dezelfde aard en in 
dezelfde periode gepleegd, waren opge
legd door de Correctionele Rechtbank 
.te Verviers bij een definitief geworden 
vonnis van 29 november I!i72, erop 
wijst dat de feiten van diefstal waarvoor 
e;ser te Verviers veromcleeld werd -
de enige clie van de7elfde aard zijn als 
die welke het voorwerp ve.n de huidige 
vervolging uitmaken en welke bewezen 
blijken - plaE>tsvonden in een verschil
lencJ rechtsgebied (Eupen) en totaal los 
von de oorspror:kelijke medebelclaagden 
in de huiclige vervolging, zodat er geen 
grond is om a an te nemen clat zij gepleegcl 
werden met hetzelfde oogmerk als die 
waarover de huiclige vervolging gaat, 

te1·wijl de eenheid van strafbaar oog
merk kan bestaan bij een beklaagde die 
verscheidene . opeenvolgende misdrijven 
heeft gepleegd, ongeacht h1.m uiteen- 
lopend karakter, de verschillende plaat
sen waar en omstandighede1? waeronde1· 
zij werden begaan, waaruit volgt dat het 
arrest zijn beslissing aan eiser een nieuwe 
straf op te leggen voor tijdens dezelfde 
periode gepleegde diefstallen als andere 
diefstallen wegens welke hij definitief 
was veroordeeld op 29 november I972 
door de Correctionele Rechtbank te Ver
viers, niet wettig rechtvaa.rdigt : 

Overwegende dat uit de gedachtengang 
van het arrest blijkt dat eiser zich beroe
pen had op de omstandigheid dat de 
feiten waarvoor .hij voor het hof ver
volgd werd gepleegd werden met het
zelfde strafbaar opzet als de feiten van 
dezelfde aard, in dezelfde periode ge
pleegd, waarvoor hij reeds bij vonnis van 
de Correctionele Rechtbank te Verviers, 
gedagtekend 29 november I972, veroor
deeld werd, om er uit af te leiden dat hij 
geen tweede maal wegens dezelfde straf
bare gedraging mocht worden gestraft; 

Overwegende dat het arrest, na vast
gesteld te hebben dat de aan eiser ten 
laste gelegde misdrijven gepleegcl wer
den v66r bedoeld vornis, nochtans eisers 
verweer verwerpt om de reclenen dat 
« de feiten 'an diefsta.l waarvoor hij te 
Verviers veroordeeld werd, de enige die 
van dezelfde aa-rd zijn als diegene die 
het voorwerp uitma.ken van de huidige 
vervolgingen, plaatsvonden in een ver
schillend rechtsgebied, namelijk Eupen, 
en totaallos van de oorspronkelijke mede
beklaa.gden ·in de huidige ven olging, 
zodat geen aanleicling ertoe bestaat aan 
t e nemen dat zij gepleegd werden met 
eenzelfde oogmerk en inzicht als de 
feiten die bet voorwerp uitmt>ken van 
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huidige vervolging ; dat integendeel een 
n ieuwe straf dient uitgesproken te wor
-den voor de thans bewezen feiten » ; 

Overwegende dat het bestaan van een 
-enkel opzet, waaruit de verscheidene 
feiten voortvloeien, die in h1.m materiiile 
uitvoering onderscheiden misdrijven op-
1everen, door d e rechter in feite en der
halve op soevereine wijze wordt beoor
-deeld; 

. Da-t het arrest met de hier boger aan
geha!llde omstandigheden, eigen aan de 
zat~k, zijn beslissing wettelijk verant
woordt, en tevens passend eisers monde
linge conclusie beantwoordt; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

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

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

8 januari 1974. 2e kamer. 
Vom·zitte1·, de H. Louveaux, voorzitter.
VeTslaggeve1·, de H . Chatel. - Gelijk
luidende conclttsie, de H. Krings, adYo
caat-generaal. 

2e.KAMER. - 8 januari 1974. 

1° SOEVEREINE BEOORDELING 
DOOR DE FEITENRECHTER. -
STRAFZAKEN. - NoODZAAK OF GE
PASTREID VAN EEN ONDERZOEKSli'LAAT
RE.GEL. - SOEVEREINE BEOORDELING. 

2° RECHTEN VAN DE VERDEDI
GING.- STRAFZAKEN. -BRIEF DOOR 
EEN VAN DE PARTIJEN AAN DE RECHTER 
GEZONDEN NA RET SLUITEN VAN DE 
DEBATTEN. - SOEVEREINE BEOORDE
LING DOOR DE FEITENRECHTER. -
VERWERPING VAN DE BRIEF INDIEN DE 
DEBATTEN NIET HEROPEND WORDEN. 

ao CASSATIEMIDDELEN. - STRAF
ZAKEN. - MIDDEL WAARBIJ" DE l\118' 

(l) Cass., 6 maart 1973 (A1'1'. cass., 1973, 
blz. 658). 

(2) Cass., 5 januari 1970 (An·. cuss., 1970, 
blz. 403). 

(3) Cas~ .• 10 april 1972 (Arr. cass., 1972, 

T r-"""' 

KENNING VAN DE BEWIJ"SKRACHT VAN 
DE AKTEN WORDT AANGEVOERD. -
GEEN Al.'fDERE NAUWKEURIGE VERMEL
DING. - NrET-ONTVANKELIJ"KREID . 

4° CASSATIEMIDDELEN. - STRAF
ZAKEN. - MIDDEL VREEMD AAN DE 
BESTREDEN BESLISSING. - NIET-ONT
V ANKELIJ"KHEID. 

5° CASSATIEMIDDELEN. - STRAF-
ZAKEN. MIDDEL DAT SLECHTS 
BETREKKING HEEFT OP DE RECHTS
PLEGING VOOR DE EERSTE RECHTER. 
- MIDDEI, VREEMD AAN DE BEVOEGD 
HEID EN NIET AAN DE RECHTER IN 
HOGER BEROEP VOORGELEGD.- NIET
ONTVANKELIJKREID. 

6° CASSATIEMIDDELEN. - STRAF
ZAKEN. -MID DEL DAT KRITIEK OEFENT 
OP EEN BEOORDELING VAN DE FEITEN
RECHTER. ·- N IET-ONTVANKELIJKREID. 

7° CASSATIEMIDDELEN. - STRAF
ZAKEN. - VOORZIENING IN CASSATIE 
TEGEN EEN ARREST DAT EEN VERZET 
ONTVANKELIJ"K VERKLAART EN BIJ" 
WEGE VAN NIEUWE BESCHIKKING UIT
SPRAAK DOET. - MIDDEL GERICHT 
TEGEN RET VERSTEKARREST. - NIET
ONTVANKELIJ"KHEID. 

1° De jeiten1·echter beom·deelt soevm·ein 
de noodzaak of de gepastheid van een 
onde?·zoelcsmaat1·egel en onde1· mee1· van 
het veThoo1· van · getuigen te1· te?"echt-
zitting (1). ' 

2° I ndien een pa1·tij na het sluiten van de 
debatten stulcken wenst ove1· te leggen, 
kan zij daa1·toe slechts een he1·opening 
van de debatten aanV?·agen, van welke 
maat1·egel de 1'echte1· de ?'aadzaamheid 
beoo1·deelt. Beslist de 1·echte1· dat de 
debatten niet moeten he1·opend wo1·den, 
dan lean h~j de stulcken die hij ontvangen 
hee_ft toen de zaak in bemad was, enlcel 
uit de 1·echtspleging we?"en (2). 

3° Niet ontvankelijk, bij geb1·ek aan 
nattwlceu1·igheid, is het middel afgeleid 
uit de miskenning van de bewijskmcht 
van de akten, zonde1· ve1·melding van de 
gesch?-ijten waa1·van de bewijslc?·acht 
zott miskent zijn (3). 

4° Niet ontvanlcelijk is het middel dat 
v1·eemd is aan de best1·eden beslissing (4-). 

blz. 738); 26 oktober 1972 (ibid., 1973, 
blz. 203). 

(4) Cass., 17 augustus 1972 (An·. cuss., 
1972, blz. 1057); 6 november 1973, supm, 
blz. 279. 



-512-

5° Niet ontvankelijlc is het middel dat 
slechts betnlclcing heeft op de ?'echts
]Jleging voo1· de ee?'ste ?'echte?', v?'eemcl is 
aan de bevoegclheicl en niet aan cle 
?'echte?' in hoge?' be?"Oep we1·cl voo?·ge
legcl (1). 

6° Niet ontvanlcelijlc is het middel clat 
lc?·itielc oefent op een beoonleling van 
de feiten·rechte?' (2). 

7° Niet ontvanlcelijlc, tot staving van cle 
voo?·ziening tegen een ct?'?'est, dat het 
ve?·steka?'?'est ontvanlcelijk_ ve?·lclctct?'cl en 
bij wege van niettwe beschilclc·ing ttit
spmalc gedaan heejt, is het midclel clat 
tegen dit laatste a?'?'est is ge1·icht ( 3) . 

(PEMBELE, T. OHAUVAUX, 001\'fMISSIE VAN 

OPENBARE ONDERSTAND VAN ANT
WERPEN EN VANDEN BROEOK.) 

ARREST. 

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

I. In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de beslissing op d e strafvorde
ring alsmede tegen de beslissin.gen op de 
civielrechtelijke vorderingen door de 
eerste twee verweerders tegen eiser inge
stelcl : 

Over het eerste middel, hieruit afge
leid dat eiser zonder aanvullend onder
.zoek wordt veroordeeld, 

te1·wijl het sti·afdossier uitermate zwak 
was en de bezwaren tegen eiser enkel 
stetmden op de verdachte verklaril1g van 
de genaamde Moanda, inmiddels .uit de 
bevolkmgsregisters geschrapt, die, naar 
eiser il1 zijn alde van verzet beweerde, 
« ter gelegenheid van een bezoek op het 
kabmet zelf van de advocaat . . . zijn 
aantijgil1gen nooit heeft willen volhou-
den "' 

terwijl eiser ill zijn akte van verzet 
de wens had uitgedrukt df't een kru:isver
hoor tussen hem, medebeklaagde Tanda 
en/of Moanda zou plaatshebben, · 

en terwijl het niet de beklaagde behoort 

(1) Cass., 16 november 1971 (A1·r. cass,, 
11J72, biz. 269); 22 a ugustus 1973 (ibid., 
1973, biz. 1081). 

(2) Cass., 16 november 1971 (A1'1'. cc,ss., 
J IJ72, biz. 260) ; 2 oktober 1973, sup?'a, biz. 123. 

(3) Cass., 4 december 1967 (A1·r. cass., 
1968, biz. 474). 

zelf initiatieven te nemen tot vereenzel
vigmg van de daders van het hem ten 
laste gelegde misdrijf : 

Overwegende dat noch uit de akte van 
verzet noch uit enig ander stuk waarop 
het Hof vermag acht te slaan blijkt dat 
eiser on1. een aanvul.lend onderzoek heeft 
verzocht; 

Overwegende voor het overige dat de 
rechter soeverein oordeelt over de nood
zaak of de raadzaamheid van een onder
zoeksmaatregel ; 

Dat het middel niet kan aangenomen. 
worden; 

Over het tweecle micldel, afgeleid u:it. 
de schencling van artikel 6, 3°, b, van 
het Verdrag van Rom·e tot vrijwaring· 
van de rechten van de mens en de funda.
mentele vrijheclen, 

cloo?'clat het arrest de br1ef gedagtekencl 
13 juni 1972, door eisers raadsman tot 
de voorzitter van bet hof van beroep, 
vijftiencle kamer, gericht, u:it de debatten 
weert, brief waarm bedoelde raadsman. 
liet weten dat hij een Antwerpse a.dvo~ 
caat aanschreef, met het oog op « zijn 
eventuele verklaring ... om trent een be
hmgrijke bekentenis welke v66r hem zou 
zijn afgelegd en waaruit mogelijk voor
het Hof een tastbaar 11ieuw vermoeden 
zou kunnen ontstaan tot bew1js van de 
onschulcl van mijn klient, of ... ver
zwarillg van de twijfel aa.ngaande zijn 
schuld "' 

tenvijl deze brief een impliciete vraag 
tot h eropenil1g van de debatten inhield, 
en terwijl alclus een element was gerezen 
tot latere juistere beoordelmg van de 
telastlegging en de strafbaarheicl van 
eiser : 

Overwegende dat uit het proces-ver
baal van de terechtzitting op 18 mei 1972 
door het ho.f van beroep gehouden, 
blijkt dat op voornoemde datum de 
partijen werden gehoord en beslist werd 
dat uitspraak in de zaak zou worden 
gedaan op 16 juni 1972; 

Overwegende dat wanneer een partij 
een nota of stullli:en wil neerleggen na 
de sluiting der de batten, zij daartoe 
slechts de h eropening der debatten kan 
aanvragen ; dat de rechter clie van zo
danige nota of stukken kennis neemt 
tijclens het beraa.d, soeverem oordeelt of 
het wenselijk is de deba.tten te heropenen 
en, in geval luj van ·· oordeel is dat deze 
maatregel niet moet worden genomen, de 
genoemde stukken slechts kan weren; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 
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Over het derde middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van 
de Grondwet, 1319, 1320 en 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek en 6, 1° en 3°, van 
het Verdrag van Rome tot vr1jwaring 
van de rechten van de mens en de ftmda
mentele vrijheden, 

doo1·dat, nadat medebeklaagde Tanda 
van het zwaarste feit en de burgerlijke 
pB.rtij Vanden Broeck van telastlegging B 
wa~en vrijgesproken, eiser veroordeeld 
wordt, · 

te1·wijl, ee1·ste onde1·deel, aldus niet' 
onpartijdig geoordeeld wordt vermits 
onweerlegbare feiten welke uit het voor
onrlerzoek en uit het onderzoek door 
de eerste rechter voortvloeiden, terzijde 
worden gela.ten met name : 

- dat het straatgevecht enkel plaats
greep tussen twee autobesti.mrders, na
melijk m edebeklaagde Tanda en de 
burgerlijke partij Vanden Broeck, 

- dat laatstgenoemde zelf slagen 
toebracht aan Tanda. zoals blijkt uit 
Tanda's verklaring en uit het vonnis van 
de eerste rechter, 

- dat Tanda meerdere slagen a.an 
Vanden Broeck, volgens de verklaring 
van deze laatste, toebracht onder meer in 
het aargezicht, 

- dat deze laatste nooit met zekerheid 
wist te zeggen -...vie, van Tanda, Pem
bele en Moanda, de stamp toebracht die 
zijn l;:hl brak, 

- dat eiser zelf steeds de feiten heeft 
ontkend; 

tweede ondm·deel, eiser voor de correc
tion ele rechtbank geen advocaat toege
·wezen kreeg, hoewel de debatten in het 
Nederlands werden gevoerd, de vragen 
aan de gebrekkig Frans sprekende Tanda 
en Pembele door een tolk werden ver
taald, die hun antwoorden, buiten elk 
mogelijk toez;cht, jn het Nederlands 
omzette, entwoorden die eveneens in 
die taal in het proces-verbaal van de 
terechtzitting werden opgetekend, en 
eiser, die toen geen verstek maakte, het 
w oord niet kreeg wanneer de zaak we gens 
afwezigheid van een van de advocaten 
verdaagd werd ; 

dm·de onde1·deel, de pass us « .. . en ten 
opzichte van tweede beklaagde, hier 
eiser, voor de schadelijke gevolgen die 
door de slagen teweeggebracht werden " 
een ontoereikende motivering uitmaakt : 

Overwegende dat het middel de stu.k
ken niet aanwi.jst waarvan de bewijs
kracht zou zijn miskend ·; dat het dan ook 

0ASSATIE, 1974. - 17 

in de mate da.t het die miskenning inroept 
bij gebrek aan nauwkeurigheid niet 
ontvankelijk is ; 

W at het derde onderdeel betreft 
Overwegende dat de aangehaalde con

siderans in de bestreden beslissing niet 
voorkomt ; dat het onderdeel dan ook 
aan deze beslissing vreemd is, en der
halve niet ontvankelijk, 

vVat· het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat het onderdeel, dat 
vreemd is aan de bevoegdheid, slechts 
betrekking heeft op dE· rechtspleging voor 
de eerste rechter; dat het niet voor de 
rechter in hoger beroep werd opgewor
pen ; dat . het onderdeel mitsdien niet 
ontvankelijk is ; 

'\Vat het eerste onderdeel betreft 

Overwegende dat het arrest releveert 
'' dat vaststaat dat het kaakbeen van 
Vanden Broecl;:: gebroken werd door de 
slag die hem toegebracht werd terwijl 
hij in bedwang gehouden werd door 
Tanda ; dat Moanda die volgens be
klaagde (eiser) :z.elf niet in aamnerking 
komt, uitdrukkelijk verklaard heeft dat 
het feit gepleegd werd door de be
klaagde "; 

Overwegende da.t het arrest aldus de 
redenen opgeeft die de beslissing tot 
veroordeling van eiser stetmen, zodat 
het onderdeel, iri zoverre het zou voor
houden dat de beslissing tot veroorde
ling niet zou gemotiveerd zijn, feitelijke 
grondslag mist; 

Overwegende dat het onderdeel voor 
het overige erop neerkomt de feitelijke 
beoordeling van de rechter te kritiseren 
en dienvolgens niet ontvankelijk is ; 

Over het vierde middel, afgeleid uit 
de schending ven de artikelen 2 vaP het 
Strafwetboek en 97 van dE: Grondwet, 

dooTdat de rechter de twijfel die uit de 
door het openba.ar ministerie a.angevoerde 
bewijsmiddelen en uit de aide van verzet 
voortvloeide, niet aan de beldaagde heeft 
doen ten goede komen : 

Overwegende dat het middel, dat er 
op neerkomt de feitelijke beoordeling 
van de rechter te kritiseren, niet ont
vankelijk is ; 

Over het vijfde middel, afgeleid uit 
de schending van artikel 6, 3°, b, van 
het V erdrag van Rome tot vrijwaring 
va.n de rechten van de mens en de funda.
mentele vrijheden, 

dom·dat de raadsman van eiser omtrent 
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de eflrste clagstelling van de zaak voor 
het hof van beroep niet verwittigd werd, 
en evenmin omtrent de behandeling in 
voortzetting op 30 maart 1972 : 

Overwegencle clat h et micldel gericht is 
tegen het ten overstaan van eiser 
op 28 april 1972 bij verstek gewezen 
arrest, waartegen geen cassatieberoep 
werd ingestelrl; 

Dat h et middel mitsdien niet ontvanke
lijk is; 

En overwegende, met betrekking op de 
b eslissing op de strafvordering, dat de 
substantiele of op straffe van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvormen werden na 
geleefd en dat de beslissing overeenkom
stig de wet is; 

II. In zoverre de voorziening gericht is 
tegen de beslissing op de civielrechtelijke 
vordering dom derde verweerder tegen 
eiser ingesteld : 

Overwegende dat h et arrest aan derde 
verweerder een provisionele vergoeding 
toekent en verder een onderzoeksma.at
regel beveelt; 

Overwegende dat zodanige beslissing 
geen eindbeslissing is in de zin van arti
kel 416 van het W etboek van strafvorde
ring, en geen uitspraak doet inzake 
bevoegdheid ; 

Dat de voorziening dan ook voorbarig 
is en mitsdien niet ontvankelijk ; 

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

8 januari 1974. - 2e kamer. -
Voorzitte1·, de H. Louveaux, voorzitter.
Vm·slaggeve1·, de H. Chatel. - Gelijlc
luidende conclttsie, de H . Krirgs, advo, 
caat-generHal. - Pleite1·, d e H. Cale
waert (van de balie te Antwerpen ). 

3e KAMER. - 9 januari 1974. 

L0 VOORZIENING IN CASSATIE . 
PERSONEN BEVOEGD OM ZIOH IN CAS
SATIE TE VOORZIEN. - BURGERLIJKE 
ZAKEN. - VOORZIENING DOOR EEN 
ElSER DIE GEEN P.ARTIJ BIJ DE BESTRE
DEN BESLISSING IS . - NIET ONTVAN
KELIJKE VOORZIENING. 

20 HUUR VAN WERK. - ARBEIDS 
OVEREENKOMST. - ARBEIDSOVEREEN
KOMST VOOR WERKLIEDEN. - KORT 
VERZUili'L - HUWELIJK VAN EEN FAMI
LIELID VAN DE Vi'ERKli'I:AN. - BURGER-

LIJK EN GODSDIENSTIG HUWELIJK OP 
VERSCHILLENDE DAGEN.- VRIJE KEU
ZE VAN DE vVERKMAN OM OP EEN VAN 
BEIDE DAGEN AFWEZIG TE ZIJN. 

1° Niet ontvankelijk is de voo1·ziening 
ingesteld doo?' een eise1· die geen pa1·tij 
bij de bestreden beslissing is (1). 

2° vVannee1· het btwge1·lijlc en het gods
dienstig htttvelijk van een in m·tilcel 2, 
2°, van het lconinlclijlc beslttit van 
28 attgusttts 1963 genoemd jamilielid 
van de tve?·lcman op twee ve?·schillende 
dagen plaatshebben, staat het de tve?·lc
man v1·ij om, met inachtneming van 
de ove?'ige wettel~jlce vom·waanlen, op de 
ene of op de andm·e dag afwezig te zijn 
met behoud van zijn no1·maal loon. 
(Wet van 10 m aert 1900, art. 28sexies.) 

(VERENIGING IN GEMEENSCHAPPELIJKE 
NAAM « BATTEAUW P.V.B.A. EN MEST
DAGH P.V.B.A. n EN LITISCONSORTEN, 
T. YSEBAERT.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 14 december l 972 door de 
Arbeidsrechtba.nk t9 Oudenaarde in laat
ste aanleg gewezen; 

Over het middel van niet-ontvanke
lijkheid : 

Overwegende dat de voorzieningen van 
de laatste twee eiseressen niet ontvanke
lijk zijn, daar zij geen partij war en in 
het b estreden vonnis ; 

Over het middel afgeleid uit de schen- , 
ding van de artikelen 28sex?:es ven de 
wet van 10 maart 1900 op de arbeids
overeenkmnst, zoals gewijzigd door de 
wet v an 20 juli 1960, 2 van h et konink
lijk besluit van 28 augustus 1963 betref
fende het behoud van het normaal loon 
van de werklieden, de dienstboden, 
de b edienden en d e werlmemers aange
worven voor de dienst op binnenschepen, 
voor afwezigheidsdagen ter gelegenheid 
van familiegebeurtenissen of voor de 
vervulling van staatsbm·gerlijke ver
plichtingen of van burgerlijke opdrach
ten, en 97 van de Grondwet, 

doo1·dat het vonnis eerste eiseres v er-

(1) Cass., 8 oktober 1965 (Bttll . en PAsrc., 
1966, I, 181); raadpl. cass., 16 novemb er 
1973, stt1J1'ct, biz. 309 . 
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oordeelt om aan verweerder het bedrag 
van 674 frank te betalen als normaal 
loon voor de dag van 3 maart 1972 
waarop hij afwezig was ter gelegenheid 
van het huwelijk van zijn zuster, om de 
reden dat " wam1eer de wetgever aan 
de werknemer het recht verleent het 
huwelijk van een familielid bij te wonen 
zonder loonverlies, hij hierbij geen onder
scheid heeft gemaakt tussen de ds g van 
het burgerlijk en die van het kerkelijk 
huwelijk ; dat dienvolgens aileen aan 
de eisende partij (thans verweerder) de 
keuze toekomt welke van die twee 
gebeurtenissen hij als familiegebeurtenis 
beschouwt ; dat, aangezien de werkelijke 
deelneming van de eisencle partij aan 
de door hem gekozen gebeurtenis niet 
wordt betwist, hij zijn recht op het 
normaal loon behield voor de dag waar
op het burgerlijk huwelijk van zijn 
zuster werd gesloten », 

ten01:jl I 0 eiseres in haar conclusie 
staande hield, zoncler door de rechter 
tegengesproken te worden, dat het bur
gerlijk huwelijk van de zuster van ver
weerder op vrijclag 3 maart 1972 te 
20 uur plaatsgevonden had, na de nor
male werkuren, en dat het kerkelijk 
huwelijk cle volgende dag, zaterdag 
4 maart 1972, in de loop van de morgen 
werd ingezegend en dat op dezelfde . dag 
de familiefeestelijkheclen plaatshadden ; 
dat eiseres daaruit afleidde dat het in 
deze omstandigheden deze laatste dag 
was waarvoor verweerder zijn verlof 
diende te gebruiken en waarop hij recht 
had afwezig te zijn, met behoud van zijn 
normaal loon, om de familiegebeurtenis 
te kunnen bijwonen (schending van de 
artikelen 28sexies van de wet van 
10 maart 1900 en 2 van het koninklijk 
besluit van 28 augustus 1963); 

2o verweerder slechts gerechtigd is 
op zijn werk afwezig te zijn met behoud 
van zijn normaal loon om het huwelijk 
van zijn zuster, dat de familiegebeurte
nis uitmaakt, bij te wonen ; dat deze dag 
bepaald wordt door de inzichten van 
de huwenden en .niet door de wil van 
verweerder, ook al worden burgerlijk 
en kerkelijk huwelijk niet op dezelfde 
dag gesloten ; dat de familiegebeurtenis 
in onderhavig geval plaatsvond op 
zaterdag 4- maart 1972 die geheel werd· 
ingenomen door het kerkelijk huwelijk 
en het familiefeest en het feit dat ver
weerder op vrijdag 3 maart 1972 rond 
20 uur als getuige bij het burgerlijk 
huwelijk aanwezig was geweest, aan deze 
dag niet het karakter van de familie
gebeurtenis geeft waarvoor hij zijn ver-

lof zou gebruikt hebben; dat de rechter 
in alle geval zijn beoordelingsbevoegdheid 
niet regelmatig heeft uitgeoefend (scherr
ding van alle bepalingen) : 

Overwegende dat eerste eiseres voor
houdt dat, wanneer de zuster van de 
werknemer, op twee onderscheiden da
gen respectievelijk burgerlijk en gods 
dienstig huwt, de huwenden aantonen 
welke de familiegebeurtenis is in de zin 
van de artikelen '28sexies van de wet van 
10 maart 1900 en 2 van het koninldijk 
besluit van 28 augustus 1963 en dat de 
za-terdag 4 maart 1972, dag van het 
godsdienstig huwelijk en van de familie
feestelijkheden, de dag « was waarvoor 
verweerder zijn verlof diende te gebrui
ken, en waarop hij recht had afwezig te 
zijn met behoud van zijn norm,aal 
loon»; 

Overwegende dat zowel het burgerlijk 
als het godsdienstig huwelijk familie
gebeurtenissen zijn en zowel de vrijdag 
3 maart 1972 als de zaterdag · 4 maa<t 
1972 dag van het huwelijk waren in de 
zin van de bedoelde bepalingen ; dat 
het de verweerder als broeder van. de 
bruid vrij stond om, met inachtneming 
van de andere wettelijk gestelde voor
waarden, op de ene of op de andere dag 
afwezig te zijn met behoud van zijn 
normaal loon ; 

Dat het middel naar recht faalt ; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ningen ; veroordeelt de eiseressen in de 
kosten. 

9 januari 1974. - 3• kamer. -
Voo1·zitte1·, de H. Delahaye, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve1-slaggeve1·, 
de. H. Janssens. - Gelijkluidende con
clttsie, de H. Lena,erts, advocaat-generaal. 
- Pleite1·s, de HR. Houtekier en Bayart. 

3• KAllrnR. - 9 januari 197 4. 

ARBEIDSONGEVAL. - 0NGEVAL OP 
DE WEG NAAR OF VAN .HET 'vVERK. 
- NIET BELANGRIJKE OMWEG GE
RECHTVAARDIGD DOOR EEN WETTIGE 
OORZAAK. - WEG DIE NIET OPHOUDT 
NORMAAL TE ZIJN. 

De weg van of naa1· het we1·k houdt niet 
op noTmaal te zijn, wannee1· een niet 
belang1·ijke omweg dooT een wettige 
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oo1·zaak ge1·echtvaa1·digd is (1). (Beslu.it
wet van 13 december 1945, art. 1) 

(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 
«DE VADERLANDSE », 

T. VAN DEN BUSSCHE.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 17 april 1972 in hager beroep 
gewezen door de Rechtbank van eerste 
aanleg te Turnhout ; 

Over het middel sfgeleid nit de schen
ding van de artikelen 1, lid 2, van de 
besluitwet van 13 december 1945 be
treffende de vergoeding der schade voort
spruitende uit ongevallen die zich op de 
weg naar of van het werk voordoen en 
97 van de Grondwet, 

doonlat het vonnis eiseres veroordeelt 
tot de betsling van de vergoeclingen 
wegens arbeidsongeschiktheid en genees
kundige verzorging kraclotens de arbeids
ongevallenwetgeving om de reden dat, 
zoals de eerste. rechter besliste, de nor
male weg niet noodzakelijk de recht
streekse weg is en dat gelclige redenen 
kunnen aanwezig zijn om niet de kortste 
weg te nemen ; da.t in het huidige gev al 
ve1weercler na het beiiindigen va.n h et 
werk <.ijn a,uto V~-aarmede hij gewoonlijk 
naar het werk rijdt, .diencle af te halen in 
de gsrage D eckx te TcU'nhout om nadien 
met deze suto naar huis t"e rijden ; 
dat hij te dien E>inde door een werkmak
ker naar deze garage werd gebracht om 
dan verder met zijn eigen auto huiswaarts 
te keren ; dat verweerder die te Merksem 
woont, aldus zijn weg naar huis slechts 
met een paar kilometer verlengd heeft 
op een totale afstand van circa 40 kilo
meter ; dat hij a lclus in feite het risico 
niet heeft. vergr-oot ; dat het afhalen 
van de auto waarmede verweerder zich 
dagelijks naar zijn werk begaf, niet kan 
beschouwd worden als een private a.an
gelegenheid, zoals eiseres bew eert, doch 
integendeel verbancl houdt met de nood
zakelijkheid waa1in de werknemer zich 
bevindt om van het werk naar huis terug 
te kere11 ; dat ten overvloede erop client 
te worden gewezen dat verweerder juist 
het voertuig ging afhalen ds,t hem moest 

(1) Raadpl. cass., 25 april 1968 (A?'?', cass ., 
1968, biz. 1075) met noot W.G. ; 19 de
cember 1968 (ibid., 1969, biz. 396) met noot 
W.G.; 17 mei 1972 (ibid., 1972, biz. 865). 

toelsten zich dag9lijks naar zijn werk 
te begeven en ervan terug te keren ; 
dat h et in herstelling plaatsen van het 
voertuig tijdens de eigen arbeidsuren 
en in de garage, die het merk verdeelt 
van de wagen waarn1ee verweercler reed, 
een volkmnen · normale handelwijze is, 

te1·wijl 1 ° eiseres in co11 cl usie staan de 
hield dat de garage Deckx waarnaar 
verweerder gevoerd werd na zijn werk, 
aan d e andere zijde van de stacl gelegen 
is en hoegenaamd niet tussen de plaa.ts 
van de arbeid en de waning van verweer
der ; dat derhalve deze belangrijke omweg 
van een paar kilometer, die verweerder 

. ds.arvoor maakte en waar het ongeval 
voorviel, niet kan beschouwd worden 
als de weg van de plaats van de arbeid 
naar zijn waning, ook al was de volleclige 
afstand tussen waning en werkplaa.ts 
40 kilometer (scheniling van artikel 1, 
lid 2, van de besluitwet van 13 december 
1945); 

2° slechts overmacht deze belangriike 
mnweg in hoofde van verweerder als" de 
normale weg tussen arbei.dsplaats en 
waning zou lnmnen doen beschouwen 
en h et derhalve onverschillig is of de 
omweg een gerechtvaardigde oorzaak 
zou gevonden hebben in het feit dat 
het herstel van zijn wagen in de garage 
Deckx niet vreemd was aan h et feit dat 
verweerder zich met zijn wagen naar 
zijn werk begaf (schencling van srti
kel 1, lid 2, van de besluitwet van 
13 december 1945); 

3° het in elk geval niet mogelijk is 
uit te maken Inet hoeveel kilometer ver
weercler de weg van zijn arbeidsplaats 
naar zijn huis verlengd he:>ft, daar « een 
paar kilometer " twee of ook meer kilo
meter kan beduiden en derhalve het 
grondwettelijke toezicht op de regel
matigheicl van de motieven niet kan 
uitgeoefend wo]:clen (schencling van arti
kel 97 van de Gronclwet} : 

Overwegencle dat een weg normaal 
kan zijn in de zin van artikel 1 van de 
beslu:itwet van 13 december 1945 betref
fende de vergoeiling der schade voort
spruitende uit ongeva.!len die zich op de 
weg naar of van bet werk voordoen; 
alhoewel deze weg onderbroken wordt 
of een omweg wordt gemaakt ; . 

Overwegende d:J.t de weg voo1' normaal 
wordt gehouden, onder meer wanneer 
een gemaakte omweg niet belangr:ijk is 
en de oorzaak ervan tevens wettig is ; 

Overwegende dat, door erop te '1-\ijzen 
dat verweerder « zijn weg slechts met 
een paar kilometer verlengd h fleft op een 
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tota.le afstand van circa 40 kilometer » 
de rechter impliciet maar duidelijk be 
slist dat de omweg niet b elangrijk was; 
dat het, ingevolge deze feitelijke en 
derhalve soevereine appreciatie, vol
staat dat de omweg, zoals ten deze wordt 
vastgesteld, door een wettige oorzaak 
gerechtvaardigd is opdat de werlmemer 
zich nog op de normale weg van het 
werk zou bevinden ; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Om die rerlenen, verwerpt de voorzie- · 
ning ; ver.oordeelt eiseres in de kosten. 

9 januari 1974. - 3e kamer. -
V oo1·zitte1·, de H. Delahaye, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - VeTslaggeve1·, 
de H. Janssens . - Gelijkluidende con
clusie, de H. Lenaerts, advocaat-gene
raal. - PleiteTs, de HH. Houtel,ier en 
Bayart. 

1e KAMER. - 10 januari 1974. 

1 o UITVINDINGSOCTROOI.- NrETIG
VERKLARING VAN EEN OCTROOI. -
WET VAN 24 MEl 1854, ARTIKEL 25, 
LID l. - TOEPASSINGSVOORWAARDE. 

2° UITVINDINGSOCTROOI. - UNm
VERDRAG VAN p ARIJS TOT BESCHER
MING VAN DE NIJVERHEIDSEIGENDOM. 
- RECHT VAN VOORRANG BI.J ARTIKEL 4 
TOEGEKEND AAN HEM DIE EEN AAN
VRAAG OM EEN UITVINDINGSOCTROOI. 
IN EEN VAN DE LANDEN VAN DE UNIE 
HEEFT GEDEPONEERD. - AARD VAN 
DIT RECHT . 

:3° INTERNATIONALE VERDR.AGEN. 
- UNIEVERDRAG VAN PARIJS TOT 
BESCHERMING VAN DE NIJVERHEIDS 
EIGENDOM. - RECHT VAN VOORRANG 
BIJ ARTIKEL 4 TOEGEKEND AAN HEM 
DIE EEN AANVRAAG OM EEN UITVIN
DINGSOCTR001 IN EEN VAN DE LANDEN 
VAN DE UNIE HEEFT GEDEPONEERD. 
- AARD VAN DIT RECHT. 

·4° UITVINDINGSOCTROOI. - UNm
VERDRAG VAN PARIJS TOT BESCHER
MING VAN DE NIJVERHEIDSEIGENDOli'L 
- RECHT VAN VOORRANG BIJ ARTI
KEL 4 TOEGEKEND AAN HEM DIE ·EEN 

AANVRAAG OM EEN UITVINDINGS
OCTROOI IN EEN VAN DE LANDEN VAN 
DE UNIE HEEFT GEDEPONEERD. -
AANvANG VAN DE VOORRANGSTERl\HJN. 

.5° INTERNATIONALE VERDRAGEN. 

- UNIEVERDRAG VAN PARIJS TOT 
BESCHERMING VAN DE NIJVERHEIDS
EIGENDOM. - RECHT VAN VOORRANG 
BIJ ARTIKEL 4 TOEGEKEND AAN HEM 
DIE EEN AANVRAAG OM EEN UITVIN
DINGSOCTROOI IN EEN VAN DE LANDEN 
VAN DE UNIE HEEFT GEDEPONEERD.
AANVANG VAN DE VOORRANGSTERMIJN. 

6° UITVINDINGSOCTROOI. - UNrE
VERDRAG VAN PARIJS TOT BESCHER
MING VAN DE NIJVERHEIDSEIGENDOM. 
-RECHT VAN EIGENDOlVI: BIJ ARTIKEL 4 
TOEGEKEND AAN HEM DIE EEN AAN
VRAAG OM EEN UITVINDINGSOCTROOI 
IN EEN VAN DE LANDEN VAN DE UNIE 
HEEFT GEDEPONEERD. - 0VEREEN
STEMlVIING TUSSEN DE OORSPRONKE
LIJKE AANVRAAG EN DE AANVRAAG 
MET VOORRANG. - BEOORDELING DOOR 
DE FEITENRECHTER. 

7° INTERNATIONALE VERDRAGEN. 
- UNIEVERDRAG VAN PARIJS TOT 
BESCHERlVI:ING VAN DE NIJVERHEJDS
EIG:I!:NDOM. -RECHT VAN EIGENDOlVI: 
BIJ ARTJKEL 4 TOEGEKEND AAN HEM 
DIE EEN AANVRAAG OM EEN UITVJN
DINGSOCTROOI IN EEN VAN DE LANDEN 
VAN DE UNIE HEEFT GEDEPONEERD.-
0VEREENSTElVIMING TUSSEN DE OOR
SPRONKELIJKE AANVRAAG EN DE AAN
VRAAG MET VOORRANG. - BEOORDE
LING DOOR DE FEITENRECHTER. 

8° GERECHTSKOSTEN. - BURGER
LIJKE ZAKEN. - CASSATIEGEDING. -
MIDDEL VAN NIET-ONTVANKELIJKHEID 
DOOR DE VERWEERDER TEGEN DE 
VOORZIENING OPGEWORPEN, NIET AAN
GENOMEN. - MEMORIE VAN WEDER
ANTWOORD . - KOSTEN IN BEGINSEL 
TEN LASTE VAN DE VERWEERDER, ZELFS 
AL WORDT . DE VOORZIENING VERWOR

PEN. - BESLISSING VAN HET HOF. 

1° Een uitvindingsoct1·ooi lean slechts 
nietig ve1·klaa1·d wonlen, op g1·ond van 
a1·tikel 25, lid 1, van de wet van 24 mei 
1854, ingeval het voo1·we1'P waa1·voo1· het 
we1·d vedeend voomfgaandelijlc « geoc 
t?·ooieenl " wenl in Belgie of in het 
buitenland; het volstaat niet clat voo1· 
clit voo1·we1·p vroege1· een oct?·ooiaan
vmag is gedeponee1·d. 

2° en 3° Het 1·echt van vo01'1'ang dat bij 
w·tikel 4 van het Unieve1·d1·ag van 
Pan'js tot beschenning van de ni.fve1'
heidseigendom, goedgeke~wd b~j de wet 
van 2 j~mi 1939, is toegelcend aan de 
ttitvincle1· die in een van de landen van 
de Unie een aanm·aag om een ttitvin
dingsoct?·ooi heeft gedeponee1·d, geeft een 

--, 
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wettelijke verdediging tegen het kmchte
loos maken van het in een ande1· land 
van de Unie bekomen octrooi, doo1· jei
ten die in de tussenpe1·iode van voo?Tang 
hebben plaatsgehad; het ve1·leent de depo
sant niet, gedm:ende de voo?Tangstenn~jn, 
het genot van de aan het oct1'0oi ve?·bon
den 1·echten ( 1). 

4o en 5o De te?"mijn van voo1'1'ang die bij 
m·tikel 4 van het Unieverdmg van 
Pa1·ijs tot besche1·ming van de nijver
heidseigendom, goedgeketwcl bij de wet 
van 2 jtmi 1939, is toegekend aan de 
uitvinclm· die in een van de landen van 
de Unie een aanm·aag om een uitvin
dingsoct?·ooi heeft gede1Jonee1·d, begint 
ee1·st te /open van de datttm aj van de 
-depone?·ing van de , aanm·aag met een 
nauwkett1'ige wee1·gave van zelce1·e be
standdelen van de uitvincl1;ng die niet 
zijn opgenomen in de aansJJraken van 
de oo1·sp1·onkelijke aanv1·aag dan wan
nee?· deze de beschenning m·van wil 
belcomen (2). 

60 en 7° De jeitenrechte1· beoo1·deelt soeve-
1'ein in feite de ove1·een8temm~ng tttssen 
de oo1'8JJ1'onkelijlce octrooi-aanvmag in 
een van de landen van de Unie tot be
schenning van de nijvm·heidseigendom 
en de aanm·aag waa1·voor een voo1·1·echt 
is toegekend bij m·tilcel 4 van het Unie
ve1·d1·ag van Pa1·ijs tot besche1·ming van 
de nijverheidseigendom, goedgeketwd bij 
de wet van 2 jtmi 1939 (3). 

8° Ingeval het middel van niet-ontvankeli.ik
heid doo1· de ve1·weenle1· opgewo1·pen tegen 
een voo1·ziening in bu1·ge1·lijke zaken 
niet wo1·dt aangenomen, moeten de 
lcosten van de mem01·ie van wede1·ant
wo01·d in beginsel do01· de verwee1·dm· 
wo1·den gedmgen en wo1·den zij doo1· het 
Hojte zijnen laste gelegd (4). (Art. 1ll1, 
lid 4 G.W.) 

(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « WERKHUI

ZEN REM! CLAEYS "• T. NAAMLOZE 
VENNOOTSCHAP « ALU1\'IINJUM SUISSE l>,) 

ARREST (ve1·taling). 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 

(1) L . ANDRE, Tmite cles brevets d'invention, 
d. I, nrs. 537, 538 en 541; TH. BRAUN en 
P. STRUYE, P1·ecis des b1·evets cl'invention, 
m•. 202 ; S. LADAS, La p1·otection intenwtio
nale cle la zn·op1·iete indust?·ielle, §§ 165 en 193 ; 
M. PLAISANT, Tntite de d1·oit conventionnel 
inte1·national concm·nant la p1·op1·iete indust?·i el-

arrest, op 20 april 1972 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1, 4, 23, 24, 
25 van de wet van 24 mei 1854 op de 
uitvindingsoctrooien (welk artikel 23 
ge'l'lrijzigd is bij de wet van 3 augustus 
1924, artikel 6), 4, inzonderheid A, B 
en 0, van het Unieverclrag van Parijs 
van 20 maart 1883 tot bescherming van 
de nijverheidseigendom, achtereenvol
gens herzien op 14 december 1900, 
2 jtmi 19ll, 6 november 1925 en 2 jtmi 
1934 en goedgekem·d bij de wet van 2 ju
ni 1939, en 97 van de Grondwet, 

doo1·dat het arrest afwijzend beschikt 
op het middel van nietigverklaring door 
eiseres tegen het litigieuze octrooi 
111' . 537.209 opgeworpen en a.fgeleicl uit 
het eerder bestaan van het Belgisch 
octrooi 111'. 5'12.738 dat op 10 november 
1955 door de vennootschap "Vereinigte
Leichtmetallwerke " werd gedeponeerd 
met een voorrang die voortvloeide uit cle
op 12 november 1954 in Duitsland gede
poneerde aanvraag ; clat, volgens cle
gronden die deze beslissing bepalen, 
onderscheid moet worden gemaakt tus-
sen het juridisch gevolg van een recht van 
voorrang en het gevolg van de wettelijke
clatmn van een verleencl octrooi ; de-. 
voorrangsclatum van 12 november 1954 
geen. ancler resultaat kon hebben dan de· 
uitvinclerJ in Belgie te beschermen tegen 
elk antecedent ontstaan na deze datum; 
doch v66r 10 november 1955, dit is de 
wettelijke clatmn van het verleende
octrooi, had de aanvrager tegen een derde
niet geldig een grief van nama.king ktm
nen aanvoeren of t egen wie clan ook een 
octrooi inroepen met toepassing van arti
kel 25 van de wet van 24 mei 1854, en, 
dm·halve, het octrooi Leichtmetallwerke· 
als antecedent slechts in aanmerking kan_ 
worden genomen op de datum van zijn 
depot in Belgie (10 november 1955) 
--- ----- ----- --- - ---- -

le, biz. 84; P. RouBmR, Le d1·oit de la p1·opriete: 
indttst1·ielle, d. I, m·. 64, biz. 283, en d. II , 
nr. 203, biz. 348, en m. 208, biz. 360 tot 362. 
Raadpl. A. BRAUN, Precis cles mct1'qttes cle· 
pmchtits, ms. 499 en 514. 

(2) TH. BRAUN en P. STRUYE, op. cit. ,. 
lli'. 196 ; S. LADAS, op. cit., §§ 170 en 188 ; 
M. PLAISANT, ozJ, cit., biz. 86 ; P. ROUBTER,. 

op. cit., d. II, nr. 204, biz. 349 ; A. 0ASALONGA,. 

Tmite cles buvets d' ·invention, m·s. 454 en 455. 
(3) M. PLAIE'ANT, op. en lac. cit.; A. 0ASA-· 

LONGA, op. en Zoe. cit. 
(4) Cass., 14 december 1972 (A1'1'. cas8.,. 

1973, biz. 382). 
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die va.lt na de Zwitserse voorrang van de 
litigieuze octrooien die respectievelijk op 
10 apri l 1954 en 24 maart 1955, en 29 au
gustus 1955 werd verkregen, 

te1·wijl het aldus door het arrest g~
maakte onderscheid geen ste1.m vmdt m 
voormelde bepalingen van de wet of van 
het Verdrag; de deposant, door het fmt 
aileen van in een van de Ianden van de 
Unie een octrooi aan te vragen, een voor
rangstermijr van t·waalf maanden heeft 
gedurende welke de in een van de andere 
Ianden van de Ume verrwhte deponermg 
niet krachteloos kan worden gemaakt 
door feiten die intussen hebben . plaats.
gehad en deze feiten geen enkel recht 
van derden noch een persoonlijk bezit 
in het !even kunnen roepen ; de verwm·
ping van het eerder bestaan die ten deze 
uit het octrooi « Vermmgte Lewht
metallwerke " voortvloeit dus de in het 
middel vermelde wettelijke bepalingen 
miskent (schending van alle vermel~e 
bepalingen met uitzondering van artr.-
1~el 97 ven de Gronuwet); althans voor
melde gronden, voor het_ gedeelte van 
het litigieuze oct.rom dat mt de Zwrtserse 
voorrang van 24 maart 1955 voortvloeit, 
1ijden aan dubbelzi~igheid die de toet
sing van de wettehjkherd van de beshs
sing belet (schending va.n artrkel 97 van 
de Grondwet) : 

Overwegende dat uit artikel 25, lid 1, 
van de wet van 24 mei 1854 blijkt dat een 
uitvindingsoctrooi, op grond van .deze 
bepaling, slechts nietig kan worden ver
klaard ingeval het voorwerp wa:;trvoor het 
werd verleehd voorafgaandehJk « geoc
trooieerd "werd in Belgiii of in het buiten
land; 

Overwegende dat het recht van voor
rang dat aa.r:. de uitvinder is toegekend 
bij artikel 4 va-n het Umeverdrag_. van 
"Par_ijs tot beschermmg van de mJver
heidseigendom aan de deposant een wet
telijke verdediging fieeft tege:' het krach
teloos maken van ZlJn octroor door fe1ten 
-die in de tussenperiode van voorrang 
hebben plaatsge}1ad; dat het Verdrag 
niet zegt dat de deposant gedurende d~ 
voorrangstermijn de _aan het octrom 
verbonden rechten gemet ; 

Dat het arrest wettelijk en zonder 
·dubbelzinnigheid heeft beslist dat eiseres 
tegen het octrooi nr. 537.209 van 30 apr1l 
1955 niet, a ls antecedent, het op 10 no
vember 1955 door de vennootschap 
Vereinigte Leichtmetaalwerke gedepo
neerde octrooi nr. 542.738 kon aanvoeren 
-op grond van een voorrang die v~ortv loei 
de uit de op 12 november 1954 m Dmts
Jand gedeponeerde aanvraag; 

Dat het middel niet kan worden aange
nomen; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schencling van de artikelen 4, inzon
derheid 0 en H, van het Unieverdrag 
van Parijs van 20 maart 1883 tot be
scherming van de ni.jverheidseigendom, 
achtereenvolgens herzien op 14 4ecember 
1900, 2 j1.mi 1911, 6 november 1925 en 
2 j1.mi 1934 en goeclgekemd bij de wet 
van 2 juni 1939, 1, 24, inzonderheid 0, 
en 25 van de wet van 24 mei 1854 op de 
ui tvindingsoctrooi en, 

doo?·dat het arrest het antecedent door 
eiseres tegen · het litigieuze octrooi 
nr. 550.448 aangevoercl en a.fgeleid uit 
het artikel van Zurbrugg dat gepubli
ceerd is in de maancl maart 1956, ver
werpt op groncl clat de voorrangstermijn 
van twaalf maanden van verweerster 
pas was ingegaan op 29 augustus 1955, 
da.t wil zeggen op de datum van de Zvvrt
serse octrooi-aanvraag waa.rin het procede 
voor de plaatsing van de isolatieband 
niet ver van een vleugelstuk werkelijk 
were! opgeiiist; clat hoewel, naar luid van 
artikel 4, H, van het Unieverdrag van 
Parijs, de voorrang niet geweigercl mag 
worden om reclen clat zekere bestancl
delen van de uitvinding niet voorkomen 
onder de eisen gesteld bij de aanvraag 
in hetland van oorsprong, op voorwaarde 
dat het geheel der stukken bedoelde 
bestanddelen nauwkem·ig weergeeft, het 
hier slechts gaet om een aan de uitvinder 
toegekende mogel.ijld"leid, daar hij kan 
oordelen dat het voorwerp van de voor
rang slechts voorkomt in de latere octrooi 
aanvraa.g, 

tenvijl voor de voorrang in aanmerking 
komt niet aileen hetgeen in de aanvraag 
wordt geiiist, maar ook hetgeen daarin 
nauwkeurig worclt weergegeven; de voor
rangstermijn dus een is en de enige 
voorra.ng waarop de uitvinder zich kan 
beroepen naar de datum de oudste is ; 
ter deze, nu aangenomen is dat de plaat
sing van de iso]a.tieband niet ver van een 
vleugelstuk in de Zwitserse aanvraag van 
24 maart 1955 werd weergegeven, de 
voorrangstermijn van twaalf maanden 
van verweerster op 24 maart 1956 ver
streken was ; eiseres dus gerechtigd was 
om tegen het litigieuze octrooi nr. 550.448 
da.t pas op 20 augustus 1956 werd gede
poneerd het in de maand maart 1956 
gepubliceerde artikel van Zurbrugg aan 
te voeren : 

Overwegende dat uit het bep_aalde 
in artikel 4, 0-2 en H, van h et Umever
drag van Parijs tot bescherming van de 
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nijverheidseigendom blijkt dat, hoewel 
het in dit artikel bedoelde recht van voor
rang niet geweigerd mag worden om re
den dat zekere bestanddelen van de 
uitvinding waarvoor dit recht wordt op
geeist niet voorkomen onder de eisen 
gesteld in de oorspronkelijke aanvraag, 
wanneer C(eze aanvraag bedoelde bestand
delen nauwkeurig weergeeft, de termijn 
van voorrang betreffende deze bestand
delen eerst begint te lopen van de datum 
af van de deponering van de aanvraag 
die ze weergeeft indien deze aanvraag de 
bescherming ervan wil verkrijgen; 

Dat de rechter soeverein in feite oor
deelt over de overeenstemming tussen de 
oorspronkelijke aanvraag en de aanvraag 
met voorrang; 

Overwegende dat het arrest vaststelt 
dat de in h et middel bedoelde uit
vi:nding in de Zwitserse aanvraag 
llr. 17 .705 van 24 maart 1955 met op
geeist doch enkel weergegeven werd ; 
dat ze werkelijk werd opgeeist in de 
Zwitserse aanvraag van 29 augustus 1955 
waarvan het litigieuze octrooi nr. 550.448 
de voorrang heeft aangevoerd ; 

Dat, volgens het arrest, de aanvraag 
van 29 augustus 1955, in de zin van lnti
kel 4, C-2, van het Unieverdrag, de 
eerste was die aanleiding gaf tot een 
voorrangstermijn, de enige die in de 
zaak bestond ; 

Dat het hof van beroep hieruit wet
telijk heeft kwmen afleiden dat de 
voorrangstermijn eerst op 29 augustus 
1955 is begi:n:nen te lopen en nog aan de 
gang was in maart 1956 bij de publicatie 
van het artikel van Zurbrugg, en dat 
deze publicatie derhalve niet, als ante
cedent, tegen het litigiem:e octrooi kon 
worden aangevoerd; 

Dat het middel Piet kan worden a'.ae
genomen; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet en 25 van de wet van 24 mei 
1854 op de uitvindingsoctrooien, 

doo1·dat eiseres zich had beroepen op 
een reeks antecedenten en het arrest 
af.-vijzend beschikt op de middelen van 
nietigverklaring die afgeleid zijn uit de 
volgende antecedenten : 

ten aanzien van het octrooi nr. 537.209 : 
van het uittreksel uit het handboek 
Hiitte van 1926, en van h et octrooi 
U.S.A. Sharp nr. 2.131.980; 

ten aanzien van het octrooi nr. 550.448 : 
van het Belgisch octrooi Francotte 
nr. 482.195 van 29 april 1948, van het 

artikel van Brenner in het tijdschrift 
Konst?·uktion van 1950, en van het arti
kel van Krekeler gepubliceerd in het 
tijdschrift Aluminittm in 1953, 

zonder de redenen van deze verwerping 
op te geven en terwijl door zulk een moti
vering de wettelijkheid van de beslissing 
niet kan worden getoetst : 

Overwegende dat uit de conclusie van 
eiseres blijkt dat de in het middel 
bedoelde antecedenten slechts werden 
aangevoerd ten aanzien van het voor
werp van de eisen 4 en 8 van het octrooi 
nr. 537.209 en 4, 6 en 12 van het octrooi 
nr. 550.448, afzonderlijk beschouwd ~ 

Overwegende dat het arrest, na die 
eisen te hebben ontleed, beslist dat ze 
betrekking hebben op kenmerken die 
aileen maar samen met andere kunnen 
gelden; 

Dat aldus h et arrest impliciet doch 
zeker de verwerping van de aangevoerde 
antecedenten motiveert ; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Om die redenen, en zonder dater grond 
bestaat tot onderzoek van het door 
verweerster opgeworpen middel van niet
ontvankelijldJ.eid dat doelloos is geworden 
wegens de verwerping van de tot staving· 
van de voorziening voorgestelde midde
len, verwerpt de voorziening ; veroor
deelt eiseres in de kosten, behalve in die 
van de memorie van wederantwoord die 
ten laste k01:nen van verweerster. 

·10 jam1ar:. 1974. - 18 kamer. 
Vom·zittm·, de H. Perrichon, raadsheer· 
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, 
de H. Ligot. - · Gelijkluidende conclusie, 
de H. P. Mahaux, eerste advocaat
generaal. - Pleite1·s, de HR. Philips en 
Dassesse. 

1 e KAMER. - 10 j anuari 197 4. 

1° VOORZIENING IN CASSATIE. 
PERSONEN BEVOEGD OlVI ZICH IN CAS 
SATIE TE VOORZIEN OF TEGEN wiE· 
EEN CASSATIEBEROEP KAN WORDEN 
INGESTELD. - BURGERLIJKE ZAKEN. 
- GEEN GESCHIL VOOR DE FElTEN
RECHTER TUSSEN DE ElSER EN EEN . 
VERWEERDER OF VEROORDELING VAN. 
DE ElSER TEN VOORDELE VAN DEZE· 
VERWEERDER. - NIET ONTVANKE 

LIJKE VOORZIENING. 
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2° TUSSENKOMST. - BuRGERLIJKE 
ZAKEN.- 0ASSATIEGEDING.- HOGER 
BEROEP TOT BINDENDVERKLARING VAN 
HET ARREST. - VORM. 

3o AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST). - BUURSCHAPS
STOORNISSEN. - STOORNISSEN AAN 
EEN EIGENDOM VEROORZAAKT DOOR 
WERKEN OP EEN NABURIG ERF. -
AANSPRAKELIJKHEID VAN DE EIGE
NAAR VAN DIT ERF T.A.V. DE GEBRUIKER 
VAN DE NA:BURIGE EIGENDOM. 

4o REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. - BURGERLIJKE 
ZAKEN. - 00NCLUSIE. - VERWEER 
VOORGEDRAGEN IN BEWOORDINGEN 
WAARUIT TWIJFEL BLIJKT. - GEEN 
VERPLICHTING VOOR DE RECHTER EROP 
TE ANTWOORDEN. 

5° TUSSENKOMST. - BURGERLIJKE 
ZAKEN. - 0ASSATIEGEDING. - VOR
DERING TOT BINDENDVERKLARING VAN 
HET ARREST DOOR DE ElSER IN CASSA
TIE INGESTELD . - VERWERPING VAN 
DE VOORZIENING. - VORDERING ZON
DER BELANG. 

1° Niet ontvankelijk is de voo1·ziening in 
cassatie van een pa1·tij tegen een ande1·e 
pa1·tij met wie z~j geen geding had aan
gegaan en ten wie1· voonlele de beslissing 
geen ve1"o01·deling tegen de eisende pa1·tij 
uitsp1·eekt ( 1). 

,20 W annee1· een vooniening is ingesteld 
tegen een pa1·tij tegen wie de eise1· voo1· 
de j eiten?·echte1· geen geding had aange
spannen, lean het in-het-geding-betrelc
ken van deze pm·tij gelden als een opme
ping tot bindendve1·Tcla1"ing van het 
a?Test (2) . 

3° De eigenam· van een e1j die, zonde1· een 
foutieve handeling, het evenwicht ve?·
breelct tussen de nabtwige eigendommen 
en aan de geb1·uike1· van een van deze 
eigendornrnen, zoals de htttt1·de1· van dit 
goed, een stoo!·nis oplegt die de g1·ens van 
de gewone ongemalcken van nabum·schap 
ove1·sclwijdt, inzoncled~eid doo1· het ttit
voe?·en van we1·ken op zijn e1j, moet aan 

, deze geb1·ttilce1· een ve1·goeding betalen 

(1) Cass., 2 februari 1973 (An· . cass., 1973, 
blz. 555). 

(2) Raadpl. cass., 22 juni 1956 (Bull. en 
PAsrp., 1956, I, 1161) en 6 september 1968 
(A1·r. cass., 1969, blz. 19). 

(3) Men raadplege de conclusie van het 
openbaar ministerie in Bull. en PAsrc., 
1974, I, blz. 489 en vlg. 

tot herstel van het evenwicht tussen de 
rechten van genot (3). (Art. 544 B.W. ; 
art. 11 Grondwet ; algemeen beginsel 
van de gelijkheid van de bumschaps
lasten en de openbare lasten.) 

40 De rechte1· is niet vm·plicht te antwoorden 
op een verwee1· dat in een conclusie is 
vo01·gedragen in bewoo1·dingen waaruit 
twijjel blijkt (4). (Art. 97 Grondwet.) 

5° De ve1·we1·ping van de voorziening ont
neemt alle belang aan de vo1·de1·ing tot 
bindendvm·kla1·ing van luit a?Test, die de 
eise1· in cassatie he eft ingesteld ( 5). 

(BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN OPEN
BARE WERKEN, T. DEPINCHART, NAAM
LOZE VENNOOTSCHAP « BATIMENTS ET 
PONTS " EN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 
« LES ENTREPRISES FRAN<;JOIS ET FILS)).) 

ARREST (ve1·taling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 15 mei 197.2 door het Hof van 
b eroep te Brussel gewezen ; 

W at de tweede en derde verweerster 
betreft : 

Overwegende dat, da.ar tussen eiser en 
de tweecle en derde verweerster voor de 
feitenrechter niet regelmatig enig geding 
was aangespannen en t e hunnen voord ele 
t egen eiser geen enkele veroordeling was 
uitgesproken, de voorziening niet ont
vankelijk is; 

D et het in het geding betrekken van 
deze verweersters ten deze echter geldt 
als een oproeping tot bindenclverklaring 
van h et arrest ; 

W at de eerste verweerster b etr eft : 

Over het eerste middel, afgeleicl uit de 
schending van de artikelen 543, 544, 
1709, 1726 van het Burgerlijk Wetboek, 
11 en 97 van de Grondwet, 

do01·dat, na te hebben vastgesteld dat 
eiser heeft geconcludeerd tot de niet
ontvankelijkheicl van de op grand van 
artikel 544 van het Bmgerlijk W etboek 
tegen hem ingestelde rechtsvordering, 
omdat mevrouw Castel, in wier rechten 
d e eerste verweerster is getreden, geen 

(4) Raadpl. cass., 16 oktober 1964 (Bull. 
en PAsrc., 965, I, 172); 25 oktober 1971 (Arr. 
cass., 1972, blz. 206); 10 oktober 1972 (ibid., 
1973, blz. 149). 

(5) Cass., 27 april 1973 (Arr. cass., 1973, 
blz. 829). 
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eigenares doch huurster was van het 
panel dat de zogenaamde stoornis;;en van 
nabuur~chap heeft ondergaan en dat, 
naar ZI,ln menmg, aileen de ·eigenaar ont
vankelijk is om zich op die wetsbepaling 
te beroepen, het arrest de rechtsvordering 
munmer 30.467 ontvangt in zoverre ze 
d_oor de eerste verweerster ingesteld, tegen 
e1ser gerwht en op artikel 544 van het 
B1.rrgerlijk W etboek gegrond was, eiser 
veroordeelt om aan verweerster een 
p1·ovisionele· schadevergoecling van 
190.000 frank te betalen, vervolgens, 
alvorens voor het overige recht te doen, 
een accmmtant aanstelt die onder meer 
als opclracht heeft, van einde mei 1961 
tot j1.mi 1962, per maand de netto-winst 
en de eventuele verliezen van het han
delsbeclrijf van mevrouw Castel te bere
kenen, en eiser veroorcleelt in acht 
tiende van de kosten van eerste aanleg 
van boger beroep die tot nog toe door 
aile betrokken partijen voor de feiten
rechters warden gemaakt, en aldns be
shst op grond dat een huurder, 6Venals 
een vruchtgebruiker, beschikt over een 
onderdeel van het eigendomsrecht ; dat, 
voor zover de buurschapsstomnis afbreuk 
doet aan hun recht van genot, de lllurrder 
of de :rrucht~ebruiker bmen zijn en dat 
men met mziet op welke grondslag men 
hen zou kunnen beletten om evenals 
de eigenaar, tegen een andere n'abutrr op 
te treden binnen de grenzen van de rech. 
ten die zij luachtens hun contract of 
krachtens de wet be:zitten, dat, gelet op 
de omvang en de dutrr, de bucu·schaps
stoornissen die mevrouw Castel heeft moe
ten ondergaan bovenmatig :zijn geweest 
en dat dus de Sta~t, als opclrachtgever, 
terecht gehouden IS om haar, zelfs bij 
ontstentenis van elke font van de aan
nemers of van hemzelf, een vergoecling 
voor haar nadeel te betalen, 

te1·wijl een hum·der, als zodanig niet 
beschikt over een onderdeel var:. het 
e~~endorn,srecht en hij, wanneer hij in 
ZIJn genot wordt gestoord ten gevolge 
van de niet foutieve uitoefening door een 
nab1.rrige eigenaar van zijn eigendoms
recht; tegen daze eigenaar geen vordering 
kan msteilen op grond van artikel 544 
van het Burgerlijk Wetboek, daar een 
verhaal wegens bovenmatige buurschaps
stoornissen, dat op artikel 544 van het 
Burgerlijk W etboek is gegrond, een ver
breking van bet evenwicht tussen twee 
eigendomsrechten ond.erstelt; een buur
der, die geen enkel zakelijk recht op het 
door _l;tem bewoonde goed doch een per
soonhJk recht van genot heeft, vreemd is 
aan een evenwichtsverbreking in verband 

met het eigendomsrecht van zijn ver
huurder en door de toepassing va.n arti
kel 544 van het Burgerlijk Wetboek 
aileen de bove1m1atige schade van de 
eigena.ar van het gestoorde erf kan wor
den vergoed, met welke scha de niet kan 
worden gelijkgesteld het nadeel van een 
hum·der die in zijn recht van genot werd 
gestoorcl : 

Overwegencle clat het micldel, voor 
zover het gegrond is op artikel 97 van de 
Gronclwet, niet ontvankelijk is daar bet 
niet vermeldt in welk op:zicht cleze bepa
ling ward geschonden ; 

Overwegende dat artikel 544 van het 
Burgerlijk Wetboek betrekking heeft op 
de beperkingen van het eigendomsrecht 
die dom· de noodwendigheden van na
bturrschap geboden :zijn ; 

Dat de verbreking van het evenwicht 
door een stoornis die de grens van de 
gewone ongemakken van nabum·scbap 
overschrijdt tussen het recht van de 
eigenaar en dat van de hu1.rrder van 
naburige goederen kan besta.an ; 

Dat hoewel van daze rechten het ene 
een zakelijk recht en het andere een 
persoonlijk recht is, ze echter op het
zelfde voorwerp betrekking hebben ver
mits de hu1.rrder luachtens het hm~con
tract beschikt over een ,ian de attribu
ten van het eigendomsrecht, namelijk bet 
genot van de zaak ; 

. Dat, voor zover de buurschapsstoor
ms afbreuk doet aan dit attribuut 
van het eigendomsrecht, de huurder die 
een nabu1.IT is kan optreden tot betaling 
van een vergoeding tot herstel van het 
evenwicht tussen de rechten van genot ; 

Dat hieruit volgt dat het arrest, zonder 
de ~n het middel vermelde wettelijke be
palmgen te schenden, heeft kunnen beslis
sen dat eiser, als eigena.ar, verplicht was 
de eerste verweerster, 1nevrouw Depin
cha.rt, die in de rechten van de huurster 
van het naburige goad is getreden, 
schadeloos te steilen ; 

Dat het middel niet kan worden aange
nomen; 

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

do01·da~ _hat arrest de rechtsvorderingen 
gedeeltehJk heeft toegewezen die de 
eerste verweerster als overnemer van de 
rechten van mevrouw Castel tegen eiser 
had ingestelcl zowel op grond van de 
artikelen 1382 en volgende van bet 
Burgerlijk Wetboek als van artikel 544 
van hetzelfde, wetboek, 

zonder te letten op het verweermicldel in 
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de conclusie van eiser volgens hetwelk 
eiser deed gelden « dat uit de gegevens van 
de zaak schijnt voort te vloeien dat Pau
lette Castel-Deschamps zich niet op de 
hoedanigheid van huurster kan beroepen 
vermits haar zogenaamde verhuurster, 
Depinchart, die zelfhet panel in huur had, 
niet mocht onderverhuren », en aldus dat 
verweermiddel impliciet buiten beschou
wing heeft gelaten zonder de verwerping 
ervan te motiveren : 

Overwegende dat de rechter niet ver
plicht was te antwoorden op een verweer 
dat is voorgedragen in bewoordingen 
waaruit twijfel blijkt ; 

Dat het middel niet kan worden aan
genomen; 

En overwegende dat de verwerping 
van d e voorziening alle belang ontneemt 
aan d e vordering tot bindendverklaring 
van het arrest ; 

Om die r edenen, verwerpt de voorzie 
ning en de oproeping tot bindendyer
klaring van het arrest ; veroordeelt eiser 
in de kosten. 

10 januar! 1974. - 1e kamer. -
Vo01·zitte1·, de H. Perrichon, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, 
de H. Ligot. - Gelijkluidende conclttsie, 
de H. P. Mahaux, eerste advocaa.t-gene
raal. - Pleite1·s, de HH. De Bruyn en 
Fally. 

1 e KAMER. - 11 januari 1974. 

1° OUDERLIJKE MACHT. - OUDERS 
DIE EEN RECHTSVORDERING HEBB.EN 
INGESTELD ALS WETTELIJKE BEHEER
DERS VAN HUN ZOON. - ZOON REEDS 
li'IEERDERJARIG TOEN DE VORDERING 
WERD INGESTELD. - HOGER BEROEP 
VAN DE VEROORDEELDE VERWEERDER. 
- NIET ONTVANKELIJK VOOR ZOVER 
RET IS INGESTELD TEGE:t'f DE ZOON. 

2° HOGER BEROEP. - BURGERLIJKE 
ZAKEN. - 0UDERS DIE EEN RECHTS
VORDERING HEBBEN INGESTELD ALS 
WETTELIJ~E BEHEERDERS VAN HUN 

(1) Over het feit dat wanneer de verweerder, 
minderja1·ige, voor de feitenrechter vertegen
woordigd door zijn ouders als wettelijke 
beheerders, meerderjm·ig geworden is v66r 
de instelling van de cassatievoorziening, deze 
niet ontvankelijk is voor zover zij gericht is 

ZOON. - ZOON REEDS MEERDERJARIG 
TOEN DE VORDERING WERD INGESTELD. 
- HOGER BEROEP VAN DE VEROOR
DEELDE VERWEERDER. - NIET ONT
VANKELIJK VOOR ZOVER RET IS INGE
STELD TEGEN DE ZOON. 

3° CASSATIE. - OMVANG. - BURGER
LIJKE ZAKEN. - VERNIETIGING VAN 
EEN BESLISSING.- VERNIETIGING DIE 
DE VERNIETIGING MEEBRENGT VAN 
DE BESLISSING WELKE SLECHTS EEN 
GEVOLG VAN DE VERNIETIGDE BESLIS
SING IS. 

1° en 2° Wannee?' de oude1·s, op g1·ond van 
a1·tikel 389 van het Btt1·ge1'lijk W etboek, 
een 1·echtsv01·de1·ing ingesteld hebben als 
wettelijke behee1·dm·s van hun zoon, 
ofschoon deze 1·eeds mee?'de1jm·ig was, 
kan de op die v01·dm·ing ve1·o01·deelde 
ve1·wee1·de1' slechts tegen die ottcle1·s in 
hoge?' be1·oep komen en niet tegen httn 
zoon die niet wettelijk vm·tegenwoo1·cligt 
U!as voo1· de 1·echtm· (1). (Art. 389 B.vV., 
artt. 1050 .en 1056 G.W.; artt. 443 en 
446 Rv.) 

3° De vemietiging van een beslissing 
b1·engt de ve1·nietiging mee van de be

. slissing welke slechts een gevolg van 
de vemietigcle beslissing is (2). 

(BAKELANTS, T. NATIONALE MAATSCHAPPIJ 
DER BELGISCHE SPOORWEGEN, GEVERS 
G. EN L. EN HOREMANS.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op h et bestreden 
arrest, op 28 mei 1971 door bet Hof van 
beroep te Brussel gewezen ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de a.rtikelen 97 ve.n de 
Grondwet, 373, 389, 1319, 1320 van het 
Burgerlijk Wetboek, 443 en 466 van het 
Wetboek van burgerlijke rechtspleging, 

doo?'dat het arrest, na geconstateE·rd 
te hebben dat tweede verweerder reeds 
meerderjarig was op 10 januari 1963, 
(lees 1968), toen de la.atste twee verweer
dNs als ouders en beweerde wettelijke 
beheerders over de persoon en de goede
ren van hun zogezegd minderjarige 

tegen de ouders, zie cass., 16 oktober 1970 
(Arr. cass., 1971, biz. 158) en 15 september 
1971 (ibid ., 1972, biz. 56). 

(2) Cass., 25 november 1971 (Arr. cass., 
1972, biz. 308). 



zoon, tweede verweerder, tegen eiser hun 
inleidende vordering hadden ingesteld, 
en hoewel uit het beroepen vonnis blijkt 
dat tweede verweerder in de procedure 
in eerste aanleg niet was tussengekomen, 
het boger beroep door eiser op 9 en 10 sep
tember 1968 ingesteld tegen gezegd 
beroepen vonnis niet ontvankelijk ver
kleart voor zover dit hager beroep ge 
richt was tegen de laatste twee verweer
ders optredende namens tweede verweer
der, en het middel verwerpt waardoor 
eiser, in zijn na het tussenarrest van 
8 december 1 !:!70 voor het hof van beroep 
genomen conclusie, liet gelden dat de 
vorde1·ing, door de laatste twee verweer
ders namens de tweede verweerder inge
steld, onontvankelijk was, zulks om de 
redan dat op het tijdstip van het instal
len van het boger beroep van eiser de 
laatste twee verweerders niet bekleed 
waren met de hoedanigheid van wette
lijke behee!'ders van tweede verweerder, 

tenvijl, nu uit de overeenkomstig de 
ru·tikelen 1319 en 1320 van het Burgerlijk 
Wetboek bewijskrachtige vermeldingen 
van het beroepen vonnis en uit voormelde 
constateringen van het arrest blijkt dat 
de tweede verweerder in de procedure 
in eerste aanleg noch was tussengekomen, 
noch overeenkomstig de artikelen 373 
en 389 va,n het Burgerlijk Wetboek wet
telijk vertegenwoordigd was en dienvol
gens vreemd was aan die procedure, hier
uit volgt dat eiser overeenkomstig de 
artikelen 443 ·en 466 van het W etboek 
van burgerlijke rechtspleging zijn boger 
beroep, tegen gezegd beroepen vonnis, 
diende te richten, niet tegen tweede ver
weerder, doch tegen de laatste twee 
verweerders, zodat zijn aldus ingesteld 
hager beroep on tv ankelijk was : 

Overwegende clat het middel gericht is 
tegen een beslissing die aan eerste ver
weerster vreemd is, zodat het, wat ha.ar 
betreft, bij gebrek aan belang, niet ont
va.nkelijk is ; 

Overwegende clat, na vastgesteld te 
h ebben dat de derde en vierde verweer
ders, handelende in hoedanigheid van 
wettelijke beheerders over de persoon 
~n de goederen .van tweede verweerder, 
de inleidencle dagva.arding aan eiser lieten 
betekenen wanneer laatstgenoemde ver
weerder reeds meerderjarig was, het 
arrest het door eiser ingesteld hager 
beroep niet ontvankelijk verldaart, in 
zoverre het tegen de derde en vierde ver
weerders handelende in gezegde hoeda
nigheid gericht is, omdat zij noch op het 
tijdstip van het hager beroep, noch op 
het tijdstip van de inleidende dagvaar-

ding met d1e hoedanigheid bekleed waren 
en di.envolgens het incidenteel beroep 
van de tweede en derde verweerclers even
eens niet ontvankelijk verklaart ; 

Overwegende dat het hager beroep 
slechts kon gericht worden tegen de 
partijen die, in de procedure in eerste 
aanleg hetzij persoonlijk, hetzij vertegen
woordigd, tegen de appellant waren op
getreden; 

Overwegencle dat tweede verweerder 
noch persoonlijk noch wettelijk vertegen
woordigd in eerste aanleg is opgetreden, 
zodat het hager beroep cliende gericht te 
worden tegen de de1·de en vierde ver
weerders handelende in de hoedanigheid 
waarin zij in eerste aanleg waren opge
treden; 

Dat het middel gegTond . is ; 

Over het tweede middel, . .. 
(zonde1· belang) ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest in zoverre het hager beroep 
tegen de derde en vierde verweerders, 
handelende in hun hoedanigheid van 
wettelijke beheerders over. de persoon 
en de goederen van tweede verweerder, 
en het incidenteel beroep van deze 
laatste en van derde verweerder niet 
ontvankelijk worden verklaard; beveelt 
dat van dit arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van de gedeeltelijk 
vernietigde beslissing ; houdt de kosten 
aan opda.t erover door de feitenrechter 
zou worden beslist ; verwtjst d e aldus 
beperkte zaak naar het Hof van beroep 
te Gent. 

ll januari 1974. - 1e kamer. -
Voo1'zitte1·, Ridder Rutsaert, raaclsheer 
waarnemend voorzitter. - V e1·slaggeve1·, 
de H. Gerniers. - Gelijkltticlende concltt
sie, de H. Duman, advocaat-generaal. -
Pleite1·s, de HH. Bayart en Houtekier. 

1e KAMER. - 11 januari 1974. 

1o WETTEN EN BESLUITEN. 
KONINKLIJK BESLUIT VAN 5 OKTOBER 
1955 TOT REGELING VAN DE OVEREEN
KOMSTEN BETREFFENDE AANNEMINGEN 
VAN WERKEN, LEVERINGEN EN TRANS
PORTEN VOOR REKENING VAN DE STAAT. 
- BEPALINGEN VAN DE BIJLAGE BIJ 
DAT KONINKLIJK BESLUIT. - DIE BE
PALINGJ;;N ZIJN WET IN DE ZIN VAN 
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ARTIKEL 608 VAN HET GERECHTELIJK 
WETBOEK. 

2° HUUR VAN WERK. - HuuR VAN 
DIENSTEN.- AANNEMING VAN WERK, 
LEVERING EN VERVOER VOOR REKENING 
VAN DE STAAT. - KONINKLIJK BE· 
SLUIT VAN 5 OKTOBER 1955 TOT REGE· 
LING VAN DE AANNEMINGSCONTRACTEN. 
- BEPALINGEN VAN DE . BIJLAGE BIJ 
DAT KONINKLIJK BESLUIT.- DIE BEPA· 
LING EN ZIJN VlET IN DE ZIN VAN 
ARTIKEL 608 VAN HET GERECHTELIJK 
WETBOEK. 

1° en 2° De bepalingen van de bijlage bij 
het koninklijk beslttit van 5 oktobe1· 1955 
tot 1·egeling van de ove1·eenkomsten 
betreffende aannemingen van we1·ken, 
leve1'ingen en t1·ansporten vom· 1·ekening 
van de Staat zijn wet in de zin van 
m·tikel 608 van het Ge1·echtelijk Wet
boek, ofschoon zij in die bijlage « con
t7·actuele administmtieve bepalingen » 
wo!'den genoemd ( 1). 

(1) V66r bet koninklijk besluit van 5 okto
ber 1055 bevatte de reglementering van de 
overeenkomsten betreffende aanneming van 
werk, levering en vervoer voor rekening van 
de Staat zonder onderscheid gebiedende regels 
en r egels waarvan kon worden afgeweken . 
Daar nit die mengeling van voorscbriften van 
verschillende aard vet·warring kon ontstaan, 
gaf de Raad van State in 1955 bij de berzie
ning van de algemene aanbestedingsvoorwaar
den aan de regering in overweging de regle
mentering in twee delen te splitsen : bet eerste, 
bou.dende de bepalin5en betreffende het be
staan van de algerr..ene aanbestedingsvoor
waarden, de verscbillende wijzen om met de 
Staat overeenkomsten te sluiten, de procedure 
inzake openbare aanbesteding en de onder
bandse overeenkmnsten, bet tweede, boudende 
de« contractuele bepalingen »en dat voortaan, 
aileen, de a lgemene aanbestedingsvoorwaarden 
zal vormen. (Raadpl. A . DE GRAND-RY et 
M. A. FLAllfl'ill, Commenta.i1·e pmtique de la 
1·eglementation des mm·ches pttblics, 2• uitg. 
nr. 91, blz. 83 en 84.) 

Artikel 1 van bet koninklijk besluit van 
5 oktober 1055 bepaalt dat de " contractuele 
bepalingen bet voorwerp uitmaken van de bij 
dit besluit gevoegde beschikkingen » en dat 
van die bepalingen die de a lgemene aanbe
stedingsvoorwaarden vormen, kan worden 
afge:weken. De bijlage bij bet koninklijk be
sluit bevat de administratieve bepalingen 
die tevens « contractueel » worden, genoemd. 

Onder de gelding van bet koninklijk 
besluit van 14 oktober 1964 betreffende het 

(CASTELEYN, T. BELGISCHE STAAT, 
MINISTER VAN LANDSVERDEDIGING.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Ge1et op het bestreden 
arrest, op 29 juni 1972 door het Hof van 
beroep te Gent gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 66, meer bepaalde
lijk 66-E, van de bijlage van het konink
lijk besluit van 5 oktober 1955 tot rege
lmg van de overeenkomsten betreffende 
de aannemingen van werken, leveringen 
en transporten voor rekening van de 
Staat, 1134, 1135, 1319, 1320 van het 
Burgerlijk Wetboek en 97 van de Grand
wet, 

doo1·dat, om het bedrag van de meer
uitgave wegens heraanbesteding te bepa
len op .li.014.650 frank en te weigeren de 
door de deskundige op 815.590 frank 
berekende verhoging van de inschrij
vingssom van eiser op grond van para-

sluiten van overeenkomsten voor rekening 
van de Staat zijn de algemene aanbestedings
voorwaarden slechts van toepassing op een 
overeenkomst « door een vermelding in het 
bijzonder lastenkohier en in andere docmnen
ten die op de overeenkomst slaan », Die alge
mene aanbestedingsvoorwaarden zijn niet 
meer een bijlage bij bet koninklijk besluit, 
maar zijn vastgesteld ill een ministerieel be
sluit van 14 oktober 1964 « aangaande de 
administratieve en technische cont?·a.ctuele 
bepalingen die bet algemeen lastenkohier 
van de overeenkomsten van de Staat u.itma
ken )) . 

Op grand van bet onderscbeid tussen de 
" gebiedende regels » ( opgenomen in de 
koninklijke besluiten van 5 oktober 1955 en 
14 oktober 1964) en de « contractuele bepa
lingen » ( opgenomen in de bijlage bij eerst
vermeld koninklijk besluit en in bet minis
terieel besluit van 14 oktober 1964), leren 
A. de Grand-Ry en M.A. Flamme dat de scben
ding van die gebiedende regels, die zij speciaal 
"wets-en verordeningsbepalingen » noemen, 
" naar aanleiding vari. wettelijkheidsgeschillen 
waarvoor de Raad van State bevoegd is, kan 
worden opgeworpen door aile verzoekers die 
bewijzen da"t zij belang bebben bij de inacbt
neming van die bepalingen, en dat de scben· 
ding van de contractsbepalingen aanleiding 
geeft tot contractu.ele geschillen waarvoor de 
rechtbanken bevoegd zijn, en a lleen door de 
partijen bij het contract kan wor.den opge
worpen », 

De schending, door een van de partijen 
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graaf 7 van het bijzonder lastenkohier 
daarvan af te trekken, het a.rrest over
weegt dat " nu artikel 66-E het excedeot 
stelt ten aanzien van de inschrijvingssom 
aan de ene zijde en de prijs van de aan
koop van ambtswege. aan de andere zijde, 
de prijsschommeling, die zou voorgeko
men zijn gedurende de uitvoeringster
miJn die voor de oorspronkelijke aanbe
steding voorzien was, b ezwaarlijk kan 
in acht genomen worden », 

te1'wijl, ee1·ste onde1·deel, de inschrijvings
som zoals bepaald in artikel 66-E van d e 
bijlage van het koninklijk besluit van 
5 oktober 1955 niet een vast en overan
derlijk bedrag is maar wel het oorspronke
lijk bedxag gewijzigd op grond , ,an de 
overeengekomen clausule over prijs
schommelingen (schending van arti, 
kel 66-E van d e bijlage van het koninklijk 
besluit van 5 oktober 1955); 

tweede ondm·deel, de vaststelling van de 
inschrijvingssom op een onveranderlijk 
bedrag van 12.650.000 frank een mis
kenning inhoudt van de tussan p artijen 
door de goeclkeuring van de inschrijving 
gesloten overeenkomst en van de bewijs
kracht van h et bijzonder last enkohier 

bij het aannemingscontract, van cle « contrac
tuele » bepalingen van cle algemene aan
besteclingsvoorwaarclen of van het bijzoncler 
bestek beboort ongetwijfelcl niet tot cle wette
lijkheiclsgescbillen clie cle Raad van state 
berecht met toepasoing van artikel 14 van de 
wetten betreffende cle Raad van State, 
gecoorclineerd bij koninklijk besluit van 
12 januari 1973, en geeft aanleicling « tot 
·cantractuele geschillen clie voor d e r ecb t
banken worden gebracht » ; maar " wets- en 
verordenings bepalingen » zijn niet aileen de 
bepalingen van de koninklijke beslniten van 
5 oktober 1955 en 14 oktober 1964; van zoda
nige aard zijn oak clie· van d e bijlage bij het 
eerstgenoemde van clie koninklijke beslniten 
en bij het ministerieel beslnit van 14 oktober 
1964. 

Het geannoteerde arrest b eslist uitdrukke
lijk dat de bepalingen van artikel 66-E van 
genoemde bijlage, houdende de « contractueel » 
genoemde bepalingen, een « wet » zijn in de 
zin van artikel 608 van het Gerecbtelijk 
Wetboek. Zodanige wet is immers « toute 
disposition du souverain pa r voie generale 
et imperative, tout acte de l'Etat contenant 
une regle de droit objectif, (.,.) la disposition 
par voie generale, la regie de droit objectif est 
celle dont l' a pplication i1 un cas d etermine 
d'avance, n'epuise pas l'efficacite , (conclusie 
van Procureur-generaal F. Leclercq, toen
maals advocaat-generaal, v66r cass., 5 maart 

Sama/702216/11 van 7 juli 1961 op grond 
waarvan de inschrijving gebeurde (schen
ding van de artikelen 1134, 1135, 1319 en 
1320 van het Burgerlijk Wetboek); 

de1·de ondm·deel, de hierboven geciteerde 
overweging van het arrest geen passend 
antwoord geeft op het door eiser in con
clusies gest.elde middel dat << bij de ver
rekening voor de nieuwe aanbieder 
Ragheno rekening werd gehouden met 
paragraaf 7 van h et bijzonder lasten
kohier Sama/702216/11 van 7 juli 1961 ; 
inclien verweerder in hager· beroep (thans 
eiser) de bestelling had uitgevoerd er 
eveneens m et p aragraaf 7 van h et bij
zonder lastenkohier rekening zou gehou
den zijn ; het clan ook billijk is dat slechts 
het verschil aangerekend wordt », daar 
het onmogelijk is uit boven staande over
weging af te leiden of eiser in rechte of 
in billijkheid geen aanspraak h ad ktumen 
maken op de overeengekomen prijsver
hoging dan wel of deze prijsverhoging 
in feite niet zou voorgekorrien zijn gedu
rende d e contractuele uitvoeringstermijn, 
zodat h et arrest niet n aar behoren met 
r edenen is omkleed (schending van arti
k el 97 van de Grondwet) : 

1917, BHll, en PASIC., 1917, I, 118; raadpl. 
oak conclusie van Procm·eur-generaal Ganshof 
van d er Meers<-h v66r arrest van 17 mei 1963 
(ibicl ., 1963, I, 987) en conclusie v a n het 
openbaar ministerie v66r cass ,, 25 november 
1955 (ibicl,, 1956, I, 285) en 8 juni 1967 
(J.T, van 9 &eptember 1967), alsmede de 
noten 1, 2 en 3 onder cass., 14 februari 1964 
(Bttll. en PASIC., 1964, I, 636), 

De bepalingen van de bijlage bij het konink
lijk beslnit van 5 oktober 1955 zijn nitge
vaarcligd door het gezag, zij zijn algemeen en 
de toepassing ervan op een vooraf b epaa ld . 
geval maakt geen einde aan hun werking. 

Weliswaar hebben zij betrekking op over
eenkomsten en partijen kunnen ervan afwij
ken en clie bepalingen door andere vervangEn. 

Tal van andere « wetten » echter hebben 
eveneens betrekking op overeenkom&ten -
op " cmitractuele bepalingen » - (zie met 
name de bepalingen van het Burgerlijk 
Wetboek inzake koop, rnil, vennootscbappen, 
l ening ... ) en gebieden noch verbieden, m aar 
zijn wilsverklaringen of -aanvullingen, d.w,z. 
zij brengen voor bepaalde rechtstoestanden 
principiele oplossingen zoals vereist door de 
aard van de zaak, d e gebruiken of de zeden 
(DR PAGE, Traite, d . I, nr. 175, blz. 259) en 
vormen bij het zwijgen van partijen in con
tracten 'aanvullend recht waarvan kan worden 
afgeweken. 

F.D. 
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W at het eerstE' onderdeel betreft : 

Overwegende dat wanneer een aan
nemer de overeenkomst niet binneo de 
gestelde termijn uitvoert, luidens arti
kel 66-E van de b;jlage van het in het 
middel aangehaalde koninklijk besluit 
van 5 oktober 1955, " ingeval de prijs 
van de aankoop van ambtswege of van 
de uitvoering in eigen beheer hoger is dan 
de inschrijvingssom, het excedent voor 
rekening van de gebrekige aannemer 
komt >>, en " in het ander geval het 
verschil aan 116t bestuur komt » ; 

Overwegende dat als inschrijvingssom, 
in de geest van bedoelde bepaling die een 
wet u:itmaakt naar de zin van artikel 608 
van het Gerechtelijk Wetboek, dient 
beschouwd te worden de som die de aan
nemer normalerwijze had genoten op 
grond van de in het lastenkohier bepaalde 
prijsherziening voor het geva.l van uit
voering van de overeenkomst binnen de 
gestelde term1jn ; dat immers door de 
inachtneming van die som als vergelij
kingspunt met de later door de Staat 
aan een derde betaalde prijs de schade 
welke door de Staat geleden wordt op 
normale wijze berekend wordt; 

Overwegende dat het arrest, door als 
« inschrijvingssom » aileen het oorspron
kelijk bedrag in aanmerking te nemen, 
zonder rekening te h ou:den met d e schom
melingen waaraan dit oorspronkehjk 
bedrag ingevolge de bepalingen van het 
lastenkohier onderhevig was en waarop 
eiser eventueel aanspraak had kunnen 
maken, bovenaangehaalde wetsbepa.ling 
schendt; 

Dat het eerste onderdeel van het mid
del gegron d is ; 

Om die redenen, en zonder acht te 
slaan op de andere onderdelen die tot 
geen meer uitgebreide vernietiging aan
leiding ku:nnen geven, vernietigt het 
bestreden arrest, in zoverre het beroepen 
vonnis erdoor gewijzigd wordt in verband 
met de berekening van de meer-uitgave 
bij de heraan besteding en verweerder 
dienvolgens veroordeeld wordt tot beta
ling van een bedrag van 1.929.296 frl'l'nk 
met de gerechtelijke rente en in zoverre 
het arrest uitspraak doet over de kosten ; 
beveelt dat melding va-n dit arrest zal 
gemaakt worden op d e kant van de 
gedeeltelijk vernietigde beslissing ; houdt 
de kosten aan opdat erover door de 
feitenrechter zou worden beslist; ver
wijst de a.ldus beperkte zaak naar het 
Hof van beroep te Brussel. 

11 januari 1974. - 16 kamer. -

Voo1·zitte1· en Ve1·slaggeve1·, Ridder Rut
saert, raadsheer waarnemend voorzitter. 
- Gelijkluidende conclusie, de H. Duman. 
advocaat-generaal. Pleite1·s, de 
HH. van Heeke en Bayart. · 

16 KAMER.- 11 januari 1974._ 

1° INKOMSTENBELASTINGEN. 
WETBOEK VAN DE INKOMSTENBELAS
TINGEN. - PERSONENBELASTING. -
DIVERSE INKOMSTEN . ..i PRIVAAT VER
MOGEN. - BEGRIP. 

2o INKOMSTENBELASTINGEN. 
WETBOEK VAN DE INKOMSTENBELAS
TINGEN. - PERSONENBELAS1ING. -
DIVERSE INKOMSTEN. - WINST UIT 
VERRICHTINGEN EN SPECULATIES DIE 
NIET TOT HET NORMAAL BEHEER VAN 
EEN PRIVAAT VERMOGEN BEHOREN. -
BE GRIP. 

3° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. - DmECTE BELAS
TINGEN. - ARREST VAN HET HOF VAN 
BEROEP WAARBIJ DE REDENEN VAN 
DE BESLISSING VAN DE DIRECTEUR 
DER BELASTINGEN WORDEN OVERGE· 
NOMEN, ONDER RECHTZETTING VAN 
ENKELE GEGEVENS. - GEEN TEGEN
STRIJDIGHEID. 

4° CASSATIEMIDDELEN. - DmECTE 
BELASTINGEN. - MIDDEL DAT KRITIEK 
OEFENT OP TEN OVERVLOEDE GEGEVEN 
REDENEN. NIET-ONTVANKELIJK
HEID. 

1 o De omstandigheid dat een privaat ve?·
mogen goede1·en kan omvatten die geheel 
of gedeeltelijk met geleend geld zijn aan
gekocht, sluit de mogelijkheid niet uit 
dat deze op no1·male wijze in dit vermo
genzijngekomen( l) . (Art. 67-l 0 W.I.B.) 

2o Uit de omstandigheid dat een g1·ond, 
die late1· ve1·kaveld wm·d, voo1· tweede1·de 
van de p1·ijs aangelcocht is met geleend 
geld, alsmede uit het jeit dat de aankoper 
niet onbekend kon zijn met het bestaan 
van een ontwe1'p tot ve1·b1·eding van de 

(1) en (2) Zie de memorie van toelichting, 
het verslag van de commissie van firiancHin 
van de Kamer van Volksvertegenwoordigers 
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openbare weg waaraan dat goed gelegen 
was, kan de jeitem·echte1· afleiden dat 
de winst uit de ve1·richtingen waa1·toe die 
koop aanleiding heejt gegeven, onder de 
divm·se inlcomsten valt en niet het gevolg 
is van de n01·male beheersverrichtingen 
va1;1- een p1·ivaat vm·mogen (1). (Art. 67-1° 
W.I.B.) 

3° Niet. tegenst1·ijdig is het a1·1·est van het 
hoj van be1·oep waa1·bij de 1·edenen van 
de beslissing van de directetw de1· belas
tingen tv01·den ove1·genomen, onde1· 1'echt
zetting van enkele gegevens (2). 

4° Zonde1· belang en derhalve niet ont
vankelijk ·is het middel dat k1·itielc oefent 
op de ten ove1·vloede gegeven 1·edenen 
van de bestreden beslissing (3}, zeljs 
indien die 1·edenen, met 1·echtzetting van 
enkele gegevens, ove1·genomen zijn ttit 
een ande1·e bes,lissing die in de zaak is 
gewezen. 

{VAN DEN BOSSCHE, T. BELGISCHE STAAT, 
MINISTER VAN FINANCIEN.} 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 16 juni 1972 door het Hof van 
beroep t e Gent gewezen ; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van artikel 67, 1°, van het 
W etboek van de inkomstenbelastingen, 

do01·dat h et arrest beslist dat de ver
richtingen die aanleiding hebben gegeven 
tot de betwiste belastingen buiten het 
raam vallen van h et beheer van h et 
privaat ps.trimonium vsn eiser en belast
baar gesteld worden door artilrel 67, 1°, 
van het W etboek van de inkon,sten
belastingen, om het motief « dat aldus re
delijkerwijze moat besloten worden d at 
deze aankoop hoofdzakelijk gefinancierd 
werd met fondsen die niet behoorden tot 
het privaat patrimoniwn; dat clit goed 
dus niet op een norrnale wij7e door 

en het verslag van de commiSSie van finan
ciiin van de Senaat, betreffende de wet van 
20 november 1962 tot hervorming van de 
inkomstenbelastingen, Gedr. St. Kamer, 1961-
1962, nr. 264-1, blz. 77, nr. 264-42, blz. 103 
tot 105, en Gedr. St. Senaat, 1961-1962, 
nr. 366, blz. 147 ; raadpl. ook cass., 6 oktober 
1970 en 4 juni 1971 (Bull. en P.A.siC., 1971, I, 
126 en \)88), en J. VAN HOUTTE, «Criteria 
voor de belastbaarheid van winsten uit ver-

erfopvolging, schenking, wederbelegging 
of norma!Jl eigen sparen in 7ijn ve1mogen 
gekomen is », 

te1·wijl een · privaat patrimonium ook 
goederen kan begrijpen clie geheel of ge
deeltelijk met geleende fondsen worden 
aangekocht, de schuld voortspruitende uit 
deze leningen een passiefvoor dit patrimo
nium zijnde, zods.t het arrest uit de 
enige ornstandigheid dat bet goed hoofd
zakelijk en wei, luidens het 9rrest zelf, 
voor tweederde aangekocht werd met 
geleende fondsen, niet kon afleiden, 
zonder voormeld artikel 67, 1°, te schen
den, dst het goed geen deel uitma.akt, van 
het pl'lvaat prtrimoniwn van eiser en 
dat de verrichtingen tot het verhandelen 
van dit goed bwten het raam vallen van 
b et beheer van een privaat patrimoniwn : 

Overwegende dat, inclien een privaat 
patrimoniwn goederen die geheel of ge
deeltelijk met geleende gelden worden 
sangekocht kan begrijpen, zulks de moge

.lijh:heid niet uitslu.it dat daze goederen 
niet op een normale wijze in het patri
monium gekomen zijn ; 

Overwegende dat het arrest, derhalve, 
uit de omstancligheid dat het later verka
velde goed voor twee-derde aangekocht 
werd met geleende gelden en uit de door 
het arrest overgenomen vaststelling van 
de directoriale beslissing, dat eiser als 
plaatselijk gemeente-ambtenaar niet on-. 
wet end kon zijn van een project tot ver
breding van de rijksweg, waarlangs 
bedoeld goed gelegen is, wettelijk h eeft 
knnnen afleideri da t dit goed niet 
« op een normale wijze »in het vermogen 
van eiser gekomen is en dat de verrich
tingen die aanleiding gegeven hebben tot 
d e bedoelde aanslagen, dan. ook buiten 
het raam ' 'allen van h et normaal beheer 
van h et privaat vermogen van eiser ; 

Dat het middel naar recht faalt ; 

Over het eerste en het dercle micldel, 
afgeleid uit de schending van artikel 97 
van d e Grondwet, 

het ee1·ste, clo01·dat het arrest beslist clat 
de meerwaarclen door eiser verwezenlijkt 

vreemding van onroerende goederen "• Tijcl
sch?-ifi voo1· notw·issen, 1971, blz. 241 en vlg. 
nrs. 10 tot 16; raadpl. nog cass., 6 mei 1969 
(Bull. en P.A.SIC., 1969, I, 866) en de noot get. 
V.D. 

( 1) Zie vorenstaande noot. 
(2) Zie cass., 2 en 20 december 1971 en 

28 maart 1972 (Bitll. en Pasw., 1972, I, 323, 
389 en 719). 

(3) Cass., 11 september 1973, supra, blz. 31. 



-529-

-op de onteigening en de voortverkoop 
na verkaveling van een door hem aan
.gekocht perceel grond diverse inkomsten 
uitma.ken, belastbaar gesteld door arti
k el 67, 1°, van h et Wetboek van de in
komstenbelastingen , om het motief « dat 
·om redenen aangehaald in de bestreden 
b eslissing, die h et hof van beroep over
n eemt, terecht b eslist werd da.t de be
haalde baten als diverse inkomsten be
l astbaar zijn », 

te1·wijl, em·ste onde1·deel, het arrest ziJn 
·dispositief grondt op de motieven van 
·d e directoriale beslissing, hetzij zonder 
·de kritiek die door eiser in conclusie 
t egen deze m otieven aangevoerd werd 
ook maar enigszins te beantwoorden, 
hetzij door aldus motieven over t e nemen 
die tegenstrijdig zijn met zijn eigen mo
tieven; eiser inderdaad in conclusie 
hetzij de werkelijkheid h etzij de perti
n entia van deze motieven betwistte, 
aanvoerende : a) tegen het motief onder 1° 
van de directoriale beslissing, da t de 
l ening van 10 maart 1966 niet m ocht 
worden aangerekend daar zij betrekking 
heeft op · de b ouw van een huis op een 
andere grond en h et arrest aann eemt dat 
slechts de leningen van 28 en 30 maart 
1962 mogen aan gerekend worden, het
geen in tegenstrijd is met h et door het 
arr est zelf overgenomen motief; b) tegen 
de motieven onder 2° en 11° van de direc
toriale beslissing, dat eiser niet op de 
hoogte was van het project van verbre
ding van de baan Gent-Ouclenaa.rde en 
d at het ook niet bewezen is dat hij erva.n 
op d e hoogte was ; dat deze verbreding 
bovendien niet dienend is daar het enkel 
gaat om een verbrecling en niet een nieuw 
geplande weg en h et arrest bewuste 
motieven van de directoriale beslissing 
overneemb zonder de betwisting van 
eiser, die betrekkin g h ad en op de werke
lijkheid en op de p ertinentia van h et mo
tief, enigszins te weerleggen ; c) t egen de 
motieven onder 30, 4°, 5o, 6o, 7o, so, go, 
10° van de directoriale beslissing, dat 
h et gebruik maken van een gui:J.stige 
gelegenheid om d e aangekochte goederen 
voordelig t e gelde te rna.ken vanzelf

. spreken d is en tot het normaal beheer 
van aile eigendom behoort ; dat de nor
m ale verrichtingen van beh eer van een 
privaat vermogen ook een.m odern succes 
vol eigentijds beheer kunnen zijn en n iet 
automatisch winstbejag verondersteilen; 
en hoewel deze b etwisting van die aard 
was dat zij aile p ertinentia ontnam aan 
de motieven van de directoriale beslis
sing, vermits inderdaad van zodra bet 
gaat om een privaat patrimonium het 

rendabel maken met aile middelen van 
een dergelijk p atrimonium geenszins de 
baten die eruit voortspruiten belastbaar 
stelt krachtens artikel 67, 1°, van het 
Wetboek van de inkomstenbelastingen, 
het arrest zich deze motieven toeeigent 
zonder dit verweer tegen te spreken; 
bovendien het motief onder nr. 10 
waa.rbij de directeur overweegt dat de bij 
d e or.teigening bekomen prijs slechts kon 
b ekomen worden dank zij h et niveileren 
van de grond m et d e openbare weg, 
motief det overgenomen wordt in het 
arrest, r echtstreeks in tegenstrijd is met 
een eigen motief v an h et arrest waar het 
overweegt dat de uihustingskost en niet 
mogen afgetrokken worden v an de op 
h et onteigend stuk grond gerealiseerde 
b aten, omdat het verkocht werd in de 
staat waarin h et zich bevond, welke 
t egenstrijdigh eid gelijkstaat met een 
afwezigheid van motieven; d) t egen het 
motief onder nr. 12, dat eiser, precies 
omdat de grond goedkoop wa.s, zijn 
kapitaal kon aanvuilen m et geleende 
gelden; dat aileen indien hij de grond 
t egen een hoge prijs had aangekocht men 
in zijn hoofde een indicie van specu.latie 
zou kunnen vind en bij de aa,nkoop, om
dat het dan zou blijken d at hij bij de 
aankoop een verkaveling op het oog h ad 
en het arrest hetgeen de beslissing een 
indicie noemt overneemt, zonder d e 
b etwisting door eiser van deze indicie 
te bea.ntwoorden; 

tweede onde1·deel, om te bewijzen dat d e 
door h em gedane verrichtingen daden 
van b eheer van een pr~vaat p atrimonium 
waren, eiser in zijn conclusie stelde dat hij 
inderdaad op 8 oktober 1960 een onroe
r end goed kocht en op 30 ma.art 1!l62 
gelegenheid kreeg van d ezelfde eigenaars 
een ander stuk grond, waa.rover het huidig 
geschil gaat, te kopen ; dat hij het huis 
dat hij nu bewoont heeft laten optrekken 
op het eerste stuk grond , en dit huis pas 
betrokk~n heeft in 1967; dat hieruit blijkt 
dat eiser niet met sp eculatief inzicht 
heeft gekocht en d a.t deze goederen werke
lijk op min of mee1; duurzame wijze in 
zijn privaat patrimonimn getreden zijn ; 
dat d e handelingen die hij gesteld heeft 
die zijn welke een goed e huisvader st elt 
in h et beheer v an zijn Fa.trimonium ; 
dat hi.i namelijk de kans kreeg twee 
stukken grond. te k open tegen biilijke 
prij s van dezelfde eigenaars en dit groten
d eels · kon doen m et gespaarde gelden, 
verkregen erfenis, en slechts een 7eer 
gering deel diende t e ontlenen; dat hij ; 
bij h et optrekken van zijn huis, in 1966 
geld ontleende en t erzelfdertijd ook om 
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mede ZIJn huis .te kunnen bekostigen 
eraan gedacht heeft, aangezien zich toch 
een gtmstige gelegenbeid voordeed, het 
tweede stuk grond te gelde te maken bij 
wijze van verkaveling; eiser in zijn 
conclusie verder voorhield dat de. aan
koop van het perceel bouwgrond op 
8 oktober 1960 absotuut niet werd gedaan 
om verwarring te stichten, doch wel 
degelijk verband houdt met de verkave
ling; dat beide percelen gekocht werden 
van dezelfde eigenaars op een ogenblik 
waarop eiser zijn eigen waning nog diende 
op te trekken ; dat aldus niet kan ont
kend worden da-t de aangekochte gronden 
wel degelijk in het patrimonium van 
eiser belegd gebleven zijn en hij pas 
achteraf tot verkoop van een der perce-
1en, bij wijze van verkaveling, is over
gegaan, nadat hij zijn keuze op een van 
de stukken grond had laten· vallen voor 
het optrekken van zijn woonhuis ; dat 
dit ook mede degelijk bewijst dat ver
weerder, op weinig objectieve wijze, 
de lemngen bij de aankoop in 1962 
en de leningen van 10 maart 1966 ter 
ge1egenheid van het optrekken van zijn 
woonhuis (250.000 'frank) heeft samen
gevoegd tot een beloop van 525.000 frank 
om te beweren dat de aankoop van de 
gronden en de :financiering van nutsuit
gaven grotendeels gedaan werden met 
leningen, terw1jl in werkelijkheid, voor 
de aankoop van de gronden, de finan
ciering van nutsuitgaven en de nieuw
bouw slechts een zeer gering bedrag, 
in verhouding tot de totale kostprijs, 
diende ontleend te worden en het over
grate gedeelte een be1egging vormde van 
gespaarde ge1den ; 

en terwijl noch bet arrest, noch de be
slissing van de directeur waarnaar het 
a>:>rest verw'ijst, enige weerlegging inhou
den van de door eiser op grond van 
precieze feite1ijke omstandigheden ont
wikkelde middelen, zodat het arrest niet 
naar behoren of althans dubbelzinnig 
gemotiveerd is daar niet kan worden 
uitgemaakt of het arrest beschouwt dat 
de door eiser aangehaalde omstandighe
den niet van, die aard zijn dat men kan be
sluiten tot de afwezigheid v:m specula
tieve doeleinden bij de aankoop van het' 
tweede stuk grond en tot het stellen van 
daden van beheer van een privaat 
patrimonium, dan wel of deze omstandig
heden niet met de werkelijkheid overeen
stemmen; 

het de1·de, doo1·dat het arrest, na zich 
de motieven van de directoriale beslis
sing te hebben toegeeigend waar deze 
beslist dat de behaalde baten als diverse 

inkomsten belastbaar zijn, beslist dat er 
anderzijds, en terecht, op de opbrengst· 
van deze onteigening geen aanrekening 
geschiedde van de wegenis en andere 
uitrustingskosten door eiser uitgevoerd 
ten voorclele van het overige gedeelte van 
het door hem aangekochte perceel ; dat 
het onteigend gedeelte, inderdaad, afge
staan wErd in de staat wa.arin het zich 
bevond bij de aankoop en niet verhoogd 
werd, zodat er ook geen redenen bestaan 
om op deze strook kosten aan te rekenen 
welke aileen geclaan werden om bet 
overige van het perceel producti~f te 
1naken, 

tm·wijl de motieven van de directoriale 
beslissing, waardoor de behaalde baten 
als diverse inkomsten belastbaar worden 
gesteld, inhouden dat · eiser « op l 2 sep~ 
tember 1966 de verwachte onteigening 
bekwam van 1.698 m 2 voor 484.900 fr. 
op een totale aankoop van 17.589 m2 
voor 372.477 frank; de aldus gereali
seerde aanzienlijke meerwaarde hoofd
zakelijk het gevolg is van de omvorming 
van lager gelegen zaai1and tot genivel-
1eerde bouwgrond, palende aan de be
staande openbare weg " en bedoeld 
motief, uitdrukkelijk overgenomen door 
het arrest, flagrant. strijdig is met de 
beslissing van het arrest de uitrustings
kosten niet aan te rekenen op het 
onteigend perceel, omdat het afgestaan 
werd in de staat waarin het zich bevond, 
tegenstrijdigheid welke met een afwezig
heid van motieven gelijkstaat ; 

Overwegende dat het hof van beroep 
weliswa.ar de redenen aangehaald in de 
directoriale beslissing overneemt, maar 
eensdeels enkele gegevens rechtzet en 
anderdeels de leningen van 28 en 
30 maart 1962 en de uit de directoria1e 
beslissing overgenomen vaststelling voor 
een afdoend bewijs houdt dat « de ver
richtingen die aanleiding gegeven hebben 
tot de betwiste aanslagen buiten het 
raam vallen van het norma9l beheer van 
het privaat p8trimonium. en belastbaar 
gesteld worden door artikel 67, 1° ,, 
van het Wetboek van de inkomsten
be1astingen ; 

Overwegende inderdaad dat, terwij1 
onder 1° de directeur der belastingen 
de leningen van 28 maart 1962, 30 maa.rt 
1962 en 10 maart 1966 aanhaalde, het 
hof van beroep deze laatste lening 
buiten beschouwing la.at ; 

Dat onder 10° de directeur meende da.t 
de meerwaarde van de onteigende grand 
hoofdzake1ijk het gevolg was van « de 
omvorming van lager ge1egen zaailand 
tot genivelleerde bouwgrond palende aan 
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de bestaande openbare weg », terwijl 
het hof van beroep, steunend op een 
bepaald stuk van het dossier, oordeelt 
dat « het onteigend gedeelte afgestaan 
werd in de staet waarin het zich bevond 
-bij de aankoop en niet verhoogd werd » ; 

Dat dezelfde' overweging ook geldt 
voor de in h et derde middel aangehaa.lde 
tegenstrijdigheid; 

Dat de beweerde tegenstrijdigheden 
-derhalve niet bestaan ; 

Overwegende dat, nu het arrest boven
vermelde leningen en vaststelling voor 
-een afdoende reden houdt, de ove1-ige 
redenen van de directoriale beslissing, 
Jwewel overgenomen en verbeterd door 
het hof van beroep, overtollig zijn, zodat 
-dit hof n'et nader hoe~de te antwoorden 
-op de in het middel aangehaa.lde beschou-
wingen die enkel deze overtollige redenen 
betroffen; 

Dat op dit ptmt het middel niet kan 
.aangenomen worden ; 

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

ll januari 1974. - 1e kamer. 
VooTzitteT, Ridder Rutsaert, raadsheer 
w aarnemend voorzitter. - VeTslaggeve1·, 
-de H. Janssens. - Gelijkluidende conclu
.sie, de H. P. Mahaux, eerste advocaat
generae-1. - Pleite1·s, de HH. Due, en 
Claeys Bouuaert (van de balie te Gent) . 

2e KAMER. - 14 januari 1974. 

VOORZIENING IN CASSATIE. 
AFSTAND . - STRAFZAKEN. - VooR
ZIEN:iNG VAN DE BEKLAAGDE TEGEN DE 

BESLISSINGEN OP DE STRAFVORDERING 
EN DE BURGERLIJKE RECHTSVORDE 

RING. - AFSTAND VAN DE VOORZIENING 
TEGEN DE BESLISSING OP DE BURGER
LIJKE RECHTSVORDERING. - AFSTAND 
GEGROND OP DE ENKELE REDEN DAT 
DEZE BESLISSING GEEN EINDBESLISSING 
IS IN DE ZIN VAN ARTIKEL 416 VAN HET 
WETBOEK VAN STRAFVORDERING. -
AFSTAND DIE NIET ALS EEN BERUSTING 
KAN WORDEN UITGELEGD. - GEVOLG. 

W anneeT de beklaagde zich in cassatie 
heejt voo1·zien tegen de beslissingen op 
de tegen hem ingestelde stmjvm·de1·ing en 
buTgedijke ?'echtsvoTde?"ing en veTvolgens 

van zijn vooTziening ajstand heejt 
gedaan in zove1· deze ge?"icht was tegen 
de beslissing op de buTge?'lijke Techts
vm·deTing, om de enkele 1·eden dat deze 
beslissing geen eindbeslissing is in de 
zin van a1·tikel 416 van het W etboek van 
stmjvm·de1·ing, kan deze ajstand niet 
als een be1·usting wm·den uitgelegd en 
woTdt hij dooT het Hoj niet gedecTeteeTd, 
indien het vaststelt dat deze beslissing 
een eindbeslissing .is (1) . 

(VANDERBORGHT, T. PRINS FRANQOIS DE 
MERODE EN MR. PONCELET, q.q . CURA
TOR OVER HET F AILLISSEMENT VAN 
DE PERSONENVENNOOTSCHAP . MET BE
PERKTE AANSPRAKELIJKHEID « NOR
MAND-DENISSE >>.) 

ARREST (ve1·taling). 

HET HOF; - Gelet op het bestred en 
arrest, op 22 februari 1973 gewezen door 
het Hof van beroep te Brussel ; 

I. Op de voor:riening tegen de beslissing 
op de strafvorclering die tegen eiser is 
ingesteld, voor zover zij hem va-n de 
telastlegging A-4-g vrijspreekt en, met 
betrekking tot alle andere telastleggingen, 
de strafvordering door verjaring verval
len verklaart : 

Overwegende dat de voorziening niet 
ontvankelijk is wegens het ontbreken van 
belang; 

II. Op de voorziening tegen de beslis
singen op de strafvordering die tegen 
eiser is ingesteld, voor zover zij de terug
keer van de verduisterde bedragen in de 
massa en het herstel van de valse alden 
beveelt, alsmede op de civielrechtelijke 
vorderingcn die tegen eiser zijn mgesteld : 

Overwegende dat Mr. Faw·es, advo
caat bij het Hof, bij een ter griffie van 
het Hof op 10 mei 1973 ontvangen akte 
heeft verklaard afstand te doen van de 
door eiser ingestelde voorziening voor 
zover de:re is ge1·icht tegen de beschik
k ingen yan het arrest op de civielrechte
lijke vorderingen, in de mening dat die 
beschikkingen definitief zijn in de zin 
van artikel 416 van het Wetboek van 
strafvordering, welke afstand gedaan is 
met uitdrukkelijk voorbehoud van het 
recht voor Andre Vanderborght om, 

(1) Cass., 25 juni 1973 (Arr. cass., 1973, 
blz. 1004). 
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ingeval wordt geoordeeld dat zij niet 
definitief zijn in de zin van artikel 416 
van het Wetboek van strafvordering, 
na de einduitspraak cassatieberoep in te 
stellen ·tegen de beschikkingen van 
genoemd arrest betreffende de rechts
vorderingen van de bm·ger·lijke partijen; 

Overwegende dat het arrest, recht
doende op de civielrechtelijke vorderin
gen, eiser veroordeelt om aan de burger
lijke partij prins Frangois de Merode 
(thans eerste verweerder), als provisio
neel beclrag in mindering van een schade 
voorlopig op 12.787.574 frank geraamd, 
200.000 frank, verhoogd met de ge
rechtelijke interest, te betalen en aan 
de burgerlijke partij Mr. Roger Poncelet 
(thans tweede. verweerder) een frank, 
verhoogd met de gerechtelijke interest, 
in mindering van een schade voor
lopig op 1.837.199 frank geraamd; dat 
het eiser veroordeelt in de kosten van 
beide instanties van de rechtsvorderin
gen van voornoemde burgerlijke partijen; 

Overwegende dat die beslissingen eind
beslissingen zijn in de :zin van artikel 416 
van het Wetboek van strafvordering; dat 
de " bij voorraa.d " toegekende bedragen 
irruners beantwoorden aan wat de ver
weerders hadden gevorderd, zelfs al 
hebben zij bovendien gevraagd en verkre
gen dat hun alde wordt verleend van het 
recht om naderhand algeheel herstel van 
de schade te eisen ; dat het arrest hoven
dian de gerechtelijke interest toekent en 
eiser veroordeelt in de kosten van de twee 
instanties van de civielrechtelijke vorde
ringen van de twee verweerders en ni.ets 
aanhoudt waarover het hof van beroep 
uitspraak zou moeten doen ; dat aldus 
rr et betrekking tot de rechtsvordering 
van de verweerders de rechtsmacht van 
dat i1of uitgeput is ; 

Da.t er derhalve geen grond is om de 
afstand van de voorziening te decreteren ; 

En overwegende dat, voor zover op 
de strafvordering de terugkeer van de 
verduisterde bed.ragen in de massa en het 
herstel van' de vals.e akten wordt bevolen, 
de substantiele of op straffe van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvormen warden na
geleefd en dat de beslissing overeenkom
stig de wet is ; 

Om diE. redenen, en zonder acht te 
slaan op de afstand van eisers voorzie
ning, verwerpt de voorziening; veroor
deelt eiser in de kosten. 

14 januari 1974. - 2e kamer. -

Voo?·zitte?', Baron Richard, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggevm· , . 
de H. Trousse. - Gelijlclttidende con
clttsie, de H. Delange, advocaat-generaRl. 
- Pleite?'B, de HH. Faures, VanRyn en 
Fally. 

2e KAMER.- 14januari 1974. 

ONOPZETTELIJK TOEBRENGEN . 
VAN VERWONDINGEN EN ONOP
ZETTELIJK DODEN. - GEBREK 
AAN VOORZICHTIGHEID OF VOORZORG. 
- BEGRIP. 

Geen 1·elcening houden met een mogelijlcheid 
lean een geb1·elc aan voo1·zichtigheid of 
voo?'ZO?'g opleve1·en, in de zin van 
artilcel 418 van het Stmjwetboelc, als 
deze mogelijlcheid had moete:n voo?·zien 
zijn (1) . 

(FALISE EN NATIONAAL VERBOND VAN 
SOCIALISTISCHE MUTUALITEITEN, 
T. HOLLERTT.) 

ARREST (ve1·taling). 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 28 maart 1973 gewezen door 
het Hof van beroep te Luik ; 

Overwegende dat de voorziening slechts 
ontvankelijk is, voor zover zij gericht is 
tegen de beslissing waarbiJ de eisers, 
burgerlijke partijen, in de kosten van de 
strafvordering zijn veroordeeld, en tegen 
de beslissing op hun civieh·echtelijke 
vorderingen ; 

Over het eerste middel, afgeleid nit 
de schending van de artikelen 418, 420 
van het Strafwetboek, 1382, 1383 van 
het Burgerlijk Wetboek, 3, 4 van de wet 
van 17 april 1878 houdende de vooraf
gaande titel van het Wetboek van straf
vordering en 97 van de Grondwet, 

do01·dat het bestreden arrest verweerder 
heeft vrijgesproken van de ten laste 
gelegde toebrenging van onopzettelijke 
slagen en verwondingen door gebrek aan 
voorzichtigheid of voorzorg en daarna 

(1) Raadpl. cass., 31 oktober 1966 (Arr. 
cctss., 1967, blz. 299) en 23 oktober 1967 
(ibid., 1968, blz. 282). 



het hof van ber.oep onbevoegd verklaart 
om kennis te nemen van de civielrechte
lijke vorderingen, op grond dat verweer
der niet kon voorzien dat Falise, slachter 
van beroep en goed bekend met het 
kwaadaardig kara.kter va.n de stier, in 
de weide zou blijven wanneer de stier 
naderde en nog m\nder dat hij het tegen 
de stier zou opnemen en dat eiser ver
weerder tevergeefs verwijt dat deze hem 
niet uitdrukkelijk de toegang tot de weide 
heeft verboden, daar deze, zoals gezegd, 
niet zo beslist moest optreden tegenover 
iemand die, naar hij wist, geen dwaas of 
geen kind of geen onkundig stedeling 
was, maar een « dierenkenner » en een 
huisvriend, 

te1·wijl de eiser Falise bij conclusie voor 
het hof van beroep heeft aangevoerd dat 
verweerder, die hem in de weide heeft 
binnengelaten, « ofschoon hij wist dat 
de stier zeer gevaarlijk was », kennelijk 
gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg 
heeft vertoond, « a.angezien het voldoende 
was de toegang tot de weide te verbieden 
om elk gevaar te vermijden », en terwijl, 
door niettemin verweerder van overtra
ding van de a:rtikelen 418 en 420 van het 
Strafwetboek vrij te spreken om de voor
noemde redenen en zonder te ontkennen 
dat verweerder ten deze het gevaar had 
kunnen en had moeten voorzien en het 
ongeval had kunnen vermijden door 
Falise de toegang tot de weide te ver
bieden, het bestreden arrest heeft miskend 
dat er een gebrek aan voorzichtigheid of 
voorzorg in de zin van genoemd arti
kel 418 is, wanneer degene die onopzette
lijk doden of toebrengen van letsel 
veroorzaakt, geen rekening heeft gehou
den met een mogelijke gebeurtenis die 
hij moest voorzien en het arrest aldus 
in elk geva.l de vrijspraak niet regelmatig 
met redenen heeft omkleed : 

Overwegende dat bij soevereine beoor
deling van de bijzondere omstandigheden 
waaronder de feiten zich hebben voor
gedaan, het arrest beslist dat ener1:ijds 
« de pachter Hollertt (verweerder) niet 
kon voorzien da.t Falise (eiser), slachter 
van beroep en goed bekend met het 
kwaadaardig karakter van de stier, in de 
weide zou blijven wanneer de stier na
derde en nog minder dat hij de stier zou 
opwachten » en dat a.nderzijds « Falise 
vrijwillig en bev;rust een risico heeft gelo
pen en het zelfs heeft verergerd door zijn 
onbezonnen optreden tegenover de stier, 
dat de eigenaar van het dier niet kon 
vool'!7ien »; 

Dat, door aldus vast te stellen dat bet 

ongeva1 niet gebeurd . is, zoals eiser het 
beweerde, wegens de mogelijkheid die 
hem werd gegeven om in de weide te 
gaan, maar wegens zijn voor verweerder 
onvoorzienbare gedraging ten op7.ichte 
van de stier, die, naa.r hij wist, geva.arlijk 
was, en door uit die va.ststellirigen af te 
leiden dat eiser geen gebrek aan voor
zichtigheid of voorzorg heeft vertoond, 
wanneer hij a.an eiser, « dierenkenner »en 
huisvriend, de toegang tot de weide niet 
heeft verboden, het flrrest de in het middel 
vermelde wetsbepalingen niet heeft ge
schonden en zijn besliss.;ng regelmatig 
met redenen heeft omkleed ; 

Dat het middel niet li:an worden aan
genomen; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 418, 420-
van het Strafwetboek en 97 van de Grand
wEt, 

doo1·dat het bestr<>den arrest verweerder 
heeft vrijgesproken van de ten laste 
gelegde toebrenging van onopzettelijke 
slagen en verwondingen door gebrek aan 
voorzichtigheid of voorzorg en daarna 
het hof van beroep onbevoegd verklaart 
om kennis te nemen van de civielrechte
lijke vorderingen, zonder Erop acht te 
slaan dat de eiser Falise er verweerder 
een verwijt van maakt dat hij zijn fout 
heeft verergerd « door het feit dat, hoe
wei hij had gemerkt dat Falise. moeilijk
heden had met de kudde en hij wist da.t 
de stier kwaadaardig was, hij zich een
voudig «om de zaak niet heeft bekom
merd » en zonder Falise te waarschuwen, 
naar Nismes is vertrokken », en in elk 
geval zonder dat het de reden opgeeft 
waarom het die aantijging, namens de 
eiser Falise bij conclusie in hoger beroep 
duidelijk uiteengezet, verwerpt : 

Over\\egende dat het arrest beslist dat 
enerzijds eiser werd gewaarschuwd voor 
de kwaadaardigheid va.n de stier en dat 
hij het risico dat hij vrijwillig en bewust 
heeft gelopen door zijn onbezonnen 
optreden, heeft verergerd en dat ander
zijds verweerder normaal en voldoend 
voorzichtig is geweest en geen fout in 
de zin van artikel 418 van het Strafwet
boek heeft begaan ; 

Dat het arrest derhalve niet hoefde 
te antwoorden op de conclusie waarin 
eiser beweerde dat verweerders fout nog 
verergerd werd door de omstandigheid 
die in het middel werd vermeld.; 

Da.t dit middel niet kan worden aange-. 
nomen; 
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Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt de eisers in de kosten. 

14 januari 1974. - 2e kamer. -
Voo1·zittm·, Baron Richard, r aadsheer 
waarnemend voorzitter. - VeTslaggevm·, 
de H. Clason. - Gelijklttidende conclttsie, 
-de H . Delange, advocaRt-genereal. 
Pleite1·s, de HH. De Bruyn en Ansiaux. 

2e KAMER. - 14 januari 1974. 

WEGVERKEER. - LEERVERGUNNING 
EN RIJBEWIJS. - BESTUURDER INGE
SCHREVEN IN RET BEVOLKINGSREGIS
TER OF IN RET VREElVIDELINGEN
REGISTER VAN EEN BELGISCHE GE
MEENTE EN DIE HOUDER IS VAN EEN 
IN BELGrE AFGEGEVEN IDENTITEITS
KAART VAN BELG OF VAN VREEMDELING. 
- BESTUREN VAN EEN MOTORRIJTUIG 
OP EEN OPENBARE PLAATS ZONDER 
HOUDER TE ZIJN VAN EEN LEERVER
GUNNING OF EEN RIJBEWIJS . - 0VER
TREDING VAN ARTIKEL 30, 1°, VAN DE 
WET BETREFFENDE DE POLITIE OVER 
RET WEGVERKEER. 

Hij die ingesclweven is in het bevolkings
?'egiste?' of in het V?'eemclelingen?·egistm· 
van een Belgische gemeente en die hottcle?' 
is van een in Belgie afgegeven iclenti
teitskam·t van Belg of van V?'eemcleling, 
mag op een openba1·e plaats geen moto?·-
1'ijtuig bestuTen ( 1), zoncle1· houdm· te 
zijn van een lee1·vm·gunning of een 

· 1·ij bewijs, zoals zttlks is ve1·eist voo1· het 
bestu1·en van dit voe1·tuig. (Art. 30, 1° 
Wet betreffende de politie over het 
wegverkeer; art. 1, § 1, 1o K.B. 
25 september 1968.) 

(TOBIE.) 

ARREST (ve1·taling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
-vonnis, op 10 april 1973 in hoger beroep 
gewezen dooc de Correctionele R echtbank 
te Brussel; 

(1) Raadpl. cass., 26 november 1973, 
.supra, blz. 346. 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1319 1320, 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek, 21 en 30, inzonder
heid 1°, van de wetten betreffende de 
politie over het wegverkeer, gecoordi
neerd bij het koninklijk besluit van 
16 maart 1968, 

doo1·dat het bestceden vonnis eiser heeft 
veroordeeld wegens overtreding van de 
artikelen 21 en 30, 1°, van de voornoemde 
gecoord.ineerde wetten, op grond dat 
hij op het ogenblik van het proces-ver
baal door de politi e op 1 dece1nber 1U7l 
te Brussel opgemaakt, noch titularis of 
houder van een in Belgiii afgegeven 
rijbewijs of leervergunning was, noch 
houder van een buitenlancls rijbewijs, 

tenvijl, ee?'8te onclenleel, uit de r eden en 
van h et bestreden vonnis niet kan wor
den opgemaakt of de rechters hebben 
willen zeggen dat, blijkens de inhoud van 
h et proces -verbaal nr. 4024 van 1 decem
b er 1971 van de politie te Brussel, eiser 
op het ogenblik van die bevindingen 
geen titularis of houder was van een 
B elgisch of buitenlands rijbewijs dan 
wel dat dit feit door andere gegevens van 
de zaak bewezen was, en dientengevolge 
het bestreden vonnis dubbelzinnig is, 
wat gelijkstaat met h et ontbreken van 
de redengeving vereist bij artikel 97 van 
d e Grondwet, 

en, tweede onde1·cleel, indien h et bestre
den vonnis zo moet worden uitgelegd dat 
de rechters hebben willen zeggen dat, 
blijkens de inhoud van voornoemd 
proces-verbaal van 1 d ecember 1971, 
eiser op het ogenblik van de bevindingen 
geen titularis of houder was van een 
Belgisch of buitenlands rijbev; ijs, het 
bestreden vonnis de ·bewijskracht die 
genoemd proces-verbaa1 krachtens de 
artikelen 1319, 1320 en 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek bezit, heeft miskend, 
aangezien die akte geen vaststelling doet 
omtrent het aldus ten laste van eiser 
bewezen geachte feit : 

Overwegende dat, bij ontstentenis van 
enige conclusie dienaangaande, de recht
bank de stukken van het dossier of de 
gegevens van de zaak niet moest vermel
den, waarop ze h aar beslissing grondt ; 

Overwegende dat uit het vonnis geens
zins blijkt dat de rechtbank eisers ver
oordeling uitsluitend op de vermeldingen 
van het in het middel bedoelde proces
verbaal heeft gegrond. 

Da,t het vonnis derhalve geen enkele 
van de aangehaalde wetsbepalingen 
schendt; 
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Dat het middel niet kan worden aange
nomen; 

Over het tweede rr.iddel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 154, 176 van 
het Wetboek van strafvordering, 21 en 
30, inzonderheid 1°, van de wetten 
betreffende de politie over het wegver
lmar, gecoordineerd bij koninldijk be
sluit van 16 maart 1968, 

do01·dat het bestreden vonnis eiser heef't 
veroordeeld wegens overtrading van de 
artikelen 21 en 30, 1°, van voornoemde 
gecoordineerde wetten en afwijzend heeft 
beschikt op het middel, door eiser bij 
conclusie in hoger beroep hieruit afge
leid dat hij op de dag van de feiten titu
laris of houder was v:m een Zai'rees rijbe
wijs, op grond dat eiser niet bewees dat hij 
op het ogenblik van de feiten titularis 
van een buitenlands rijbewijs was, 

te1·wijl, overeenkomstig de v~ornoemde 
artikelen van het W etboek van strafvor
dering, het bewijs dat eiser titularis van 
een buitenlands rijbewijs was niet op 
hem rustte, maar het openbaar ministerie 
moest bewijzen dat zulks niet het geval 
was: 

Overwegende dt~t, volgens artikel 1, 
§ 1, 1°, a, van het koninklijk besluit van 
25 september 1968 betreffende de leer
vergunning en het rijbew ijs, genomen 
ter uitvoering van de wet betreffende de 
politie over het wegverkeer, iedere be
stuurder van een motorvoertuig die is 
ingeschreven in het bevolkingsregister 
of in het vreemdelingenregister van een 
Belgische gemeente en die houde1· is van 
een in Belgie afgegeven identiteitskaart 
van Belg of van vreemdeling, houder 
moet zijn van een leervergunnin g of van 
een rijbewijs afgegeven overeenkomstig 
de bepalingen van genoemd besluit; 

Overwegende dat, om de overtrading 
van artikel 30, 1°, vPn de wet betreffende 
de politie over het wegverkeer tegen eiser 
bewezen te v'erklaren, het vonnis erop 
wijst dat eiser, hoewel regelmatig inge
schreven in het bevolkingsregister van 
de gemeente Ganshoren vanaf 4 november 
1970, op 1 december 1971, op welke datum 
het proces-verba~:~l werd opgemaakt, geen 
titula.ris was van een in Belgie a.fgegeven 
leerver·gunnin g of rijbewijs ; 

Dat die reden voldoende is om de be
slissing wettelijk te rechtvaardigen en 
dat derha.lve h et middel, dat kritiek 
oefent op een ten overvloede gegeven 
reden van het vonnis, niet ontvankelijk 
is wegens het ontbreken van belang ; 

En overwegende dat d e substantiele 1 

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

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

14 januari 1974. - 2e ~amer. 
Voo1·zitte1·, Baron Richard, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Vm·slaggever, 
de H. Clason.- Gelijkhtidende conclusie, 
de H. Delange, advocaat-generaal. 
Pleite1·, de H. Bayart. · 

2e KAMER. - 14 januari 1974. 

1° CASSATIEMIDDELEN. - STRAF
ZAKEN.- MI:ODEL GERICHT TEGEN DE 
BESLISSINGEN OP DE TEGEN DE EISER
INGESTELDE STRAFVORDERING EN BUR
GERLIJKE RECHTSVORDERING. - BE
SLISSINGEN DIE WETTELIJK GERECHT
VAARDIGD BLIJVEN, ZELFS INDIEN HET' 
MIDDEL GEGROND IS. - NIET ONTVAN· 
KELIJK MIDDEL. 

2° AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST). - SCHADE VER
OORZAAKT DOOR DE RESPECTIEVE FOU
TEN VAN VERSCHILLENDE PERSONEN. 
- EEN IEDER VAN HEN. IS T.A.V. HET' 
SLACHTOFFER GEHOUDEN TOT VOLLEDIG 
HERSTEL VAN DE SCHADE. 

1° Niet ontvankelijk, wegens het ontb1·eken. 
van belang, is het middel ge1·icht tegen. 
de beslissingen op de tegen de eise1· inge
stelde stmjvo1·de1·ing en btwge1·lijke 
Techtsvo1·de1·ing, wannee1· de st1·aj en de 
btwge1'1'echtelijke ve1·oo1'deling wettelijk 
zouden ge1·echtvar:t1·digd blijven, zelfs
indien het middel geg1·ond was (1). · 

2° W annee1· dooT de 1·espectieve fouten van 
ve1·schillende pe1·sonen schade is ve1'001'
zaakt, is een iede1· van hen t.a.v. het 
slachtojje1· gehouden tot volledig hm·stel' 
van de schade (2). (Artt. 1382 en 1383 
B.W.) 

(1) Cass., 4 december 1972 (Arr. cass.,. 
1973, blz. 323) ; raadpl. cass., 16 oktober· 
1973, supm, blz. 196. 

(2) Cass., 15 oktober 1973, supra, blz. 186 .. 
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(BROEKAERT, T. HAINAUX, 
MILLARD EN BROGNIAUX.) 

ARREST (ve1·taling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 28 juni 1973 in hager beroep 
gewezen door de Correctionele Recht
bank te N eufchateau ; 

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

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

do01·dat het vonnis eiser tot strafveroor
deelt en hem aansprakelijk verklaart 
voor het ongeval op grand dat hij op 
onwettige wijze langs een doorlopende 
witte streep stationeerde, 

zondm· te antwoonlen op de conclusie 
in hager beroep waarin eiser aanvoerde 
-enerzijds dat hij niet stationeerde, maar 
dat hij was blijven stilstaan om een pas
sagier, die een winkel was binnengegaan, 
opnieuw te laten instappen en dat, daar 
hij d eze niet zag terugkomen, bij op het 
punt stand te vertrekken om een par
keerplaats te zoeken toen het ongeval 
~.icb voordeed, en anderzijds dat er geen 
witte streep was op het ogenblik van·h et 
ongeval, dat twee jaar v66r de plaatsop
neming gebeurd is : 

Overwegende dat eiser tot een enk ele 
straf van 50 frank geldboete veroordeeld 
wer~l wegens het wanbedrijf van onopzet
telijke slagen of verwonclingen en wegeDs 
onwettig stationeren langs een doorlo
pende gele streep, vermeld in artikel 111 
van bet wegverkeersreglement ; dat b et 
vonnis stelt dat " het bovendien uiterst 
onvoorzichtig was op di e pla.ats te statio
nerer. » en dat de beide telastleggingen 
« dus » bewezen zijn, daar het vonnis 
impliciet vaststelt dat het gevaarlijk was 
op die plaats stil te staan en deze fout de 
oorzaak is geweest van de slagen of ver
wondingen; 

Overwegen d.e dat de straf wettelijk 
gerecbtvaardigd bliJft door bet niet 
gecontraventionaliseerde wanbedrijf van 
slagen ofverwondingen, zodat het middel, 
dat slechts betrekking heeft op het mis
drijf van onwettelijk stationeren, niet 
ontvankelijk is wegens bet ontbreken van 
belang; 

En overwegende dat de substantiele 
-of op straffe van nietigheid voorgeschre
ven rechtsvormen werden nageleefd en 

dat de beslissing overeenkomstig de wet 
is ; 

II. In zoverre de voorziening ge1·icht 
is tegen de beslissingen op de civielrechte
lijke vorderingen die zijn ingesteld door 
de verweerders Millard en Brogniaux : 

Betreffende het hierboven overgeno
men derde middel : 

Overwegende dat de veroordeling je
gens die burgerlijke partijen wettelijk 
gerechtvaardigd is door de fout die ten 
laste van eiser is bewezen verklaard en die 
een gebrek aa.n voorzichtigheid of voor
zorg in verband met het ongeval en zijn 
gevolgen oplevert ; 

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

Over het eerste en het tweede middel 
samen, 

het eeTste, hieruit afgeleid dat het vonnis 
de wet h eeft geschonden wanneer het de 
beklaagde Hainaux van aile civielrechte
lijke aansprakelijkl1eid ontslaat, 

tenvijl de beklaagde Ha.inaux in zijn 
conclusie in hager beroep slechts vorderde 
om van de h elfb van zijn aansprakelijk
heid ontheven te worden; 

het tweecle , afgeleid uit de schending van 
de artikelen 97 van de Grondwet en 
27 van het wegverkeersreglement, 

do01·dat het vonnis Hainaux vrijspreekt 
en hem ontslaat van aile civielrechtelijke 
aansprakeltjkl1eid, 

zonde1· te antwoonlen op de conclusie 
waarin eiser vroeg voor recht te zeggen 
da.b de aanrijding te wijten was aan de 
overd.reven snelheid van H ainaux, vo~n·
ranggever en op het ptmt een rechthoekig 
afslaand maneuver uit te voeren, en 
aanvoe1de dat de beklaagde Hainaux 
zo snel reed dat hij, door te remmen, 
niet afgeslagen is, maar rechtdoor is 
gereden en tegen de wagen van Millard 
gebotst is en dat zijn passa.gier tegen de 
voorruit geslingerd en gewond werd : 

Overwegende dat eiser, wegens zijn 
rijfout, gehouden is tot vergoeding van 
de .schade die d e bm·gerlijke partijen, 
verweersters, h ebben opgelopen, zelfs 
al is die schade ook te wijten s an de 
gelijktijdige fout van de m edebeldaagde 
Ha,inau..'C, zodat de middelen van geen 
belang zijn ten opzichte van genoemde 
burgerlijke pilrtijen ; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt eiser in de kosten. 
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14 januari 1974. - 2e kamer. -
Voo1·zitte1·, Baron Richard, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, 
de H . Trousse. - Gelijkluidende con
clttsie, de H. Dehmge, advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 14 j anuari 1974. 

STRAF. - VERBEURDVERKLARING. 
GEEN VASTSTELLING VAN DE BIJ DE 

. WET GESTELDE VOORWAARDEN. 
NIET MET REDENEN OMKLEDE BESLIS
SING. 

Niet met 1·edenen omkleed is de beslissing 
die in stmjzaken een vm·beu1·dve1'kla1·ing 
uitsp1'eelct zonde1· de aanwezigheid vast 
te stellen van de bij de wet gestelde voo1·
waa1·den (1}: (Art. 9 Grondwet; 
art. 42 S.W.) 

(NAGUY EN SOLYOM.) 

ARREST (ve1·taling) .. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 26 oktober 1973 door het Hof 
van beroep te Luik gewezen ; 

I. Op de voorziening van eis9r Solyom : 

Over h et middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 322 en 323 van 
het Strafwetboek, 

doo1'dat eiser veroordeeld wercl om deel 
te hebben uitgemaakt van een ·vereniging 
met het oogmerk om een aanslag te 
p legen op personen of op eigendommen, 

te1·wijl de vereniging van eiser en zijn 
medeverdachten geen bestendig karakter 
heeft gehad : 

Overwegende dat het arrest tegen eiser 
een enkele straf, nl. twee j aren gevangenis, 
uitspreekt wegens de in het middel 
genoemde telastlegging en de t elastleg
gingen omschreven in de artikelen 461 
en 467 van het Strafwetboek; 

Dat deze straf wettelijk is gerecht
vaardigd door de feiten aangevoerd in 
deze laatste telastleggingen, zoda.t het 

(1) Cass., 11 december 1972 (An·. cass., 
1973, blz. 361). 

m iddel n iet ·ont vankelijk is wegens het 
ontbreken van belang ; 

II. Op d e voorzieningen van d e twee 
eisers : 

Over het middel afgeleid uit de sch en
ding van de artikelen 9, 97 van de Grand
wet en 42 van het Strafwetboek : 

Overwegende dat het arrest, met be
vestiging van het beroepen vonnis, · de 
verbeurdverldaring :van een koevoet 
uitspreekt, zonder de aanwezigheid vast 
te stellen van de voorwaarden, waarvan 
de wet die straf afhankelijk stelt ; 

Overwegende dat het voor· het Hof 
onmogelijk is de wettelijld1eid van die 
straf na te gaan ; 

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

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest, doch slechts voor zover het, 
met bevestiging van het beroepen vonnis, 
de verbeurdv'erldaring van de koevoet 
beveelt ; 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 de eisers in viervijfde van de 
kosten ; la.at de overige kosten ten laste 
van de Staat ; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar het Hof van beroep te Brussel. 

14 januari 1974. - 2e kamer. -
Voo1·zitte1·, Baron R ichard, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, 
de H. Closon. - Gelijklttidende conclttsie, 
de H. Delange, advocaat-generaal. -
Pleite1·, de H. Gillardin (v~:J.n de balie te 
Brussel) . 

2e KAMER. - 14 januar i 1974. 

1° VOORZIENING IN CASSATIE. 
TERMIJN. - STRAFZAKEN. - VERZE
KERAAR VAN DE BURGERRECHTELIJKE 
AANSPRAKELIJKHEID INZAKE MOTOR
RIJTUIGEN. - VRIJWILLIGE TUSSEN
KOMST IN HOGER BEROEP. - TUSSEN
KOMST TOEGELATEN TOT BINDEND
VEJRKLARING VAN -RET ARREST. 
TUSSENKOMST NIET ONTVANKELIJK 
VEJRKLAARD IN ZOVERRE DEZE STREKT 
TOT VASTSTELLING VAN DE SCHORSING 



·- 538 

VAN DE DEKKING OP HET OGENBLIK 
VAN HET ONGEVAL, W EGENS NIET· 
BETALING VAN DE PREMIES.- BESLIS· 
SING GEGROND OP DE ONBEVOEGDVER· 
KLARING VAN HET STRAFGERECHT OM 
UITSPRAAK ~E DOEN OVER DE RECHTEN 
VAN DE VERZEKERAAR TEGEN DEVER· 
ZEKERDE.- VOORZIENING ONMIDDEL· 
LIJK ONTVANKELIJK. 

2° VERZEKERINGEN. - VERPLICH· 
TE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING 
INZAKE MOTORRIJTUIGEN. VRIJ· 
WILLIGE TUSSENKOMST VAN DE VER· 
ZEKERAAR IN HOGER BEROEP. 
TUSSENKOMST TOEGELATEN TOT BIN· 
DENDVERKLARING VAN HET ARREST.
TUSSENKOMST NIET ONTVANKELIJK 
VERKLAARD I N ZOVERRE DEZE STREKT 
TOT VASTSTELLING VAN DE SCHORSING 
VAN DE DEKKING OP HET OGENBLIK VAN 
HET ONGEVAL, WEGENS NIET·BETALING 
VAN DE PREMIES. - BESLISSING GE· 
GROND OP DE ONBEVOEGDVERKLARING 
VAN HET STRAFGERECHT OM UITSPRAAK. 
TE DOEN OVER DE RECHTEN VAN DE VER· 
ZEKERAAR TEGEN DE VERZEKERDE. -
VoORZIENING ONMIDDELLIJK ONTVAN· 
KELIJK. 

3° VERZEKERINGEN. - VERPLICHTE 
AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING IN· 
ZAKE MOTORRIJTUIGEN. - VRIJWIL· 
LIGE TUSSENKOMST VAN DE VERZEKE· 
RAAR VOOR HET STRAFGERECHT. -
RECHTEN VAN .DE VERZEKERAAR TEGEN 

DE VERZEKERDE, WAARVAN DIT GE· 
RECHT GEEN KENNIS KAN NEMEN. -
BEGRIP. 

1 o en 2o D e ve7·zeke1·aa?· van cle btwge?'· 
?'echtelijke aanspmlcelijkheicl van de 
be,lclaagde inzake moton·ijtttigen, wiens 
v1·~jwillige tussenlcomst in hoge1· bm·oep 
is toegelaten · tot bindendve?·lcla1·ing van 
het a?'?'est, cloch niet ontvankelijlc is ve?'· 
klaanl in zove?'?'e zij e1·toe stTekt om t.a.v. 
de btu·ge1·l~jlce JJa?'t~j en van de belelaagde 
te cloen beslissen dat op het ogenblile van 
het ongeval de aan deze veTschttldigde 
deleking gescho1·st was, wegens niet
betaUng van de JJ?'emies, lean zich 
onmiclclellijle in cassatie voo1·zien tegen 
cleze beslissing, wellce geg1·ond is op de 
onbevoegdve7·lcla1·ing van het stm:fge1·echt 
om ttitsJJ?·aale te doen oveT de 1·echten die 

(1) Raadpl. cass., 17 november 1958 (Bttll . 
en PAsrc., 1959, I, 278) en 19 maart 1973 
(A>T. cass., 1973; biz. 707). 

(2) Raadpl. cass., 7 maart 1962 (Bull. en 
PASIC., 1962, I, 766); 22 mei 1967 (A1'1'. cass., 

de ve1·zelee1·aa1· lean doen gelden tegen
OVe?' de ve1·zelee1·de of de ve1·zelee1·ingne
me7· (1). (Art. 416 Sv.; art. 9 wet van 
1 juli 1956.) 

3° De vm·zeke7·aa1· van de bu1·ge1'1·echteliJ.lee 
aansJJmleeli.fleheicl van de belelaagcle 
inzalee moto?Tijtuigen die, zonde1· het 
bestaan of de cl1·aagwijdte te betwisten van 
de vm·zelee?·ingsoveTeenkomst die hem 
ve1·bond met zijn ve1·zekenle, v1·ijwil
lig tttssenleomt om t.a.v. de bm·ge?'lijlee 
pa1·tij en de beklaagcle te cloen beslissen 
dat cleze op het ogenblik van het ongeval 
geen 1·echt mem· had op de delelcing, we
gens niet-betaling van de p1·emies, doet 
aldtts tegen zijn ve1·zelcenle een ?'echt 
gelclen waa1·ove1· het st?·afgm·echt geen 
ttitspmak kan doen (2). (Art. 9 wet van 
1 juli 1956.) 

(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « COBECA "• 
T. PETIT, WEDUWE LEvEQUE, ECHT· 
GENOTEN ROUSSEAU· LEVEQUE EN INFO· 
SINO.) 

ARREST (ve1·taling). 

HET HOF;- Gelet op h et bestreden 
arrest, op 16 mei 1973 gewezen door h et 
Hof van beroep te Brussel ; 

Overwegende dat eiseres verklaard 
heeft afstand te doen van haar voorzie
ning, behalve voor zover deze « gericht 
is tegen de beslissing waa.rbij het hof van 
beroep zich onbevoegd heeft verklaard 
om uitspraak te doen op de vrijwillige 
tussenkmnst van eiseres" en behoudens 
haar recht later opnieuw cassatieberoep 
in te stellen tegen de overige beslissir.gen 
van het arrest ; 

Overwegende dat de voorziening in 
werkelijkheid gehandhaafd "ordt tegen 
de beslissing waarbij de vrijwillige tussen
komst in hoger beroep van eiseres niet 
ontvankelijk worclt verlda.ard, voor zover 
zij ertoe strekt t e doen beslissen dat d e 
door eiseres aan haar verzekerde ver
schuldigde dekking van aansprakelijk
h eid ten tijde van h et ongeval wegens 
niet-betaling van de premie geschorst was 
en te cloen beschildmn dat die schorsing 
aan de burgerlij ke partijen kan worden 
tegengeworpen ; 

Overwegende clat die beslissing met 

1967, blz. 1139); 16 oktober 1967 (ibicl., 
1968, biz. 238); 29 februari 1972 (ibicl ., 1972, 
biz. 600) en 27 februari 1973 (ibicl., 1973, 
biz. 634). 
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name hierop gegrond is dat eiseres niet 
kan tussenkomen om het geschil tussen 
haar en haar verzekerde over de schor
sing van de aansprakelijkheidsdekking 
bij het hof van heroep aanhangig te 
maken; 

Overwegende dat het hof van beroep 
aldus artikel 9 toepast van de wet van 
1 juli 1956 betreffende de verplichte 
aansprakelijkheidsven:ekering inzake 
motorrijtuigen, volgens hetwelk het straf
gerecht niet bevoegd is om uitspraak te 
doen over de rechten die de verzekeraar 
kan doen gelden tegenover de verzekercle 
of de verzekeringnemer ; 

Dat dienaangaande de beslissing gewe
zen is inzake bevoegdheid en dat daaren
tegen onmiddellijk voorziening open
stand; 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van artikel 9 van de wet van 1 juli 
1956 betreffende de verplichte aansprake
lijkheiclsverzekering inzake motorrijtui
gen, 

dooTdat, na te hebben vastgesteld dat 
e iseres in de zaak vcijwillig was tussenge
komen voor het h of van beroep, dat zij 
bij conclusie aanvoerde dat de verschul
digde dekking van de aansprakelijkheid 
van haar verzekerde wegens niet-beta
ling van de premie geschorst was op het 
ogen blik van het ongeval en dat zij het 
hof van beroep verzocht te zcggen dat 
genoemde schorsing van de dekking aan 
de burgerlijke partijen kon worden tegen
geworpen, het bestreden arrest beslist dat 
de tussenkomst van eiseres in die mate 
niet ontvankelijk is, op grond dat de 
vrijwillige t.ussenkomst van de verzeke
raar v66r het hof van beroep slechts ten 
gevolge kan hebben da.t de te wtjzen 
beslissing h em kan worden tegengewor
pen, dat dergelijke tussenkomst enkel 
str ekt tot bewa.ring van recht en onder
stelt dat de vrijwillig tussenkowende 
partij optreedt ter verdediging van de 
rechten van de verzekerde bij wie zij 
zich komt voegen, dat hier de tussen
komst van eiseres niet zodanig karakter 
vertoont en dat zij integendeel de tussen
komende parti.i stelde tegen haar verze 
kerde bij wie zij zich beweerde te voegen, 

tenvijl, luidens artikel 9 van voornoem
de wet va.n 1 juli 1956, wanneer de burger
lijke vordering tot herstel van de door een 
motorrijtuig veroorzaa.kte schade tegen 
de verzekerde wordt ingesteld voor het 
stra.fgerecht, de verzekeraar vrijwillig 
kan tussenkomen, onder clezelfde voor
waarden als zou de vordering voor het 
burgerlijk gerecht gebra.cht zijn, hoewel 

het strafgerecht geen uitspraak kan doen 
over de rechten die de verzekeraar kan 
doen gelden tegenover de verzekerde of 
de verzekeringnemer ; waaruit volgt dat, 
aangezien uit de bewoordingen zelf 
van het bestreden arrest blijkt dat de 
tussenkomst van eiseres er niet toe strek
te een beslissing te doen wijzen over een 
r echt dat eiseres tegen haa.r verzekerde 
zou hebben doen gelden, het strafgerecht 
bevoegd was om uitspraa.k te doen over 
het geschil opgeworpen door de tussen
komst van eiseres : 

Overwegende dat, zonder het bestaan 
of de draagwijdte te betwisten van de 
verzekeringsovereenkomst die haar ver
bond met haar verzekercle, eiseres aan
voerde dat laatstgenoemde haar verplich
tingen niet was nagekomen, inzonderheid 
met betrekking tot de betaling van de 
premiss, en beweerd e dat de dekking van 
de aansprakelijkheid waartoe zij zich 
ha.d verbooden, op het ogenblik van bet 
ongeval geschorst was; 

Overwegende dat, door vrijwillig tussen 
te komen om haar verzekerde vervallen 
te doen verklaren van de in de overeen
komst bedongen aansprakelijkheidsdek
king, eiseres, in strijd met wat het middel 
aanvoert, tegen haar verzekerde h et 
recht deed gelden om in "oorkomend 
geval de nakoming van haar eigen ver
plichtingen te weigeren, over welk recht 
het strafgerecht geen uitspraak mocht 
doen, krachtens artikel 9 van de wet 
van 1 juli 1956' waarbij de bevoegdheid 
van dit gerecht wordt beperkt tot de 
vrijwaring van de belangen van de 
bm·gerlijke partij en van de verzekerde ; 

Dat het middel dus niet kan worden 
aangenomen ; 

Om die redenen, decreteert de gedeel
telijke afstand van de voorziening; 
verwerpt de voorziening voor het overige; 
veroordeelt eiseres in d e kosten. 

14 januari 1974. - 2e kamer. 
V oo1·zitte1·, Baron Richard, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, 
de H. Legros. - Gelijklttidende conclusie, 
de H. Delange, advocaat-generaal. 
Pleite1·, de H. Bayart. 
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ze KAMER. - 15 januari 197 4. 

VOORZIENING IN CASSATIE. 
PERSONEN l!EVOEGD OM ZICH IN CAS
SATIE TE VOORZIEN. - STRAFZA.KEN . 
- JEUGDBESCHERlVIING. - ARREST 
VAN DE JEUGDKA.MER VAN HET HOF VAN 
BEROEP WAA.RBIJ WORDT VASTGhSTELD 
DAT DE MINDERJA.RIGE VOOR WIE DOOR 
DE JEUGDRECHTER EEN lVIA.A.TREGEL 
IS BEVOLEN, MEERDERJA.RIG IS GEWOR
DEN. - BESLISSING DIE INSLUIT DAT 
DE lVIA.A.TREGEL NIET J\ffiER BESTA.A.T. 
- VOORZIENING VAN DE 1\>IINDERJA.RIGE 
DIE lVIEERDERJA.RIG IS GEWORDEN. 
NIET-ONTVA.NKELIJKHEID. 

Niet ontvanlcelijk wegens het ontb1·elcen van 
belang is de voo1·ziening van de rninde1·
.im·ige, die rneenle1'ja1·ig is gewo1·den, 
tegen het a?Test van de jettgclkarne1· van 
het hof van be1·oe1J waa1·bij deze rnee1·
de1'jm·igheid wonlt vastgesteld ; cleze 
vaststelling slttit in dat de dooT de 
jettgcl?·echte?' bevolen rnaat1·egel niet rnem· 
bestaat (1) . 

(u ... TH .) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op de arcesten 
van dit Hof van 4 mei 1971 en 20 juni 
1972 (2); 

Gelet op het .bestreden arrest, op 16 ok
tober 1973 door de j eugclkamer van het 
Hof van b eroep te Luik in de zaak 
U ... Y. na verwijzing gewezen; 

Overwegende dE t de j eugdrechter in 
hoger beroep ter zake diende kennis te 
nemen van het hoger beroep door Piser 
ingesteld t egen een b eslissing van 
14 augustus 1970 van de Jeugclrechtbank 
te Mechelen, gewezen op een vordering 
van de Procu.relU' des Konings stelmende 
op artikel 36, 2°, van de wet van 8 april 
1965 betreffende de jeugdbescherming, 
beslissing waarbij bevolen werd, bij 
voorlopige Inaatregel, de minderjarige 
U ... Y. toe te vertrouwen aan pater 
Walter Pil onder toezicht van een afge 
vaardigde bij de jeugdrechtbank ; 

Overwegende dat h et bestreden arrest 
vaststelt dat U... Y. meerderjarig is 

(1) Raaclpl. cass., 6 november 1973, sttp1·a, 
biz. 270 . 

(2) A1'1', cass., 1()71, biz. 868, en 1972, 
biz. 1001. 

geworden sedert 26 september 1972 
en hieruit voortvloeit dat d e jeugdrech
ter in hager beroep ge~n bevoegclheid 
meer h eeft om van het gecling kennis te 
ne1nen ; 

Overwegende dat deze beslissing in
houdt dat de ten overstaan van U ... Y. 
bevolen maatregel niet meer bestaat 
overeenkomstig artikel 37, 40, van voor
melde wet sede.rt de datlm1 waarop hij 
meerderj arig werd ; 

Overwegende dat eiser d erhalve geen 
belang m eer heeft om zich tegen het arrest 
in cassatie te voor7ien, zodat de voorzie: 
ning onontvankelijk is; 

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

15 januari 1974. - ze kamer. 
Voo?·zitte?', d e H. Wauters, raadsheer 
WE·arnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, 
de H. Versee.- Gelijkltticlende conclusie, 
de H. Charles, advocaat-gene.raa.l. 
Pleite1·, de H. Fobe (vF- n de balie te 
Brussel). 

Op dezelfde dag is een arrest in dezelfde 
z in gewezen in zake U... Th. en 
en U .. . H. op een voorziening in cessPtie 
van U .. . Th. tegen een arrest van het
zelfde hof van dezelfde datum. 

2e KAII-IER. - 15 januari 1974. 

1° VOORZIENING IN CASSATIE . 
PERSONEN BEVOEGD OlVI ZICH IN CAS 
SATIE TE VOORZIEN. - STRAFZA.KJ!,N: 
- JEUGDBESCHERMING. - ARREST 
WA.A.RBIJ DE GEZA.J\ffiNLIJKE CONCLUSIE 
VAN DE ElSER EN VAN ZIJN VADER 
WERD INGEWILLIGD. - VOORZIENING 
VAN DE J\UNDERJ.A.RIGE EN VAN ZIJN 
VADER. - NIET-ONTVANKELIJKHEID. 

2° BETICHTING VAN VALSHEID. 
STRAFZA.KEN. - JEUGDBESCHERMING. 
- VERZOEKSCHRIFT TOT BETICHTING 
VAN VALSHEID TOT STAVING VAN EEN 
CASSATJEBEROEP. - NIET-ONTVANKE
LIJKHEID VAN HET CASSATIEBEROEP. -
NmT-ONTVANKELIJKHEID VAN HET 
VERZOEKSCHRIFT. 

I 0 N iet ontvanlcelijlc we gens het ontb1·elcen 
van belang is de voo?·z,:ening van de 
rninde1'ja1·ige en van zijn vade?" tegen 
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een an·est waa1·bij httn gezamenlijke 
conclttsie we1·d ingewilligd (1). 

:2o Niet ontvankelijk is het ve?·zoelcsclwift tot 
betichting van valsheid tegen ve?'meldin
gen van het p1'0ces-vm·baal van de te?·echt
zitting van de jettgdlcame?' van het hoj 
van be1·oep, wannee1· het cassatiebe1·oep 
tot staving waaTvan de eise1· clit ve?·zoelc
sch?'ijt heejt ingediend, niet ontvankelijk 
is (2) . 

(u ••• TH. EN U ... R.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op de arresten 
van dit Hof van 4 mei 1971 en 20 juni 
1972 (3); 

Gelet op het b estreden arrest, op 16 ok
tober 1973 door de jeugdkamer van het 
Hofvan, beroep te Luik, in de zaak U ... R. 
na verwijzing gewezen ; 

Overwegende dat de jeugdrechter in 
hoger beroep ter zake diende ke1mis te 
nemen van het hoger beroep door eiser 
ingesteld tegen een beslissing van 14 au
gustus 1970 van de J eugdrechtbank te 
Mechelen, gewezen op een vordering van 
de Procureur des Konings steunende op 
artikel 36, 2°, van de wet van 8 april J 965 
betreffende de jeugdbescherming, be
slissing waarbij bevolen werd bij voor
lopige maatregel de minderjarige U ... R. 
toe te vertrouwen onder toezicht van 
een afgev::>ardigde bij de jeugdrechtbank 
as.n zijn broeder G. ; 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
na het hoger beroep van eerste eiser 
ontvankelijk te hebben verklaard·, voor
noemde beslissing te niet doet en, het 
geding aan zich trekkend, er zich toe 
.beperkt voor recht te zeggen dat de 
minderjarige U .. . R. onder het toezicht 
van zijn vader, eerste eiser, zal blijven; 

· Overwegende dat het aldus de conclusie 
bewilligt die door de eisers samen voor 
de jeugdkamer van h et hof van beroep 
werd genomen; 

Overwegende d::>t de voorzieningen van 
de eisers die aldus bekomen wa.t zij vroe
gen, bij gebrek aan belsng niet ontvanke
lijk zijn; 

Overwegende dat eiser U ... R. op 

(1) ' Zie het voorgaand arrest. 
(2) Raadpi. cass., 28 maart 1960 (Bttll. en 

PASIC., 1960, I, 878) en 4 december 1972 
. (A1·r. cass., 1973, blz. 333) . 

(3) A1'1'. cass., 1971, blz. 868, en 1972, 
blz. 1001. 

20 november 1973 ter griffie van het Hof 
een verzoekschrift tot betichting van 
valsheid heeft ingediend waarbij bepaal
de als vergissingen best empelde onju.ist
h eden in het proces-verbaal van _de zitting 
van 25 september 1973 van het Hof van 
beroep te Luik worden aangeklaagd ; 

Overwegende dat, nu de voorzienmgen 
van de eisers niet ontvankelijk zijn, 
h et cassatiegecling geen invloed kan heb
ben op de beslissing van het bestreden 
arrest, in zoverre zij op U ... R. betrek
lcing heeft; dat deze vordering tot be
tichting van vDlsheid d erhalve insgelijks 
wegens h et ontbreken van belang niet 
ontvankelijk is ; 

Om die redenen, v erwerpt de voorzie
ningen ; veroordeelt de eisers in de kos
ten ; verwerpt de valsheidsvordering en 
veroordeelt U ... R. in d e kosten ervan. 

15 januDri 1974. .:.___ 2e kamer. -
VooTzittm·, de H. Wauters, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, 
d e H. Versee. - Gelijlcluidende conclusie, 
de H. Charles, advocaat-generaal.- Plei
te?', de H. Fobe (van d e balie te Brussel). 

2e KAMER. - 15 januari 1974. 

1° RECHTEN VAN DE VERDEDI 
GING. - STRAFZAK:im. - JEUGD
BESCHERllilNG . - VADER VAN EEN 
lli!NDERJARIGE VOOR WIE DOOR DE 
JEUGDRECHTBANK EEN lliAATREGEL IS 

GENOll'lEN EN DIE ZICH OVER DE ZAAK 
TEN GRONDE VOOR DE RECHTER ' IN 
HOGER BEROEP HEEFT VERDEDIGD, 

ZONDER AAN TE VOEREN DAT DE 
GEVOLGDE PROCEDURE ZIJN RECHTEN 
VAN DE VERDEDIGING HEEFT GESCHON
DEN.- SCHENDING AANGEVOERD VOOR 

RET HoF. - NIET-ONTVANKELIJK
HEID. 

2° RECHTERLIJKE QRGANISATIE. 
- SAllmNSTELLING VAN DE RECHT

BANK. - WETTELIJKE VERIDNDERING. 
- BEGRIP. 

1 o De vade?' van een mincle?jaTige voo1· wie 
dam· de jettgdTechtbank een maat1·egel 
is genomen, is niet ontvankelijk om voo1· 
het H of te bewe1·en clat zijn ?'echten van 
cle vm·dediging zijn geschonclen doo1· 
de p1'0cedtt?'e die de ?'echte?' .in hogeT 
be1·oep heejt gevolgd, wannem· hij zich 
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ten g1·onde heeft ve1·dedigd zondm· een 
de1·gelijke schending in te ?'oepen (1). 

2° De tegenwo01·digheid in het gm·echts
gebouw en de taalkennis van een magis
t?·aat die no1·maal als ?'echte?' in de 
jeugcl?·echtbank opt1·eedt, nemen niet 
weg dat hij wettelijk lean ve1·hinde1·d zijn 
een zaalc te behandelen. (Artt. 319 tot 
323 G.W.) 

(U .. . TH.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op de arresten 
van dit Hof van 4 mei 1971 en 20 jtmi 
1972; 

Gelet op het bestreden arrest, op 
16 oktober 1973 door de jeugdkamer van 
het Hof van beroep te Luik in de zaak 
U ... J. na verwijzmg gewezen; 

Overwegende dat de jeugclrechter in 
hager beroep ter zake diende kennis te 
nemen van het hager beroep door eiser 
ingesteld tegen een beslissing van 14 au
gustus 1970 van de Jeugdrechtbank te 
Mechelen, gewezen op een vordering van 
de Procurem· des Konings stetmende op 
artikel 36, 2°, van de wet . van 8 april 
1965 betreffende de jeugdbescherming, 
beslissing waarbij bevolen werd bij voor
lopige maatregel de minderjarige U .. . J. 
onder toezicht van een afgevaardigde 
bij de jeugclrechtbank toe te vertrouwen 
aan p~?ter Walter Pil te Mechelen; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schencling van de a,rtikelen 94 van de 
Grondwet, 102, 106, 109, 112, 316 en 
321 van het Gerechtelijk Wetboek, 
1 van de wet van 20 april1874 op de voor
lopige hechtenis, 3 van het koninklijk 
besluit van 20 oktober 1970, zoals 
gewijzigd b1j artikel 1 van het koninklijk 
besluit van 18 december 1972, 31 van 
de wet van 15 juni 1935 op het taalge
bruik in gerechtszaken, 46, 54, 55, 
lid 2, en 62 van de wet van 8 april 1965 
op de jeugdbescherming, en van het alge
meen rechtsbeginsel non bis in idem 
in strafzaken, 

cloorclat eiser, gedagvaard om op dins
dag 25 september 1973 voor de vijfde 
correctionele kamer van het hof van be
roep, a,ls " jeugdrechtbank in beroep » 
betiteld, te verschijnen, op dezelfde dag 
aldaar werd afgehaald om voor de Eerste 

(1) Cass., 29 januari 1973 (Arr. cass., 
1973, blz. 544). 

V oorzitter van het hof van beroep te 
verschijnen, en deze de zaak behandelde 
zetelend ter vervanging van de jeugd
rechter in beroep, wettelijk belet, 

en do01·dat bij een afzonderlijk arrest 
uitspraak werd gedaan over de voodopige 
maatregel genomen ten overstaan van 
u ... J., 

tenvijl, eerste onclenleel, eiser er zich 
had 1nogen aan verwachten op een maan
dagmorgen voor de tiende kamer van het 
hof van beroep te moeten verschijnen, nu 
het reglement van het Hof van beroep te 
Luik, vastgelegd bij koninklijk besluit 
van 20 oktober 1970, waarvan het arti
kel 3 · gewijzigd werd bij koninklijk 
besluit van 18 december 1972, bepaalt 
dat er een tiende kamer als jeugdkamer 
ftmgeert op de maandagmorgen, en 
de zaken worden verdeeld door de 
Eerste V oorzitter overeenkomstig het 
reglement; 

tweede oncle?·cleel, de tiende kamer voor
gezeten wordt doo1· raadsheer De CDlme, . 
dienstdoende jeugdrechter in beroep ; 
deze magistraat op bewuste dag op het 
gerechtsgebouw aanwezig wr.s en als 
magistraat fungeerde en dus niet wette
lijk verhinderd was ; hij echter niet 
de drie talen machtig is die in het ressort 
van de jeugdkamer te Luik gebruikt 
worden ; indien hij de N ederlandse taal 
met machtig was, hij een beroep hacl 
kmmen doen op een beiidigd vertaler ; 
het Gerechtelijk Wetboek niet bepaalt 
dat bij een beweerde wettelijke verhin
dering van een magistraat van het hof, 
de Eerste Voorzitter zelf diens plaats 
zal innemen; artikel 210 ven dit wetboek 
integendeel voorschrijft dat bij verhinde
ring van de titularis van de jeugdkamer 
van beroep, de Eerste Voorzitter een 
plaatsvervanger aanwijst; dat welis
waar de Eerste Voorzitter zich'kan beroe
pen op artikel 112 van het Gerechtelijk 
Wetboek dat hem toelaat, hoewel hij 
gewoonlijk de eerste kamer voorzit, ook 
de andere kamers voor te zitten, wa.n
neer hij het geraden acht; uit de proce
dure echter niet blijkt dat hij de zaken 
U ... zelf heeft willen beoordelen omdat 
hij het geraden achtte, maar dat hij heeft 
verkozen het middel aan te wenden van de 
wettelijke verhindering ; verzoeker niet 
enkel het bewijs aanbiedt dat het om 
een onwettelijke verhindering ging, maar 
dat noch artikel 210 noch artikel 321 
van het Gerechtelijk vVetboek aan 
de Eerste Voorzitter iets anders toelaten 
dan in de aanduiding van de plaats
vervanger te voorzien ; 
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de1·de onde1·deel, de jeugdrechter te 
Mechelen op 14 augustus 1970 bij een 
enkele beslissing uitspraak deed over de 
voorlopige maatregelen inzake U .. . R. 
·en U ... J., en zonder splitsing van de 
twee gevallen, noch v66r, :i:wch tijdens 
de debatten, noch in de latere arresten, 
er nu twee afzonderlijke arresten werden 
uitgesproken, waarbij achtereenvolgens 
twee onderscheiden keren de beroepen 
beslissing vernietigd werd, zodat · de 
Euste V oorzitter aanleiding geeft tot 
contraneteit van vonnissen, en schencling 
van de kr~tcht van het gewijsde en van 
de regel non bis in idem vermits hij 
eenzelfde maatregel door twee arresten 
telkens opnieuw geheel vernietigt : 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat de in het onderdeel 
ontwikkelde griefniet voor de jeugcllmmer 
werd ingeroepen en uit cle va.ststellingen 
van het arrest blijkt dat eiser zich over 
de grond van de :mak heeft verdedigd ; 

Dat het onderdeel niet ontvankelijk is ; 

Wat het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat, ook al waren cle 
door eiser aangevoerde beweringen nopens 
de aanwezigheid op het gerech~sgebouw 
en nopens de taalkennis van de dienst
doende jeugdrechter in beroep bewezen, 
zij niet tot gevolg zouden hebben dat 
deze rnagistraat niet wettelijk verhinderd 
was orn de zaak te behandelen op de dag 
waarop ze was vastgesteld ; 

Da.t het onderdeel niet kan aangeno
rnen worden ; 

W at het derde onderdeel betreft : 

Overwegende dat over de 7aak betref
fende U ... J. reeds bij een afzonderlijk 
arrest werd beslist op 26 januari 1972 
door de jeugdkamer van· het Hof van 
beroep te Gent, alsmede bij arrest van 
dit Hof van 20 juni 1972 waarbij de zaak 
naar het Hof van beroep te Luik werd 
verwe:ren ; da.t in strijd met wat in het 
onderdeel wordt voorgehouden, de zaak 
U ... J. reeds gesplitst was v66r de behan
deling voor de jeugdkamer te Luik ; 
dat eiser zich aldaar over de grond van 
de :ra.ak heeft verdedigd zonder desbe
treffend enige grief in te roepen ; 

Dat het ondercleel niet kan aangeno
rnen worden ; 

Overwegende dat de substantiiile of 
op straffe van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefcl en dat 
de beslissing overeenkomstig de wd is ; 

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

15 januari 1974. - 2e kamer. -
Vom·zittm·, de H. Wauters, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - VeTslaggeve1·, 
de H. Versee. - Gelijkluidenrle conclttsie, 
de H. Charles, advocaat-generaal. -
Pleite1·, de H. Fobe (van de balie te Brus
sel) . 

2e KAMER. - 15 januari 1974. 

1 o AANRANDING VAN DE EER
BAARHEID EN VERKRACHTING. 
- AANRANDING VAN DE EERBAARHEID 
MET GEWELD OF BEDREIGING GEPLEEGD 
OP MEERDERJARIGEN. - 0NWETTE
LIJKE GELDBOETE. 

2° CASSATIE. - OMVANG. - STRAF
ZAKEN. - 0NWETTELIJKE GELDBOETE . 
- VOLLEDIGE VERNIETIGING EN VER
WIJZING. 

3° cASSATIE. - 0MVANG. - STRAF
ZAKEN. - NIET BEPERKTE VOORZIE
NING IN CASSATIE VAN DE BEKLAAGDE. 
- VERNIETIGING VAN DE BESLISSING 
OP DE STRAFVORDERING. - VERNIETI
GING DIENTENGEVOLGE VAN DE EIND
BESLISSINGEN OP DE TEGEN HEM 
INGESTELDE BURGERLIJKE RECHTSVOR
DERINGEN. 

1° De aam·anding van de ee?·baa?·heid 
met geweld of bed1·eiging gepleegd op 
mee?·de?'}a?·igen wo?·dt gest?·aft met een 
gevangenisst1·aj van zes maanden tot 
een faa?' ; de ve?·oo?·deling tot een geld
boete die tegelijk met de hoofdgevangenis
st?·af is uitgesp?·oken, is de?'lwlve onwet
telijk (1). 

2° De ve?·nietiging van een beslissing 
wegens de onwettelijkheid van de geld
boete, die samen met de hoofdgevangenis
st?'af is ~titgesp?'Olcen, is een volledige 
ve1·nietiging en geschiedt met ve1·wij
zing (2). 

3o De ve1·nietiging, op de niet bepe1·kte 
voo1·ziening van de beklaagde, van de 

(1) Cass., 25 januari 1967 (Arr. cass., 1967, 
blz. 645). 

(2) Cass., 8 december 1970 (Ar1·. cass., 
1971, blz. 350). 
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ve?·oo?·deling op de stmjvo?·de?·ing b1·engt 
de ve1·nietiging mede van de eindbeslis
singen op de tegen hem ingestelde bur
gerlijlce ?'echtsvO?·deringen, die het gevolg 
zijn van de ee1·ste ( 1). 

(SOENENS, T. GOSSIJE, DE MEULENAERE 
EN « NATIONALE BOND DER LIBERALE 
MUTUALITEITSFEDERATIEN VAN BEL· 
Gill >>.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 13 juni 1973 gewezen door het 
Hof van beroep te Gent ; 

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

Over het middel ambtshalve afgeleid 
uit de schencling van de artikelen 373, 
lid 1, 377, lid 4, en 85, lid 3, van het 
Strafwetboek : 

Overwegende dat eiser vervolgd werd 
om, te Sint-Amanclsberg, op 22 jcmi 1972, 
A) aanrancling van de eerbaarheid met 
geweld of beclreiging te hebben gepleegcl 
op de persoon van D e Meulenaere 
Jeanine, met de omstandigheid dat de 
schulclige behoort tot degene die over 
het slachtoffer gezag hebben B) opzette
lijk verwonclingen of slagen te hebben 
toegebracht aan De Meulenaere Jeanine, 
welke een ziekte of ongeschiktheicl tot 
het verrichten van persoonlijke arbeid 
ten gevolge hebben gehacl; 

Overwegencle dat, na te hebben ver
klaard clat 1° de feiten bewezen zijn, 
2° het misclrijf sub littera B een element 
is van het misclrijf sub littera A, zoclat 
voor deze beicle misdrijven slechts een 
straf client uitgesproken te worden, 
namelijk de zwaarste, €m 30 dat verzach: 
tencle omstancligheclen clienen in aan
merlcing te worden genomen, het bestre 
clen arrest eiser veroordeelt tot een 
gevangenisstraf van clrie maanclen en tot 
een gelclboete van 100 frank alsmecle 
tot ontzetting van de rechten genoemd 
in artikel 31, leden 1, 3, 4 en 5, van het 
Strafwetboek, clit voor een termijn van 
vijf jaar; 

Overwegencle clat de zwaarste straf die 
is welke voor de telastlegging A door 
de artikelen 373, lid 3, en 377, lid 4, 
is bepaalcl, met name een gevangenisstraf 
van twaalf maanden tot vijf jaar; 

Overwegencle clerhalve clat, zelfs zo 

(1) Cass., 4 clecember 1973, supm, biz. 384. 

bij aanneming van verzachtende om
stancligheden een gevangenisstraf werd 
uitgesproken die kleiner is dan de zoeven 
vermelcle minimumstraf, de veroorcleling 
tegelijkertij d tot een gevangenisstraf en 
een geldboete onwettelijk is ; dat de on. 
wettelijkheid van deze elementen van de· 
toegepaste straf de onwettelijkheid van de 
gehele straf en meteen van de veroor
deling meebrengt ; 

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

Overwegende dat de vernietiging van 
de beslissing op de strafvordering de 
vernietiging meebrengt van de beslissin
gen op de civielrechtelijke vorcleringen, 
die het gevolg zijn van de eerste ; 

Om die reclenen, vernietigt het bestre
den arrest; beveelt clat van clit arrest 
melcling zal worden gemaakt op de kant 
van. d e vernietigcle beslissing ; laat de 
kosten ten laste van de Staat ; verwijst 
de zaak naar het Hof van beroep te 
Brussel. 

15 januari 1974. - 2e kamer. -
Voo?·zitte?', de H. Wauters, raaclsheer 
waarnemencl voorzitter. - Ve1·slaggeve1', 
de H. Versee. - Gelijlcluidencle conchtsie, 
de H . Charles, advocaat-generaal . 

3e KAMER. - 16 januari 1974. 

10 SOCIALE ZEKERHEID. -BESLUIT· 
WET VAN 28 DECEMBER 1944 BETREF· 
FENDE DE MAATSCHAPPELIJKE ZEKER· 
HElD DER ARBEIDERS, ARTIKEL 3. -
BESLUIT VAN DE REGENT VAN 16 JA· 
NUARI 1945 BETREFFENDE DE WERKING 
VAN DE RIJKSDIENST VOOR lliAAT· 
SCHAPPELIJKE ZEKERHEID, ARTIKEL 1 
EN 2.- .AANlliOEDIGINGS· EN ANCIEN· 
NITEITSPREMIES DOOR DE WERKGEVER 
VRIJ TOEGEKEND. - PRElVIIES DIE 
LIBERALITEITEN ZIJN EN GEEN LONEN 
WAAROP BIJDRAGEN VOOR DE MAAT· 
SCHAPPELIJKE ZEKERHEID WORDEN GE· 
HEVEN. 

2° SCHENKINGEN EN TESTAMEN
TEN. - GIFT. - BEGRIP. 

1° Aanmoecligings- of ancienniteitsp?·e
mies doo?' de we?·lcgeve?' vrij toegelcend 
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aan de we?·kneme1·s, zonde1· dat deze 
e1·toe ge1·echtigd zijn de betaling e1·van 
in ?'echte te eisen, cl1·agen het km·akte1· 
van libemliteiten en niet van lonen 
waa?'Op bijdmgen voo1· de maatschap
pelijke zeke1·heid w01·den geheven (1) . 
(Art . 3 besluitwet van 28 december 
1944 betreffende de maatschappelijke 
zekerheid der arbeiders ; artt. 1 en 2 
besluit van de Regent van 16 januari 
1945 betreffende de werking van de 
Rijksdienst voor maatschappelijke ze
kerheid.) 

2o Een libe1·aliteit lean een van ham· 1·edenen 
of zeljs haa1· oo1·zaalc vinden in een 
doo1· cle begijtigcle gep1·estem·cle a1·beicl (2) ; 
zij ve?'liest ham· lca?·alcte?' niet cloo·r het 
jeit clat zij, na te zijn aangelconcligcl, 
we?'cl ttitgevoenl. 

(RIJKSDIENST VOOR MAATSCHAPPELIJKE 
ZEKERHEID, T . NAAll'l.LOZE VENNOOT 
SCHAP "LES PAPETERIES DE GENVAL ll.) 

ARREST (ve1·taling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 28 september 1972 in hager 
beroep gewezen door de Rechtbank van 
eerste aanleg te Brussel ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
cling van de artikelen 3 van de besluitwet 
van 28 december 1944 betreffende de 
maatschappelijke zekerheid der arbeiders 
(genoemd artikel 3 gewijzigd bij artikel 33 
van de wet van 12 juli 1957, bij artikel 1 
van het koninklijk besluit van 13 april 
1960, bij artikel 16, 1°, van de wet van 
22 februari 1960 en bij artikel 1 van het 

(1) Raadpl. cass., 26 juni 1959 (Bull. en 
PASIC., 1959, I, 1109), 16 november 1963 
(ibid., 1964, I, 27-9) en 15 april 1966 (ibid., 
1966, I, 1038). 

Over het begTip bezoldiging, cfr. cass., 
14 maart 1940 (Bull. en PASIC., 1940, I, 92), 
23 maart 1953 (ibid., 1953, I, 560), 13 fe
bruari 1959 (·ibid., 1959, I, 601) en 3 november 
1961 (ibid ., 1962, I, 260) . 

.A. COLENS, Le contmt d'em11Zoi, uitg. HJ73, 
nrs . 23, 24 en 32 ; LEGER t.n CROCKAERT, 
Le cont1·at d'emploi, uitg. 1923, ru·s. 257 en 
258; P. HoRION, Tmite des accidents dtt 
travail, uitg. 1964, ru·s. 60?, 608, 609 en 613; 
V AJ.'< GOETHEM, W. LEERS en R. GEYSEN, 
D1·oit de la secu1·ite sociale, blz. 55 ; Repe1·t. 
p1·at. d1·. beige, Bijv., v° Contmt de tmvail et 
cont?·at d'emploi, nrs. 318, 332, 335 en 340. 

CASSATIE, 1974. - 18 

koninklijk besluit van 23 maart 1961), 
1 en 2 van het besluit van de Regent 
van 16 januari 1945 betrefferide de wer
king van de Rijksclienst voor Maatschap
pelijke Zekerheid (genoemd artikel 1 
gewijzigd bij artikel 1 van het koninklijk 
besluit van 12 .juli 1952 en bij artikel 1 
van het koninklijk besluit van 15 jtmi 
1953, genoemd artikel 2 gewijzigd bij 
artikel 1 van het koninklijk besluit van 
21 maart 1953 en bij artikel 1 van het 
koninklijk besluit van. 30 maart 1957), 
1 van de wet van 10 maart 1900 betref
fende de arbeidsovereenkomst, 5 en 5bis 
van de wetten betreffende de bedienden
overeenkomst, gecoiirdineerd op -20 juli 
1955, 893, 894, 1107, 1134, 1135 van het 
Burgerlijk vVetboek en 97 van de Grand
wet, 

cloonlat, hoewel het vonnis in feite 
heeft vastgesteld dat de aanmoedigings
en ancienniteitsprernies die verweerster 
aan haar bedienden en werklieden betaalt, 
werden berekend volgens berekenings
formules die door de leiders naar gelang 
van. de gepresteerde arbeid werden vast
gelegd, daarna aan de ondernemingsraad 
werden voorgelegd en bij dienstorder 
werden bekendgemaakt, het vonnis ech
ter beslist heeft dat de ancienniteits
premies (werklieden en beclienden) en de 
aanmoedigingspremies (bedienden) die 
tijdens de jaren 1962 en 1963 door ver
weerster aan haar personeelsleden werden 
betaald, geen bestanddeel van het per
soneelsloon in de zin van artikel 3 van 
de besluitwet van 28 december 1944 
uitmaakten en dientengevolge de rechts
vordering in beginsel gegrond heeft 
verklaard, waarbij verweerster de terug
betaling van de bijdragen voor maat
schappelijke zekerheid vorderde, die zij 
op die eindejaarspremies betaalde, op 

Raadpl. ook, over de draagwijdte van cle 
wet van 12 april 1965 betreffende de bescher
ming van het loon cler werknemers : conclusie 
van .Aclvocaat-generaal Lenaerts, v66r cass., 
25 apl'il 1972 (Jotmwl des tribunattx du 
tmvail, 1972, blz. 202) ; .A. TRINE en P. BLON
DIAU, (( La notion de remuneration clans la 
loi dn · 12 avril 1965 concernant la protection 
de la remuneration des travailleurs ,, Rev. de 
d1·oit social, 1965, blz. 285 en volg. ; TAQUE'l', 
" La remtmeration, notion et protection "• 
Rev. de d1·oit social, 1968, blz. 337 en volg. ; 
SCHELLEKENS, La 1n·otection cle la 1'<hnune1·a
tion. Commentai1·e de la loi dtt 12 avril 1965 
m-s. 35 en 36 . 

(2) Cf. DE PAGE, VIII-2, uitg. 1!J62, 
nrs. 7, 30, 249 en volg. en 401. 
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grond : dat d eze slechts liberaliteiten van
wege de werkgever waren; clat eiseres im
mers « op grond van geen enkele regeling 
inzake haar b etrekkingen met haar 
personeel d e verplichting had om, althans 
in 1961 en 1962, genoemde premies te 
blijven voort b etalen ; da t zo zij beslist 
heeft cleze verder uit te betalen en ze 
zelfs te verhogen, zij zulks waarschijn
lijk in haar eigen belang heeft gedaan om 
het rendement van haar personeel op te 
voeren . .. ; dat blijkens geen enkel regle
ment dat eiseres in hoger beroep heeft 
uitgeschreven en evenmin blijkens het 
feit dat zij clit aan h aar personeelsleclen 
heeft bekendgemaakt, zij een eenzijdse 
verbin.tenis zou h ebben aan gegaan, 0111 

htm genoemde pren1ies toe te kennen ; 
. .. dat zij zich elk jaar het recht heeft 
voorbehouden om het bedrag van d e 
premies vast te stellen en h aar beslissing 
t er kennis van haar personeel heeft 
gebracht slechts enkele wek en of maan
den v66r de toekenning ervan, zonder 
dat het p ersoneel recht had om een ander 
be drag te vorderen ; dat weliswaar ... 
uit h et feit dat de uitbetaling van d e 
eindejaarspremie wordt overgenomen in 
de tabel of het reglement, dat ter kennis 
van de p erson eelsleden werd gebracht, 
volgt d at d e werlmemer recht h eeft op 
deze gra.tificatie maar dit niet betekent 
dat die gratificatie een bestanddeel van 
het loon is », 

te?'tv?:jl volgens artikel 3 van. de besluit
wet van 28 d ecember 1944 h et loon 
waarop de 'bijdragen voor maatschappe
lijke zekerheid moeten worden geheven, 
alle bedragen omvat, die de werkgever 
aan de werlmemers wegens de gepres 
teerde arbeid betaalt ; uit dien hoofde d e 
b ezoldig ing niet a lleen het loon omvat, 
dat wordt voorgeschrev en bij d e arbeicls
overeenkmnst, 1naar eveneens de premies 
die de werkgever op het einde van het 
ja.ar aan zijn werlmemer betaalt op grond 
van « zijn ancienniteit » of van « zijn 
vercliensten » of om zijn « rendement » op 
te voeren ; het van weinig belang is dat 
de werk gever dergelijke premies evengoed 
niet had kunnen toekennen ; vanaf h et 
ogenblik dat d e werkgever bij r eglement 
of enig ander stuk de betaling aankoncligt 
en ter kennis van zijn personeel brengt 
van premies n aar gelang v an de assi
duiteit van ieder in de onderneming en 
dat hij d e aldus aangekoncligde premies 
daarna aan de leden van zijn personeel 
betaalt, deze premies worden omvat in 
het loon, waarop de werknemer ten 
gevolge van zijn dienstbetrekking en van 
d~ gapresteerde arbeid recht heeft en 

dienten gevolge niet klllll1en worden be
schouwd als liberaliteiten zelfs al werd 
door de werkgever het tegenovergestelde 
bedongen; door anders te beslissen t en 
deze en d e feiten zijnde zoals h et deze 
vaststelt, het bestreden vom1is h et wette 
lijk begrip van " loon », waarop de 
bijdragen voor maatschappelijke zeker
heid volgens de regeling van de besluitwet 
van 28 december 1944 worden geheven, 
heeft 1niskend en aldus v oornoemde wets
bepalingen h eeft geschonden : 

Overwegende dat aanmoedigings - en 
ancienniteitspremies geen lonen zijn in 
de zin van artikel 3 van de b esluitwet 
van 28 december 1944 betreffende de 
m aatsch appelijke zekerheid der arbeiders, 
ten deze van toepassing, wam1eer zij 
slechts voordelen zijn clie vrij aan d e 
werknemer worden toegekend ; 

Overwegende dat b et vom1is vaststelt, 
dat geen enkele bep aling van de overeen
komsten tussen verweerster en h aar werk
lied en en bedienden aan deze laatst en 
de betaling van ancienniteits- of aanmoe 
cligingspremies verzekerde, dat evemnin 
enige collectieve arbeidsovereenkom st 
verweerder verplichtte tot de betaling 
van dergelijke premies en dat zij , zonder 
enige v erbintenis van h arentwege, h et 
bedrag ervan v rij vaststelde ; 

Overwegende dat het middel er zich 
toe bep erkt h et verplicht karakter van 
de p remies af te leiden en erzijds nit h et 
feit dat de werkgever d eze h eeft b etaald 
« tengevolge van de geprest eerde a rbeid » 
en anderzijds uit d e voorafgaande aan
koncligin g van d e betaling ervan en het 
tenuitvoerbrengen ; 

Overwegende dat een daad van vrij
gevigheid kan worden verricht naar 
aanleiding onder meer of zelfs uit hoofde 
van een arbeid, die door de begtmstigde 
werd gepresteerd ; 

Overwegende dat die daad haar karak
ter van liberal:iteit niet verliest door h et 
feit dat zij, na te zijn aangekondigd, 
werd uitgevoerd; 

D at h et middel naa.r recht faalt ; 

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

16 januari 1974. - 3e kamer. 
Voo?·zitte?·, de H. Polet, raadsheer waar 
nemend voorzitter. - V e1·slaggeve?·, de 
H. Janssens . - Gelijklttidende conclttsie, 
de H. Colard, advocaat-generaal. 
Pleite1·s , d e HH. D e Bruyn en Fally. 
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Op dezelfde dag is een arrest in dezelfde 
zin gewezen in zake Rijksdienst voor 
maatschappelijke zekerheid tegen naam
loze vennootschap « Breval "-

3" KAMER. - 16 januari 1974. 

10 HUUR vAN WERK. - ARBEIDS
OVEREENKOMST. - AABEIDSOVEREEN
KOMST VOOR BEDIENDEN . - GECOOR
DINEERDE WETTEN VAN 20 JULI 1955, 
ARTIKEL 15 VOOR DE WIJZIGING BIJ 
ARTIKEL 44 VAN DE WET VAN 21 NO 
VEMBER 1969 . - GEVAL WAARIN RET 
J AARLIJKS LOON VAN DE BEDIENDE 
120.000 FR. OVER.SCHRIJDT. - VaOR
vVAARDEN WAARAAN DE OPZEGGINGS
TERli'IIJN IS ONDERWORPEN. 

2o CASSATIEMIDDELEN. BUR-
GERLIJKE ZAKEN. MIDDEL DAT 
KRITIEK OEFENT OP EEN TEN OVER
VLOEDE GEGEVEN REDEN. - NIET 
ONTVANKELIJK l\UDDEL. 

1° Onde1· de gelding van m·tikel 15, 2°, 
van de gecoi:h·dineenle wetten bet1·ejjende 
het bediendencontmct, v661· de wijziging 
bij a1·tilcel 44 van de wet van 21 novem
be1· 1969, wanneeT het loon van de 
bediende 120.000 fmnlc oveTsclweecl, 
wenl de doo1· de we1·kgeve1· in acht te 
nemen OJJZeggingstennijn om de a?·beicls
oveTeenlcomst te beeincligen, vastgestelcl 
bij overeenlcomst of clo01· de 1·echte1·, 
zoncle1· clat hij ko1·teT mocht zijn clan de 
in voo1'noemcl m·tikel 15, 1°, vastgestelcle 
tennijn van ten minste cl·rie maanclen, 
voo1· de bedienclen die sincls mincle1· clan 
vijj jaa1· in clienst wa1·en, vennee1·cle1'd 
met cl1·ie maanclen bij de aanvang van 
elke niettwe pe1·iocle van vijj jaa1· clienst 
bij dezelfcle we1·kgeve1' (1). 

2o Zoncle1· belang en cle1·halve niet ont
vanlcelijk is het miclclel clat k1·itiek oefent 
op een ten ove1·vloede gegeven 1·eclen van 
de best1·eclen beslissing (2). 

(1) Cass., 16 december 1966 (A1T. cass., 
1967, biz. 494); 10 april 1969 (ibid., 1969, 
biz. 738); raadpl. cass., 23 februari 1972 
(ibid., 1972, biz. 585) en noot 1. 

(2) Cass., 12 december 1973, sup1·a, biz. 421. 

(NAAlliLOZE VENNOOTSCHAP « FORGES 

DE OlNEY "• T. LURKIN EN DELHAISE.) 

ARREST (ve1·taling). 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 17 oktober 1972 gewezen clam; 
het Arbeidshof te Luik ; 

Over bet midclel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 1.5, inzonderheid 1 o, 
2° en laatste lid, genoemcl artikel 15 
gewijzigcl bij artikel 32 van de wet van 
10 december 1962, 20 van de wetten be
treffencle de beclienclenovereenkomst, ge
coorclineerd bij het koninklijk besluit 
van 20 juli 1955, en 97 van de Grondwet, 

cloonlat, onder de omstandigheicl da.t 
wij len J . Delhaise, rechtsvoorganger van' 
de verweerster, als becliencle tegen een 
bezolcliging van meer clan 120.000 frank 
per jaar in dienst van eiseres was en door 
deze wercl ontslagen op 27 december 
1968 tijdens de termijn van twee jaar 
opzegging die hem wercl betekend, het 
arrest, ter veroorcleling van eiseres 
tot betaling aan de verweersters van 
een vergoecling van 191.345 frank als 
compensatie voor elf maanclen bezolcli
ging, erop wijst dat « de minimwnter
mijn van opzegging voor een ancienni
teit van drieenclertig jaar vierentvvintig 
maanclen beclraagt " en " clat het redelijk 
is de opzeggi.ngstermijn op dertig maan
den vast te stellen, zo rekening wordt 
gehouclen met de tweeenzestigjarige leef
tijd en de clrieendertigjarige ancienniteit 
van de betrokkene, alsmecle met cliens 
bezoldiging van 240.000 frank "• 

te1·wijl volgens artikel 15 van de wetten 
betreffende de beclienclenovereenkomst 
de minimumterinijn van. opzegging die 
eiseres gelet op de dienstancienniteit van 
wij len J. Dell1aise moest in acht nemen, 
niet vierentvvintig maanden maar eenen
twintig maanden ·was, waaruit volgt dat 
de rechter bij de beoordeling van de 
opzeggingstermijn die eiseres in werke
lijkheid had moeten in acht nemen en 
bij de vaststelling van de compenserende 
vergoeding van de verweersters een on
juist gegeven in aanmerking neemt, 
waardoor hij een verkeerde beslissing 
uitspreekt en derhalve de artikelen 15, 1 o 
en 2°, en 20 van genoemde wetten en 
althans artikel 97 van de Grondwet 
schendt : 

Overwegencle dat wijlen Delhaise, van 
wie de verweersters de rechtsverkrijgen
den zijn, als bediencle in clienst van eise
r es was; 



- 548 

Overwegende dat, alvorens te worden 
gewijzigd bij de wet van. 21 november 
1969, artikel15, 1°, van de wetten betref
fende de bediendenovereenkomst gecoor
dineerd op 20 juli 1955, beschikte dat, 
wanneer h et jaarlijks loon niet hoger was 
dan 120.000 frank, de opzeggingstermijn 
die door de werkgever in acht moest 
worden genomen, ten minste drie maan
den bedroeg voor de bedienden die sinds 
minder dan vijf jaar in dienst waren en 
dat die termijn moest worden vermeer
derd met drie maanden bij de aanvang 
van elke nieuwe periode van vijf jaar 
dienst bij dezelfde werkgever ; dat vol
gen s artikel 15, 2°, wanneer het jaarlijks 
loon 120.000 frank overschreed, de 
opzeggingstermijn hetzij bij overeen
komst, hetzij door de r echter werd vast
gesteld, zonder dat deze lager mocht zijn 
dan de in voornoemde paragraaf 1° 
vastgestelde termijnen ; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
erop wijst dat « d e miJ:1imtm1termijn van 
op:tegging gelet op de ancienniteit vier
entwintig maanden beclraagt » ; " d at h et 
reclelijk is de opzeggingstermijn op dertig 
maanden vast te stellen, zo rekening 
wordt gehouden met de tweeenzestigjari
ge leeftijd en d e clrieenclertigjarige ancien 
niteit van d e betrokkene, alsmede met 
diens bezoldiging van 240.000 frank''; 

Overwegende dat nit de bewoordingen 
zelf van het arrest blijkt dat, om de cluur 
te beoorclelen van de termijn van de 
op:r.egging die ten deze moest worden ge
geven, de rechter slechts drie gegevens 
in aanmerking heeft genomen, te weten 
de leeftijd van wijlen Delhaise, zijn 
ancienniteit en het bedrag van zijn 
bezoldiging ; 

Dat de overweging van het arrest dat 
de minimumtermijn van opzegging vier
entwintig maanden bedroeg, ten over
vloede werd gegeven ; 

Dat door enkel en alleen die reden
geving te bekritiseren, het middel niet 
ontvankelijk is wegens het ontbreken 
van belang ; 

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

16 januari 1974. - 3° kamer. -
Voo1·zitte1· en Vm·slaggeve1·, de H. Polet, 
raadsheer waarnemend voorzitter. 
Gelijlclttidende conclusie, de H. Colard, 
advocaat-generaal. - Pleite1·s, de HR. 
Fally en Bayart. 

3° KAMER. - 16 januari 1974. 

1° ARBEIDSONGEV AL. - GEcooR
DINEERDE WETTEN VAN 28 SEPTEMBER 
1931.- BEGRIP. 

2° ARBEIDSONGEV AL. - OORZAAK 
DIE BUITEN RET ORGANISME VAN DE 
GETROFFENE LIGT.- BEVVIJS RUST OP 
DE GETROFFENE OF ZIJN RECHTHEB
BENDEN. 

3° ARBEIDSONGEV AL. - KRACHTS
INSPANNING OM EEN GEWICHT OP TE 
HEFFEN.- 00RZAAK DIE BIDTEN RET 
ORGANISlVill VAN DE GETROFFENE LIGT. 

4° CASSATIEMIDDELEN.- BURGER
LIJKE ZAKEN.- MIDDEL DAT KRITillK 
OEFENT OP EEN TEN OVERVLOEDE 
GEGEVEN REDEN. - NIET ONTVANKE
LIJK 1\HDDEL. 

1° Het a1·beidsongeval, in de zin van de 
geco(51·dinem·de wetten bet?·effende' de 
ve1·goeding de1· schade voo?·tspntitende 
ttit m·beidsongevallen, is een plotse 
linge gebeurtenis clie een lichamelijk 
letsel doet ontstaan en wam·van de oo?'
zaalc of een van de oo1•zaken buiten het 
o1·ganisme van de get?·offene ligt (1). 
(Art. 1 gecoordineerde wetten van 
28 september 1931.) 

2° Onde1· de gelding van a1·tikel 1 van de 
wetten beti·effende de ve1·goeding de?' 
schade voo1'tSJJ7'Uitencle ttit a?·beidsonge
vallen, gecoonlineenl op 28 septembe?' 
1931 , moesten de get?·offene of zijn 
1·echthebbenden het bewijs leve1·en ene?'
zijds dat de oo1·zaak of een van de oo?'
zalcen van het ongeval bttiten het 
oTganisme van de get?·offene lag (2), 
en ande1·zijds dat de schade ttit dit· 
ongeval vooTtvloeide (3). 

3° Uit de omstandigheicl dat een we1·kneme1' 
ove1'leden is ten gevolge van een val 
wegens de kmchtsinspanning die hij 
heeft moeten leve1·en orn tijdens zijn 
we1·lc een gewicht op te heffen, kan wo?·
den ajgeleid dat het ongeval te wijten is 
aan een oo1·zaak bttiten het oTganisrne 
van de get1·of!ene (4). 

(1) en (2) Cabs., 11 oktober 1972 (A1T. cass., 
1973, biz. 152) en de noten 1 en 2. 

(3) Cass., 30 juni 1967 (A1'1·. cass., 1967, 
biz. 1319) en 10 november 1971 (ibid., 1972 , 
biz. 256). · 

(4) Cass., 7 september 1967 (A1~·. cass., 
1968, biz. 25); raaclpl. cass., 12 januari 1972 
(ibid., 1972, biz. 466 ). 
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4° Zonde1· belang en deThalve niet ont
vankeUjk is het middel dat k?"itiek oefent 
op een ten ove1·vloede gegeven 1·eden van 
de best1·eden beslissing (1). 

(«DE FEDERALE VERZEKERINGEN », 
T. EL KANTROUSSI MIMOUNT.) 

ARREST (ve1·taling) . 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest, op 9 januari 1973 door het 
Arbeidshof te Brussel gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1, inzonderheid · 
lid 1 en lid 6, 4 . van de gecoiirdineerde 
wetten van 28 september 1931 op de 
vergoedmg . der so hade voortsprui ten de 
Uit de arbe1dsongevallen, genoemd arti
kel 4 zoals gewijzigd bij de wetten van 
10 juli 1951 en van 16 maart 1954, 1315 
-van het Burgerlijk Wetboek en 97 van 
-de Grondwet, 

do01·dat op de betwisting door eiseres 
-van het feit dat het overlijden op 
16 oktober 1969 van de echtgeiwot van 
-v~rweerster door een arbeidsongeval zou 
·ziJn veroorzaakt, op grond enerzijds dat 
door de eerste rechter niet werd vast
.gesteld dat een oorzaak ervan vreemd was 
.aan het organisme van de getroffene en 
anderzijds dat niet aileen verweerster 
niet bewees dat het overlijden van haar 
·echtgenoot te wijten was aan een krachts
inspanning of aan een val, maar dat zelfs 
-elk oorzakelijk verband dienaangaande 
kon uitgesloten worden op grond van de 
·gegevens van de zaak, te weten : het 
verband tussen de feiten zoals zij door de 
getuigen werden overgebracht, het oor
deel van de arts die ter plaatse werd 
geroepen en volgens wie de dood een 
natuurlijke dood was, het feit dat op het 
lichaam geen sporen van geweld of letsel 
werden waargen01nen, het volgens de 
artsen onbekend blijven van de doods
oorzaak en " het feit dat op grond van 
·geen enkel geneeskundig element kan 
worden verondersteld dat de krachts
inspmming en/of de val tot het overlijden 
enigermate hebben bijgedragen », het ar
beJdshof, onder bevestiging van het 
beroepen vonnis, beslist dat de echtgenoot 
van verweerster is overleden aan de 
g~volgen van een arbeidsongeval en 
e1seres veroordeelt tot betaling van 
-de wettelijke r enten en, om aldus te 

-----------------------------
( 1) Of. het vorige arrest. 

beslissen, na erop te hebben gewezen 
dat de echtgenoot van de verweerster 
die op een stelling in een op te richten 
gebouw werkte, van op 1,50 m. hoog 
op de betonnen grond is gevallen 
toen. hij ee_n betonplaat van ongevee; 
80 lnlo opluef, dat hij bijna terstond is 
overleden, dat een arts ter plaatse werd 
geroepen, het overlijdE?n heeft vastgest.eld, 
dacht dat het ?.verhJden te wijten was 
aan een natuurliJke oorzaak en in die zin 
eE?~ ge~'?-igschrift heeft opgemaakt, dat 
biJ de hJkschouwing de wetsdokters geen 
enkel spoor van geweld of letsel hebben 
vastgesteld . en de doodsoorzakel1 niet 
hebben kunnen bepalen, dat het onder
zoek van het hart, van de coronaire 
slagaders en van de hartspier door een 
cardioloog niet wijst op enig lets!;ll 
waardoor de dood kan worden verklaard 
of op enige voorbeschiktheid tot een 
plotselinge dood, dat uit die onderzoeks
verrichtingen en de getuigenissen van 
werlnnakkers blijkt dat 1° de getroffene 
het evenwicht heeft verloren op het 
ogenblik dat hij ~en betonplaat van onge
veer 80 lnlo optllde, 2° clit evenwichts
verlies een val van 1,50 m. hoog en een 
zware stoot op de grond ten gevolge heeft 
gehad, 3° de doodsoorzaak weliswaar 
niet kan worden vastgesteld, maar dat 
de geneeskm1.clige onderzoeksverri ch tin
gen op de getroffene evenmin de minste 
lichamelijke voorbeschiktheid tot een 
plotselinge dood hebben kunnen aan
tonen, het hof aan de hand van, de 
begripsomschrijving van het arbeids
ongeval en op grond van voornoemde 
gegevens vaststelt. : « dat het ongeval ten 
deze een plotselmge gebem·tenis was 
die de dood van de getroffene heeft ver: 
oorzaakt en waarvan een van de oorza
ken vreemd is aan het organisme van de 
getroffene (evenwichtsverlies ten gevolge 
van een krachts1nspannmg, waardoor 
de val werd veroorzaakt) ... dat dit on<Ye
val overkomen tijdens de uitvoer~g 
van de arbeidsovereenkomst, behoudens 
tegenbewijs, geacht wordt als overkomen 
door het feit van die uitvoering ... ; 
... dat de~~1alve er ten gtmste van de 
rechtverlUIJgenden van de getroffene een 
vermoeden .itt7·is tantum bestaat, dat niet 
werd weerlegd door een genoegzaam 
tegenbewijs, volgens hetwelk de dood 
van h1.m _I.'echtsvoorganger aan het onge
val te WIJten 1s en dat diens overlijden 
is overkomen 0- de _loop van en tenge
volge van de mtvoermg van een arbeids
overeenkomst », 

te?"wijl, ee1·ste onde1·deel, de redengeving 
van het arrest dubbelzinnig is, hetgeen 
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gelijkstaat met niet gemotiveerd zijn, 
met n ame hierdoor dat niet kan worden 
nagegaan op welk . feit d e feitenrechters 
hun vaststelling willen gronden, volgens 
welke de val werd veroorzaakt door d e 
werking van een uitwenclige kracht en 
die val de doocl t en gevolge h eeft gehad 
(schending van artikel 97 van de Grand
wet); 

tweecle onclm·cleel, vermits wat d e fei
tenrechters dienaangaande wi.llen vast
stellen , zich b eperkt tot een loutere 
b ewerin.g, d eze vaststelling geen ant
woord geeft op de conclusie, waarin 
eiseres tot betoog dat h et overlijden 
van de getroffen e niet kon zijn veroor 
zaakt door diens val, 1naar aileen aan een 
n atuurlijke oorzaak kon te vvijten zijn , 
n1et n a1ne aanvoerde " dat er geen spoor 
van geweld of letsels werden v astgesteld " 
en " dat op groncl van geen enkel gen ees 
ln mdig gegeven lran word en veronder
steld dat d e krachtsin spalming en/of de 
val tot het overlijden enigermate b ebben 
bijgedragen " (scbending van art.ikel 97 
Vall. d e Grondwet) ; 

en, clenle oncleHleel, artikel 1, lid 6, van 
de gecoiirdineerde wetten op de vergoe 
cling der scbad e voortspruitende u.it de 
arbeidson gevallen, v olgens hetwelk het 
ongeval in d e loop Val1 d e uitvoering van 
de arbeidsovereenkomst overk omen , ver
ondersteld wordt, 7.olang h et tegendeel 
niet is bewezen , t e zijn veroorzaakt 
ingevolge die uitvoering, niet van toe
passing is op h et bewijs dat er arbeidson
geval is in de zin Vall. h et eerste lid van 
genoemd artikel en de getroffene of zijn 
rechtverluijgenden niet vrijstelt Val1 het 
bewijs dat d e oorzaak of een van d e 
oorzaken Vall. b et letsel vreemd is aan 
h et organisme van de getroffene, zoclat 
op grond Vall. d e omstandigheid dat de 
dood van d e ech tgenoot van verweerster 
tijdens d e u itvoering van de arbeid is 
overkmnen, niet kall. worden vennoed 
dat clit overlijden te vvijten is aan een 
arbeidsongeval en zou zijn veroorzaakt 
door een plotselinge gebeurtenis waarvan 
d e oorzaak of een Vall. d e oorzaken 
vreemd is aan het organisme van de 
overledene (scbending van alle in h et 
middel vermelde wetsbepalingen) : 

Betreffende de clrie onderdelen samen : 

Overwegende dat in d e zin van d e 
wet b et arbeidsongeval een schielijke 
gebeurtenis is die een lichamelijk letsel 
vei·oorzaakt en waarvan de oorzaak of 
een van de oorzaken buiten b et organism e 
van de getroffene ligt ; 

Overwegende dat onder d e gelding van 
artikel 1 van de wetten op de vergoeding 
der scbade v oortspruitencle uit de arbeids
ongevallen, die werden gecoiirdineerd op 
28 september 1931 en die te dezen van 
toepassing zijn, verweerster moest bewij
zen enerzijds dat de oorzaak of een van 
de oorzaken Vall. b et ongeval v reemd is. 
aall. bet organism e van de getroffene en 
anderzijds dat h et overlijden te wijten 
was aan dit ongeval ; 

Overwegende dat h et bestreden arrest 
beslist dat een van d e oorzaken van het 
ongeval, die vreemcl is a an b et orgall.isme 
van de getroffene, bestond in de luachts -
inspmming die deze bij h et opbeffen van_ 
een betonplaat had geleverd ; 

Dat het arrest ter r echtvaardiging van 
zijn beslissing zoncler enige dubbelzinnig-. 
beid vaststelt d at blijkens de geneesktm
dige verslagen en d e getuigenissen afge
nomen tijdens het strafonderzoek 
1 ° h et onderzoek van het hart en van de 
coronaire slagaders na de dood Vall. de· 
getroffene op geen enkel letsel >vijst. 
waardoor d e clood kan worden verklaard,. 
noch " op enige voorbescbiktbeid tot 
een plotselinge dood " ; 2° " de getroffene· 
bet evenwicht beeft v erloren op het 
precieze ogenblik dat hij een betonplaat 
Vall. on geveer 80 kilo optilde " en " dit . 
evenwicbtsverlies een val van 1,50 m. 
hoog en een zware stoot op de b etonnen . 
groncl t en gevolge h eeft gebad " ; 

Over wegende d at die r edenen een pas
send antwoord geven op de conclusie
waarin eiseres aanvoerde d a t de dood 
van de getroffene slecbts te w:ijten was. 
aan een natuurlijke oorzaak ; 

Overwegende dat de rechter uit die· 
vaststellingen en uit di e feitelijke over
wegingen, die bij overneemt, wettelij k 
h eeft kmmen afleiden dat verweerster t en 
deze h et bewij s heeft geleverd, waarvan 
d e last op haar rustte ; 

Overwegende dat b et arrest weliswaar· 
verder overweegt dat luachten s a rti
kel 1, lid 6, van d e gecoiirdineerde wetten 
« er ten gu.nste van de rech tsverkrij gen-. 
den van d e getroffene een vermoeden 
fm·i s tantum bestaa.t ... , volgens hetwelk: 
de dood van h1.m rechtsvoorgan ger aan 
h et ongeval t e w-ijten is "; 

D at die redengeving echter t en over-
vloecle is gegeven en dat het micldel, 
voor zover het deze r eclengeving belu·iti -. 
seert, niet ontvankelijk is wegen s het. 
ontbreken van belang ; 

Overwegende dat derhalve geen enker 
ondercleel van h et middel kan worden. 
aangenomen ; 
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Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt eiseres in de kosten. 

16 januari 1974. - 3e kamer. -
Vom·zitte1·, de H. Polet, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Vm·slaggeve1·, de 
H . Janssens. - Gelijlclt~idende conclt~sie, 
de H. Colard, advocaat-generaal. 
Pleite1·s, de HH. Faures en F ally. 

1e KA MER . - 17 januari 1974. 

.STEDEBOUW. U!TVOERING VAN 
WERKEN ZONDER INACHTNEMING VAN 
EEN BOUW- OF VERKA VELINGSVERGUN
NING. - HERSTEL VAN DE PLAATS IN 
DE VORIGE STAAT BEVOLEN DOOR EEN 
UITVOERBAAR VONNIS OF ARREST VAN 
VOOR DE INWERKINGTREDING 'VAN DE 
WET VAN 22 DECEMBER 1970. - DE 
BEVOEGDE INSTANTIJ1S KUNNEN EEN 

~NIEUWE BESLISSING VORDEREN OF VAN 
DE TENUITVOERLEGGING AFZIEN, ONDER 
BEPAALDE VOORWAARDEN.- UITOEFE
NING VAN DEZE BEVOEGDHEID ONDER
WORPEN AAN DE TOESTEl\1J\1ING VAN DE 
DERDE BENADEELDE. 

Ingeval, na de tdtvom·ing van tve1'1cen zon
de?' inachtneming van een bouw- of 
ve1·lcavelingsvm·gtmning, het he1·stel van 
de plaats in de vo1·ige staat bevolen we1·d 
doo1· een t~itvoe1·baa1· vonnis of a?'1'est 
van 'v661· de inwm·lcingt1·eding van de 
wet van 22 decembe1· 1970, ktmnen de 
bevoegde instanties, met de toestemming 
van de benadeelde denle, hetzij een 
niet~we beslissing vonle1·en hetzij van 
.de tenuitvoe1'legging van dit vonnis of 
an·est afzien, onde1· bepaalde omstandig
heden; zij lctmnen zich dus niet e1·tegen 
ve1·zetten dat deze benc~deelde de1·de de 
tenttitvoe1'legging vm·de·rt van een dm·ge 
lijlt: an·est dat v661· de inwe1·kingt1'eding 
van de wet in hacht van gewijsde is 
gegaan (1). (Art. 76biswetvan 29maart 
1962 houdende organisatie van d e 

(1) Over de toepassing op een hangencl 
proces van artikel 21 van de wet van 22 de
cember 1970 tot wijziging van artikel 65 van 
de wet van 29 maart 1962, raa dplege men 
.cass., 21 noven1ber 1972, 16 januari en 6 maart 
1973 (A?'?', cass., 1973, blz. 285, 506 en 655). 

ruimtelijke ordening en van de stede
bouw.) 

(ECHTGENOTEN WEEMAELS -CAILLIAU 
EN PERSONENVENNOOTSCHAP 

MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID 
((SOCIETE D'ETUDES 

ET DE CONSTRUCTIONS D'APPARTEJ\1ENTS, 
LA SECA », T. PLANCKAERT.) 

ARREST (ve1·taling). 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
·a rrest, op 13 oktober 197~ door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

Over h et middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 65, 67 , 76bis van 
de wet van 29 maart l 962 houdende 
orga.nisatie van de ruirntelijke ordening 
en van de stedebouw, gevvijzigd bij de 
wet van. 22 december 1970, en 97 van 
de Grondwet, 

doonlat, in antwoorcl op het door de 
eisers bij aanvullende conelusie voorge
stelde middel volgens hetwelk, enerzijds, 
de wijziging in artikel 67 van de wet van 
29 rnaart 1962 door de wet van 22 decem
ber 1970 tot gevolg had dat. de derde 
benadeelde nog alleen maar sarnen met 
het college van burgemeester en schepe
nen of d e gemachtigde ambtenaar kon 
vorderen dat de plaats in de vorige staat 
zou worden h ersteld of dat d e werken 
rechtstreeks in natura zouden worden 
uitgevoerd en, anderzijds, de nieuwe wet 
die van openbare orde is en minder 
streng dan de · oude wet, moest worden 
toegepast op d e gevolgen van een toe
stand die onder deze laatste wet is ont
staa.n, het arrest erop wijst dat de stel 
ling van de eisers thans niet ontvankelijk 
is, op grond dat " de oorspronkelijke 
vordering van gedaagde in hoger beroep 
(thans verweerster), die zij afzonderlijk 
h ad ingesteld, is toegewezen bij h et von
nis van 14 m ei 1968 dat door het arrest 
van 26 februari 1969 werd bevestigd, 
welke beslissingen in kracht van gewijsde 
:zijn gegaan », en clientengevolge de 
eisers veroordeelt tot afbraak van de 
werken, bomvvverken en constructies die 
de door cl at vonnis aangestelcle deskcrn
dige opgeeft, 

te1·w~jl, ee1·ste onde1·deel, uit de bepa
ling van artikel 76bis van de wet van 
29 maart 1962, gewijzigcl bij de wet van 
22 december 1970, client te worden 
afgeleicl dat de regel neergelegcl in de 
nieuwe artikelen 65 en 67 volgens welk e 
de herstelling van de plaats in de vorige 
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staat door de rechter aileen kan worden 
bevolen op vordering van de gemachtigde 
ambtenaar of van het college van bluge
meester en schepenen en de rechten van 
de derde benadeelde, wat de uitvoering 
in natura betreft, beperkt zijn tot de 
door de bevoegde overheid gekozen wijze 
van herstel, onmiddellijk en met terug
werkende kracht van toepassing is op 
het herstel van de misdrijven die onder 
de onde wet werden begaan ; hieruit 
volgt dat, niettegenstaande de op grond 
van deze wet gewezen beslissingen die 
definitief het recht van verweerster h ad
den erkencl om te vorderen dat de plaats 
in de vorige staat zou worden hersteld, 
het arrest, dat werd uitgesproken na de 
inwerkingtreding op 15 februari 1971 van 
de nieuwe wet, in het onderhavige geval 
de afbraak van de litigieuze werken, 
bouwwerken en constructies niet kon 
bevelen, daar . d e bevoegde instan.ties 
zulks niet hadden gevorderd (schending 
van de artikelen 65, 67 en 76bis van de 
wet van 29 rnaart 1962, gewijzigcl bij de 
wet van 22 december 1970); 

tweede ondm·deel, in ellc geval, ten aan
zien van de bewoorclingen van arti
kel 76bis van de wet van 29 maart 1962, 
gewijzigd bij de wet van 22 december 
J 970, de enkele overweging dat « de oor
spronkelijke vordering van gedaagde in 
hoger beroep, die zij · afzonderlijk had 
ingesteld, is toegewezen bij het vonnis 
van 14 mei 1968 dat door het arrest van 
26 februari 1969 werd bevestigd, welke 
beslissingen in kracht van gewijsde zijn 
gegaan », niet volstaat tot wettelijke 
verantwoorclin.g van de verwerping van 
het hierboven weergegeven middel dat 
de eisers in htm aanvullende conclusie 
hadden voorgesteld of, bijgevolg, van 
de veroordeling van deze laatsten om de 
litigieuze werkcn, bouwwerken en con
structies af te breken (schending van alle 
in het middel vermelde wettelijke bepa
lingen) : 

Overwegende dat in beginsel de wet 
aileen voor de toekomst beschikt en 
derhalve geen terugwerkende kracht 
heeft, tenzij wanneer de wetgever zeker, 
uitdrukkelijk of impliciet zijn wil heeft 
te kennen gegeven om van dit beginsel 
af te wijken ; 

Overwegencle dat uit artik el 76bis 
van de wet van 29 maart 1962 houdende 
organisatie van de ruimtelijke ordening 
en van de stedebouw, die gewijzigd werd 
bij artikel \l8 van de wet van 22 december 
1970, blijkt dat de bepalingen van het 
gewijzigde artikel 65 slechts onmiddellijk 
en met terugwerkende kracht van toe-

passing zijn geworden voor de nog niet 
beslechte zaken ; 

Dat daarentegen, in het geval dat een 
voor tcnuitvoerlegging vatbaar vonnis 
of arrest gewezen v66r de inwerking
treding van de wet van 22 december 1970 
de herstelling van de plaats in de vorige 
staat gelast heeft, de bevoegde instanties 
slechts met d e toeste1=ing van de dercle 
benadeelcle de bevoegcll1eicl h ebben gelue
gen om hetzij een nieuwe beslissing te> 
vorclcren, hetzij onder bepaalcle voor
waarden van de tenuitvoerlegging af te 
zien; 

Overwegende dat het arrest vaststelt 
dat uit de aan het Hof voorgelegde stuk
ken blijkt dat het Hof van beroep te 
Brussel, bij in kracht van gewijsde gegaan 
arrest van 26 februari 1969, h eeft gelast
dat de litigieuze plaats in de staat zou 
worden hersteld waarin ze zou verkeerd 
hebben inclien de eisers zich hadden ge
ch·agen naar de voorschriften van de
verkavelingsvergunning inzake het ter
rein waarop zij hebben gebouwd ; dat,. 
volgens de vaststellingen van het bestre
den arrest, aileen in geding bleef welke· 
werken, bouwwerken en constructies er 
inoesten worden afgebroken ; 

Overwegende dat, nu verweerster de 
tenuitvoerlegging van voormelcl in kracht. 
van gewijsde gegaan arrest vervolgde, 
de in voormeld artikel 76bis aangewezen 
openbare instanties niet meer in de zaak 
konden tussenkomen om zich tegen de· 
herstelling van de plaats in de vorige 
staat te verzetten en verweerster, clien
tengevolge, bevoegd was om haar rechts
vordering te vervolgen zonder htm tussen
komst te moeten vorcleren ; 

Overwegende dat daaruit volgt dat 
het arrest, enerzijds, een juiste toepassing· 
heeft gegeven aan artikel 76bis van de· 
wet houdende organisatie van de ruimte
lijke ordening en van de steclebouw en,. 
anderzijds, door te stem1en op het bestaan -
van het arrest van het hof van beroep 
van 26, februari 1969 en op het feit dat 
het een beslissing is die v66r de inwer
kingtreding van de wet van 22 december· 
1970 in kracht van gewijsde is gegaan, 
wettelijk de beslissing heeft verantwoord
waarbij het hof de aanvullende conclusie· 
van de eisers verwerpt ; 

D at geen enkel onderdeel van h et mid-
del kan worden aangenomen ; 

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

17 januari 1974. - 1e kamer. -
Voo1·zitte1·, de H. Perrichon, raadsheer· 
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, 
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de H. Capelle. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Delange, advocaat -gener aal. 
Pleite1·s, de HH. VanRyn en Philips. 

1• KAMER. - 18 januari 1974. 

1o CASSATIEMIDDELEN.- BURGER
LIJKE ZAKEN. - M_IDDEL TEN BETOGE 
DAT OP EEN CONCLUSIE NIET IS GEANT 
WOORD. - GEEN CONCLUSIE. - MID
DEL DAT FEITELIJKE GRONDSLAG MIST. 

.2o CASSATIEMIDDELEN. - BURGER
LIJKE ZAKEN. - MIDDEL WAARIN FEl
TEN EN RECHT VERMENGD ZIJN. 
NIET ONTVANKELIJK l\UDDEL. 

1 o Feitelijlce g?"Ondslag mist het middel ten 
betoge dat OJJ een conclttsie niet is 
geantwoo1·d, wannem· uit geen van de 
stulclcen waa1·op het H of vennag acht te 
slaan blijlct dat een conclusie is gena
men (1). 

.2° Niet ontvanlcelijlc wegens ve?"menging 
van f eiten en 1·echt is het middel dat het 
Hof zou ve?'JJlichten gegevens van f eite
lijlce aa1·d na te gaan (2) . 

(NAAJ\'ILOZE VENNOOTSCHAP 
C< GUY AREND », T. ILSBROUX.) 

Met de notities overeenstemmend 
arre st. 

18 j anuari 1974. - 1e kamer. 
VooTzitte?', Ridder Rutsaert., raadsheer 
waarnemend voorzitter . - Ve1·slaggeve1·, 
de H. de Vreese. - Gelijklttidende con
clusie , de H. Colard, advocaat-generaal. 
- Pleite1·, de H. Houtekier. 

1e KAMER. - 18 januari 1974. 

1° HOGER BEROEP. - BURGERLIJKE 

(1) Raadpl. cass. , 11 februari 1971 (A1·r. 
cass., 1971, biz. 562). 

(2) Cass., 18 m ei 19',3 (Arr. cass., 1973, 
blz. 911). 

ZAKEN EN ZAKEN VAN KOOPHANDEL. -
TERMIJ N. -HOGER BEROEP INGESTELD 
TEGEN EEN VONNI S INZAKE FAILLI SSE
li'IENT. 'l'ERlVIIJN VAN VIJFTIEN 
DAGEN. - BEGRIP. ' 

2° VONNISSEN EN AERESTEN. 
BURGERLIJKE ZAKEN EN ZAKEN VAN 
KOOPHANDEL.- VONNIS INZAKE FAIL
LISSEMENT. - BE GRIP. 

3o FAILLISSEMENT, GERECHTE
LIJK AKKOORD EN FAILLISSE
MENTAKKOORD. - VONNIS RECHT
DOENDE OVER EEN VORDERING DIE 
ERTOE STREKT VAST TE STELLEN OF EEN 
INSCHRIJVING VAN WETTELIJKE HYPO 
T HEEK VOOR DE FAILLIETVERKLARING, 
DOCH N A HET INDIE:t-.TEN VAN HET VER
ZOEK TOT GERE CHTELIJK AKKOORD 
EN TIJDENS DE PERIODE VAN STAKING 
VAN BETALIN GEN, ALDAN NIET NIETIG 
IS TEN AANZIEN VAN DE lVIASSA. 
VONNIS INZAKE FAILLISSEMEN T. 

1° De te1·mijn om hoge1· be1·oep in te stellen 
tegen een vonnis inzake faillissernent 
bedmagt vijftien dagen, te 1·elcenen van 
de betekening (3). (Art. 465 W.K. 
[wet van 18 april 1851]; a rt . 2 G.W.) 

.2° en 3° Vonnissen " gewezen in zaken 
van faillissernent » zijn de vonnissen 
die ttitspmalc doen ove1· betwistingen 
die voo1·tspntiten ttit het jaillissement of 
waa1·van de oo1·zaak inhe1·ent is aan het 
faillissernent. Een de1·gelijk lcamktm· 
ve1·toont ee1i vonnis ?'echtdoende ave?' een 
vonle1·ing die e1·toe st'l'elct vast te stellen 
of een insch?-ijving van wettelijke hypo
theelc, die we1·d genomen v66r de failliet
ve?·lclm·ing, doch na het indienen van 
het ve1·zoelc tot ge1·echtelijlc alcko01·d en 
tijdens de pm·iode van staking van 
betalingen, al dan niet nietig is ten 
aanzien van de massa (4). (Art. 465 
W.K. [wet van 18 april 1851].) 

(BELGISCHE STAAT, l\UNISTER VAN FINAN
CIEN, T. DAUWE JACQUES q.q. EN 
LITISCONS ORTEN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 

(3) en (4) Raa dpl. cass., 31 december 1874 
en de conclusie van Advocaat-generaal 
Cloquette (Bull. en PASIC., 1875, I, 43); 
23 n ovember 1882 (ibid., 1883, I, 6); 20 mei 
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arrest, op 8 jtmi 1972 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
cling van de artikelen 465 van het Wet
hoek van koophandel (wet van 18 april 
1851), 5, 11, 24 van de wetten betreffende 
h et gerechtelijk akkoord, gecoiirdineerd 
bij het besluit van d e Regent van 25 sep
tember 1946, en 1051 van het Gerechte
lij k Wetboek, 

doo1·dat, nadat verweerder eiser had 
gedaagd om ten opzichte van de faillis 
sementen van de vennootschap Bouw
ondernemingen Sleeckx en van haar 
v ennoten, de litisconsorten Sleeckx, fail
lissementen die waren verklaard op 
7 oktober 1970 ten gevolge van d e ver
werping var1 een aanvraag om een gerech
t elijk akkoord, ingediend op 16 septem
ber 1970, n ietig en zonder uitwerksel 
te horen verklaren inschrijvingen van 
wettelijke hypotheek die op 28 septem
ber 1970 door ·eiser waren genomen op 
onroerende goederen van de litisconsor
ten Sleeckx, en nadat het op 6 oktober 
1971 door d e Rechtbank van koophandel 
te Antwerpen gevelcl v01mis op deze vor
dering, die onder meer steunde op arti
kel 5 van de wetten over het gerechtelijk 
akkoord, recht h ad gedaan om de reden 
dat n a de neerlegging van. het rekwest 
tot h et bekomen van het gerechtelij k 
akkoord eiser geen hypothecaire inschrij
ving te zijnen voordele meer kon nemen, 
het arrest b eslist dat h et hager b eroep, 
door eiser op 14 februari 1972 aangete
kend tegen voormelcl op 17 januari 1972 
betekencle vmmis, t e laat werd ingesteld 
op grand dat de eerste r echter uitspraak 
heeft gedaan t er zake van faillisse
ment, in de zin van artikel 465 van h et 
vVetboek van koophandel, zodat d e 
termijn tot hager beroep van vi jftien 
dagen, door deze b epaling voorgeschre
v en, van toepassing was, en onder vast
stelling, onder andere, dat « ten d eze de 
d oor de oorspronkelijke dagvaarcling van 
gei:ntimeerde, thmis verweerder, aan-

1926 (ibid., 1926, I, 383) en 14 november 1958 
(ibicl., 1959, I, 271}. Zie ook : FREDERICQ, 

T1·aite cle cl?·oit commm·cial belge, cl. VII , 
nr. 59; F REDERICQ, Belgisch Ha.nclels?·ecld, 
cl. II , ru·s. 1539 en 1541; VAN RYN, D1·oit 
comme?·cial, cl. IV, nrs . 2700 en 2701 ; E . DE 

P ERRE, M ctnttel clu cumtew· de failli te, lll'. 13 ; 
NAMUR, Code cle commerce, cl. III, ru·. 710 ; 
L . HmiBLET, T1·aite des fai llites, nrs. 259 tot 
263 ; RENOUARD en BEVING, T1·aite des fai l
lites, nr. 213; J. PERCEROU, Des faillites et 
banque?'otdcs, ru·s. 1128 tot 1132 en l 136 ; 

h angig gemaakte betwisting er om gaat 
te weten of bij faillissement na , .erwer, 
ping van een verzoek tot gerechtelijk 
akkoord, de inschrijving van de wette 
lijke hypotheek van de Staat, genomen 
v66r de faillietverldaring doch n a d e 
in diening van de aan vraag tot gerechte
lijk akkoord, tijdens de door de r echt.
bank vastgestelcle periode van staking
der betalingen, nietig is ten aanzien van 
de massa; dat dergelijke bet;visting nood
zakelijk h et b estaan van het faillissement. 
veronderstelt en derhalve client be
schouwd te worden als een gevolg ervan, 
vermits zij uiteraard betrekking heeft op 
een nietigheid ten aanzien van een m assa 
die precies door d e faillietverldaring 
werd geschapen ; dat in het licht van die 
vaststelling appellant, thans eiser, op 
irrelevante wijze voorhou dt dat, nu 
ge'intimeerde en het beroepen vonnis de 
principes van het gerechtelijk akkoord 
en meer bepaald het b eginsel van het 
ontstaan van gelijke samenloop tussen 
alle schuldeisers op de dag van de aan
vraag ervan inroepen, de betwisting 
enkel zou voortvloeien uit h et gerechte 
lijk akkoord, temeer daar, zoals uit 
a r tikel 24, tweede lid, van de wet op 
h et gerechtelijk akkoord blijkt, de aan
vraag tot bet bekomen van een dergelijk 
aldword het bij verwerping uitgesproken 
faillissement rechtstreeks belnvloedt », 

tenvijl h et inzake faillissem ent gewezen 
vonnis, waarvan in artikel 465 van het 
vVetboek van koophandel sprake is, 
datgene is dat uitspraak doet over een 
betwisting die haar oorsprong in de 
wetgeving op de faillissementen vindt 
en die buiten de staat van faillissement 
n iet denkbaar is, en zulks niet het 
geval is m et een betwistin g die, zoals ten 
deze, in wezen steunt op d e artikelen 5 en 
11 van d e wetten over het gerechtelijk 
akkoord en die de eerste rechter, terecht 
of ten onrechte toepassing makende van 
die bepalingen en van het dam·in vast
gelegde begrip van samenloop tussen 
de schuldeisers, niet van h et faillisseinent., 

E. THALLER en J. PERCEROU, Tmile de d?·o1!
commm·cial, ru·s. 1764, 1768 en 1770 ; BOISTEJ . 

Cott?'s cle cl1·oit cmnmm·cial, biz. 685 tot . 688 ; 
A. CLOQUE'l', La faiUite et les conconlats. 
ru·s. 1984 en 1985 (in Les Novelles, cl. IV): 
Rep. pmt. cl?· . belge, v 0 A1Jpel en rnatih·e civile 
et cornrnm·cictle, ru·. 138, en v° Fcti llite et con
conlal, ru·s . 2520 en v lg. , inz. nr. 2523 ; 
Panclecles belges, v 0 Appel civil, ru·s. 372, 378 
en 380, en V° Faillite, nrs. 703, 707, 2967, 
2968 en 2972. 
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doch van de schulden aar die het gerech
t elijk akkoord aanvraagt, ten gtmste van 
de verweerder heeft beslecht, waaruit 
volgt dat de ten deze in acht te nemen 
termijn tot hoger beroep. n iet d e uit
zonderlijke termijn van vijft ien dagen 
was, welke bij artikel 465 van het 
W etboek van koophandel is gesteld, 
maar de gewone termijn van een maand, 
bepaald door artikel 1051 van het 
Gerechtelijk Wetboek: 

Overwegende dat , luidens artikel 465 
van het vVetboek van koophandel, de 
vonnissen waar tegen het h oger beroep 
binnen vijftien dagen na de betekening 
moet worden ingesteld, de vonnissen 
zijn « gewezen in zaken van faillisse 
nient »; 

Overwegende clat de door voormeld 
.artikel 465 becloelde vmmissen, « gewe
zen in zaken van faillissement », d e von 
nissen 7ijn die uitspraak cloen over vraag
stukken !=lie voortspruiten uit het faillis
sement ; dat door clit artikel niet zijn 
bedoeld betwistingen die, hoewel in de 
loop van het faillissement gerezen, een 
oorzaak hebben di e onafhankelijk is van 
de wetgeving op het faillissement of van 
de staat van faillissement, en die ook 
buiten het failli ssement kmmen ont
staan.; 

Overwegende dat de vordering welke 
door de curator van het faillissement van 
de consorten Sleeckx werd ingeleid en 
waar over h et beroepen vonnis uitspraak 
deed, er luidens de inleidende dagvaar
ding toe strekte de door eiser genomen 
inschrijvingen van wettelijke hypotheek 
ten aanzien van de massa van de faillis 
sementen nietig en zonder uitwerksel te 
Jwren verklaren, op groncl van de arti 
kelen 5, 11 en 38 van de gecoordineerde 
wetten betreffencle het gerechtelijk ak
koorcl en 444, 445 en 44 7 van h et \iV etboek 
van koophandel ; 

Overwegende dat de vraag die het 
beroepen vmmis heeft moeten oplossen, 
was of, in geval van faillissement na 
verwerping van een verzoek tot gerech
telijk akkoorcl, een inschrijving van wet
telij ke hypotheek, genomen v66r de 
faillietverldaring maar na h et indienen 
van h et verzoek tot gerechtelijk akkoord 
en tijdens de door d e rechtbank vast
gest elde periode van staking van beta
lingen, al dan n iet nietig is ten aanzien 
van de 1nassa; 

Overwegende dat het beroepen vonnis 
weliswaar b eschouwt dat vanaf het neer
leggen van het verzoekschrift tot gerech
telijk akkoord d e gelijkheid tussen de 
schulcleisers is tot stand gekomen, zodat 

eiser vanaf dat ogenblik die toestand niet 
meer door het nemen van een hypoth e
caire inschrijving kan veranderen ; 

Overwegencle dat zulks ecbter niet 
belet dat voormelde betwisting, wellce 
de vraag betreft of, ten aanzien van de 
door het faillissement ontstane massa, 
een inschrijving, genomen tijden s de in 
zake het faillissem ent door de rechtbank 
vastgestelde periode van staking van 
betaling, a l clan niet wettig is,· een b e
twisting is die van d e wetgeving op het 
faillissemen t geenszins onafhankelijk is 
en die buiten het faillissem ent n iet kon 
ontstaan; 

Overwegende dat het midclel naar 
recht faalt ; 

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

18 januari 1974. - 1e k amer. 
Voo1·zitlm·, Ridder Rutsaert, raadsheer 
waarnemencl voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, 
de H. de Vreese. - Gelijklttidende con
chtsie, de H. Colard, a dvocaat-generaal. 
- Pleitm·s, de HH. Fally en De Bruyn. 

1 e KAMER. - 18 januari 1974. 

1° CASSATIEMIDDELEN. - TucHT
ZAKEN.- 0RDE VAN ARCHITECTEN.
lVIIDDEL DAT KRITIEK OEFENT OP E E N 
TEN OVERVLOEDE GEGEVEN REDEN. -
NIET ONTVANKELIJK l\'l!DDEL. 

2° CASSATIEMIDDELEN. - TucHT
ZAKEN. - VOORZIENING TEGEN EEN 
BESLISSING VAN DE RAAD VAN BEROEP 
VAN DE 0RDE VAN ARCHITECTEN. -
EEN ENKELE STRAF UITGESPROKEN 
WEGENS VERSCHEIDENE TEKORTKONIIN
GEN IN DE BEROEPSPLICHTENLEER. -
lVIIDDEL DAT SLECHTS KRITIEK OEFENT 
OP DE BESLISSING BETREFFENDE EEN 
VAN DEZE TEKORTKOJ\'IINGEN . - STRAF 
WETTELIJK GERECHTVAARDIGD DOOR 
EEN ANDERE Tl)]KORTKOJ\HNG. - NIET 
ONTVANKELIJK MIDDEL. 

1° Zoncle1· belang en de1·halve niet ontvan
kelijk is het middel dat k?·itielc oejent op 
een ten ovm·vloede gegeven 1·eden van de 
best1·eden beslissing ( 1) . 

(1) Cass., 16 janu ari 1974, sttpm, blz. 547 
en 548. 
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2° Wannee1· een beslissing van cle 1·aad van 
de 01·de van a1·chitecten een enkele 
tucht1·echtelijke stmj ~titsp1·eekt wegens 
ve1·scheidene teko1·tkomingen in de be-
1'oepsplichtenlee1', is niet ontvankelijk 
de cassatievoo1'ziening welke geg1·oncl op 
een middel dat slechts bet1·ekking heeft 
op een cleze1· teko1·tkomingen, i.ndien de 
uitgesp1'oken stmj wettelijk ge1'echt
vaa1·digd blijjt do01' een andm·e teko1't
koming (1). 

(D ... , T. ORDE VAN ARCHITECTEN.) 

Met de notitie overeenstemmend 
arrest. 

18 januari 1974. - 1e kamer. -
Voo1·zitte1·, Ridder Rutsaert, raadsheer 
waarnemenrl. voorzitter. - Vm·slaggeve1·, 
de H. Sm·y. - Gelijklttidende conclttsie, 
de H. Colard, advocaat-generaal. - Plei
te1·s, de HH. Bayart en Ansiaux. 

2• KAMER. - 21 januari 1974. 

1° JEUGDBESCHERlVIING. - WET 
VAN 8 AP,RIL 1965. - BESLISSING VAN 
DE JEUGDRECHTBANK. - BESLISSING 
W AARBIJ TEN AANZIEN VAN EEN lVIIN

DERJARIGE EEN BEWARINGSMAATREGEL 
WORDT BEVOLEN. - BESLISSING WAAR· 
TEGEN VOOR DE OUDERS VAN DE 
MINDERJARIGE HOGER BEROEP OPEN

STAAT. 

2° VOORZIENING IN CASSATIE. -
BESLISSINGEN WAARTEGEN EEN CAS 

SATIEBEROEP KAN WORDEN INGESTELD. 
- STRAFZAKEN. - VONNIS VAN DE 
JEUGDRECHTBANK WAARBIJ TEN AAN
ZJEN VAN EEN lVIINDERJARIGE EEN 
BEWARINGSMAATREGEL WORDT BEVO

LEN. - VONNJS IN EERSTE AANLEG.
CASSATIEBEROEP NJET ONTVANKELIJK. 

1 ° De oude1·s aan wie bij beslissing van de 
jeugcl1·echtbank de bewm·ing van lnm 
kind is ontzegd, zijn pa1·tijen in de 
zaalc, in de zin van m·tikel 58 van de wet 
van 8 aJJ1'il 1965 ; zij kunnen de1·halve 

(1) Cass., 15 september 1972 (A1'r. cass., 
1973, blz. 63). 

in hoge1· be1'oep komen tegen die beslis
sing (2) (Artt. 36 en 58 wet van 8 april 
1965.) 

2° Niet ontvankelijk is het cassatiebe1·oep 
tegen een vonnis van de jeugd1·echtbank 
waa1·bij ten aanzien van een mindm·
ja1·ige een bewa1·ingsmaat1·egel wo1·dt 
bevolen, dam· dat vonnis in ee1·ste aanleg 
is gewezen (3). (Al.'tt.. 407 en 413 Sv.). 

(L ... ) 

ARREST (ve1·taling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 18 oktober 1973 gewezen door 
de J eugclrechtbank te Charleroi ; 

Overwegende dat de rechtbank, recht
doende op tegenspraak, beveelt eisers. 
minclerjarige kinderen te plaatsen bij 
een betrouwbaar persoon of in eE\n ge
schikte inrichting onder de bewaring van 
een afgevaardigde bij de jeugdbescher
ming met het oog op htm huisvesting, 
behandeling, opvoeding, onderrichting 
of beroepsopleiding ; 

Overwegende dat krachtens artik:el 58 
van de wet van 8 april 1965 betreffende 
de jeugdbescherming die beslissing vat
baar is voor hoger beroep door het open
baar ministerie of door aile andere bij 
het geding betrokken partijen ; dat de 
ouders, aan wie de bewaring van hm1 
kind wordt ontzegd, partijen in de zaak 
in de zin van die wetsbepaling zijn ; 

Overwegende dat luidens de artike
len 407 en 413 van het Wetboek van 
strafvordering, 608 en 609, 1°, van het 
Gerechtelijk Wetboek de voorziening 
ontvankelijk is aileen clan wai).neer de
beslissing, waartegen zij is gericht, in 
laatste aanleg is gewezen ; dat het be
streden vonnis in eerste aanleg is gewe
zen, zodat de voorziening niet ontvanke
lijk is; 

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

21 januari 1974. - 2e kamer. -
V oo1·zitte1·, Baron Richard, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, 
de H. Screvens. - Gelijlclttidende con-

(2) Cass., 20 juni 1972 (Ar1'. caso ., 1972, 
blz. 1003). 

(3) Vgl. cass., 30 oktober 1973, stt.pm, 

blz. 251. 
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clusie, de H. Duchatelet, advocaat
generaal. 

ze KAMER. - 21 januari 1974. 

1o REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. - STRAFZAKEN. 
- STRAFVORDERING. - VEROORDE
LENDE BESLISSING. - VERWEER VAN 
DE BEKLAAGDE ONBEANTWOORD GE
BLEVEN. - BES.LISSING NIET MET 
REDENEN OMKLEED. 

2o VOORZIENING IN CASSATIE. -
TERMIJN.- STRAFZAKEN.- BURGER
LIJKE REOHTSVORDERING. - BESLIS
SING W AARBIJ GEEN UITSPRAAK WORDT 
GEDAAN INZAKE EEN BEVOEGDHEIDS
GESCHIL EN SLECHTS EEN VOORLOPIGE 
VERGOEDING WORDT TOEGEKEND, TER
WIJL DE UJTSPRAAK OVER DE ANDERE 
PUNTEN VAN DE EIS UITGESTELD 
WORDT. - NIET-ONTVANKELJJKHEID. 

30 CASSATIE. - Oli'IVANG. - STRAF
ZAKEN. - BURGERLIJKE RECHTSVOR
DERINGEN. - CASSATIEBEROEP VAN 
DE BEKLAAGDE.- VERNIETIGING VAN 
DE BESLISSING OP DE STR.AFVORDE
RING. - BRENGT DE VERNIETIGING 
MEE VAN DE NIET DEFINITIEVE BESLIS
SINGEN OP DE RECHTSVORDERINGEN 
VAN DE BURGERLIJKE PARTIJEN, HOE
WEL CASSATIEBEROEP <rEGEN LAATST
BEDOELDE BESLISSINGEN NIET ONT
VANKELIJK IS. 

1 o N iet rnet 1·edenen ornkleed is de beslissing 
waa1·bij de belclaagde ve1'0o1'Cleeld w01·dt 
op de stmjvo1·de1'ing, zonde1· antwoonl te 
geven op een venveeT dat de beklaagde 
bij conclusie he eft voo1·gedmgen ( 1). 
((Art. 97 Grondwet..) 

zo Niet ontvankelijlc in stmjzaken is het 
cassatiebm·oep dat v661· de eindbeslissing 
ingesteld is tegen de beslissing wam·bij 
op de btt1·ge1'lijke 1'echtsvo1·~e1·ing geen 
ttitsp1·aak wo1'Clt gedaan ~nza!ce een 
bevoegdheidsgeschil, een voo1'lop~ge ve1'
goeding w01·dt toegekend e~t vooT het 
ove1·ige de ttitspmak ivo1'dt tt~tgesteld ( 2). 
(Art. 416 Sv.) 

3o D e vemietiging, op het cassatiebe1·oep 

(1) Cass., 12 nov~;mber 1973, sttp?·o, biz. 294. 
(2) Vgl. cass., 8 oktober en 19 november 

1973, sttpro, biz. 146 en 315. 

van de belclaagde, van de beslissing die 
op de stmjv01·de1·ing is gewezen, b1·enfl.t 
de ve1·nietiging mee van de niet dejim
tieve beslissingen op de 1'echtsvo1'dm·in
gen van de bw·ge1'lijke pa1·tijen, ojschoon 
cassatiebe1·oeJJ tegen die beslissingen 
voomlsnog 1iiet ontvanlcelijk is (3). 

(NIFFECE, T. NITELET, NATIONAAL VER
BOND VAN SOCIALISTISCHE MUTUALI
TEITEN EN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 
cc DE VREDE ».) . 

ARREST (ve1·taling). 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 20 juni 1973 gewezen door het 
Hof van beroep te Brussel ; 

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

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1382, 1383 van 
het Burgerlijk W etboek en 97 van de 
Grondwet, 

doo1·dat het arrest bevestigend beschikt 
over de strafrechtelijke en civielrechte
lijke veroordelingen die tegen eiser 
door de correctionele rechtbank werden 
uitgesproken, op groncl dat cc uit de geg.e
vens van het strafdossier blijkt dat, m 
strijd met wat beklaagde in zijn conclusie 
voor het hof beweert, hij die aan de beer 
Ni.telet de opzettelijke slagen heeft toe
gebracht die hem hebben doen vallen 
w el degelijk d e aanvoerder van de 
ploeg cc Interhubert de S~neffe " was, dit 
is de beklaagde zelf, N1ffece Cateno ,, 

zonde1· een passend antwoo1·cl te geven 
op eisers conclusie, waarin hij aanvoert 
dat cc blijkens aile verklaringen van de 
getuigen en onder meer van Nespola, 
deze laatste van Nitelet, die h em nog 
vasthield , werd gescheiden door e~n 
speler ·die daa.rna met de h eer N1telet m 
felle discussie geraakte ... ,, cc dat het 
uitdrukkelijk vaststaat dat er op het 
veld een zeer verward handgemeen was 
ontstaan en dat de burgerlijke partij 
Nitelet in een vechtpartij geraakte met 
de beer N espola, welke laatRte hij wilde 
scheiden van de heer Bonge, en clat 
derhalve het vallen van de burgerlijke 
partij Nitelet kon worden veroorzaakt 
door verschillende andere personen dan 
de beklaagde ,, cc dat ter terechtzitting 
te Charleroi op 29 februari 1972 de heren 

(3) Cass., 8 oktober 1973, supra, biz. 14 6. 
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Bonge en Coclart hebben beweercl de 
beldaagcle te herkennen als clegene die 
de slagen h eeft toegebracht, maar d ai:i 
tegenover d e verklaringen van genoem
den Bon ge en Codart de gr ootste voor
zichtigheid of omzichtigheid is geboden », 
waaraan eiser toevoegde dat die getuigen 
zich te goecler trouw hebben kunnen 
vergissen, « wat kan worden verklaard 
door de algemene vechtpartij die is 
ontstaan en de verwarring waartoe deze 
aanleicling h eeft gegeven, welke ver
warring hieruit b lijkt clat dezelfcle ge
tuigen het zelfs niet een s konden wor
den over h et belangrijk en schijn baar 
eenvoudig feit of d e scheidsrechter al clan 
niet aanwezig was op het veld » en ook 
uitclruldcelijk verwees naar d e getuigenis
sen van Bourlinguez en Policlo, wier 
verklaringen hij in zijn conclusie als 
vol gt samenvatte : « cla t and ere getuigen 
op dezelfcle terechtzitting van 29 februari 
1972 te Charleroi onder ede hebben 
bevestigcl clat zij niet hebben gezien dat 
de beklaagcle slagen aan de heer Nitelet 
heeft toegebracht en dat cleze, toen de 
beklaagde h en"l van Nespola trachtte te 
verwijcleren en te sch eiclen, niet was 
gevallen » : 

Overwegencle clat h et arrest de gege
vens van het strafdossier niet aanduiclt 
waaruit afgeleicl worclt dat eiser d e 
opzettelijke slagen aan de verweerder 
Nitelet h eeft toegebra.cht waarcloor d eze 
een p ersoonlijke blij vende a rbeidsonge
schiktheid h eeft opgelopen ; 

Dat h et hof van beroep aldus geen 
regelmatig a ntwoord geeft op eisers 
verweer gestetmd op de omstandige 
gegevens d ie in het rniddel zijn overge
nomen ; 

Dat h et middel gegrond is ; 

II. In zoverre de voorziening gericht is 
tegen de beslissingen op de civieh·echte
lijke vorderingen die t egen eiser :rijn 
in gesteld : 

a) door de burgerlijke partijen Ray
mond Nitelet en het Nationaal verbond 
van socialistische m u t-uali teiten : 

Overwegende dat d e vernietiging van 
de beslissing op de strafvordering de 
vernietiging m eebrengt van de beslis·
singen op voornoemde civielrechtelijke 
vorderingen, welke laatste beslissingen 
er het gevolg van zijn ; 

b) door de burgerlijke partij de Bel
gisch e verzekeringsrnaatschappij naam
loze vennootschap « De Vrecle » : 

· Overwegende dat het arrest, dat geen 

uitspraak doet inzake een bevoegclheids
geschil, met bevestiging van het beroep en 
v onnis eiser veroordeelt tot betaling 
van een provisionele vergoeding en de 
uitspraak orntrent de overige ptmten van 
de rechtsvordering aanhoudt; 

Dat d e voorziening niet ontvanke
lij k is ; 

Overwegende echter dat de vernieti
ging, op de voorziening van d e beklaagcle, 
van de veroorclelende beslissing gewezen 
op de strafvorclering, de vernietiging 
m eebrengt van de niet-definitieve beslis
sing die op d ie rechtsvorclering is gewe
zen; 

Om die redenen, vernietigt h et bestre
d en arrest ; beveelt clat van dit a rrest 
m elding zal worden gemaakt op de kant 
van de vernietigcle beslissing ; veroor
deelt de Staat in tweeclercle van de kosten 
en de verweerclers in hot ov,<r ige dercle 
erva.n ; verwijst d e zaak n aar het Hof 
van beroep te Luik. 

21 ' januari 1974. - 2• kamer. -
V oo·rzitte1·, Baron Richard, raadsheer 
waarnen"lend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, 
d e H . Closon. - Gelijlclt~idende condusie, 
d e H. Duchatelet, advocaat-generaal. 
Pleite1·s , de HH. Fam·es en Philips. 

2• K.AMER . - 21 januari 1974. 

10 HOGER BEROEP. - STRAFZ.AKEN. 
- EENSTE~IMIGHEID. - VoNNis vAN 
POLITIERECHTBANK DAT DE BEKLA.AGDE 
VEROORDEELT WEGENS EEN llfiSDRIJF 
EN HEM VAN EEN ANDER 1\'!ISDRIJF VRIJ
SPREEKT. - CORRECTIONELE RECHT
BANK DAT DE BEKLAAGDE AAN RET 
TWEEDE lliiSDRIJF SCHULDIG VER
KLAAR'£ EN DE STRAF DIE DE EERSTE 
RECHTER HEEFT UITGESPROKEN VER
ZWAART. - EENPARIGHEID VAN STEM
MEN VEREIST. 

20 CASSATIE. - OlliVANG. - STRAF
ZAKEN. - 0ASSATIEBEROEP VAN DE 
BEKLA.AGDE TEGEN DE BESLISSINGEN 
OP DE STRAFVORDERING EN OP DE 
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING DIE 
TEGEN HEM ZIJN INGESTELD. - VER
NIETIGING VAN DE BESLISSING OP DE 
STRAFVORDERING. VERNIETIGING 
DIENTENGEVOLGE VAN DE EINDBESLIS 
SING OP DE BURGERLIJKE RECHTSVOR-
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DERING DIE TEGEN BEKLAAGDE IS IN
GESTELD.- ZELFS INDIEN DE VERNIE
TIGING VAN DE BESLISSING DIE OP DE 
STRAFVORDERING IS GEWEZEN, Al\'IBTS
HALVE UITGESPROKEN IS. 

30 CASSATIE.- 0li'IVANG.- STRAFZA
KEN. CASSATIEBEROEP VAN DE 
BEKLAAGDE. - VERNIETIGING VAN 
DE BESLISSINGEN OP DE STRAFVORDE
RING EN OP DE BURGERLIJKE RECHTS
VORDERING DIE TEGEN HEllf ZIJN INGE
STELD. - VERNIETIGING BRENGT GEEN 
VERNIETIGING l\'IEE VAN DE EINDBE
SLISSING DIE OP ZIJN BURGERLIJKE 
RECHTSVORDERING IS GEWEZEN EN 
WAARVAN HIJ NIET REGELl\'IATIG IN 
CASSATIE IS GEKOMEN. 

4o CASSATIEMIDDELEN. - STRAF
ZAKEN. - CASSATIEBEROEP VAN DE 
VEROORDEELDE BEKLAAGDE.- Al\'IBTS
HALVE VOORGEDRAGEN l\HDDEL BRENGT 
VERNIETIGING EN VERWIJZING llfEE.
EEN l\'IIDDEL TOT. STAVING VAN CASSA

TIEBEROEP VOORGEDRAGEN KAN GEEN 
VERNIETIGJNG 111EEBRENGEN ZONDER 
VERWIJZING. - MIDDEL j\fOET NIET 
ONDERZOCHT WORDEN DOOR RET HOF. 

1 o W annee1· de co?'?'ectionele ?'echtbanlc, 
Techtdoende op het hoge1· be1·oe1J van het 
openbaa1· ministe1·ie, de belclaagde ve?· 
oo?·deelt wegens een misd1·ijf wam·van 

·de ee1·ste 1·echteT hem had m·ijgespTolcen, 
en zij de opgelegde stTaf ve1·zwam·t, 
moeten de beslissingen waa1·bij de vTij
spmalc wo1·dt gewijzigd (1) en de stmf 
ve1·zwaa1·d (2), ttitgesp1·olcen wo1·den met 
eenpa1·ige stemmen van de leden de1· 
CO?'?'ectionele ?'echtbanlc. (Art. 211 bis Sv.) 

2o De veTnietiging, op het niet bepe1·lcte 
cassatiebe1'0ep van de belclaagde, van 
de vm·oo1·delende beslissing op de stmf
vonle?·ing b1·engt de vm·nietiging mee 
van de eindbeslissing die op de tegen 
hem ingestelde bttTge1·lijlce ?'echtsvoTde
?'ing is gewezen en die het gevolg is van 
de ee1·ste beslissin[l, zelfs indien de 
ve1·nietiging van de op de stmfvo1·de1·ing 
gewezen beslissing ambtshalve · is ttit
gesp?·olcen (3). 

3o De ve1·nietiging, op het cassatiebm·oep 
van belclaagde, van de st?·afvo?·de?·ing en 
van de bu1·ge1'lijlce ?'echtsvoTde?·ing clie 
tegen hem zijn ingesteld, b1·engt niet de 
vemietiging mee van de eindbeslissing 

(1) Cass., 17 september J 973, SU1J1'a, biz. 46. 
(2) Cass., 5 november 1973, su1Jra, blz. 265 . 
(3) Cass., 2 oktober 1973, supm, blz. 115. 

die op de do01· hem ingestelde btw·ge?'lijlce 
?'echtsvo?·de?·ing is gewezen en waa1·van 
hij niet of niet ?'egelmatig in cassatie is 
gelcomen ( 4). 

4° TtVannee1·, op het cassatiebe1·oep van de 
ve?'Oo?·deelde belclaagde, een middel clat 
ve1·nietiging met venvijzing meeb1·engt, 
ambtshalve opgeworpen tvO?·dt, is het 
H of niet ve1·plicht voomf het middel te 
onclm·zoelcen dat doo1· de eiser is vooTge
d?·agen tot staving van zijn cassatie
be?·oep en dat geen ve1·nietiging zoncle1· 
vm·wijzing lean meeb1·engen (5). 

(VANDE GUCHT, T. 1\'IAELJAERT, l\'IAAT
SCHAPPIJ VOOR INTERCOl\'ll\'lUNAAL VER
VOER TE BRUSSEL EN B EHAEGEL.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 30 mei 1973 in hoger beroep 
gewezen door de Correctionele Recht
bank te Brussel ; 

Overwegende dat eiser geen hoedanig
heid heeft om cassatieberoep in te stellen 
tegen de beslissing op de rechtsvorde
ringen die door het openbaar ministerie 
zijn ingesteld tegen de verweerders 
Maeljaert en de Maatschappij voor het 
intercornnnmaal vervoer te Brussel; 

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

Over h et rniddel ambtshalve afgeleid 
uit de schending van artikel 2llbis van 
h et W etboek van strafvordering : 

Overwegende dat eiser vervolgd werd 
in hoofdorde wegens inbreuk op arti
kel 28, lid 1, van het koninklijk besluit 
van 31 december 1965 betreffende d e 
veiligheidsinrichtingen en de sig·nalisatie 
van overwegen en gelijkgrondse kruisin
gen en betreffende het verkeer op spoor
wegen en aanhorigheden, en subsidiair 
wegens inbreuk op artikel 15, lid 2, van 
het wegverk.eersreglement ; dat hij door 
de eerste rechter veroordeeld werd tot 
40 frank geldboete wegens de hoofcltelast
legging alleen ; dat de correctienele recht
bank op het hoger beroep van h et open
baar ministerie beslist dat de subsidiaire 

(4) Cass., 7 september 1971 (An·. cass., 
1972, blz. 17). 

(5) Cass., 11 januari 1971 (A1'1', cass., 1971, 
bl z. 448). 
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telastlegging bewezen is en de geldboete 
die de eerste rechter oplegt, verhoogt 
zonder vast te stellen dat de rechtbank in 
boger beroep uitspraak heeft gedaan met 
eenparige stemmen van haar !eden ; 

Dat het vonni.s derhalve de in het mid
del vermelde wetsbepaling heeft geschon
den; 

II. In zoverre de voorziening gericht is 
tegen de beslissing op de civielTechtelijke 
vorderingen die tegen eiser zijn ingesteld: 

Overwegende dat de vernietiging van 
de beslissing op de strafvordering de 
vernietiging van de beslissing op die 
rechtsvorderingen meebrengt ; 

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

Overwegende dat uit de stukken waar 
op het Hof venna.g acht te slaan, niet 
blijkt dat eiser, bmgerlijke partij, zijn 
voorziening heeft doen betekenen aa:n 
de partijen, tegen wie zij is gericht ; 

Dat de voorziening derhalve niet ont
vankelijk is ; 

Om die redenen, en zonder acht te 
slaan op de middelen voorgechagen door 
eiser, welke middelen geen cassatie 
zonder verwijzing of een ruimere cassatie 
lmnnen meebrengen, vernietigt het be
streden vonnis voor zover het uitspraak 
doet op de strafvordering en op de civiel
rechtelijke vorderingen die tegen eiser 
zijn ingesteld ; verwerpt de voorziening 
voor het overige ; beveelt dat van dit 
arrest melding zal ·worden gemaakt op 
de kant van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing ; veroordeelt eiser in . een dm·de 
van de kosten, laat het overige tweedercle 
ten laste van de Staat ; verwijst cle aldus 
beperkte zaak naar cle Correctionele 
Rechtbank te Nijvel, zitting houdende 
in hoger beroep. 

'21 januari 1974. - 2e kamer. -
V oo?"Zittm·, Baron Richard, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Vm·slaggevm·, 
de H. Clason. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Duchatelet, advocaat-generaal. -
Pleite1·s, de HH. Fally, Van Werveke en 
Van Overstraeten (cle twee laatsten van 
de halie te Brussel). 

2e KAMER. - 21 januari 1974. 

1° CASSATIEMIDDELEN. - STRAF
ZAKEN.- MIDDEL TEGEN EEN BESLIS
SING OP DE STRAFVORDERING. 
BESLISSING BLIJFT WETTELIJK VER
ANTWOORD , ZELFS INDIEN RET lVIIDDEL 
GEGROND WAS . - NIET ONTVANKELIJK 
1\UDDEL. 

2° BEvVI.Js.- STRAFzAKEN.- BEWIJs
LAsT. - BEGRIP. 

1° Niet ontvanlcelijlc we gens het ontb?"elcen 
van belang is het middel dat ge1·icht is 
tegen de beslissing op de st1'ajv01·de1·ing, 
wannee1· de ttitgesp1·oken stmf wettelijlc 
ve1·antwo01·d zou blijven, zeljs indien het 
middel geg1·ond was (1). 

2° De 1'echte1· die beslist dat een miscl1·ijj van 
de belclaagde de enige oo?·zaak van een 
ongeval is en aldtts cle 1'echtvaanligings
g1'ond ve?'We?'JJt die do01· de belclaagde 
is aangevoenl en afgeleicl ttit· een om
standigheid die zich na het miscl?·ijf heejt 
voo1·gedaan, motivee1·t 1·egelmatig zijn 
beslissing en legt aan de beklaagde niet 
op te bewijzen dat cle doo1' hem aange
voenle ?'echtvaanligingsg?·ond juist is (2). 

(TRUILLET, T . 1\'IA.ATSCHAPPIJ VOOR INTER
COl\'Il\'IUNAAL VERVOER TE BRUSSEL EN 
KUli'[PS.) 

ARREST (ve1·taling). 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 23 mei 1973 in hoger beroep 
gewezen door de Correctionele Recht
bank te Brussel ; 

Over het eerst.e middel, afgeleid uit de 
miskenning van d e bewijskracht van do 
alden, 

doo?"dat, om eiser te veroordelen wegens 
inbreuk op artikel 15-2 van het wegver
keersreglement, het vonnis vaststelt dat 
blijkens het strafrechtelijk vooronder
zoek hij naar links is uitgeweken en « da t 
hij d e rails van de naderende tram is 
opgereden n, 

tenvijl dienaangaande 1° blijkens de 
schets opgemaakt door d e verbalisanten 
eisers voertuig zich bevond op ongeveer 

(1) Vgl. cass., 4 december 1972 (A1'1', cass., 
1973, blz. 323). ' 

(2) Vgl. cass., 23 januari en 13 februari 1973 
(A1-r. cass., 1973, blz. 503 en 587). 
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·een meter van de rechter tramrail ten 
opzichte van de richting die de tram 
volgde, 2° niemand onder degenen die 
tijdens het vooronderzoek werden ge
hoord, verklaard h eeft dat eiser zich op 
de tramrails zou hebben geplaatst en 
3° de schade die t er hoogte van de flan
ken van beicle voertuigen werd vast
_gesteld, bewijst dat h et voor eisers voer
tuig onmogelijk was zich op de tramrails 
te hebben bevonden : · 

Overwegende clat d e correctionele 
rechtbank, die de redenen van d e eerste 
r echter tot d e zijne maakt, vaststelt, 
zonder da t h ierop kritiek wordt geoefend, 
dat eiser n aar links is uitgeweken ter 
l1oogte van een autobus en v66r een 
naderende tram en dat yolgens sommige 
getuigenissen waarnaar de r echtbank 
verwijst, clit maneuver werd uitgevoerd, 
v olgens de ene, op twintig meter v66r" d e 
tram die sneller dan eiser reed ,, volgens 
de andere, op zeven of acht m eter; 

Overwegende dat cl.e r echter uit die 
vaststellingen r egelmatig heeft ln umen 
afleiden dat eiser « naar links was uitge 
weken ,, toen de tram reeds te dicht 
nabij was; 

Overwegende dat die overweging vol
staat om de beslissing, volgens welke 
eiser artikel 15-2 van het wegverkeers
reglement h eeft overtreden, wettelijk te 
rechtvaardigen ; 

Dat, in de onderstelling dat het middel 
gegrond is, het aldus niet ontvankelijk 
is wegens h et ontbrek en van belang; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 1315, 
1382 van het Burgerlijk W etboek en 
97 van de Grondwet, 

doo1·dat h et vonnis geen antwoord geeft 
op de conclusie waarin eiser als recht
vaardigingsgrond en op grond van de 
gegevens die hij nader bepaalt, a an
voerde dat hij wegens de belemmering 
v an het verkeer op geen andere plaats 
heeft kunnen stoppen, dan die waar hij 
door de tram werd aangereden, 

tenvijl h et openbaar ministerie of de 
burgerlijke partij d erhalve behoorden te 
bewijzen dat d e aangevoerde rechtvaar
digingsgrond niet aanwezig was en de 
rechtbank d e gegevens diende te precise
r an die de onjuistheid ervan bewijzen : 

Overwegende dat, n ate hebben beslist, 
zoals blijkt uit h et antwoord op het eerste 
middel, dat eiser spijt de nabijheid van 
een tram naar links is uitgeweken en 
aldus nagelaten heeft aan die tram, die 

voorrang had, doorgang te verlenen, de 
correctionele rechtbank vaststelt dat dit 
misclrijf de enige oorzaak van h et onge
val is; 

D at d e rechtbank aldus, zonder de 
bewij slast om te k eren, afwijzend beschikt 
op d e r echtvaardigingsgrond die eiser 
afleidt uit d e omstandigheid dat hij heeft 
gestopt, na een maneuver t e h ebben 
uitgevoerd, d a t hij wettelijk niet mocht 
uitvoeren; 

Dat h et middel niet kan worden aange
nomen; 

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

Over h et derde middel ... 

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

21 januari 1974. - 2e kamer. -
V ooTzitte7', ~aron Richard, raadsheer 
w aarn em end voorzitter. - Ve1·slaggeve~·, 
de H. Closon. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Duchatelet, advocaat-generaal. -
PleiteTs, de HH. Van Werveke en Van 
Overstraeten (van de balie te Brussel). 

2e KA:r.mR. - 21 januari 1974. 

1° CASSATIEMIDDELEN. - STRAF· 
ZAKEN.- MID DEL DAT KRITIEK OEFENT 
OP EEN FEITELIJKE BEOORDELING VAN 
DE FEITENRECHTER. - · NIET ONTVAN· 
KELIJK MIDDEL. 

2o VERLATING VAN FAl\HLIE. -
ECHTGENOOT VEROORDEELD TOT BETA· 
LING VAN EEN UITKERING TOT ONDER· 
HOUD JVIET TOEPASSING VAN ARTIKEL 
221 VAN HET BURGERLIJK WETBOEK. 
- DADING TUSSEN DE ECHTGENOTEN. 
- NIET-BETALING VAN DE UITKERING 
GEDURENDE DE PERiODE v66R DIE 
DADING. - STRAFRECHTELIJKE VER· 
OORDELING VAN DE SCHULDENAAR. 
WETTELIJKHEID . 

1 o Niet ontvankelijlc is het middel dat 
k1·itiek oejent op een jeitelijke beom·de
ling van de feitem·echteT (1). (Art. 95 
Grondwet.) 

(1) Cass., 24 september en 2 oktober 1973, 
sup1·a, blz. 76 en 123. 
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2° Het jeit dat echtgenoten na de ve?'OO?'
deling van de ene om aan de ancle1·e een 
tt.itlce1·ing tot ondm·houd te betalen, een 
dading hebben aangegaan, is geen 
beletsel voo1· de ve1·oonleling, we gens 
ove1't1·ecling van a1·tilcel 391bis van het 
Stmjwetboelc, van· de tt.itlceTingssclmlclige 
echtgenoot die gedtt?'encle twee maanclen 
v661· cleze clacling cleze tt.itlce1·ing niet heeft 
betaalcl ( 1). 

(ORBAN, T. :M:ONDIAUX.) 

ARREST. 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest, op 26 april 1973 door het Hof van 
beroep te Luik gewezen ; 

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

Over het middel hieruit afgeleid dat 
het arrest het in. artikel 391 bis van het 
Strafwetboek omschreven misdrijf van 
verlating van familie tegen eiser bewezen 
verklaart, 

te1·wijl eiser in dwaling werd gebracht 
omtrent zijn daadwerkelijke verplich
ting tot betaling van de uitkeringen tot 
onderhoud bevolen bij het arrest van 
2 december 1969 van het Hofvan beroep 
te Luil,, waarop de vervolgingen zijn 
gegrond, ee1·ste oncle·rcleel, op groncl van 
de strijdige vermeldi:ngen in het bevel
schrift van 9 april 1970, van de voorzit
ter van de Rechtban.k van eerste aanleg 
te Luik, luicle:ns de redengeving waarvan 
enerzij ds eiser van de veroordeling tot 
die betaling moet worden ontslagen en 
luidens het beschikke:nd gedeelte waarvan 
anderzijds hij ervan voorlopig wordt 
ontslagen, zolang hij werkloos is ; tweede 
onde1·cleel, op grond dat ingevolge voor
meld bevelschrift van 9 april 1970 
genoemd arrest van 2 december 1969 
wordt voon ien van een ontbindende 
voorwaarde, waarvan het al dan niet 
bestaan aan de hand van de tekst van 
het beschikkend gedeelte aileen, onmoge
lijk kan worden vastgesteld : 

Overwegende dat het arrest vaststelt, 
enerzijds, dat eiser, " clie slechts in het 
vooruitzicht van een mogelijke periode 
van werkloosheid om schorsi:ng van de 

(1) Vgl. cass., 1 maart 1965 (Bull. en PAsrc., 
1965, I, 665 ). 

uitbetaling van de onderhoudsuitkering 
verzocht, ke1melijk wist dat clie omstan
cligheid zich niet had verwezenlijkt, 
zodat hij aan zijn verplichtingen niet 
kon twijfelen », en, anderzijds, dat " het 
arrest van 2 december 1969 geen enkele 
voorwaarde bevat »; 

Dat aldus elk onderdeel van het micldel 
erop neerkomt de feitelijke beoordeling· 
van de rechter te lu·itiseren; 

Dat bet middel dan ook niet ontvanke
lijk is ; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schencling van artikel 3£1bis van bet 
Strafwetboek en van de bindende kracht 
van de overeenkmnsten, 

doo1·clat het arrest eiser veroordeelt 
wegens het in die wetsbepaling omschre
ven misdrijf, 

tenvijl het de overeenkomst miskent, 
die tussen eiser en zijn echtgenote werd 
gesloten na het arrest van 2 december· 
1969, waarop de vervolgingen gegrond 
zijn, 

en tenvijl een dading geen titel kan 
opleveren ter rechtvaarcliging van een 
strafvervolgi:ng wegens de feiten gestraft 
bij voornoemd artikel 391bis : 

Overwegende dat bet arrest erop wijst 
dat eiser ten laste werd gelegd vanaf 
9 april 1970 en gedmende 1971 en het 
eerste trimester 1972 vrijwillig in gebreke 
te zijn gebleven de termijnen te kwijten 
van een uitkering tot onderhoud, tot 
betaling waarvan hij bij in luacht van ge
wijsde gegane arrest van 2 december 1969 
door het hof van beroep werd veroor
deeld; 

Dat het vaststelt dat eiser vanaf 5 mei 
1970 tot maart 1971, op welk ogenblik 
de dading werd aangegaan, geen enkel 
bedrag van de op grand van het arrest 
van 2 december 1969 verschuldigde 
onderboudsuitkering heeft betaald ; 

Overwegencle dat die overweging vol
staat om de uitgesproken straf wettelijk 
te rechtvaardigen ; 

Dat het micldel niet ontvankelijk is. 
wegens het ontbreken van belang ; 

En overwegende dat de substantiele 
of op straffe van nietigheid voorgeschre
ven rechtsvormen werden nageleefd en 
dat de beslissing overeenkomstig de 
wet 1s; 

II. In zoverre de voorziening gericht is 
tegen de beslissing op de civielrechtelijke 
vordering die door verweerster is inge
stelcl : 
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Overwegende dat eiser geen middel 
aanvoert; 

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

21 januari 1!!74. - ,2e kamer. 
Voo1·zitte1·, Baron Richard, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, 
de H. Closon. - Gelijklttidende conclttsie, 
de H. Duchatelet, advocaat-generaal. -
Pleite1·, de· H. J.P . Charlier (van de balie 
te Luik). 

2e KAMER. - 21 januari 1974. 

)o VOORZIENING IN CASSATIE. 
BESLISSINGEN WAARTEGEN EEN CASSA
TIEBEROEP RAN WORDEN INGESTELD. 
- STRAFZAKEN. - COMMISSIE TOT 
BESCHERMING VAN DE 1\B.ATSCHAPPI.J, 
!NGESTELD BI.J DE WET TOT BESCHER
lli!NG VAN DE l\'IAATSCHAPPI.J. - COlVI
liHSSIE DIE BESLIST DAT EEN GEINTER
NEERDE NIET IN VRI.JHEID ZAL WORDEN 
GESTELD. - BESLISSING WAARVAN IN 
CASSATIE RAN WORDEN GEKOMEN. 

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN.-MOTIVERINGSVER
PLICHTI~G. - VERPLICHTING ONAF
SCHEIDBAAR VAN DE OPDRACHT TOT 
BERECHTING VAN EEN GESCHIL. 

.3° BESCHERMING VAN DE MAAT
SCHAPPIJ (WET TOT) . - CoJVIllns 
SIES TOT BESCHERMING VAN DE MAAT
SCHAPPI.J, I:NGESTELD KRAOHTENS DE 
\VET TOT BESCHERMING VAN DE lVIAAT
SOHAPPI.J. - Zr.r TREDEN OP ALS 
EIGENLI.JKE GEREOHTEN, WANNEER ZI.J 
UITSPRAAK DOEN OVER EEN GESCHIL 
BETREFFENDE DE INDIVID=LE VRI,J
HEID . - VERPLICHTING OM HUN BE
SLISSINGEN MET REDENEN TE OlVIKLE
DEN. 

1 o De beslissing waaTbij de commissie 
tot besche1·ming van de maatschappij 
zegt dat e1' geen ·?·eden is om een geinte?'
neenle in V?·ijheicl te stellen, is vatbaa?' 
voo1· cassatiebe1·oep (1). (Art. 608 G.W.; 
.art. 18 wet tot bescherming van de 
maatschappij.) 

2o A1·tikel 97 van de arondivet, voo1· 
zove?' het bepaalt dat elk vonnis met 

1·edenen is omlcleed, stelt een 1·egel die 
onajscheidbaa1· is van de opdmcht om 
een geschil te be1·echten (2) . 

3° W annee1· de commissies tot besche1'1ning 
van de maatschappij, ingest'elcl lc?·ach
tens de wet tot besche1'?ning van de 
maatschappij, uitsp1'aalc cloen ove1· ge
schillen bet1·ejJende de inclividttele V?·ij
heid, t1·eclen zij op als een eigenlijlc 
ge1·echt en zijn del'l~alve ve1·plicht lnm 
beslissingen met 1·edenen te omkleden (3). 
(Art. 97 Gronclwet). 

(OHULER.) 

ARREST (ve?·taling) . 

HET HOF ; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 23 november 1973 gewezen 
door de Commissie tot beschermin g van 
de maat.schappij i11gesteld bij de psychia
trische afdeling van de gevangenis te 
Luik; 

Over het midclel ambtshalve afgeleicl 
uit de schending van artikel 97 van de 
Grondwet: 

Overwegende dat, wanneer de com
missies tot bescherming van de maat
schappij die krachtens de wet van 1 juli 
1964 zijn ingesteld, uitspraak doen inzake 
geschillen betreffende de individuele vrij
heid, zij eigenlijke gerechten zijn, waar
aan de in artikel 97 van. de Grondwet 
omschreven motiveringsplicht is opge
legd, die voor de partijen een wezenlijke 
waarborg is tegen elke willekem· van de 
rechter en derhalve onafscheidbaar is ver
bonden aan de opdracht tot berechting 
van een geschil ; 

Overwegende dat de bestreden beslis
sing ten d eze geen enkele reden opgeeft 
ter verwerping van het verzoek tot 
invrijheidstelling, dat door eiser werd 
ingediend ; 

Dat zij aldus de in het middel vermelde 
grondwetsbepaling schendt; 

Om die redenen, vernietigt de bestre
den beslissing ; beveelt dat van dit 
arrest ·melding zal worden gemaakt 
op de kant van de gedeeltelijk- vernie
tigde beslissing ; verwijst de aldus be 
perkte zaak naar de anders samenge-

(1) Cass., 2 oktober 1973, sttp1·a, blz. 115. 
(2) en (3) Cass., 8 april1968 (Bttll. en PASIC., 

1968, I, 1037). 
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stelde Commissie tot de verdediging van 
de maatschappij ingesteld bij de psychia
trische afdeling van de gevangenis te 
Luik. 

21 januari 1974. - 2e kamer. -
Voo1·zitte1·, Baron Richard, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve.1·, 
de H. Trousse. - Gelijklttidende con
clttsie, de H. Duchatelet, advocaat
generaal. 

2e KAMER. - 22 januari 1974, 

10 RAAD VAN STATE. - VERNIETI
GING VAN EEN VERORDENING. - GE
VOLGEN. 

2° WETTEN EN BESLUITEN. 
VERORDENING. - VERNIETIGING DOOR 
DE RAAD VAN STATE. - GEvOLGEN. 

3° VOORZIENING IN CASSATIE. -
STRAFZAKEN. - VooRZIENING vAN 
RET . OPENBAAR lVIINISTERIE. - VRIJ
SPRAAK. - FElTEN DIE DE VERVOL
GING REBBEN VERANTWOORD, GE
STEUND OP BEPALINGEN VAN EEN 
VERORDENING DIE NA DE VOORZIENING 
IS VERNIETIGD DOOR DE RAAD VAN 
STATE. - FElTEN DIE ONDER GEEN 
ANDERE STRAFBEPALING VALLEN. -
VOORZIENING ZONDER BELANG GEWOR
DEN. - NIET-ONTVANKELIJKHEID. 

1 o en 2° Het a?'?'est wam·bij de Raacl van 
State een ve1'o1·dening onwettig ve1·klaa1·t, 
b1·engt met tm·ugweTlcencle k?-acht de ve?·
nietiging erga omnes van de onwet
tige ve?'O?'clening mee ( 1) . 

3o De voo1·ziening van het openbaa1· minis
te?·ie tegen een a1·1·est waa1·bij de be
klaagde we1·cl V1'ijgesp1·olcen, wo1·dt zan
de?' belang en is cle1'7~alve niet ontvanlce
lijlc, wanneer de 1·egeling die de belclaagcle 
zou hebben ovm·t1·eclen, veTnietigcl is 
cloo1· een m·1·est van de Raad van State 
dat na het instellen van de voo1·ziening is 
gewezen en wannem· het jeit waa1·voo1' 
de ve1·volging is ingesteld, onde1· geen 
ande1·e stmjbepaling valt (2). 

(1) en (2) Cass., 22 oktober 1973, supm, 
biz. 214. 

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ RET HOF 
VAN BEROEP TE GENT, T. DE WINTER.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet 9P het bestreden 
arrest. op 21 januari 1972 door het Hor 
van beroep te Gent gewezen; 

Overwegende dat, om verweerder van 
rechtsvervolging te ontslaan en de kosten 
van de vervolgende partij ten laste van 
de Staat te Iaten, het bestreden arrest 
steunt op de onwettelijkheid van bet 
aan de vervolging ten grondslag liggencle 
ministerieel besluit van 29 december 1970 
houclende verplichting tot daling der 
verkoopprijzen van nmd- en varkens
vlees; 

Overwegende clat de Raad van State, 
bij arrest van 5 j1.ui 1973, bedoeld minis
terieel besluit heeft vernietigd, alsmede 
de eropvolgende ministeriele besluiten 
van 3 februari 1971, 25 februari 1971 en 
29 maart 1971, welke het in zijn beginsel 
hebben verlengd; 

Overwegende dat deze beslissing op 
terugwerkende wijze de vernietiging 
e1·ga omnes medebrengt van. de reglemen
tering waarop de v ervolging gesteund 
was; dat derhalve bedoelde ministeriele 
besluiten, inzonderheid het besluit van 
29 december 1970, nietig zijn vanaf h et 
ogenblik van hem inwerkingtreding ; 

Overwegende dat, nu de do.or. het 
cassatieberoep gevorderde vermet1gmg 
geen gevolg kan hebben, clit heroep van 
belang ontbloot is ; 

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

22 januari 1974. - 2e kamer. -
Voo1·zitte1· en Vm·slaggeve1·, de H. Nau
laerts, raaclsheer waarnemencl voorzitter. 
- Gelijlclttidencle . conclusie, de H . Le
naerts, aclvocaat-generaal. - Pleite1·, 
de H. Van Hille (van de balie te Gent). 

Op clezelfde clag werclen acht gelijk
aarclige arresten gewezen op de voor
ziening van clezelfcle eisende partij . 

2e KAl\HlR. - 22 januari 1974. 

WEGVERKEER. - 0PENBARE PLAATS. 
- BEGRIP. 
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Een pa1·kee1·gm·age die, al dan niet tegen 
betaling van huu1·- . of staangeld, toegan
kelijk is voo1· alle weggebntike1·s zonde1· 
onde1·scheid, is een openba1·e plaats in 
de zin van a1·tilcel 28 van de wet bet?·ef
jende de politie ove1· het wegve1·lcee1· (1). 

(HELLINCKX.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 2 7 juli 1973 in hoger beroep 
gewezen door de Correctionele Recht
bank te Brussel ; 

Over het middel afgeleid ui t de &chen
ding van de artikelen 28 en 34, 1°, van 
de gecoordineerde wetten betreffende 
d e politie over het wegverkeer, 

doo1·dat h et vonnis eiser w egens straf
bare alcoholintoxicatie als bestuurder 
van een voertuig op een openbare plaats 
veroordeelt, 

te1·wijl h et ongeval zich heeft voorge
daan in een parkeergarage aileen toe
gankelijk voor diegen en die, zoals eiser, 
huurgeld betalen en derhalve niet op een 
openbare plaats zoals in voormeld arti
kel 28 bepaald : 

Overwegende dat sinds de inwerking
treding van d e wet van 11 juli 1967, 
waarvan artikel 2 in de wet van 1 augus 
tus 1899 een artikel 4qttinqtties h eeft 
ingevoegd, thans artikel 28 van de 
gecoordineerde wetten , h et voor de toe
passing van artikel 34, 1°, van de gecoor
dineerde wetten voldoende is da t het 
feit op een openbare plaats gepleegd 
werd ; dat luidens evenvermeld artikel 28 
onder openbare plaats wordt verstaan 
« d e open bare weg, de t erreinen toeganke
lijk voor h et publiek en d e niet openbare 
terreinen die voor een zeker aantal per-
sonen toegankelijk zijn » ; -

Overwegende dat h et vonnis op deze 
definitie wijst en de beslissing dat het 
ten deze om een openbare plaats ging, 
rechtvaa.rdigt door vast te stellen « ... dat 
de terzake bedoelde p arking ... toeganke
lijk is voor a ile weggebruikers zonder 
onderscheid in de mate van de beschik
bare standplaatsen .. . ; dat het feit dat 
huur- of staangeld geeist wordt het karak-

(1) Raadpl. cass ., 13 december 1971 (An·. 
cass., 1972, blz. 367) en 1 oktober en 11 de
cember 1973, supra, blz. 103 en 418. 

ter van « openbare plaats » geenszins 
wi jzigt » ; dat het vonnis a ldus van het 
begrip « openbare plaats » een juiste 
interpretati e geeft zodat het middel 
naar recht faalt ; 

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

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

22 januari 1974. - 2e kamer. 
Voo1·zitte1·, de H. Naulaerts, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, 
de H. Chatel. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. L enaerts, advocaat-generaal. -
Pleite1·, de H. Calewaert (van de b alie te 
D endermonde) . 

zc KAMER. - 22 januari 1974. 

l 0 REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.
CONCLUSIE VAN DE BEKLAAGDE DIE DE 
BEWIJSWAARDE VAN EEN GETUIGENIS 
BETWIST. - BETWISTING GEGROND OP 
NAUWKEURIGE, BEPAALDE EN OlVISTAN
DIGE GEGEVENS. - VER\)ORDELING 
GESTEUND OP DIT GETUIGENIS ZONDER 
DIE GEGEVENS TE BEANTWOORDEN. 
NIET MET R.EDENEN OJI'I:KLEDE BESLIS
SING. 

2° CASSATIE. - Oli'I:VANG. - STRAF
ZAKEN. - VEROORDELING TOT VER
SCHILLl;;NDE STRAFFEN WEGENS TWEE 
l\USDRIJVEN. - MISDRIJVEN DIE ELK 
KUNNEN WORDEN GESTRAFT MET HET 
VERVAL VAN HET RECHT EEN VOERTUIG 
TE BESTUREN. - ARREST DAT HET 
VERVAL UITSPREEKT VOOR BEIDE MIS
DRIJVEN. - VERNIETIGING VAN DE 
VEROORDELENDE BESLISSING TEN AAN
ZIEN VAN EEN DER lVIISDRIJVEN. -
STRAF WETTELIJK GERECHTVAARDIGD 
DOOR HET ANDERE l\USDRIJF. - VER
NIETIGING DIE ZICH NIET UITSTREKT 
TOT DE VERVALLENVERKLARING. 

3° CASSATIE. - OMVANG. - STRAF
ZAKEN. - CASSATIE VAN DE BESLISSING 
WAARBIJ DE BEKLAAGDE WORDT VER
OORDEELD. BURGERRECHTELIJK · 
AANSPRAKELIJKE PARTIJ DIE ZICH NJET 
OF DIE ZICH ONREGELlVIATIG IN CASSA
TIE HEEFT VOORZIEN.- GEVOLGEN VAN 
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DE CASSATIE TEN AANZIEN VAN DEZE 
PAR'l'IJ -

l 0 W annee1· cle belclaagcle cle bewijswaa?'cle 
van een getttigenis OJJ groncl van nattw
lcett?'i ge en omstanclige gegevens heeft 
betwist, is niet 1·egelmatig met 1·edenen 
omlcleecl cle ve1·oonlelingsbeslissing die 
op het getuigenis steunt en deze gegevens 
niet beantwoo1·clt (1). (Art. 97 Grand
wet.) 

2° l!Vonlt een belclaagde tot ve7·schillencle 
st1·ajJen ve1·oonleelcl wegens 1-wee mis
cl?·ijven die beicle lcunnen gestmft wonlen 
met het ve1·val van het ?'echt tot het 
bestu1·en van een voe?'tttig en heejt de 
?'echte7' een enlcele ve7·vallenve1:lclm·ing 
·ttitgesJJmlcen, clcm stTelct de ventietiging 
van de ve1·oonleling wegens een van 
de miscl?·ijven zich niet ttit tot cle ve?'val
lenve?·lclm·ing, indien cleze door het 
ancle1·e miscl1·ijj wettelij 7c ge1·echtvcta?'
cligcl blijjt (2). 

:3o W annee1· de beslissing tot vemonleling 
va.n cle belclaagde OJJ zijn voo1·ziening 
ve1·nietigcl wo1·dt en de bm·gmTechtelijlc 
aanspmlcelijlce JJa?·tij zich niet of zich 
om·egelmatig in cassatie heeft voo1·zien, 
ve1·liest cle beslissing, waa1·bij deze pa1·tij 
btwgm'?'echtelijlc aanspmlcelijlc wonlt ve7'
lclaanl voo?' de ve?·oo?·cleling van cle 
belclaagcle, haa7' bestaans1·eden (3). 

' (GEENENS R. EN P.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
-voru1is, op 23 maart 1973 in hoger 
beroep gewezen door de Correctionele 
Rechtbank te Oudenaarde ; 

I. Op de voorziening van Geenens 
Robert, beklaagde : 

Over bet middel afgeleid uit de schen 
-cling van de artikelen 97 van de Grand
wet, 34, 1°, 35 en 38, § 1, van bet konink
lijk besluit van 16 maart 1968 tot coi:ir
·dinatie van de wetten betreffende de 
politie over bet wegverkeer, 

(1) Oass., 13 maart 1973 (A1'1', cass., 1973, 
'biz. 691). 

(2·) Oass., 27 jarmari 1970 (A7'7', cass., 1970, 
biz. 484) ; raadpl. cass., 24 februari 1969 
{ibid., 1969, biz. 596). 

(3) Oass., 26 juni 1973 (A7'1'. cass., 1973, 
·biz. 1056). 

dom·dat het vonnis eerste eiser veroor
deelt wegens de telastlegging 0 om de 
reden dat « insgelijks de dronkenschap 
voldoende bewm•en is gebleven ; enerzijds 
door bet ongeval zelf, waar appellant 
(thans eerste eiser) tweemaal na elkaar 
dezelfde fout maakte, anderzijds door 
de waarnemingen van getuigen en ten 
slotte door ~-· ijn vluchtmiscl:rijf zelf, waar
door hij in de gelegenheid werd gesteld 
te ontnuchteren », 

te1·wijl, ee1·ste oncle?·deel, eiser bij de 
ademtest, die op hem ongeveer 4 uur na 
bet ongeval toegepast werd, een alcohol
gehalte van 0.8 t.h. in zijn bloed had 
en hij derhalve, met correctie, op het 
ogenblik van het ongeval slechts 1,4 t .h. 
a lcoholgehalte had, voor zover hij daarna 
niets meer zou gedronken hebben, zodat 
het niet bewezen is clat eiser in clronken 
toestand zou gestum·d hebben (schen
ding van de artikelen 34, 1°, 35 en 38, 
§ 1, van. het koninklijk besluit van 
16 maart 1968); 

tweede onclenleel, eiser in zijn conclusie 
staande hield dat de eigenlijke getuigen, 
namelijk de veldwachter, cliens echtge
note en de verbalisanten, die verklaarclen 
dat eiser niet clronken was, over het hoofd 
werclen gezien en de andere getuigen, 
die verklaarden dat eiser van dronken
schap waggelde, niet te goeder trouw 
waren, daar eiser tengevolge van een 
heup- en beenbreuk hevig mankt, en het 
vom1is de verklaringen van doze laatste 
getuigen in aanmerking neemt zonder 
op dit middel te antwoorden (schending 
van artikel 97 van de Grondwet); 

clenle ondenleel, de zogezegde dronken
schap van eiser in geen geval bewezen 
wordt noch door het ongeval zelf noch 
door het vluchtmisdrijf en deze elementen 
in geen geval van die aard zijn dat zij 
de veroordeling regelmatig rechtvaardi
gen daar zij geen zekerheid omtrent het 
alcoholgehalte in het bloed van e:ser 
op het.ogenblik van het ongeval verschaf
fen (schending van alle aangehaalde 
wetsbepalingen) : 

W at bet tweede onderdeel betreft 

Overwegende dat bet vo1mis de telast
legging van dronkenschap bij bet bestu
ren van een voertuig tegen eiser bewezen 
verklaart op groncl van feitelijke gege 
vens waaronder « de _waarnen1ingen van 
getuigen »; 

Overwegende dat eiser in conclusie 
deed gelden dat de ter terechtzitting ge
hoorde getuigen, die verldaard haclden 
dat zij de dronkenschap van eiser had-
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den vastgesteld aan zijn waggelende 
gang, niet te goeder trouw waren daar zij 
wisten dat hij erg mankte tengevolge van 
een verkeersongeval waarbij hij in 1970 
een beenbreull: en een heupbreuk had 
opgelopen, en er « nog geen consolidatie " 
was; 

Overwegende dat het vonnis zijn 
beslissing op «de waarnemingen van 
getuigen " steunt zonder het omstandig 
verweer van eiser betreffende de bewijs
waarde van bedoelde getuigenissen te 
beantwoorden ; · 

Dat clit onderdeel van bet middel 
gegrond is ; 

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

Overwegende dat het vonnis eiser uit 
hoofde van de telastlegging van dronken
schap veroordeelt tot het verval van het 
recht tot het besturen van de motorvoer
tuigen van alle categorieen bepaald bij 
het koninklijk besluit van 3 mei 1965, 
voor een termiin van een maand, met 
vrijstelling van' alle onderzoeken, doch 
dat deze veroordeling wettelij k gerecht
vaardigd blijft door de telastlegging van 
vluchtmisdrijf wegens welke zij insge-
1ijks uitgesproken werd ; 

II. Op de voorziening van Geenens 
Paul, civielrechtelijk aansprakelijke par
tij : 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te slaan 
niet blijkt dat de voorziening werd bete
kend aan het openbaar ministerie tegen 
wie zij is gericht ; dat zij derhalve niet 
ontvankelijk is ; 

Overwegende echter dat, ten gevolge 
van de hierna op eerste eisers voor-
7iening uitgesproken vernietiging, de 
beslissing waarbij tvveede eiser civiel
rechtelijk aansprakelijk wordt verklaard 
voor de ·geldboete uitgesproken nit 
hoofde van de telastlegging van dronken
schap en voor de kosten van de straf
vordering , geen voorwerp meer heeft ; 

Om die redenen, en zonder acht te 
slaan op de andere onderdelen van h et 
iniddel, die geen ruimere vernietiging of 
geen vernietiging zoncler verwijzing lum
nen meebrengen, vernietigt het bestreden 
vmmis in zoverre het, bij bevestiging van 
het beroepen vonnis, eerste eiser wegens 
de telastiegging 0 ( dronkensch ap bij 
het besturen van een voertuig) veroor
deelt tot.een gevangenisstrafvan 15 dagen 
met uitstel van 3 jaar en tot een geld-

• boete van 100 fr. gebracht op 3.000 fr. 
of een vervangende gevangenisstraf van 
een maand, en hem in de kosten van de 
strafvordering veroordeelt; verwerpt de 
voorziening van eerste eiser voor het 
overige, alsmede die van tweede eiser, 
doch zegt dat de beslissing waarbij 
deze laatste civieh·echtelijk aansprake
lijk wordt verklaard · voor de geldboete 
uitgesproken wegens de telastlegging 0 
en voor de kosten van de strafvordering· 
geen voorwerp meer h eeft ; beveelt dat 
van dit arrest melding zal worden ge
maakt op de kant van de gedeeltelijk 
vernietigde beslissing; veroordeelt de 
eisers in twee derde van de kosten en 
laat het overige derde ten laste van de 
Staat ; verwijst de aldus beperkte zaak 
naar de Correctionele Rechtbank te 
Gent, zitting houdende in boger beroep. 

22 januari 1974. - 2e kamer. -
Voo1·zitte1· en V m·slaggeve1·, de H. N au
laerts, raadsheer waarnemend voorzitter. 
- Gelijklttidende conclttsie, de H. Le
naerts, advocaat-generaal. - Pleite1·, 
d e H. HouteJ.rier. 

2e KA.l>rnR. - 22 januari 1974. 

1 o REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.
STRAFVORDERING. - VEROORDELING. 
- GEEN CONCLUSIE. - FElTEN OM
SCHREVEN IN DE BEWOORDINGEN VAN 
DE \VET EN BEWEZEN VERKLAARD. -
REGELMATIG MET REDENEN OMKLEDE 
BESLISSING. 

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING. -
BESLISSING DAT DEZE RECHTSVORDE
RING GEGROND IS. - BESLISSING HIER
OP GESTEUND DAT RET MISDRIJF DE 
ENJGE OORZAAK VAN DE SCHADE IS. -
GEEN CONCLUSIE . REGELli'IATIG 
MET REDENEN OMKLEDE BESLISSING. 

1 o Bij ontstentenis van conclusie dienaan
gaande omkleedt de ?'echtm· de schttldig
ve1·kla1·ing van de belclaagde ?'egelmatig
met 1·edenen doo1· vast te stellen dat de 
in de bewo01·dingen van de wet omsch?·e
ven Jeiten bewezen zijn (1). (Art. 97 
Grondwet.) · 

(1) Cass., 12 maart 1973 (A1'1·. coss., 1973. 
biz. 684). 
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2o Bij gebTek aan conclusie omkleedt de 
1'echtm· 1·egelmatig met Tedenen de beslis
sing wam·bij hij de btt1·ge1'lijke 1'echts
v(n·de1·ing geg1·ond ve1·klaa1·t, doo1· vast 
te stellen dat het bewezen misd1·ijj de 
enige oo?·zaalc van de schade is ( 1). 
(Art. 97 Grondwet.) 

(DE MULDER, T. SERVAES 
EN LITISCONSORTEN.) 

ARREST. 

HET HOF ; ~ Gelet op het bestreden 
vonnis, op 19 april 1973 in hoger beroep 
gewezen door de Correctionele Recht
bank te Brugge ; 

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

Over het middel afgeleid uit, de schen
·ding van de artikelen 97 van de Grondwet 
en 27-1 van het wegverkeersreglement, 

doo1·dat het vonnis eiser veroordeelt 
wegens overtrecling van laatstgenoemde 
wetsbepaling en zich daartoe beperkt tot 
de eenvoudige bemerking dat « het feit 
bewezen is verklaard "• zonder motive
ring, noch in rechte noch in feite, 

tenvijl er geen overtreding van gezegd 
.artikel27-1 bestaat, wanneer een ofmeer 
aanrijdingen hun oorzaak vinden in de 
·overtrecling door een andere weggebrui 
ker dan. eiser, weze het een onbekende 
weggebruiker (ten deze de bestuurder van 
·een onbekende Volvo), die een onvoor
·zienbare hindernis uitmaakt door plots en 
zonder verwittiging van file te verande
ren op een autosnelweg en zich in de 
.andere file in een onvoldoende ruimte 
tussen te schuiven, a.ldus het plots en 
hevig remmen van een reeks voertuigen 
-en een reeks aanrijdingen veroorzakend, 
en het niet is omdat het onderzoek ter 
plaatse bij een verkeersongeval, inge
volge de grote verkeersclrukte, opper
vlakkig, onvoileclig en overhaast moest 
uitgevoerd worden, dat een andere per
soon dan de onbekende verantwoorde
lijke bestraft client te worden : 

Overwegende dat, bij gebrek aan con
dusie, het vonnis, door te verklaren dat 
de overtreding, 7oals zij door de wet wordt 
bepaald, vaststaat, regelmatig met rede
nen is omkleed ; dat het Hof niet bevoegd 
is om de feitelijke gegevens nader te 

(1) Cass., 11 september 1973, supra, biz. 32. 

onder7oeken waarop het middel verder 
gegrond is ; dat het middel niet aangeno
men kan worden ; 

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

II. In zoverre de voorziening gericht is 
tegen de beslissingen op de civielrechte
lijke vorderingen tegen eiser ingesteld : 

A. door de tweede en de derde ver
weerder : 

Over het middel afgeleid uit de schen
cling van de artikelen 97 van de Grand
wet, 1350, inzonderheid lid 2, 1382 en 
1383 van het Bmgerlijk Wetboek, 

doo1·dat het vonnis verklaart dat, in 
strijd met wat de eerste rechter meende 
te moeten oordelen wat de bm·gerlijke 
partijen Luyckx en de personenvennoot
schap met beperkte aansprakelijkheid 
« Van Brussel " betreft, er wel degelijk 
oorzakelijk verband bestaat met de 
overtreding, 

te1·wijl geen oorzakelijk verband tussen 
de overtreding van eiser en de schade 
van deze bcugerlijke partijen aangetoond 
wordt en aileen gezegd wordt dat « er geen 
font, oorzaak of medeoorzaak te vinden is 
in hoofde van deze bcugerlijke partijen die 
zou bijgedragen hebben tot de schade " ; 
het feit dat geen dergelijke fout bij de 
bmgerlijke partijen te vinden is, niet 
bewijst dat de beweerde fout van eiser 
de oorzaak van de schade zou zijn, maar 
dat dit feit ook bij vo6rbeeld het gevolg 
kan zijn van een te overhaast en te opper
vlakkig uitgevoerd onderzoek ; het vonnis 
kennelijk geen rekening houdt met de 
verklaring, onder eed ter terechtzitting 
van de politierechtbank afgelegd door een 
getuige, waaruit duidelijk moest blijken 
dat elk oorzakelijk verband tussen de 
beweerde overtreding van eiser en de 
schade van de bedoelde burgerlijke par
tijen uitgesloten was : 

Overwegende dat het vonnis erop 
wijst dat de door de bmgerlijke partijen 
geleden schacle wel degelijk in oorzake
lijk verband staat met het in hoofcle van 
eiser bewezen verklaarcle feit, clit in 
strijd met wat. de eerste rechter meende 
te moeten oordelen wat de bm·gerlijke 
partijen Luyckx en de personenvennoot
schap met beperkte aansprakelijkheid 
« Van Brussel " betreft ; dat eiser aileen 
en voiledig aansprakelijk is voor de 
schade, nu geen fout, oorzaak of mecle
oorzaak te vinden is bij de bmgerlijke 
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partijen, die zou bijgedragen hebben tot 
de schade; 

Overwegende dat de rechter aldus 
het oorzakelijk verband vaststelt tussen 
de t egen eiser bewezen verklaarde over
treding en de door de burgerlijke par
tijen geleden schade; dat hij iedere fout 
in hoofde van d eze laatsten uitsluit en 
verder beslist dat eiser alleen en volledig 
aansprakelijk is voor de schade ; dat, 
bij gebreke aan conclusie hierover, de 
rechter zijn beslissing niet nader moest 
motiveren en met name de reden niet 
moest aangeven waarom hij de verkla
ring van een bepaalde getuige niet in 
aanmerkil1.g nam ; 

Dat het middel niet kan worden aan
genomen; 

B. door de eerste verweerder : 

Over het middel hieruit afgeleid dat 
h et vmmis de reden niet aangeeft waarom 
de gehele schade aan de wagen van 
Servaes (20 t.h . vooraan, 80 t.h. achter
aan) geheel ten laste van eiser werd ge
legd : 

Overwegende dat het vonnis vast
stelt dat het door de burgerlijke partij 
Servaes gevorderde schadebedrag van 
12.500 frank niet werd betwist ; dat 
h et bij ontbreken van conclusie hierom
trent, en nu het eiser alleen en volledig 
aansprakelijk had gesteld voor de schade, 
in zijn motieven geen onclerscheid diende 
t e maken tussen de schade vooraan en 
deze achteraan de wagen van eerste 
verweerder ; dat het middel niet kan 
worden aangenomen ; 

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

22 januari 1974. - 2e kamer. -
Voo1·zitte1·, de H. Naulaerts, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, 
d e H. Versee.- Gelijkltddende conclttsie, 
de H . L enaerts, a dvocaat-generaa.l . -
Pleite1·, de H. Vanbeylen (van de balie te 
Brugge.) 

2e KAMER . - 22 januari 1974. 

VOORZ IENING IN CASSATIE. 
PERSONEN BEVOEGD OM ZICH IN CASSA
TIE TE VOORZIEN. - STRAFZAKEN. -

VOORZIENING VAN DE BURGERLIJKE' 
PARTIJ TEGEN DE BESLISSING OP DE 
STRAFVORDERING. BURGERLIJKE. 
PARTIJ NIET VEROORDEELD IN DE KOS 
TEN VAN DEZE RECHTSVORDERING. 
- NIET ONTVANKELIJKE VOORZIENING. 

De btwge1·lijke pm·t~j die niet in de lcoste11r 
van de stmjvo·rdeTing is ve1·oo1'deeld, 
is niet ontvankelijlc om zich tegen de 
beslissing op deze 1'echtsv01·de1·ing i11r 
cassatie te voo1·zien (1). (Artt. 177 en 216 
Sv. ) 

(NAAll'lLOZE- VENNOOTSCHAP « BELGISCHE' 
li'I:AATSCHAPPIJ ·vAN ALGEMENE VER7-E 
KERINGEN A.G. VAN 1830 », T . SON
NECKEN EN PERSONENVENNOOTSCHAP 
MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID 

« ERBOTRAIC ».) 

Met de notitie overeenstemmend 
arrest. 

22 januari 1974. - 2e kamer. -
Voo1·zitte1· en Ve1·slaggeve1·, d e H. Nau
laerts, raadsheer waarnemend voorzitter. 
- Gelijkluidende conclttsie, de H. Le
naerts, advocaat-generaal . 

2e KAMER. - 22 januari 1974. 

VOORZIENING IN· CASSATI E . 
STRAFZAKEN. - TERl\HJN. - ARREST' 
VAN EEN KAMER VAN INBESCHULDI
GINGSTELLING WAARBIJ NIET ONTVAN
KELIJK WORDT VERKLAARD HET VERZET 
VAN DE VERDACHTE TEGEN DE BESCHIK
KING VAN DE RAADKA1\fER, DIE HEM 
NAAR DE CORRECTIONELE RECHTBANK 
VERWIJST. - GEEN GESCHIL INZAKE' 
DE BEVOEGDHEID VAN DE ONDERZOEKS 
GERECHTEN.- VOORZIENING VOOR DE 
EINDBESLISSING. - NIET-ONTVANKE

LIJKHEID. 

liT' annee1· noch voo1· de 1·aadkame1' nocl1r 
voo1· de kame1· van inbeschttldigingstel
ling de bevoegdheicl van de onde1·zoeks-
1'echte1' of van de onde1·zoelcsge1·echten 
betwist we~·d, is niet ontvankelijlc de 

, voo1·ziening die v661· de eindbeslissing is 
ingesteld tegen het an·est van de lcamer 

(1) Cass., 25 juni 1973 (A n·. cass .. 1973, 
blz. 1042). 
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van inbesclntldigingstelling, waa1·bij niet 
ontvankelijk wo1·dt ve1·klam·d het ve1·zet 
van de vm·dachte tegen de beschikking 
van de ?'aacllcamm· die hem, zondm· ove1· 
deze bevoegdheid ttitspmak te doen, 
wegens geco?'?'ectionaliseenle misdaden 
en wanbecl1·ijven naa1· de CO?'?'ectionele 
?'echtbank venvijst (1). (Art. 416 Sv.) 

(BARDOLI.) 

Met de iwtitie overeenstemmend 
arrest. 

22 januari 1974. - 2e kamer. -
Voo1·zitte1' en Ve1·slaggeve1·, de H. Nau
laerts, raadsheer waarnemend voorzitter. 
- Gelijlclttidende conclusie, de H. L e
naerts, advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 22 januari 1974. 

1° VERWIJZING VAN EEN RECHT
BANK NAAR EEN ANDERE. -
STRAFZAKEN. - GEWETTIGDE VER
DENKING. AANVRAAG VAN EEN 
BEKLAAGDE. - GEEN VERPLICHTING 
EEN B E ROEP TE DOEN OP EEN ADVO 
CAAT BI.J HET HOF VAN CASSATIE. 

2° VERWIJZING VAN EEN RECHT
BANK NAAR EEN ANDERE. -
STRAFZAKEN. ----,- GEWETTIGDE VER
DENKING. - VERZOEK VAN DE BE
KLAAGDE GEGROND OP DE NIET-ONT 
VANKELI.JKHEID VAN DE VERVOLGING. 
- GEEN GROND TOT VERDENJ,UNG. 

3o VERWIJZING VAN EEN RECHT
BANK NAAR EEN ANDERE. -
STRAFZAKEN. - GEWETTIGDE VER
DENKING. - VERZOEK GEGROND OP 
FElTEN DIE AAN HET OPENBAAR :MINIS
TERIE WORDEN TEN LASTE GELEGD.
NIET-ONTV ANKELI.JKHEID. 

4° VERWIJZJNG VAN EEN RECHT
BANK NAAR EEN ANDERE. -

(1) Cass., 14 mei 1973 (.An·. cass., 1973, 
blz. 873). 

(2) Cass., 4 september 1973, Stt1J?"a, nlz. 1. 
(3) Raadpl. cass., 12 februari 1962 (Bull. en 

PAsiC., 1962, I, 672). 
(4) Cass., 18 september 1972 (A1'1'. cass., 

1973, blz. 68) . 
(5) Raadpl. cass., 30 oktober 1961 (Bull. 

STRAFZAKEN. - ,GEWETTIGDE VER
DENKING. - VERZOEK GEGROND OP 
ONNAUWKEURIGE GRIEVEN. - VER
WERPING. 

1° De aanm·aag tot venvijzing van een 
?'echtbank naa1· een ande1·e wegens 
gewettigde ve1·denking, do01· een be
klaagde ingestelcl, is ontvanlcelijlc zelfs 
indien· zij niet is getelcend do01· een 
aclvocaat bij het Hof van cassatie (2). 
(Impliciete oplossing.) (Art. 542, lid 2 
Sv.) 

2° Geen g1·ond voo1· een ve1·zoek van de 
belclaagde tot venvijzing. van . een ?'echt
banlc nam· een ande1·e wegens gewettigde 
venlenlcing, vonnt. de omstandigheid dat 
cle voo1· die ?'echtbanlc ingestelde vm·vol
ging niet ontvanlcelijlc zou zijn (3). 
(Artt . 542 en 545 Sv.) 

3° Niet ontvankelijlc is het verzoek van 
een beklaagcle tot venvijzing van een 
?'echtbanlc nam· een andm·e wegens 
gewettigde venlenking, geg1·oncl OJJ fei 
ten die aan het OJJen bam· ministe1·ie 
wonlen ten laste gelegd (4). (Art. 542 Sv.) 

4° Het Hof ve1·we1·pt een verzoek tot wijzi
ging van een ?'echtbanlc naa1· een ande1·e 
wegens gewettigde ve1·denlcing, wannee?' 
de aangevoe1·de g1·ie.f te onnamvketwig is 
om een gmnd tot venlenlcing te lcunnen 
OJJleve?·en (5). (Artt . 542, 545 en 546 Sv.) 

(DE CUBBER.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het verzoek
schrift ter griffie van het Hof ontvangen 
op 26 oktober 1973, door eiser gegrond op 
de artikelen 648 en volgende van het 
Gerechtelijk W etboek (6), en strek
kende tot ontrekking van de zaak aan de 
Correctionele Rechtbank te Oudenaarde, 
op grand van wettige verclenking, en 
verwijzing n aar een andere rechtbank ; 

Overwegende dat eiser aanvoert dat, 
« als zijn vermoedens juist zijn ,, de zaak 
waarvoor hij voor de raadkan'ler moet 

en PASIC., 1962, I, 241) en 20 november 1972 
(.A1T. cass., 1973, blz. 284). 

( 6) Over de toepasselijkheid van de a rti
k elen 542 en vlg. Sv. met uitsluiting van de 
artikelen 648 en ·vlg. G.W., op d e verzoekeri 
tot verwijzing in strafzaken, r aadpl. noot 2, 
onder cass., 26 november 1973, sttp1'ct, biz. 349. 
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verschijnen om naar de Correctionele 
Rechtbank te Oudenaarde te worden 
verwezen, op strafgebied reeds « in het 
jaar 1965-1970 » behande~d werd met 
verschillende andere zaken te zijnen laste 
en dat de huiclige procedm·e andermaal 
ingesteld werd « om hem te verhinderen 
zijn nog verschuldigde sommen van 
gemaakte kosten en gedane betalingen 
terug te vorderen »; 

Overwegende dat de omstancligheid 
dat eiser voor dezelfde feiten vroeger 
reeds zou zijn vervolgd en veroordeeld 
en dat de huidige vervolging derhalve 
niet ontvankelijk zou zijn, geen grond 
van wettige verdenking kan opleveren 
voor de rechtbank die van de zaak kennis 
moet ne1nen ; 

Overwegende dat eiser vervolgens be
toogt dat hij « wegens de voorgaanden » 
niet meer lmn r ekenen op de onafhanke
lijkheid en de onpartijcligheid van de 
rechtbank te Oudenaarde, en inzonder
heid op die van het Parket, en dat " te vee! 
zaken op een zekere psychose wijzen die 
aldaar heerst ten overstaan van alles wat 
ook maar zou kunnen uitgaan van 
verzoeker »; 

Overwegende dat, in zoverre de vorde
ring tegen het Parket gericht is, zij ni~t 
ontvankelijk is, daar de grief niet tegen 
de rechters van de rechtbank gericht is ; 

Overwegende dat, in zoverre de vorde
ring tegen de rechtbank gericht is, de 
grief te onnauwkeurig is opdat zij een 
grond tot verdenking zou kmmen ople
veren; 

Om die redenen, verwerpt het verzoek
schrift ; veroordeelt eiser in de kosten. 

22 januari 1974. - 2• kamer . ' -
VooTzittm· en Ve1·slaggeve1·, de H. Nau
laerts, raadsheer waarnemend voorzitter. 
- Gelijklttidende conclttsie, de H. Le
naerts, advocaat-generaal. 

2• KAMER. - 22 januari 1974. 

1° VOORZIENING IN CASSATIE. 
STRAFZAKEN. - BESLISSING WAAR· 
TEGEN CASSATIEB:JTIROEP KAN WORDEN 
INGESTELD.- KAMER VAN INBESCHUL
DiiHNGSTELLING. - ADVIES INZAKE 
UITLEVERING. - VOORZIENING NIET 
ONTV ANKELIJK. 

2° UITLEVERING.- ADVIES VAN DE 
KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTEL· 
LING. -· VOORZIENING IN CASSATIE. 
NIET ONTVANKELIJK. 

1° en 2° H et ad vies, doo1· de lcarne1· van 
inbesclmldigingstelling aan de Regm·ing 
gegeven inzake uitleve1·ing, is geen be
slissing waa1·tegen cassatiebeToep open
staat (1). (Art. 3 wet van 15 maart 1874; 
art. 609 G.W.) 

(BARDOLI .. ) 

Met de notitie overeenste'mmend 
arrest. 

22 januari 1974. - 2• kamer. 
VooTzittm· en Ve1·slaggeve1·, de H. Nau
laerts, raadsheer waarnemend voorzitter. 
- Gelijlclttidende conclusie, de H. Le
naerts, advocaat-generaal. 

2• KAMER. - 22 januari 197 4 . 

BESCHERMING VAN DE MAAT
SCHAPPIJ (WET TOT). - BESLIS
SING VAN INTERNERING. - BESLISSING 
DIE VASTSTELT DAT DE VERDACHTE RET 
FElT, IN DE BEWOORDINGEN VAN DE 
WET ALS WANBEDRIJF GEKWALIFI
CEERD, HEEFT GEPLEEGD EN DAT HIJ 
ZICH BEVINDT IN EEN VAN DE BIJ 
ARTIKEL 1 VAN DE WET TOT BESCHER
MING VAN DE MAATSCHAPPIJ BEPAALDE 
GEVALLEN. - WETTELIJKE BESLISSING. 

Wettelijk ge1·echtvaaTdigd is het an·est 
dat de inte1·ne1·ing van een ve1·dachte 
beveelt met toepassing van m·tik~l 7 van 
de wet tot besche1·ming van de rnaat
schappij, na te hebben vastgesteld dat 
hij het jeit, in de bewoo1·dingep, van de 
wet als wanbed1·ijj gelcwalificee?·d, heejt 
gepleegd en dat hij zich bevindt in een 
van cle b~j a1·tilcel 1 van cle voo1·noemcle 
wet omsch1·even geestestoestanclen ( 2). 

( 1) Cass., 20 december 1965 (B«ll. en PASIC. , 

1!166, I, 554). 
(2) Cass., 24 juni 1968 (An·. cass., 1968, 

biz. 1300). 
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(GOLDMANN.) 

Met de notitie overeenstemmend 
arrest. 

22 januari 1974. - 2" kamer. -
Vo01·zitte1· en Ve1·slaggevm·, de H. Nau
laerts, raadsheer waarnemend voorzitter. 
- Gelijklttidende conclttsie, de H. L e
naerts, advocaat-generaal. 

3° KA111ER. - 23 januari 1974. 

INKOMSTENBELASTINGEN.-WET· 
BOEK VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN. 
- PERSONENBELASTING.- BEDRIJFS· 
INK0111STEN. - ARTIKEL 93, § 1, 3°, b. 
- SPECIALE AANSLAGREGELING VOOR 
BEZOLDIGINGEN EN PENSIOENEN DIE 
DOOR TOEDOEN VAN EEN OPENBARE 
OVERHEID TE LAAT ZIJN UITBETAALD OF 
TOEGEKEND. - BEGRIP. 

De bezoldigingen en pensioenen, bedoeld 
in a1·tilcel 20, 2°, a, van het TiJ!etboek 
de1· inkomstenbelastingen en wam·van de 
ttitbetaling of toekenning ee1·st na het 
veTst1·ijlcen van de belastba1·e pe1·iode 1 

waa?'OJJ zij in wm·kelijlcheid bet1·eklcing 
hebben is geschiecl doo1· toedoen van een 
openba1·e ove1·heid, vallen onde1· de 
speciale aanslag1·egeling van cu-tikel 93, 
§ 1, 3°, b, van voo1·noemd wetboek slechts 
dan wannee1· de te late ttitbetaling of 
toekenning te wijten is aan een openba1·e 
01;e1·heid (1) (2). 

(BELGISCHE STAAT, MINISTER 
VAN FINANOIEN, T. LENOIR.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 21 november 1972 gewezen 
door het Hof van beroep t e Brussel ; 

(1) Zie Parl. St., Senaat, zitting 1952-1953, 
nr. 397; Kamer van Volksvertegenwoordigers, 
zitting 1952-1953, nrs . 328 en 470. De bewoor
dingen « par le fait d'une autorite publique , 
luiden in de Ned crlandse tekst als volgt 
" door toecloen van een openbare overheid "· 

(2) Dezelfde speciale aanslagregeling, inge
steld bij genoemd artikel 03, § 1, 3°, b, iR ook 

Over het middel afgeleid uit de scheu• 
ding van de artikelen 112 van de Grand. 
wet, 93, inzonderheid § 1, 3°, b, en 278 
van het Wetboek van de inkomsten
belastingen en, voor zover nodig, 23 van 
de wet van 20 november 1962, houdende 
hervorming van de inkomstenbelastingen, 

doo1·dat het arrest beslist dat een door 
een openbare overheid verschnlcligde 
wedde met veranderlijk karakter, die 
uiteraard, wegens omstancligheden die 
verband houden met de complexiteit en 
d e berekeningswij ze ervan , slech ts kan 
uitbetaalcl worden in het begin van het 
jaar na dat waarin de prestaties werden 
geleverd, onder toepassing valt van h et 
speciale aanslagstelsel bepaald bij arti
kel 93, § 1, 3°; b, van het Wetboek van 
de inkomstenbelastingen en daartoe be
schouwt clat de tekst van d eze wetsbe
paling klaar en duidelijk is, dat nergens 
in die tekst vereist worclt dat de laat
tijclige uitbetaling het gevolg moet zijn 
van een nalatigheid of verzuim van de 
overheid, noch dat het zou moeten gaan 
om uitzonderlijk laattijclige betalingen, 
noch dat de laattijcligheid een uitzonder
lijk karakter zou moeten hebben, en dat 
die tekst evemuin in een uitzondering 
voorziet voor het geval dat d e toepassing 
v an dit aanslagstelsel aa11 de b egtmstigde 
een niet te rechtvaarcligen en telkens 
weerkerend voordeel verschaft, 

tenvijl a) de aldus uitbetaalde v eran
d erlijke maar perioclieke wedde geen ach
terstallige b ezoldiging is, in de zin be
doeld bij voormeld artikel 93, § 1, 3°, b, 
omdat de laattijclige uitbetaling niet 
heeft plaatsgehad « door toedoen ~an 
een openbare overheid », in de gewone 
betekenis welke die u itdrukking h eeft, 
en omdat daarenboven d e in het arrest 
gegeven interpretatie niet strookt met 
de economie van gezegd artikel 93 en 
met de in de voorbereidende w erken van 
de wet gestelde doeleinden; b) het hofvan 
beroep h eeft nagelaten de juiste betekenis 
en draagwijdte van de uitdrukking « door 
toedoen van » n a der te onderzoeken, hoe
wei het gebruik hiervan op een speciale 
bedoeling van de wetgever wees ; c) de 
toepassing van gezegd artikel 93, § 1, 3°, 

van toepassing op bezoldigingen waarvan de 
te la"e uitbetaling slechts is geschied " door 
het b estaan 'van een gescbil ,, wat meer in het 
bijzonder slaat op de bezolcligingen in de 
particuliere sector. Over het begrip "bestaan 
van een geschil , , zie cass., 25 februari 1971 
(A?'I'. cass ., 1971, blz. 613) . 
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.b, in onderhavig geval, tot een niet te 
-verantwoorden fiscaal voordeel voor de 
begunstigde leidt : 

Overwegende dat artikel 93, § l, 3°, b, 
van het Wetboek van de inkomstenbe
lastingen, in afwijking van de artikelen 77 
tot 91 van gezegd wetboek, een bijzonder 
.aansla.gstelsel mogelijk maakt onder meer 
voor bepaalde achterstallige bezoldigin
.gen waarvan het be las ten, volgens de 
gewone regels van de personenbelasting 
en wegens d e progressiviteit van de aan
slagvoet, aan de verkrijgers een onbillijk 
nadeel zou berokkenen wanneer de uit
betaling of d e toekenning door toedoen 
van een openbare overheid slechts plaats
heeft n a het verstrijken van het belas
tingtijdperk waarop zij in werkelijlrl1eid 
betreldcing h ebben ; 

Overwegende dat de bewoordingen 
<< door toedoen van een openbare over
heid n betekenen dat de laattijdigheid 
van de uitbetaling of va.n de toekenning 
van de hezoldiging moet te wijten zijn 
aan een open bare overheid ; 

Overwegende dat de voorbereidende 
werken van de wetten van 7 juli 1953 
en 28 maart 1955, die beide reeds met 
hetzelfde doel een bijzondere aanslag
regeling invoerden, deze betekenis hebben 
doen blijken, die aan de doelstellingen 
van de wetgever beantwoordt en waarvan 
artikel 23 van de wet van 20 november 
1962, thans artikel 93 van het Wetboek 
van de inkomstenbelastingen, niet is 
afgeweken; 

Overwegende dat, door aan de uitdruk
king « door toedoen van ... n een andere 
betekenis te geven, het arrest gezegd 
artikel 9~ schendt ; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest in zoverre het de aanslagen 
voor het aanslagjaar 1970 te niet doet 
met het oog op de toepassing van arti
kel 93, § l, 3°, b, van het Wetboek van 
de inkomsten belastingen en het de 
Belgische Staat veroordeelt tot de terug
betaling van alle sommen die :;rouden 
ge'ind zijn op het aldus vernietigd gedeelte 
der aanslagen, en clit met de moratoire 
intresten, en in de h elft van de kosten ; 
beveelt dat melding van dit arrest zal 
gemaakt worden op de kant van de 
gedeeltelijk vernietigde beslissing ; ver
oordeelt verweerder in de kosten ; ver
wijst de aldus beperkte zaak naar het 
Hof van beroep te Gent. 

23 januari 1974. - 2e kamer. - I 

Voo1·zitte1·, d e H . D elahaye, raadsheer 
waamemend voorzitter. - Ve1'slaggeve1·, 
de H. Versee. - Gelijkluidende conclttsie, 
de H. Detournay, advocaat-generaal. -
Pleite~·s, de HH. · Claeys Bouuaert en 
Bayart (de eerste van de balie te Gent). 

Op dezelfde dag zijn vijf analoge a rres
ten gewezen op cassatieberoepen van 
dezelfde eiser tegen arresten, door het 
zelfde hof van beroep op 21 november 
1972 uitgesproken onderscheidenlijk in, 
zake Goor, Crepain, De Baets, Matthys 
en D e Groodt. 

3° KA!IoiER. - 23 januari 1974. 

VOORZIENING IN CASSATIE. 
VORM.- DIENSTPLICHT. - 0ASSATIE
BEROEP DRAAGT GEEN l\HDDEL VOOR. 
- NIET ONTVANKELIJK. 

Niet ontvankelijlc is het tegen een beslissing 
van de Hoge Nlilitiemad ingesteld 
cassatiebe1'0ep waa1·in geen midclel'tv01·dt 
ttiteengezet (1). (Art. 51, § l, gecoordi
neerde dienstplichtwetten, vervangen 
bij de wet van 22 jm1i 1972, en § 4.) 

(V ANDEKERKHOVE.) 

Met de notitie overeenstemmend 
arrest. 

I 

23 januari 1974. - 3e kamer. -
Voo1·zitte1·, de H. Delahaye, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve~·, 
de H. Janssens. - Gelijklttidende con
chtsie, de H . Detournay, advocaat-gene
raal. 

1e KAl\1ER. - 24 januari 1974. 

1° MIJNEN, GROEVEN EN GRAVE
RIJEN. - WETTELIJKE VOORWAAR-

(1) Cass., 5 september 1973, supm, blz. 13. 
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DEN VOOR DE TEGEMOETKOMITNG VAN 
HET NATIONAAL WAARBORGFONDS IN
ZAKE KOLENMGJNSCHADE, WEGENS 
SCHADE AAN BOVENGRONDSE EIGEN
DOMMEN VEROORZAAKT TEN GEVOLGE 
VAN IN DE l\iiJN UITGEVOERDE WERKEN. 

2° MIJNEN, GROEVEN EN GRAVE
RIJEN. - VEROORDELING VAN DE 
CONCESSIEHOUDER VAN EEN KOLENJ\'IIJN 
WE GENS SCHADE AAN EEN BOVEN
GRONDSE EIGENDOlVI. - VOORWAAR
DEN WAARONDER DEZE VEROORDELING 
OP DE RECHTEN VAN RET NATIONAAL 
WAARBORGFONDS INZAKE KOLENl\iiJN
SCHADE KAN TERUGvVERKEN EN DEZE 
RECHTEN KAN BENADELEN. 

go DERDENVERZET. - VooRWAAR
DEN YOOR DE ONTYAl-.'XELIJKHEID. 

40 MIJNEN, GROEVEN EN GRAVE
RIJEN. - VEROORDELING VA.J.'f DE 
CONCESSIEHOUDER VAN EEN KOLENMIJN 
WE GENS SCHADE AAN EEN BOVEN
GRONDSE EIGENDOlVI. - GEEN BEPA
LING VAN DE WETTEN BETREFFENDE 
HET NATIONAAL WAARBORGFONDS IN
ZAKE KOLENlVIIJNSCHADE DAT DIT FONDS 
AAN DE WETTELIJKE VOORWAARDEN 
VAN HET DERDENVERZET KAN WORDEN 
ONTTROKKEN. 

1° De tegemoetkoming van het Nationaal 
T¥ am·bo?·gfonds inzctlce Jcolenmijnschade 
wegens schade aan bovengmndse eigen
dommen ve1·eist het bestaan voo?' een 
bepaalde concessiehoude?· van de ve?'
bintenis aan ellce ' concessiehouder van 
een kolenmijn OJJgelegd kmchtens m·ti
kel 58 van de gecoonlineenle wetten 
op de mijnen, gmeven en gravm·~jen . 
De ve1·bintenis tot tegemoetlcoming kctn 
slechts voortvloeien ttit een ?'echte?'lijke 
beslissing, clie lc?·acht van gewijsde 
heeft ve1·lc?·egen, of uit een ove?·eenkomst 
tussen de concessiehottde?' en de boven
g?·ondeigenam· gesloten en doo?' de 
?'aad van behee?' van het N ationaal 
Wam·bo?·gfonds goedgelceu?·d, na advies 
van de Raad van State en van het 
Vast 1l1ijnschadecomite (1). (Artt. 1 en 
8, 1°, wetten betreffende het Natio
naal vVaarborgfonds inzake kolenmijn
schade, gecoordineerd bij koninklijk 
b esluit van g februari 1961 en gewijzigd 
bij h et koninklijk besluit nr. g9 van 
25 augustus 1967.) 

2° D e beslissing met lc?·acht van gewijsde 
tot vm·om·deling van een concessiehoude?' 
van een lcolenmijn wegens schade aan 
een boveng1·ondse eigendom lean, in geval 
van onvennogen van deze laatste, op 

de ?'echten van het Nationaal Waa?·bm·g-
' fonds inzalce kolenmijnschade te?'ttgwer

lcen en ze benadelen (2). (Artt. 1 en 8, 1 o. 
wetten betreffende het N ationaal Vi' aar
borgfonds inzake kolenmijnschade, ge
coordineerd bij konin.klijk besluit van 
g februari 1961 en gewijzigd bij h et 
koninklijk besluit nr. g9 van 25 augus
tus 1967.) 

go Eeniecle1· die niet behom·lijlc is OJJgeme
pen of niet in de zaalc is tttssengekomen,. 
is, onde1· voo1· behmtd vctn het bepaalde 
in aTtilcel 1122, 1° en 4°, van het. 
Gm·echtelijlc Wetboelc, ontvankelijk om 
denlenve1·zet te doen tegen de beslissing
van een btt?'ge?·l~jlc ge1·echt die zijn nch
ten kan benadelen (g), 

4° Uit geen van de bepalingen van de. 
wetten bet?·effende het Nationaal fVaa?·
borgfonds inzalce lcolenmijnschade lean. 
wo?·den af geleid dat de ?'echte?'lij ke. 
beslissing, die volgens a?·tilcel 8, 1°, 
van cleze wetten als bewijs kan dienen om 
een van de voonvaa1·den ttit te malcen 
waa1·van dit a?·tikel een tegemoetk:ominrr 
van dat Fonds afhankelijk stelt, lean 
wm·den ontt?·ok:lcen aan de ttitoefening , 
dom· dat Fonds, van deTdenve?·zet, ntt, 
ene1·zijds, de beslissing .is gewezen 
zondm· dat het Nationaal Waa?·bm·gfonds 
is OJJge?·oepen of in de zaalc is tussen
gelcomen en, ande1·zijds, ze zijn 1·echten 
lean benadelen (4). (Art. 1122 G.W.; 
artt. 1 en 8, l 0 wetten betreffende het 
N ationaal W aarborgfonds inzake 
kolenmijnschade, gecoordineerd bij 
koninklijk besluit van g februari 1961 
en gewijzigd bij h et koninldijk besluit 
nr. g9 van 25 augustus 1967.) 

{NATIONAAL WAARBORGFONDS INZAKE 
KOLENJ\'IIJNSCHADE, OPENBARE INSTEL
LING, T. NAAlVILOZE VENNOOTSCHAP 
« CHARBONNAGES DE BONNE ESPE
RANCE, BATTERIE, BONNE FIN ET 
VIOJ,ETTE »EN G. BELLEl\'l.) 

ARREST (veTtaling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
voru1is, op g maart 1972 in laatste aanleg 
gewezen door d e Vrederechter van het 
kanton H erstal; 

Over het middel afgeleid uit de scherr-

(1) (2) (3) en (4) Zie de conclusie van het 
openbaar ministerie, verschenen in Bull. en. 
PASIC., 1974, I, blz. 545 en vlg. 
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-ding van de artikelen 1122 van het 
Gerechtelijk Wetboek, 1 en 8, inzonder
heid 1°, van het koninklijk besluit van 
3 februari 1961 tot coordinatie van de 
wetten betreffende het N ationaal vVaar
borgfonds inzake kolenmijnschade, 

doo1'dat het bestreden vonnis niet 
-ontvankelijk verklaart het derdenverzet 
tegen het vonnis van 9 januari 1970 
waarbij verweerster veroordeeld werd 
mn aan. verweerder een vergoeding van 
in totaal 16.630 frank te betalen tot 
herstel van kolenmijnschade, op grond 
« dat, krachtens artikel 8, 1°, van het 
koninklijk besluit van 3 februari 1961 ... , 
h et Fonds het recht heeft om te eisen dat 
h et bewijs geleverd wordt van het be
staan van een verbintenis de concessie
houder opgelegd krachtens artikel 58 van 
-de gecoorclineerde wetten op de mijnen 
en graverijen; .. . dat dit bewijs ... moet 
voortvloeien, hetzij uit een beslissing die 
kracht van gewijsde heeft verlu-egen, 
hetzij uit een overeenkomst tussen de 
concessiehouder en de bovengrondeige
naar gesloten en door het Fonds goedge
keurd, n.a advies van de Raad van State 
en van h et Vast Mijnschadecomite; 
... dat het vonnis van 9 jan.uari 1970 een 
beslissing is die lu-acht van gewijsde 
heeft verlu-egen ; dat h et de rechten van 
eiser niet benadeelt, doch integendeel het 
wettelijk bewijs van zijn verbintenis 
vormt ; ... dat eraan herinnerd client te 
worden . . . dat dit vom1.is werd gewezen 
niettegenstaande het h arclnekkig ver
weer van verweerster ... », 

tenvijl derdenverzet a ls bepaald in 
artikel 1122 van het Gerechtelijk Wet
hoek tot doel heeft te vermijden dat het 
rechterlijk gevvij sde rechtstreeks of on
rechtstreeks terugwerkt op een ander, 
en de rechterlijke beslissing die lu-acht 
van gewijsde heeft verlu·egen, waarvan 
sprake in artikel 8, 1°, van het koninldijk 
besluit van 3 februari 1961 , niet kan wor
den onttrokken aan een dergelijk rechts
middel van eiser, daar deze laatste, 
krachtens artikel 1 van genoemd konink
lijk besluit, in de toestand van een borg 
verkeert : 

Overwegende dat uit h et bestreden 
vonnis b lijkt dat de n aamloze vennoot
schap Ch arbonnages de Bonne Espe
rance, Batterie, Bonne Fin et Violette, 
thans in vereffening, bij vonnis van 
9 januari 1970 werd veroordeeld om aan 
verweerder, bovengrondeigenaar, lu·ach
tens artikel 58 van de bij koninldijk 
besluit van 15 september 1919 gecoordi 
n cm·de wetten op de mijnen, groeven en 

graverij en, gewijzigd bij artikel 2 van 
de wet van 12 mei 1955, tot herstel van 
de sch ade ten gevolge van in de mijn 
mtgevoerde werken diverse vergoedingen 
te betalen; dat dit vonnis kracht van 
gewij sde had verlu-egen toen eiseres tegen 
het veroordelend vonnis regelmatig der
denverzet betekende ; 

Overwegende dat artikel 8, 1o, van de 
wetten betreffende het N ationaal W aar
bm:gfonds inza_ke kolem;nijnschade, ge
coordmeerd blJ konmkhJk besluit van 
3 februari 1961 en gewijzigd bij het 
koninklijk besluit nr. 39 van 25 augus 
tus 1967, een tegemoetkoming van het 
Fonds voorschrijft wanneer er een ver
bintenis bestaat die hachtens artikel 58 
v~ de gecoordineerde wetten op de 
illlJnen, groeven en graverij en aan de 
concessiehouder is opgelegd, doch deze 
tegemoetkoming afhankelijk stelt van 
het bewijs va.n de verbintenis, hetzij 
door een rechterlijke beslissing die lu·acht 
van gewijsde heeft verlu-egen, hetzij 
door een overeenkomst tussen de con
cessiehouder en de bovengrondeigenaar 
gesloten en door de raad van beheer van 
het Nationaal Waarborgfonds goedge
keurd, na adv1es van de Raad van State 

. en van het Vast Mijnschadecomi te ; 
Overwegende dat het in lu·acht van 

gewijsde gegaan vonnis van 9 januari 
1970, dat verweerster heeft veroordeeld 
ten deze de rechterlijke beslissing vormt 
d1e, overeenkomstig artikel 8, 1o, van 
de wetten betreffende het Nationaal 
W aarborgfonds, de aan verweerster 
concessiehoudende vem1ootsch ap, opge: 
legde verbmtenis kan bewijzen ; 

Overwegende dat zulk een beslissing 
waardoor het Nationaal Waarborgfonds, 
krachtens artikel 1 van die wetten 
verplicht kan worden te voorzien in het 
nakomen van de verbintenis van d e 
concessiehouder, in geval van onvermo-

-gen van deze laatste, op de rechten van 
dit Fonds kan terugwerken en ze benade
len; 

Overwegende dat, krachtens arti
kel 1122 van het Gerechtelijk Wetboek 
en onder voorbehoud van de in clit arti
kel bepaalde bijzondere gevallen clie in 
het onderhavige geval niet van toepas
sing .zijn, ieder die n iet behoorlijk is 
opgeroepen of niet in de zaak is tussen
gekomen ontvankelijk is om derden
verzet te doen tegen de beslissing die 
zijn rechten kan benadelen; 

Overwegende dat noch uit artikel 8, 1 o, 
van de wetten betreffende het Nationaal 
Waarborgfonds noch ' uit de overige 
bepalingen van die wetten kan wprden 
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afgeleid dat de rechterlijke beslissing, 
die volgens artikel 8, 1°, als bewijs kan 
dienen om een van de voorwaarden u:it _ 
te maken waarva:n dit artikel een tege
moetkoming van dat Fonds afhankelijk 
stelt, kan worden onttrokken aan de 
uitoefening, door dat Fonds, van derden
verzet, nu de beslissing werd gewezen 
zonder dat het Nationaal Waarborgfoncls 
is opgeroepen of in de zaak is tussenge 
komen en ze zijn rechten kan benadelen ; 

Overwegende dat het bestreden vonnis, 
door te stem1en op de in het middel over
genomen gronden, zijn beslissing dat het 
derdenverzet niet ontvankelijk is · der
halve niet wettelijk heeft vera:ntwoord ; 
dat het aldus de in het middel verrnelde 
wettelijke bepalingen schendt ; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den vonnis; beveelt dat van clit arrest 
melcling zal worden gemaakt op de kant 
van de vernietigde beslissing ; houdt de 
kosten aa:n opdat hierover door de feiten
rechter wordt beslist ; verwijst de zaak 
naar de Vrederechter te Sera:ing_ 

24 januari 1974- - 1e kamer. 
Voo1·zitte1·, de H. Perrichon, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggevm·, 
de H . Busin. - Gel~jkluidende conclusie, 
de H. Ga:nshof van der Meersch, procu
reur-generaal. - Pleite1·, de H . Fally. 

Op dezelfde dag is een arrest in de
zelfde zin gewezen op een voorziening van · 
dezelfde eiser tegen de naamloze vennoot
schap « Charbonnages de Bonne Espe
rance, Batterie, Bonne Fin et Violette "• 
in vereffening, de naamloze vennootschap 
« Charbonnages d'Esperan.ce et Bonne 
Forttme "• N . Roland, M.-P. Jolet en 
J.-J. Spiroux. 

1e KAMER. - 24 januari 1974. 

1° HOGER BEROEP.- BURGERLIJKE 
ZAKEN.- HOGER DEROEP NIET INGE
STELD DINNEN EEN MAAND NA DE 
DETEKENING VAN RET VONNIS. 
HOGER DEROEP NIET ONTVANKELIJK. 

2° LASTGEVING. - ADvOCAAT AAN 
WIE OPDRACHT IS GEGEVEN HOGER BE
ROEP TEGEN EEN vONNIS IN BURGER-

LIJKE ZAKEN TE DOEN BETEKENEN.
ADvOCAAT, LASTREDBER VAN ZIJN 
CLIENT. 

3° ADVOCAAT.- ADVOCAAT AAN WIE 
OPDRACHT IS GEGEVEN HOGER BEROEP 
TEGEN EEN VONNIS IN BURGERLIJKE 
ZAKEN TE DOEN BETEKE:t-.'"EN.- AnvO-
CAAT, LASTREBBER VAN ZIJN CLIENT. 

4° LASTGEVING.- FouT DOOR DE LAST
REDDER BEGAAN BINNEN DE GRENZEN 
VAN ZIJN LASTGEVING.- FOUT WAAR
DOOR DE LASTGEVER VERDONDEN IS. - 
FOUT DIE VOOR DE LASTGEVER GEEN 
VREEMDE OORZAAK, TOEVAL OF OVER
MACHT KAN OPLEVEREN. 

5° HOGER BEROEP.- HOGER BEROEP 
DOOR EEN. LASTREBBER INGESTELD 
NA RET VERSTRIJKEN VAN DE WETTE
LIJKE TERliHJN.- TOESTAND DIE VOOR. 
DE APPELLANT GEEN OVERlliA.CHT IS, 
DAAR DEZE EEN ONOVERKOlliELIJK 
DELETSEL ONDERSTELT. 

1° Niet onivankelijlc is het hogm· be?'Of3P 
van een vonnis in bu1·ge1'lijke zaken, 
dat niet is ingestelcl binnen een maand na 
de betekening van dit vonnis (1). 
(Artt. 50, 57 en 1051 G.W.) 

2° en 3° De aclvocaat aan tvie opd1·acht is 
gegeven hoge1· be1·oep tegen een vonnis 
in bu1·ge1'lijlce zaken te doen betelcenen is 
de lasthebbe1· van zijn client (2). (Impli
ciete oplossing.) (Artt. 440, lid 2 G.W.; 
artt. 1984, 1992 en 1998 B.W.) 

4° De fouten van de lasthebbe1· ve1·binde11r 
de lastgeve1· wannee1· ze binnen de g1·en
zen van de lastgeving zijn begaan. Deze 
fottten lctmnen op zichze~f vop1· de last
geve1' geen v1·eemde ooTzaalc, toeval of 
ove1'1nacht zijn (3) . (Artt . 1148, 1169, 
1302, 1984 en 1992 B.W.) 

5° ·wannee?' het hogm· be1'0ep tegen een 
btt1'geTlijlc vonnis doo1· de sclmld van 
cle lasthebbe1· is ingestelcl na het ve1·
st1·ijlcen van de wettelijke te1·mijn, is deze 
toestand voo1' de appellant geen ove1·
macht, daa1· deze een onovm·lcomelijlc 
beletsel onde1·stelt (4). (Artt. 1148 en 
1984 B.W.) 

(1) Zie het volgende arrest. 
(2) (3) en (4) De eiser beeft aan de verweer

der een hanclelspand "\Terhuurcl en deze heeft 
zijn huurgelcl niet geregelcl betaalcl, zoclat 
eerstgenoemcle hem clagvaar dde voor out
binding van de huurovereenkomst en betaling 
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(BOESMANS, T. ST:IJ:VENS.) 

ARREST (ve1·taling) . 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 30 juni 1972 in hoger beroep 
gewezen door de Rechtbank van eerste 
aanleg te Brussel ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 48, 49, 50, 57, 
860, lid 2, 1051 van het Gerechtelijk 
Wetboek, 1148, 116G, 1302, 1984, 1991 , 

van achterstallig hum·geld. D e vrederech
ter wees de eis toe. 

B et vonnis werd aan verweerder betekend 
op 29 december 1971. Hoger bet·oep werd pas 
op 17 februari 1972 ingesteld, d.i. meer dan 
een maand na de betekening van bet vonnis. 

Verweerder had te bekwamer tijd aan zijn 
raa dsman de noilige aanwijzingen gegeven 
om de akte van hoger b eroep te Iaten beteke
nen en had aan de deurwaarder de gevraagde 
provisie gestort. Op 14 december 1971 ha d 
hij een andere raadsm an gekozen. 

Uit d e vastst ellingen van het bestredcn 
vonnis bleek dat de deurwaarder die met de 
betekening van de akte van boger beroep 
belast was, geen aanwijzingen had gek:regen 
betreffencle de in deze akte op te nemen rede
nen en derhalve de betekening niet brnnen de 
wettelijke t ermijn hacl kunnen doen. Ret 
vonnis stelde ook: vast dat ilit gebrek aan 
aanwijzingen t e wijten was aan verweerders 
r aadsman en clat zulks een n a latigheid was 
in de vervulling van de hem gegeven opclracht. 
Uit die vaststelling leidcle h et af dat die 
« nalatigheid de daad was van een derde » die 
verweerder niet kon voorzien, en dat die daad 
voor h em een cc vreemde oorzaak JJ 'vas, cc die 
evenzeer bev rijdencl was als toeval of over
macht "· 

Na t e h ebben gezegcl dat, onder de gelcling 
van het Gerechtelijk Wetboek:, zoals voor
heen onder de gelding van het Wetboek: van 
burgerlijke rechtsvordering, de termijn van 
hoger beroep door toeval of overmacht ge
schorst wordt, verklaarde de rechtbank het 
hoget• b eroep ontvankelijk . 

Hoewel de rechter een op straffe van verval 
gestelde termijn niet mag verlengen (art. 51 
G.W.), behoudt hij onder de gelding van h et 

-Gerechtelijk Wetboek h et recbt om voor de 
p artij die het bewijs van overmacht Ievert, 
de uitsluiting te vermijden (zie met name : 
J. VAN COJVIPERNOLLE, « Theorie ·des actes et 
des delais "• in Le Code Jtuliciai1·e, public. col
lective, Ann. de cl?·oit, 1968, blz. 395 en vlg.). 
Ret ;s immers inzake termijnen een algemeen 
rechtsbeginsel dat, beboudens de bij de wet 

0ASSATIE, 1974. - 19 

1992, 1998 van h et Burgerlijk Wetbaek 
en 97 van de q-rondwet, ;··· :-

doo?·dat het vonnis het hoger berb'e'p 
ontvankelijk verklaart dat te laat we'td 
ingestelcl op 17 februari 1972, rll:ebr 
clan een maand na de betekening 'bp 
29 december 1971 aan verweerder van 
het beroepen vonnis, op grond dat ver
weercler, die aan zijn ·aclvocaat opclracht 
had gegeven om hoger beroep in te stel
len en aan de cleurwaarder een voorschot 
had betaald om clat te doen, mocht gelo
ven dat hij al het nodige had gedaan 
opdat h et hoger beroep zou worden 

uitdrukkelijk b epaalde gevallen, de termijnen 
verlengcl worden gedurende de tijd dat het 
voor de partij die de handeling moet verrich
ten, volstrekt onmogelijk, is te handelen (zie 
de noot van de Hr. RENE PmET onder cass., 
29 april 1946, J.T., 1946, biz. 257 en 258-, en 
de noot van de H . A. MELCHIOR onder R. v . St., 
m·. 1692, Belgische Staat, Minister van Weder~ 
opbouw, t . Degreve, R . J. d1·. aclm. et C.E., 
1953, blz . -31. Raadpl. eveneens GLASSON en 
TrssmR, P1·ocedtwe civile, 1926, biz. 358; 
SoLus en PERRO'!', D1·oit jttdiciai1·e p1·ive, 1961, 
m. 462, p. 422 en 423). · 

Dit geldt voor de t ermijnen :van boger be
roep (cass., 9 april 1951, Bttll. en PAsrc., 
1951, I, 525; 5 januari 1953, ibid., 1953; ' I, 
288; 3 november 1953, ibid., 1954, I, 14-7· ; 
28 juni 1954, ibid., 1954, I, 039; cass., fr. civ :, 
20 februari 1957, twee arresten, Gaz. Pctl i; 
Somm., 1957, Jur., 387; cass. fr. crW.'; 
15 december 1953, D.ll., Jur., 97; 11 april 
1959, Bull., nr. 217, b lz. 437' ; 18 jamiari 
1962, D .I-1., Jur., 548; 24 juli 1967," J.c.:P;; 
IV, blz. 137, kol. 2; 7 - oktober 1969, Bttll., 
m . 241 ; ra.adpl. cass ., 26 mei 1941, Bttli. 
en PAsrc., 1941, I, 203. Zie ook : BRAAS, 
P1·ecis 1n·oc. pen., II, 1951; m . 77ller, blz. 671). 

Dezelfde r egel is vari toepas:Sing op •·de 
verzettermijnen (cass., 9 april 1951, Bttll.• en 
PAsro., 1951, I, 525; 4 april1955, ibiil.·, -1955; 
I, 870). ' •" 

Dat is even eens b et geval in de cassatiec 
rechtspleging in strafzaken (cass., 11 rriaart 
1957, twee arresten, Bttll. en PAsrc. , i957; I, 
824 en 826 ; 5 september en 17 oktober Iil6€r, 
An·. cass., 1967, blz. 11 en 227) aJsmede in 
burgerlijke zaken (cass., 4 december 1947 
Bttll. en PAsrc., 1947, I, 515; 28 mei 1965: 
ibicl., 1965, I, 1043 ; raadpl. cass., 21 mei 1964, 
redenen,. ibid., 1964, I, 993, inz. 994, kol. 2. 
Zie ook « La Cour de cassation : Reformes 
mineures cle la procedure "• recle cloor P~·ocu
rem·-generaal Cornil u itgesproken op de 
plechtige openingszitting van 15 september 
1952, Bttll. , 1952, inz. blz. 32 en 33 en de noot 
1, biz. 33). 
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ingesteld en dat het gebrek aa:r:t beteke
ning van het hoger beroep bmnen de 
ter.nrijnen voor hem dus een totaal on
voorzienbaar feit blijkt te zijn dat voort
vloeit uit de daad van een derde, dat de 
dil,ad van een derde, voor zover men niet 

Om de uitsluiting te vermijden moet die 
onmogelijkheid volstrekt zijn, met; andere 
woorden zij moet een geval van overmacht 
zijn ; de gebeurtenis waardoor de partij die 
de handeling moest .verricbten, zich in de on
mogelijkheid bevindt om zulks te doen binnen 
de termijn gesteld op straffe van verval, 
moet onvoorzienbaar en onoverkomelijk zijn, 
daar overmacht enkel het gevolg kan zijn van 
een gebeurtenis die .onafhankelijk is van 
's mensen wil en die door deze wil niet kon 
worden voorzien noch afgewend (cass., 25 juni 
1956, Bull. en PASIC., 1956, I, 1176; 23 februa
ri 1967, A1T. cass., 1967, blz. 797; 15 december 
1969, i bid., 1970, blz. 371 ; raadpl. cass., 
28 januari 1924, Bttll. en PAsrc., 1924, I, 371). 

De vraag of overmacht aanwezig is wordt 
dQor de feitenrechter op onaantastbare wijze 
beslist wanneer het een feitelijke vraag is 
(cass., 21 en 22 juni 1965, Bttll. en PASIC; 
1965, I, 1141 en 1154; 13 sep~ember en 14 de
cember 1965, ibid., 1966, I, 54 en 504 ; 
23 februari 1967, A1~·. cass., 1967, blz. 797). 
Ret staat echter aan het Hof toezicht op 
de beslissing van de rechter te oefenen, 
wanneer deze zijn beslissing op een rechts
grond heeft gesteund (cass., 12 maart 1959, 
Bull. en PAsrc., 1959, I, 702). Het Hof onder
zoekt eveneens of de aangevoerde of vast
gestelde omstandigheden overmacht kunnen 
opleveren (cass ., 5 januari 1953, ibid., 1953, I, 
304; 23 november 1953, ibid., 1954, I, 232 ; 
30 oktober 1961, ibicl., 1962, I, 242). 

Daar het zijn taak is op de regelmatigheid 
van de rechtspleging in cassatie toe te zien, 
onderzoekt het in het bij zonder of de verhinde
ring, aangevoerd om een verlenging van de 
cassatietermijn of van een andere termijn te 
rechtvaardigen, een geval van overmacht 
is (zie met name cass., 30 april 1945, Bttll. en 
PAsrc., 1945, J, 150; 27 juni 1946 en 4 decem
ber 1947, reeds aangehaald; 13 februari 1950, 
ibid., 1950, I, 408 ; 30 oktober 1961, eveneens 
reeds aangehaald ; raadpl. ook de no ten 1 en 2 
onder cass., 26 november 1951, inz. blz. 158, 
2de kol.). 

* * * 
De vraag of het Hof, gelet op de toestand in 

de bestreden beslissing vastgesteld, mocht 
aannemen dat de aangevoerde omstanc1ig
heden overmacht opleverden hangt samen 
met de vraag of de schuld, gelet op de vast
stellingen van de rechter, kan worclen be
schouwd als de schuld van een derde. Op deze 

moet instaan voor die derde, slechts een 
soort bevrijclende vreemde oorzaak is 
zoals toeval of overmacht, dat ten deze 
die claacl van een clercle op een voor appel
lant totaal onvoorzienbare wijze en 
zoncler enige schuld van zijnentwege 

rechtsoverweging immers besliste de rechter 
dat het voor verweerder een toestand was 
" die het gevolg was van de claad van een der
de », onder verwijzing naar De Page, die 
terecht schrijft dat « Je fait d'un tiers, pour 
autant que l'on ne soit pas responsable de ce 
tiers, n'est qu'une espece de cause etrangere 
liberatoire au meme titre que l e cas fortuit 
ou la force majmu·e » (DE PAGE, II, m·. 598, 
biz. 595). 

De regel is principieel juist. Maar beant
woordt hij, gelet op d e vaststellingen van het 
vonnis, aan de aard van de rechtsverhou
ding die in dezen t,lssen verweerder en zijn 
raadsman bestond? Het Rof kon zich niet 
uitspreken over de overmach t zonder acht te 
slaan op deze vraag waarmee zij onverbreek
baar verbonden was in de redenering van de 
rechter waarvan het de gegrondheid in rechte 
moest beoordelen. 

Gelet op die vaststellingen van de rechter, 
leon het Hof niet aannemen dat de raadsman 
van verweerder juridisch voor deze een derde 
geweest is. 

De daad van een de1·de is immers voor de 
schuldenaar slechts dan een vreemde oorzaak 
wanneer deze niet aansprakelijk is voor deze 
persoon. De desbetreffende nalatigheicl, waar
van het oorzakelijk verbancl met de verti·a
ging in de betekening niet wercl betwist, 
wercl hier begaan door de raadsman die ver
weerder had gekozen. Ret vonnis wees er 
uitdrukkelijk op dat « de niet-betekening van 
het hoger beroep hieraan te wijten is clat de 
raadsman van de eiser in hager beroep 
(thans verweerder) in gebreke is gebleven 
aan de deurwaarder de motivering voor de 
akte van hoger beroep mee te delen », 

In zover hij opdracht had aan de deur
waarder de aanwijzingen te geven om het 
hoger beroep t<? kunnen betekenen, was de 
raadsman van verweerder zijn lasthebber 
en, al~ zodanig, was hij onderworpen aan de 
regels van de lastgeving. Voor de verweerder 
was hij geen derde. De hoedanigheid van 
lasthebber van de clacler van de nalatigheicl is 
onafscheidbaar verbonclen met de vraag of 
de vertl·aging bij . bet instellen van hoger 
beroep al clan niet aan overmacht toe te schrij-
ven is. 

* * ::: 
:M:en lean bezwaarlijk de vele aspecten clie 

bet optreclen van de aclvocaat kan vertonen, 
onder een enkele rubriek brengen en het 
rechtskarakter ervan bepalen. 



-579-

heeft plaatsgehad en dat uit de leer inza.ke 
lastgeving niet volgt dat een fout van de 
lasthebber in het nakomen van zijn ver
bintenissen jegens de last.gever geen 

V66r de inwerkingtreding van bet Gerech
telijk Wetboek was de recbtsband tussen 
advocaat en client verscbillend van die 
tussenlastbebber en lastgever; zoals de H. Ver
meylen schrijft, viel hij onder b et r echt van 
bijstand, aangezien de uitoefening van bet 
beroep van advocaat in hoofdzaak bes taat 
in raadpleging, bebandeling van de zaak en 
pleidooi (P. VERMEYLEN, " Regles et usages de 
l'Ordre des avocats "' Pandectes belges, 
ill'. 1322). llfaar de advocaat kon zijn client 
niet aileen in sommige bij. de wet b epaa lde 
recbtsplegingen vertegenwoordigen, maar ook 
in b epaalde omstancligheden in de loop van 
diens beroepswerkzaamheden, m et name 
wanneer de client geen wettelijk vertegen
woordiger bad. Wanneer bij zijn client aldus 
vertegenwoordigde, oefende de advocaat, 
zoals stafhouder Remnont bet gevat uit
drukt, " een mandaa t uit qui s'ajoute naturel
lement a sa profession, encore qu'il lui soit 
juridiquement etranger " (EUG. REUMONT, 
"L'avocat mandataire "' J.T., 1965, blz. 149, 
kol. 3 ; raadpleeg ook L. SrMONT en J. DE 
GAVRE, Rev. m·it. jtt?'. belye, 1970, b lz. 158 
en 159). Geen enkele wettekst ecbter ver
leende hem het recht om te bandelen in naam 
van de persoon voor wie hij pleitte. . 

Het Gerechtelijk Wetboek heeft in arti
kel 440, lid 2, het a lgemeen b eginsel opgeno
men volgens betwelk " de advocaat als gevol
macbtigde van de pat•tij verschijnt zonder 
'dat bij van enige vohnacht moet doen blijken, 
behalve inclien de wet een bijzondere last
geving eist "' en heeft aldus de lastgeving 
van de advocaat bij de vertegenwoor¢iiging 
van de partijen veralgemeend (TT erslay van 
de lconinlclijlc commissa1'is over de ym·echte
liJlce hm·vm·min y, uitgave llfinisterie van 
Justitie, 1964 blz. 202). De regels van d e 
lastgeving zijn op hem van toepassing. 

Dat zal het geval zijn t elkens a ls de advo
caat van zijn client opclracht krijgt om een 
rechtshandeling te verrichten. De handeling 
wordt geacbt te zijn verricht door de last
gever zelf. Df regel staat zodanig vast dat men 
moet opklimmen tot 16 maart 1846 om een 
arrest te vinden waarin bet Hof de r egel 
beeft aangegeven (Bttll. en PAsiC., 1847, I, 79). 
D e burgerlijke kamer van het Franse Hof 
van cassatie heeft onlangs uitspraak gedaan 
in dezelfde zin (cass., fr. civ., 7 december 
1959, Bull., 1959, I, nr. 521, blz. 431}. (Zie ook 
KLUYSKENS, Beginselen btt?'(J. ?'echt, 1952, IV, 
nr. 526; D EKKERS, Hand b. burg. · recht, II, 
1957, nr. 1297; DE PAGE en DEKKERS, 
T1·. el. dr. civ. belge, V, 1941, m. 452, blz. 442; 

toeval of overmach t voor de lastgever 
lmn opleveren, · . • 

. te1·wiF, lrrachtens de vertegemvoo~dl
gmg dre mherent is . aan het contract 
van lastgeving, de fouten of nalatigheden 

Rep. pmt. d1· . belge, v 0 J.I!Iandat, nr. 783; 
AUBRY en RAu, door E:;>MEIN, D1·. civ. j1·., VI, 
1951, § 415, blz. 228; H., J;,. en J. :M:AZEAUD, 
door DE JUGLART, Le9. d1•. niv., 1968", III, 
m·. 1414; JossERAND, D1·. civ. pas. j1·., II, 
1930, m. 1417, blz. 676; RIPERT en BOULAN
GER, D1· . civ., III, 1958, nr. 2157, blz. 709; 
RouAsT, " La representation dans les abtes 
juridiques "' J.T., 1948, blz. 341; J . Cl. civ., 
1998-2002, fasc. II, V 0 Mandat, Cb . I, Sect. 1, 
§ 1 er, 4.} . 

De lastgever is aansprakelijk voor d e hande
lingen die zijn lastheliber verricht binnen de 
grenzen van zijn b evoegdheden (KLUYSKENS, 
op. cit., nr. 526; DEKKERS, op. cit., nr. 1297, en 
P1·ecis d1·. civ. belge, II, 1955, m. 1303; 
Rep. 1J1·at. d1·. belge, v 0 .Mandat, ill'. 788; 
AUBRY en RAu, eod. loco; H., L. en J.lVIAZ.EAUD, 
ioc. cit. ; PLANIOL en RIPERT, door ROUAST 
en SAVATIER, XI, 1954, nr. 1498, blz. 946 
en vlg.; Nouv. Rep . . D., v 0 Mandat, nrs . . 78 
en vlg. ; cass . fr. civ., 20 juli 1938, S., I, 385 ; 
17 mei 1939, D., 1941, I, 90). . 

D e fouten van de lasthebber moeteP wor
den beschouwd als fouten van d e lastgever 
ze]f (DE PAGE, V, ill'. 441, 5° en 60; D EKKERS, 
Hanclb., m. 1298; Rep. p1·at. d1·. belge, eod. 
loco; Rep. D ., 1953, v 0 J.I!Ianclat, m•s . 339 
en vlg. ; BEUDANT, D1·. civ. j1·., door RODIERE 
en PERCEROU, XII, 1947, nr. 323, blz. 363 ; 
PLANIOL en RIPERT, door ROU;IS1' en SAVA
TIER, XI, l954, nr. 1502, blz. 953; Nouv. 
Rep. D., 1964, eod. loco, ill'. 81 en vlg.; cass. 
fr. req., 5 december 1906, twee arresten, D .P., 
1908, I , 515 en 547; 2 februari 1910, ibid., 
1910, I, 72). Ze kuanen dus voor cle lastgever 
geen daad van overmacht opleveren. 

Zoals SOLUS en PERROT betogen (op. cit., 
I, blz. 423), kan de partij niet aanvoeren dat 
de vertra1;ing aan de nalatigbeid van h'aar 
lastbebber te wijten is. In zodanig geval 
blijft voor baar niets anders over dan een 
scbadevergoedingseis tegen haa r lastbebber 
in te steUen. 

Met scbencling· van het beginsel van over
macht en van de regels van de lastgeving 
h eeft de rechter derhalve beslist dat de nala
tigheid van verweerclers raadsman, die aan 
de deurwaarder niet de nodige aanwijzingen 
bad gegeven om h et boger beroep te " moti
veren " in de akte van betekening van· het 
vonnis, de daad van een d• rde was, gelijk te 
stellen met toeval en overmacht. 

W.G . . 
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van de lasthebber de lastgever verbinden 
wanneer ze binnen de grenzen van de 
lastgeving zijn begaan; aldus de daad van 
de lasthebber die binnen de grenzen van 
zijn lastgeving handelt moet worden 
beschouwd als een daad van de lastgever 
zelf en dus op zichzelf voor de lastgever 
geen vreemde oorzaak, toeval of over
macht kan zijn, zodat het vonnis, door 
het litigieus hager beroep op voormelde 
gronden ontvankelijk te verklaren, hoe
wei het te · laat werd ingesteld, h eeft 
geschonden : het wettelijk begrip van 
overmacht of van toeval (schending van 
de artikelen 1148, 1169, 1302 van b et 
Burgerlijk Wetboek en 97 van de Grand
wet), de aard en de gevolgen vail de 
lastgeving (schending van de artike
len 1984, 1991, 1992 en 1998 van het 
Burgerlijk W etboelc) en de regels inzake 
hager beroep, inzonderheid die waarbij 
de termijn voor hager beroep op straffe 
van verval is vastgesteld en het aan de 
rechters is verboden de op straffe van 
verval gestelde termijnen t e verlengen 
(schending van de artikelen 48, 49, 50, 
57, 860, lid 2, 1051 van h et Gerechtelijk 
W etboek en 97 van de Grondwet) : 

. Overwegende dat uit de vaststellingen 
van het vonnis blijkt dat verweerder 
pas op 17 februari 1972 boger beroep 
beeft ingesteld tegen een vonnis van d e 
Vrederechter van het tweede kanton 
te Brussel dat hem op 29 december 1971 
was betekend; dat hij vanaf 14 december 
1971 van raadsman was veranderd; 

Dat het vonnis ook vaststelt dat het 
hager beroep van verweerder niet binnen 
de wettelijke termijn werd betekend 
omdat zijn raadsman " in gebreke bleef 
aan de deurwaarder de motivering voor 
de akte van hager beroep te verstrek
ken >>; 

Overwegende dat de rechter b eslist 
dat die " nalatigheid >> voor verwe'erder 
" de daad van een derde >> is en dat deze 
daad "zonder en i.ge schuld van zij
nentwege >> heeft plaatsgehad ; dat zulks 
" een bevrijdende oorzaak is zoals toeval 
of overmacht >> ; 

Overwegende dat de fouten of nalatig
heden van de lasthebber de lastgever 
verbinden wanneer ze binnen de grenzen 
van de lastgeving zijn begaan en op zich
zelf voor de lastgever geen vreemde 
oorzaak, toeval of overmacht krumen 
zijn; 

Overwegende dat overmacht een on
overkomelijk beletsel onderstelt ; 

Overwegende dat het vonnis niet vast
stelt dat de lasthebber van verweerder 

in de onmogelijkheid verkeerde om te 
handelen; 

Dat h et middel derhalve gegrond is ; 

Om ilie redenen, vernietigt het bcstre
den vonnis ; beveelt dat van dit arrest 
m elding zal worden gemaakt op de k ant 
van de vernietigde b eslissing; houdt de 
kosten aan opdat erover door de feiten
rechter wordt beslist ; verwijst de zaak 
naar de Rechtbank van eerste aanleg 
te Nijvel, zitting houdend in hager be
roep. 

24 januari 1974. - 1e kamer. -
Voo1·zittm·, de H . Perrichon, r aadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggevm·, 
de H. Busin. - Gelijlclttidende conclttsie, 
de H. Ganshof van der Meersch, procu
reur-generaal. - Pleite1·s, de HH. De 
Bruyn en Fally. 

1e KAMER. - 24 januari 1974. 

1° RECHTEN VAN DE VERDEDI
GING.- TUCHTZAKEN.- 0RDE VAN 
ADVOCATEN. - TUCHTRAAD VAN BE
ROEP VAN DE BALlES. - ADVOCAAT DIE 
ZICH OVER DE ZAAK TEN GRONDE HEEFT 
VERDEDIGD. - RECHTSPLEGING VOOR 
DE FEITELIJKE RECHTER WAARUIT 
NIET BLIJKT DAT DEZE ADVOCAAT HEEFT 
BEWEERD DAT ZIJN RECHT VAN VERDE
DIGING WERD GESCHONDEN.- SCHEN
DING VOOR HET HOF AANGEVOERD.
N IET-ONTV ANKELIJKHEID. 

2° BETEKENING VAN EXPLOTEN. 
- KENNISGEVING BIJ EEN TER. POST 
AANGETEKENDE BRIEF. - KENNISGE
VING VAN EEN BESLISSING VAN DE 
TUCHTRAAD VAN BEROEP VAN DE BA
LlES.- KENNISGEVING DOOR TOEZEN
DING VAN DE BESLISSING. 

3° ADVOCAAT. - TUCHTRAAD VAN 
BEROEP VAN DE BALlES. - lillNNIS
GEVING VAN EEN BESLISSING VAN DE 
RAAD BIJ EEN TER POST AANGETE
KENDE BRIEF.- KENNISGEVING STAAT 
VAST DOOR TOEZENDING VAN DE BE
SLISSING. 

4° ADVOCAAT. - BESLISSING VAN DE 
TUCHTRAAD VAN BEROEP VAN DE BA
LlES W AARBIJ TEN LASTE VAN EEN 
ADVOCAAT EEN TUCHTSTRAF WORD'!' 
UITGESPROKEN. - CASSATlEVOORZIE-
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NING TEGEN DEZE BESLISSING . 
VoORZIENING HEEFT SCHORSENDE 
KRACHT, TENZIJ DE BESLISSING VAN DE 
TUCHTRAAD ANDERS LUIDT. 

5o VOORZIENING IN CASSATIE. -
TUCHTZA.KEN . - BESLISSING VAN DE 
TUCHTRAAD VAN BEROEP VAN DE BALlES 
"WAARBIJ TEN LASTE VAN EEN ADVO
CAAT EEN TU CHTSTRAF WORDT UITGE 
SPROKEN. - CASSATIEVOORZIENING TE 
GEN DEZE BESLISSING. - VOOR ZIENING 
H E EFT S CHORSENDE KRACHT, TEN ZIJ DE 
BESLISSIN G VAN DE TUCHTR AAD ANDE R S 

L U IDT. 

1 o Een pa1·tij is niet ontvankelijk om voo1· 
het Hof te betogen dat haa1· 1·echt van 
ve1·dedi ging wm·d geschonden , wannee1· 
zij zich ovm· de zaak ten g1·onde heeft 
ve1·dedigd tegen de tegen haa1· in tucht
zaken bewezen ve1·lclaa1·de telastlegging 
en ~tit geen stuk wam·op het Hoj veTmag 
acht te slaan blijlct dat zij voo1· de jeiten-
1'echte1' aangevoe1·d heejt dat ham· 1·echt 
van ve1·dedi ging tve?'d geschonden (1) . 

2o en 3o De lcennisgeving bij een te1· post 
aangetelcende ll1'ief van een beslissing van 
de tucht1·aad . van be1·oep van de balies 
staat vast op de dat~tm van toezending 
van deze beslissing aan de bet1·olclcen 
advocaat (2). (Art. 32 en 477 G .W.) 

40 en 5o T enzij de beslissing van de tucht-
1'aad van be1·oep van de balies ande1·s 
luidt, !weft de cassatievoorziening tegen 
de beslissing, waa1·bij tegen een advo
caat een tttchtst1·aj wo1·dt ~titgespmlcen, 
schoTsende lcmcht. (Art. 477 G .W.) 

•(C ... , T. PROCUREUR-GENERAAL BIJ RET 
HOF VAN BEROE P TE LUIK E N ORDE 
VAN ADV OCATEN TE LUIK.) 

ARREST (ve1·taling) . 

HET HOF ; - Gelet op d e b estreden 
beslissing , op 30 januari 1973 gewezen 
door de tuchtraad v an b eroep van d e 
balies van h et rechtsgebied v an h et Hof 
van b eroep t e Luik ; 

Over h et eerste middel, afgeleid uit d e 
·schendin g van de rechten van de verdedi
ging , 

(1) Vlg . cass. , 2ll januari 1973 (..d1·r. cass., 
1ll73, biz. 544). 

(2) R a adpl. d e noot onder cass., 10 maart 
1072 (A1·r. cass ., 1072, biz. 643 ). 

doordat d e b estreden beslissing is gewe
zen in een zaak waarin het dossier 
verschillende in b et Nederlands gestelde 
stukken bevatte waarvan sommige door 
eiser werden n eergelegd, zonder dat werd 
v astgesteld dat d e leden van de tucht
raad van beroep die t aal voldoende 
k enden, 

tenvijl daardoor niet kan ·worden u it
gemaakt of de tucbtraad van b eroep met 
volledige kennis van de door eiser voorge
stelde v erweermiddelen uitspraak, heeft 
gedaan : 

Overwegende dat eiser niet ontvanke
lijk is om voor h et Hof te betogen dat 
zijn recht van verdediging werd geschon
den; 

D at immers, b oewel uit de bestreden 
b eslissing blijkt dat hij zich, na ophelde 
ring te b ebben gegeven, t egen d e t egen 
h em b ewezen v erklaarde t elastleggingen 
heeft v erdedigd, uit geen enkel stuk 
waarop bet Hof verma;g a cht t e slaan 
blijkt dat hij h eeft aangevoerd dat zijn 
recht van verdediging werd geschonden; 

Over h et tweede middel, afgeleid uit 
d e schending v an artikel 477 van bet 
Gerechtelijk W etboek, 

do01·dat de b estreden beslissing van 
30 januari 1973 b eslist dat de schrapping 
op 30 januari 1973 v an toep assing wordt, 

ten vijl artikel 4 77 van het Gerechtelijk 
W etboek de tucbtraad van beroep niet 
toestaat t e beslissen dat de beslissing 
v an toepassin g wordt op een d atum die 
aan de kennisgeving van d e b eslissing 
aan de betrokken e lm.n voorafgaan : 

Overwegende dat d e beslissin g, waar 
van aan eiser kennis werd gegeven op d e 
d a.g zelf dat ze werd gewezen , dat is op 
30 januari 1973, datmn van de t oezen
ding, niet onderstelt, in strijd m et wat 
eiser betoogt, dat d e tucht raad v an be 
r oep zou b eslist h ebben dat zijn uitspraak 
van t oep assing wordt op een datum die 
aan de k ennisgeving aan de b etrokkene 
kan voorafgaan ; 

D at ze, overeenkomstig lid 4 van art i
kel 477 van b et Gerechtelijk W etboek, 
b eslist d at ze v an t oepassing wordt 
zonder d at een eventuele voorziening in 
cassatie schorsende kracht h eeft ; 

D a t h et middel niet kan worden aan
genomen ; 

Om die reden en, verwerpt de voorzie 
ning ; veroordeelt eiser in -de kosten. 

24 januari 1974. - 1e kamer. 
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Voorzitte1·, de H. · Perrichon, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - VeTslaggeveT, 
de H. Screvens. - Gelijklttidende con
clttsie, de H. Ganshof van der Meersch, 
procureur-generaal. Pleite1·, de 
H. Bayart. 

l C KAMER. - 25 januari 1974. 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
AR.RESTEN. - BURGERLIJKI> ZAKEN. 
- CoNpLusm. - OvERWEGING IN DE 
VORl\1 VAN EEN LOUTERE VERONDER
STELLING.- GEEN VERPLICHTING VOOR 
DE RECHTER EROP TE ANTWOORDEN. 

De ?'echte?' is niet veTplicht te antwoonlen 
op een ove1·weging clie bij conclttsie 
wonlt aangevoe1·cl in cle vo1·m van een 
loute1·e ve?'DncleTstelling (1). (Art. 97 
Grondwet.) 

(DE VOS, T. SEY.) 

Met de notitie overeenstemmend 
arrest. 

25 januari 1974. 1° kame r. -
Voo1·zitte1', Ridder Rutsaert, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, 
de H. Sury. - Gelijkltticlencle conclttsie, 
de H . Detournay, aclvocaat-generaal. 
Pleite1·s, de HH. Struye en Van Ryn. _ 

2e KAMER. - 28 januari 1974. 

1° SOCIALE ZEKERHEID. - ZIEKTE
EN INVALIDITEITSVERZEKERING. - 0N
GEVAL.- SA111ENLOPENDE FOUTEN VAN 
DE GETROFFENE EN VAN EEN DERDE. -
VERZEKERINGSINSTELLING DIE AAN DE 
GETROFFENE DE GENEESKUNDIGE EN 
HOSPITALISATIEKOSTEN ITEEFT BE
TAALD. - lNDEPLAATSSTELLING VAN 
GENOEMDE INSTELLING IN DE RECHTEN 
VAN DE GETROFFENE TEGEN DE DERDE. 
- 0111VANG. 

(1) Cass., 21 juni 1973 (.A?·r. cass., 1973, 
biz. 1033); vgl. cass., 10 oktober 1972 (ibid., 
1973, biz. 149). 

2° INDEPLAATSSTELLING. - 0NGE
VAL. - SAMENLOPENDE FOUTEN VAN 
DE GETROFFENE EN VAN EEN DERDE. 
- VERZEKERINGSINSTELLING DIE AAN 
DE GETROFFENE ZIJN GENEESKUNDIGE 
EN HOSPITALISATIEKOSTEN HEEFT BE
TAALD MET TOEPASSING VAN DE WET 
VAN IJ AUGUSTUS 1963 TOT INSTELLING 
EN ORGANISATIE VAN EEN REGELING 
VOOR VERPLICHTE ZilLKTE- EN INVALI
DITEITSVERZEKERING. - lNDEPLAATS
STELLING VAN GENOEMDE INSTELLING 
IN DE RECHTEN VAN DE GETROFFENE 
TEGEN DE DERDE. - 0111VANG. 

1° en 2° Als cle schacle ten gevolge van een 
ongeval is vm·oo1·zaakt cloo1· cle samen
loJJencle fottten van cle get?·offene en van 
een cle?·cle, t1·eeclt cle vm·zekm·ingsinstel
ling die, met toepassing van de wet van 
9 attgttsttt.s 1963 tot instelling en O?'(Ja
nisatie van een ?'egeling voo1· ve1·plichte 
zielcte- en invalicliteitsve?·zelce?·ing, aan 
cle get?·offene zijn geneeslcttnclige en 
hosJJitalisatielcosten hee,ft betaalcl, slechts 
naa1· even1·edigheid van het deel van de 
aansJJmlcel~jlcheid van de get1·ojjene voo1· 
het ongeval van 1·echtswege in cliens 
1·echten tegen genoemde clenle voo1· cle 
te?'ttgbetaling van cleze lcosten (2). 
(Art. 1251 B.W. en art. 70, § ~ wet 
van 9 augustus 1963.) 

(NATIONAAL VERBOND VAN SOCIALIS 
TISCHE l\1UTUALITEITEN, T. PELAYO
GARCIA, NAA111LOZE VENNOOTSCHAP 
C.B.A. EN GEl\1EENSCHAPPELIJK MOTOR
WAARBORGFONDS; PELAYO - GARQ[A, 
MR. PONCELET q.']. EN GE!VillENSCHAP
PELIJK l\10TORWAARBORGFONDS, 
T. LAMPERJEE EN NATIONAAL VER
BOND VAN SOCIALISTISCHE MUTUALI
TEITEN.) 

ARREST (ve1·taling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestre d e n 
arrest, op 9 maart 1973 gewezen door het 
Hof van beroep te Brussel ; 

A. Op de voorziening van het N ationaal 
Verbond van. Socialistische Mutualiteiten, 
burgerlijke partij : 

Ove r het eerste middel, afgeleid uit de 
schendin.g van artikel 97 van de Grand
wet, 

(2) Raadpl. cass., 21 juni 1971 (A?'?·. cass., 
1971, biz. 1055) aismede de noten 3 en 4. 
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Over het tweede middel, afgeleid uit 
d e schending van de artikelen 70, § .2, 
van de wet van 9 augustus 1963 tot 
instelling en organisatie van een regeling 
voor verplichte ziekte- en invaliditeits
verzekering, gewijzigd bij de wetten van 
.24 december 1963 en 8 april 1965, en 
97 van de Grondwet, 

doo1·dat het bestreden arrest heeft 
beslist dat de civielrechtelijke vordering 
van eiser, gelet op de verdeelde aanspra
kelijkh.eid, slech ts voor de helft van de 
gevorderde bedragen gegrond was, om de 
redenen dat « het bedrag van 175.577 fr. 
dat de uitbetalingen vertegenwoordigt 
-die door de burgerlijke partij werden ver
richt ten gunste van haar verzekerde, 
in >viens rechten zij is getreden, gerecht
vaardigd is ; dat, gelet op de verdeling van 
de aansprakelijkheid, de vordering ge-

175.577 
grond is ten belope van - - - - frank, 

2 
-dit is 87.788,50 frank » ; 

te1·wijl 1° eiser in zijn regelmatige con
dusie in boger beroep aanvoerde dat hij 
in de rechten van bet slachtoffer was 
getreden voor het voorschot dat hij 
krachtens de wetgeving betreffende de 
ziekte- en invaliditeitsverzekering aan 
laatstgenoemde had betaald en dat hij 
recht h ad op de volledige vergoeding van 
het bedrag van 175.577 frank, dat hij 
had uitbetaald ; eiser immers recht heeft 
op de terugbetaling van · de verrichte 
uitgaven, niet aileen in verhouding met 
de rechten die de getroffene heeft ten
gevolge van de verdeelde aansprakelijk
h eid maar ook met inachtneming van 
bet gehele bedrag van de schade en 
van d e rechten van het slachtoffer 
zoals die naar h et gemeen recht bepaald 
worden ten aanzien van de derde aan 
·sprakelijke (schending van artikel 70, § 2, 
van de wet van 9 augustus 1963) ; 

2° d e redenen van het bestreden arrest 
-onvolledig zijn en de gedeeltelijke ver
werping van de rechtsvordering niet 
regelmatig rechtvaardigen (schending van 
.artikel 97 van de Grondwet) : 

Overwegende dat, in strijd met wat in 
·het middel worcU. beweerd, eiser in zijn 
conclusie geenszins heeft aangevoerd 
dat, zelfs indien het slachtoffer gedeelte-
1ijk aansprakelijk was, hij niettemin het 
recht had verweerders veroordeling te 
bekomen tot terugbetaling vail aile 
;geneeskundige en hospitalisatiekosten, 

die hij reeds aan de getroffene had uitbe
taald; 

Dat, na erop te hebben gewezen dat 
het sl&chtoffer geen enkele fout of althans 
geen enkele fout in oorzakelijk verband 
met het ongeval had begaan, eiser aan
voerde dat die kosten « algeheel ten laste 
moeten word en gelegd van de derde die 
krachtens artikel 70 van de wet van 
9 augustus 1963 voor de schade aanspra
kelijk is »; 

Overwegende dat op het betoog, waar
bij eiser zonder enige andere nadere bepa
ling aanvoerde dat hij aan de getroffene 
geneeskundige en hospitalisatiekosten 
tengevolge van h et ongeval had terug
betaald. het arrest, onder vaststelling dat 
genoemde getroffene de helft van de aan
sprakelijkheid voor de geleden schade 
moest clragen, wettelijk heeft beslist, 
om redenen die overeenkomstig zijn met 
de vereisten van artikel 97 van de Grand
wet, dat eiser van verweerder slechts de 
helft van de bedra.gen kon terugvorderen, 
die hij aan het slachtoffer had terug
betaald; 

Dat het middel niet kan worden aan 
genomen; 

B. Op de voorzieningen van Manuel 
Pelayo-Garcia, beklaagde, Meester Pon
celet, advocaat, optredencle als faillisse
mentscurator voor de naamloze ven
nootschap C.B.A., verzekeringsmaat
schappij, vrijwillig tussengekomen partij, 
en het Gemeenschappelijk Motorwaar
borgfonds, vrijwillig tussengekomen par
tij : 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ningen ; v~roordeelt de eisers in de kosten. 

28 januari 1974. - 2e kamer. -
V oo1·zitte1·, Baron Richard, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, 
de H. Closon. - Gelijlcltticlencle conclttsie, 
de H. Dumon, aclvocaat-generaal. -
Pleite1·s, de HH. Houtekier, Poncelet en 
Bayart (de tweede, van de balie te Brus
sel). 

2e KAMER. - 28 januari 1974. 

1° BEVOEGDHEID EN AANLEG. 
STRAFZAKEN.- BEVOEGDHEID VAN DE 
POLITIERECHTBANK. - vVEGVERKEER. 

VLUCHTMISDRIJF. ' 'VEGVER-
KEERSONGEVAL DAT VOOR EEN ANDER 
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SLAGEN, VERWONDINGEN OF DE DOOD 
TEN GEVOLGE HEEFT GEHAD . - POLI
TIERECHTBANK NIET BEVOEGD. 

20 CASSATIE. - 0MVANG. - STRAF
ZAKEN.- EEN ENKELE STRAF UITGE-

. SPROKEN WEGENS TWEE MISDRIJVEN. 
- 0 NBEVOEGDREID «RATIONE MATE
RIAE ll VAN DE RECHTER OM VAN EEN 
VAN DEZE MISDRIJVEN KENNIS TE NE
MEN. - VERNIETIGING VAN DE VOLLE
DIGE VEROORDELING. 

1 o Hoewel de 1Jolitie1·echtm· lcennis neemt 
van ove1·t1·eclingen van cle wetten en ?'egle
menten inzalce wegve?·lcee1·, is hij even
wel niet bevoegcl voo1· het vltwhtmiscl1·ijf 
nam· aanleicling van een ongeval dat 
voo1· een mule?' slagen, vm·wonclingen of 
de cloocl ten gevolge heeft gehacl ( 1). 
(Art. 138-6° Sv.) 

2o JiVannee?' cle ?'echte?' wegens twee mis
d1'ijven een enlcele stmf heeft ttitgesp1·o
lcen, hoewel hij ratione materiae onbe
voegcl was om lcennis te nemen van een 
van cleze miscl1·ijven, ve1·nietigt het H of 
cle ve1·oonleling in lwa·r geheel (2) . 

(PROCUREUR DES KONINGS TE DINANT, 
T. DETROUX.) 

ARREST (ve1·taling). 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 4 juni 1973 in hoger beroep 
gewezen door de Correctionele Recht
ban.k te Dinan.t; 

Over het miclclel afgeleid uit d e schen
ding van artikel 138-6° van h et "\Vetboek 
van strafvorclering, gewijzigd bij de wet 
van 18 april 1958, artikel 2, 

cloo1·dat b et bestreden vonnis onder b e
vestiging van het beroepen v onnis ver
weercler h eeft veroordeelcl met name 
wegens vluchtmisclrijf, 

te1·wijl blijkens de processtukken clit 
misclrijf werd gepleegd naar aanleiding 
van een v erkeersongeval dat voor een 
ander licham elijke letsels t en gevolge 
h eeft gehad : 

Overwegencle clat d e raaclkamer van 

(1) Raa clpl. noot 2 onder cass., 25 september 
1972 (A?'I'. cass., 1073, biz. 101). 

(2) Raaclpl. cass., 0 m ei 1072 (A?'I'. cass., 
1072, blz. 835). 

de Rechtbank van eerste aanleg te 
Dinant bij beschikking van 24 december 
1971 met aanneming van verzachtende 
omstandigheclen verweerder heeft ver
wezen naar de politierechtbank om, bij 
een aan. zijn persoonlijk toedoen te wijten 
ongeval, door gebrek aan voorzichtigheid 
ofvoorzorg, 1naar zonder het oogmerk 01n 
de p ersoon van een ander aan te randen, 
aan Adrienne Colle slagen of verwondin
gen t e hebben toegebracht ; 

Overwegencle dat het openbaar minis
terie verweercler voor de Politierecht
bank te Philippeville heeft gedagvaard 
wegens dit gecontraventionaliseerd mis
drijf en wegens overtrading van de arti
kelen 4-2, 4° (telastlegging 0), 25-2, 
25-3 , 12 -1 (telastlegging D) van hat weg
verkeersreglement alsmede om de vlucht 
te h ebben genomen ten einde zich aan de 
clienstige vaststellingen te onttrekken, 
hoewel hij wist dat zijn voertuig oorzaak 
van clan wel aanleicling tot een ongeval 
is geweest, w elk feit worclt omschreven 
bij artikel 33 van de gecoorclineerde 
wetten betreffende de politie over het 
wegverkeer (telastlegging B); 

Overwegende dat met bevestiging van 
het beroepen vonnis verweerder werd 
veroordeeld tot twee straffen, de eerste
wegens inbreuk op voornoemd artikel 33 
van de gecoordineerde wett en en op 
artikel 4-2, 4°, van het wegverkeersregle
ment, de tweecle wegens de vier andere
overtredingen ; 

Overwegende dat krachtens arti
kel 138-60 van h et vVetboek VaJ1 straf
vordering de politierechtbank kennis 
neaint van de misdrijven omschreven in 
de wetten op h et wegverkeer met uit
zondering van het vluchtmisdrijf naar 
aanleiding van een ongeval dat voor een 
ander slagen, verwonclingen of de doocl 
ten gevolge heeft gehad; 

Overwegende dat uit de stukken waar
op het Hof vermag acht t e slaan blijkt 
dat h et t en laste vm1 eiser gelegde vlucht
misclrijf zou zijn gepleegd naar aanleiding 
VaJl h et ongeval dat aan Adrienne Colle 
slagen of verwonclingen heeft veroor
zaakt; 

Dat de politierechtbank clienten ge · 
volge zich onbevoegcl moes t verlda~·en 
0111 kennis t e ne1nen van de strafvorcl erm g 
die tegen verweercler \vegens de t elast
legging B werd ingestelcl; 

Overwegencle dat het vonnis een enkele 
straf wegens de t elastleggingen B en 0 
uitspreekt ; 

D at h et Tniclclel gegrond is ; 

Om die reden en, vernietigt het b estro-
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den vonnis, voor zover het uitspraak 
doet op de strafvordering die wegens de 
telastleggingen B en 0 tegen verweerder 
is ingesteld en hem uit dien hoofde 
tot 100 frank geldboete veroordeelt als
mede voor zover het uitspraak doet over 
de kosten ; 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 Namen, zit
·ting houdende in hoger beroep. 

28 januari 1974. - 2 8 kamer. 
V oo1·zitte1', Baron Richard, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, 
de H. Closon. - Gelijlchticlende conclttsie, 
de H. Dumon, advocaat-generaal. 

28 KAMER. - 29 januari 1974. 

1° BEvVIJS. - BEWIJS DOOR GESOHRIFT. 
- BEWIJSKRAOHT VAN DE AKTEN. -
STRAFZAKEN. - BESLISSING DIE IN BET 
ONZEKERE LAAT OF ZIJ GESTEUND IS OP 
EEN AKTE WAARVAN DE BEWIJSKRAOHT 
ZOU GESOHONDEN ZIJN. - NIET REGEL
ll'lATIG GEMOTIVEERDE BESLISSING. 

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.
BESLISSING DIE IN HET ONZEKERE LAAT 
OF ZIJ GESTEUND IS OP EEN AKTE 
WAARVAN DE BEWIJSKRAOHT IS GE
SOHONDEN. - REGELMATIG GEMOTI
VEERDE BESLISSING. 

}o en 2° Niet ?'egelmatig gemotivee1·d is de 
beslissing clie in het onzelce1·e laat of zij 
gestetmd is op een bij het dossie1· van de 
1·echtspleging gevoegde alcte waa1·van de 
bewijslcmcht zou mislcend zijn of op 
ande1·e gegevens, die te1' te1·echtzitting 
zijn ove1·gelegcl en niet bij het dossim· 
we1·den gevoegcl (1). (Art. 97 Grand
wet.) 

(PROOUREUR DES KONINGS TE OUDE
NAARDE, T. VAN HULLE EN PERSONEN
VENNOOTSOHAP MET BEPERKTE AAN-

(1) Raadpl. cass., 23 maart 1071 (A?T. 
cass., 1971, biz. 710). 

SPRAKELIJKHEID « VERVOER EN HANDEL 
VAN HULLE EN 0° ».) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 8 december 1972 in hager 
beroep gewezen door de Correctionele 
Rechtbank te Oudenaarde ; 

Over het middel ambtshalve afgeleid
uit de schencling van de artikelen 1 en 10 
van de wet van 1 augustus 1960 betref
fende het vervoer van zaken met motor
voertuigen tegen vergoecling, 1319, 1320 
van het Burgerlijk W etboek en 97 van 
de Grondwet : 

Overwegende dat, om eerste verweer
der vrij te spreken van een inbreuk op 
de artikelen 1 en 10 van de hierboven 
vernoemde wet van l augustus 1899 
en om verweerster, als civielrechtelijk 
aanspr akelijke partij vervolgd, buiten 
zaak te stellen , het vonnis beschouwt dat 
« h et blijkt dat beldaagde gehandeld 
heeft ingevolge een onoverkomelijke 
dwaling, namelijk denkende dat hij, 
zoals de administratis het voorhoudt, 
vervoer voor dei·den mocht doen spijts 
h et feit dat hem (na twee jaar) nog geen 
vergunning was toegekend » ; 

Overwegende dat deze considerans 
slechts zin heeft indien ermede bedoeld 
wordt dat de onoverkomelijke dwaling 
het gevolg is van een misleiding door 
het Bestuur ; 

Overwegende dat het openbaar minis
terie bij h et dossier een noot had gevoegcl 
die uitging van het Bestuur van het 
vervoer van het Ministerie van Verkeers
wezen en waarin, na een uitleg over de 
redenen van het uitblijven van de door 
de eisers aangevraagde 'ergunning, be
vestigd worclt : « Dit betekent echter 
niet dat de personenveru1.ootschap met 
beperkte aansprakelijkheid reeds met 
de haar toebehorende voertuigen vervoer 
van zaken tegen vergoecling mag ver
richten »; 

Overwegencle dat de redengeving van 
het vonnis clubbelzinnig is ; dat ze immers 
het Hof niet in de mogelijkheicl stelt uit 
te maken of de rechter de onoverkome
lijke clwaling afleidt uit stukken of gege
vens die hem ter zitting voorgelegd wer
den en niet in de procedure voorkomen, 
clan wel uit een misleicling die in die 
nota zou zijn toegegeven, in welk 
laatste geval de bewijskracht van voor
melcle nota wordt miskencl; 

Dat het vonnis clan ook niet naar het 
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vereiste van artikel 97 van de Grondwet 
gemotiveerd is; 

Om die redenen, en zonder acht te 
slaan op de micldelen door eiser aange
voerd, welke midclelen geen aanleiding 
kunnen geven tot vernietiging zonder 
verwijzing, vernietigt de bestreden be
slissing ; beveelt dat van clit arrest mel 
cling zal worden gemaakt op de kant van 
de vernietigde beslissing ; veroordeelt de 
verweerders in de kost~n; verwijst de 
zaak naar de Correctionele Rechtbank te 
D endermonde, zitting h oudende in hoger 
beroep. 

29 januari 1974. - 2e kamer. -
Voo1·zitte1·, de H. Wauters, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeveT, 
de H . Chatel. - Gelijklttidende conclusie, 
de H. P. Mahaux, eerste advocaat
generaal. - Pleite1·, de H . D e Clerck 
(van de balie te Kortrijk). 

2" KAMER . - 29 januari 1974. 

VOORZIENING IN CASSATIE. 
VORl\1. - STRAFZAKEN. - BURGER
LI.JKE PARTIJ, EISERES. GEEN 
GELIJKLUIDEND AFSCHRIFT VAN DE 
VERKLARING VAN VOORZIENING BIJ 
HET OORSPRONKELIJK EXPLOOT VAN 
BETEKENING GEVOEGD. - NIET-ONT

VANKELIJKHEID. 

Niet ontvanlcelijk is de voo1·ziening van een 
btt?'ge?'lijlce JJa?·tij, wannee1· geen gelijk
luidend ajsclw~ft van de veTlclm·ing van 
vooTziening bij het oo?'SJJ?'onkelijlc ex
ploot van betekening van dit ?'echts
middel is gevoegd (1). (Art. 418 Sv.) 

(NAAliiLOZE VENNOOTSCHAP « PATROON

KAS "• T. DE LEEUW EN LITISCON
SORTEN.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 

(1) Cass., 15 oktober 1973, Stt1J?'a, blz. 186; 
vgl. cass., 16 april 1973, redenen (ibid., 
1973, b lz. 817). 

arrest, op 11 april 1973 door het Hof van 
beroep te Gent gewezen; 

Overwegende dat geen gelijkluidend 
afschrift van de verklaring van voorzie 
ning gevoegd is bij de exploten van bete
kening van de voorziening, die door. eise
res, vrijwillig tussengekomen partij, in 
origineel werden overgelegd en regel
matig in het dossier zijn opgenomen ; 
dat de voorziening derhalve, bij toe
passing van artikel 418 van het Wetboek 
van strafvorclering, niet ontvankelij k is; 

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

29 januari 1974. - 2e kamer. -
Voo1·zitte1·, de H. W auters, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, 
de H. Versee. - Gelijlcluidende conchtsie, 
de H. P. Mahaux, eerste aclvocaat-gene
raal. 

2° KAMER. - 29 januari 1974. 

VOORZIENING IN CASSATIE. 
TER111IJN.- STRAFZAKEN.- VERVOL
GING WEGENS OVERTREDINGEN VAN 
EEN GEl\'IEENTEVERORDENING TOT IN
VOERING VAN EEN ONRECHTSTREEKSE 
BELASTING. - VONNIS VAN DE COR
RECTIONELE RECHTBANK IN HOGER 
BEROEP GEWEZEN, WAARBIJ DE BE
KLAAGDE SCHULDIG WORDT VER
KLAARD, VOORLOPIG TOT EEN DEEL VAN 
DE1 ONTDOKEN BELASTING WORDT VER
OORDEELD, EEN DESKUNDIGENONDER· 
ZOEK WORDT BEVOLEN TENEINDE HET 
JUISTE BEDRAG VAN DE BELASTING 
VAST TE STELLEN EN DE KOSTEN WOR
DEN AANGEHOUDEN. - BESLISSING 
WAARTEGEN NIET DADELIJK CASSATIE
BEROEP KAN WORDEN INGESTELD . 

Geen eindbeslissing in de zin van m·ti
lcel 416 van het Wetboek van stmjvo?·
dm·ing en de1·halve geen beslissing waa?·
tegen dadelijk cassatiebe1·oep lean W01'
den ingesteld is het vonnis wam·bij de 
co?'?'ectionele ?'echtbank, in hogeT be1·oep 
?'echtdoende ove1· een ve1·volging wegens 
ove1·tndingen van een gemeenteve?'Onle 
ning tot invoe1·ing van een O?u·echtst?·eekse 
belasting en vaststelling van een geld
boete gelijk aan de ontdoken belasting, de 
beklaagde voo1·lopig ve?·oo?·deelt tot het 
onbetwiste deel van de belasting, een des• 
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kundigenondei·zoek beveelt teneinde het 
juiste bedmg van deze belasting vast te 
stellen, en de kosten vom·behoudt (1). 

(VAN CA.NNEYT EN NAAMLOZE VENNOOT
SCHAP « BRUSSELS AIRPORT PARKING », 
T. GEMEENTE ZAVENTEli'L) . 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op ll m ei 1973 in hager beroep 
gewezen door de Correctionele Recht
bank te Brussel ; 

Overwegende dat h et vonnis, uitspraak 
doende nopens de strafbepalingen v oor
komende in een reglement van d e ge
meente Zaventem houdende belasting 
op d e exploitatie van bewaarplaatsen 
voor autovoertuigen, eiser schuldig ver
klaart aan de hem ten laste gelegde 
feiten en de eisers veroordeelt tot de 
betaling van tenminste de niet ernstig 
b etwiste provisie van 1.950.896 fr., 
vervolgens vooraleer verder recht te 
spreken een deskunclige aanstelt om het 
juiste b edr:ag van de ontvangsten van 
eiseres gedurend e het tweede semester 
van 1971 vast te stellen, de kosten voor
behoudt en de zaak sine die uitstelt; 

Overwegende dat dit vom~is geen einde 
stelt aan de :vervolging ; dat h et geen 
eindvonnis is in de zin van artikel 416 
van het vVetboek van strafvordering en 
geen uitspraak doet over een geschil 
nopens de bevoegcli~eid ; 

Overwegende dat de eisers verklaard 
h ebben afsta.nd te doen van 11lm voor
ziening onder h et uitclrukkelijk voorbe
houd van h et recht om zich opnieuw in 
cassatie te voorzien tegen de definitieve 
beslissing inclien zou worden beslist clat 
h et vonnis geen definitieve beslissing is 
in de zin van artikel416 van het vVetboek 
van strafvorclering ; 

Om die redenen, decreteert de afstand 
van de voorziening; veroordeelt d e eisers 
in d e kosten. ' 

29 januari 1974. - 2e kamer. -
Voo1·zitte1·, de H. Wauters, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, 
de H. Versee. - Gelijkhtidende conchtsie, 
de H. P. Mah aux, eerste advocaat-

(1) Raaclpl. cass., 6 november 1911 (Bull. 
en PAsr.c., 1911, I, 548) . 

generaal. - Pleite1·s, de HH. Van Ryn 
en Houtekier. 

2e KA.l\ffiB. - 29 januari 1974. 

CASSATIE.- BEVOEGDHEID.- STRAF
ZAKEN.- MIDDEL TEN BETOGE DAT DE 
RECHTER DE GEGEVENS VAN DE ZA.AK 
SLECHT I N FEITE HEEFT BEOORDEELD. 
- HOF NIET BEVOEGD Ol\1 KENNIS 
ERVAN TE NEMEN. 

Het Hof is niet bevoegd om nate gaan of de 
1·echte1' de hem vooTgelegcle gegevens van 
de zaak goecl of sZ.echt in feite heeft 
beooTcleeld (2). (Art. 95 Grondwet.) 

(CARON EN DUQUESNE, T. RENIERE.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 23 mei 1973 gewezen door het 
Hof van beroep te Gent; 

Over het middel hieruit afgeleid dat 
het arrest d e wet verkeerdelijk toepast . 
door te oordelen dat h et ten deze om een 
arbeidsongeval gaat, 

dooTdat het beslist clat het slachtoffer 
Vandewynckel door een leercontract met 
verweerder verbonden was en onder diens 
gezag, leiding en toezicht stond op het 
ogenblik van het ongeval, 

te1·wijl zulks niet bewezen is ; zo het 
enerzijcls niet kan ontkend Worden dat 
het slachtoffer door een leercontract met 
verweerder verbonclen was, het ander
zijds blijkt dat op d e morgen van h et 
ongeval h et slachtoffer verweerder ver
gezelde van de tea-room op de Grote 
Markt te Poperinge naar h et aan ver
weerder toebehorend r estaurant te Elver
dinge, op 6 kilometer van Poperinge ; 
er nooit onderzocht werd wat het leer
contract beclingt en wat het arbeidsregle
ment bepaalt; h et slachtoffer op maan
dagmorgen nooit moest werken, temeer 
er rustdag was ; gesteld dat h et slachtof
fer vrijwillig medehielp, er zeker geen 
sprake kan zijn van arbeidsongeval , 
noch zelfs van ongeval op de weg van en 

(2) Cass., 22 mei 1973 (A?'?', cass., 1973, 
biz. 926), 
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naar het werk, vermits bij een arbeids
ongeval het ongeval client te gebeuren 
tijdens de uitvoering van het contract, 
zodat het hierterzake een ongeval van 
gemeen recht betreft ; . . . 

nu het slachtoffer mwoonde biJ de 
werkgever, Grote Markt te Poperinge, 
er zijn residentie had en zich derhalve 
van zijn verblijfplaats naar het werk 
begaf, met name het restaurant-buiten
verblijf te Elverclinge, het minstens 
gaat om een opgeval op de weg van 
(ln naar het werk en in dit geval de arbei
der de gemeenrechtelijke vordering be
houdt tegen de werkgever, diens aan
gestelde of lasthebper : 

Overwegende dat het middel, op grond 
van feitelijke elementen die het aanvoert 
en die door het arrest niet vastgesteld 
zijn, de rechter in beroep verwijt het ver
keersongeval waarvan Vandewynckel het 
slachtoffer werd, als een arbeidsongeval 
te hebben beschou:wd; dat het er aldus 
op neerkomt de feitelijke beoordeling v~ 
de rechter te lu'itiseren en derhalve met 
ontvankelijk is ; 

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

29 januari 1974. - 2• kamer. -
Voo?·zitte?', de H. Wauters, raadsheer 
waarnemend voorzitter. ~ Ve?·slaggeve?', 
de H. Versee. - Gelijkluidende conclttsie, 
de H. P. Mahaux,. eerste advocaat-gene
raal. - Pleite?', de H. Mahieu (van de 
ba.lie te leper.) 

2• KAMER .. - 29 januari 1974. 
I 

HOGER BEROEP.- STRAFZAKEN. 
EENSTEMMIGHEID. VERZWARING 
DOOR DE IN HOGER BEROEP RECHT· 
DOENDE CORRECTIONELE RECHTBANK 
VAN DE DOOR DE POLITIERECHTBANK 
UITGESPROKEN. STRAF. - EENSTEM· 
MIGHEID VEREIST. 

De in hoge?' be1·oep ?'echtdoende CO?'?'ectio
nele ?'echtbank mag de doo?' de politie
?'echtbank ttitgesp1·oken st?·aj niet ve?'· 
zwa1·en, zonde?' de eenstemmigheid van 
ham·leden vast·te stellen (1). (Art. 21lbis 
Sv.) 

'(1) Cass., 11 december 1972 ( .A1'1'~ cass., 

(DEGREEF.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op bet bestreden 
vonnis, op 30 mei 1973 in hoger beroep 
gewezen door de Correctionele Recht· 
bank te Brussel ; 

Over het middel ambtshalve afgeleid 
uit de schending van artikel 21lbis 
van het W etboek van strafvordering : 

Overwegende dat eiser door de Politie
rechtbank te Halle veroordeeld werd tot 
20 frank geldboete, gebracht op 600 frank 
of twee dagen vervangende gevangems
straf; dat, op de hogere beroepen van 
eiser en van het openbaar ministerie, de 
Correctionele Rechtbank te Brussel deze 
straf heeft verzwaard en tegen eiser een 
geldboete van 50 frank heeft uitgespro
ken ; gebracht op 1.500 frank, of vijftien 
dagen vervangende gevangenisstraf, zon
der vast te stellen dat h et vonnis op 
dat punt werd uitgesproken met een
parige stemmen van de leden van de 
rechtbank; 

Dat het vonnis aldus artikel 21lbis 
van het W etboek van strafvordering 
heeft geschonden ; 

Om die redenen, en zonder dat er aan
leiding toe is het middel van ~is~r . te 
onderzoeken, dat tot geen v ermet1gmg 
zonder verwijzing kan leiden, verniet.igt 
het bestreden 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 Leuven, zitting houdende 
in hoger beroep. 

29 januari 1974. - 2• kamer. -
Voo?·zitte?·, de H. Wauters, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve?·slaggeve?', 
de H. Versee. - Gelijklttidende conclttsie, 
de H. P. Mahaux, eerste advocaat
generaal. - Pleite1·, de H. Birnfeld (van 
de balie te Brussel). 

2• KAMER. - 29 januari 1974. 

1D MISDRIJF.- VERSCHONINGSGROND. 
- BEGRIP. 

1973, blz. 361). 2° BEWIJS. - STRAFZAKEN. - BE-
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KLAAGDE DIE EEN RECHTVAARDIGINGS
GROND AANVOERT. - STELLING DIE 
ENIG GELOOFWAARDIG GEGEVEN BE
VAT. - BEWIJS VAN DE ONJUISTHEID 
ERVAN RUST OP HET OPENBAAR MINIS 
TERIE, OP DE VERVOLGENDE PARTIJ 
OF OP DE BURGERLIJKE PARTIJ. 

3° BEWIJS. - STRAFZAKEN. - BE
KLAAGDE DIE EEN VERSCHONINGS
GROND AANVOERT. - STELLING DIE 
ENIG GELOOFWAARDIG GEGEVEN BEVAT. 
- BEWIJS VAN DE ONJUISTHEID ERVAN 
RUST OP HET OPENBAAR MINISTERIE, 
OP DE VERVOLGENDE PARTIJ OF OP DE 
BURGERLIJKE P ARTIJ. 

4° JACHT. - WET VAN 28 FEBRUARI 
1882, ARTIKEL 2bis (KONINKLIJK BE
SLUIT VAN 10 JULI 1972, ARTIKEL 3).
VERBOD OP BEPAALDE ~'ERREINEN MET 
HET GEWEER TE JAGEN. - TOEPAS
SINGSGEBIED. 

50 JACHT. - WET VAN 28 FEBRUARI 
1882, ARTIKEL 6 (KONINKLIJK BESLUIT 
VAN 10 JULI 1972, ARTIKEL 4). -
RECHT VAN DE EIGENAAR OF VAN DE 
BEZITTER TE ALLEN TIJDE TE J:AGEN 
OP ZIJN BEZITTINGEN, DIE AAN ZIJN 
WONING GRENZEN EN BEHOORLIJK ZIJN 
AFGESLOTEN.- BEZITTINGEN DIE NIET 
MOETEN VOLDOEN AAN DE VOORWAAR
DEN INZAKE OPPERVLAKTE GESTELD 
BIJ ARTiil::EL 2bis (ART. 3 K.B. 
10 JULI 1972) VAN GENOEMDE 'WET. 

1° Een ve1·schoningsg1·ond bet1·eft alleen de 
bestmffing, tm·w~fl het feit als dusdanig 
een onwettig kamkte1· behoudt (I). 
(Art. 78 S.W.) 

2° W annem· de belclaagcle een rechtvaa1·
digingsg1·ond aanvoe1·t en zijn bewe1·ing 
enig geloofwaa?·dig gegeven bevat, moet 
het openbam· ministe1·ie, de ve1·volgende 
pa1"tij of de btwge1"lijke pm·tij de onjttist
heid m·van bewijzen (2). (Algemeen 
beginsel inzake het bewijs in strafza
ken.) 

3° W annee1· de belclaagde een vm·schonings
g1·oncl aanvoe1·t en zijn bewe1·ing enig 
geloofwaa1·dig gegeven bevat, moet het 
openbaa1· ministe1"ie, de ve1·volgende 

(1) Raadpl. cass., 23 maart 1901 en de 
conclusie van Procureur-generaal R. Janssens, 
toen advocaat-generaal (Bttll. en PASIC., 
1901, I, 179) ; CONSTANT, T1•aite de droit 
penal, d. I, nr. 301 ; TRoussE, P1·incipes gene
raux du d1·oit penal positif belge, nr. 2905 ; 

pm·tij of de bu1·ge1·lijke partij de onjuist- _ 
heid e1·van bewijzen (3). (Algemeen 
beginsel inzake het bewijs in straf-· 
zaken.) 

4° Het veTbod met het gewem· te jagen ~p 
elk te1Tein dat niet de oppe1·vlalcte heejt 
als bepaald bij a1·tikel 2bis van de wet' 
van 28 feb1'Ua1·i 1882 (a1·tikel 3 K.B. 
10 juli 1972) , is slechts van toepassing, 
op open jachtte1Teinen en niet op de 
afgesloten te?Teinen, ove1·eenkomstig ar
tikel 6 van genoemde wet ( a1·tikel 4 
K.B. ,10 juli 1972) en die g1·enzen aan de. 
woningen van de eigenaa1· of de bezitteT. 

5° A1·tikel 6 van de wet van 28 febntari 
1882 (m·t. 3 K.B. 10 juli 1972) st1·ekt 
m· niet alleen toe het tijclstip vast te stellen 
waa1·op de jacht binnen zekm·e g1·enzen 
toegelaten is; het stelt oolc de te1Teinen 
vast waa1·op de eigenam· of de bezitter 
lean jagen of laten jagen, nl. de bezittin-

, gen die g1·enzen aan zijn woning, onge
acht hun oppe1·vl.akte, wanneer zij be
hoo1·lijlc afgesloten zijn. 

(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « KONINK
LIJKE MAATSCHAPPIJ VOOR DIERKUNDE 
VAN ANTWERPEN n, T. OOSTERLINCK 
EN MEULDERS.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op bet bestrecien 
arrest, op 23 augustus 1973 door het 
Hof van beroep te Brussel gewezen ; . ' 

I. In zoverre d e voorziening gericht is 
tegen de beslissing over de strafvorde
ring: 

Overwegende dat eiseres, burgerlijke 
partij die in geen kosten van de strafvor
dering werd veroordeeld, geen hoedanig
heid heeft om zich tegen de beslissing 
van vrijspraak van d e v erweerclers te 
voorzien; 

II. In zoverre de voorziening gericht is 
tegen de b eslissing .over de civielrechte
lijke vordering : 

Over het eerste middel, afgeleid uit. 
de schending van de artik elen 2, 2bis, 6, 

VANHOUDT en CALEWAERT, Belgisch St?:ap 
1·echt, nr. 892. 

(2) Cass., 19 december 1972 (A1T. c,as:~ ; ~ 

1973, blz. 411). 
(3) Raadpl. CONSTANT, Tmite de . droit 

penal, d. I, nr. 304, en de verwijzingen. ,,\ 
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24,.van de wet van 28 februari 1882, 
gewij~igd door hEit koninklijk besluit 
v.an· 10 juli 1972 genomen in uitvoering 
van artikel 2 van de wet van 29 juli 1971 
houdende goedkeuring van de Benelux
o:vereenkomst op het gebied van d e 
jacht en de vogelbescherming, onder
t :ekend te Brussel op 10 juni 1970, 
78 van h et Strafwetboek, 189 van het 
Wetboek van strafvordering, 1319, 1320, 
1322 van het Burgerlijk vVetboek en 
97 .van de Grondwet, 

doo1'Clat h et arrest h et beroepen vom1.is 
teniet doet en, opnieuw wijzende, de fei
ten niet voldoende bewezen verk1aart, de 
beklaagden vrijspreekt en zich onbe
voegd verklaart om uitspraak te doen 
over de eis van de btugerlijke partij tegen 
de bek1aagden , na minstens impliciet t e 
hebben aangenomen dat de beklaagden 
bij inbreuk op artikel 2 van de wet van 
28 februari 1882 gejaagd hadden tussen 
zonsondergang en zonsopgang, om het 
motief dat de beldaagden « beweren 
gejaagd te h ebben op dit gedeelte van 
de bezittingen clat grenst aan de waning 
van 't Seyen en omringd is door een 
doorlopende afsh-1iting_ die elk verkeer met 
de ·n aburige erven en elke doorgang van 
wild verhindert n, en na vastgesteld te 
hebben « dat de eigendom van 't Seyen 
nit twee percelen b estaat die door d e 
Korte Goorloop gescheiden zijn ; dat 
het perceel, palende aan de waning, 
voorzien is van een omheining in maas
draad, wijl het tweede gedeelte slechts 
aan een zijde maasdraad had op h et 
ogenblik der feiten en de drie andere 
delen met prikkeldraad omringd wa
ren n, tot het besluit komt « dat uit d e 
vaststellingen van de verbalisanten· niet 
nit te maken is op welk gedeelte van de 
eigendom beklaagden zich bevonclen 
toen de feiten plaatsgrepen n, « uit d e 
elementen van het dossier, en namelijk 
na het verhoor v an de getuigen ter zit
ting van de rechtbank van Turnhout 
van 28 mei 1973, niet kan bepaald worden 
in hoeverre h et p erceel, p alende aan het 
wo9uhuis, volleclig wildvrij was op het 
ogenblik van de feiten n, en « dat de 
fotos door beide partijen neergelegd er 
namelijk op wijzen, dat de gleuf tussen 
de onderste plank van de afsluiting aan 
het zuidelijk gedeelte van de Korte 
Goorloop niet bestendig is en trouwens 
onvoldoende blijkt om wild door t e laten ; 
dat deze afsluiting afval van de water
loop heeft tegengehouden, wijl h et aan 
beide zijden met gewas is vastgegroeid, 
wat haar bestencligheid uitwijst)); 

te?·wijl, ee1·ste ondei·deel, het arrest aan-

neemt dat de beklaagden gejaagd hebben 
tussen zonsondergang en zonsopgang en 
zich aileen beroepen, volgens de vermel
clingen van het arrest zelf, « op het voor
deel van het koninklijk besluit van 10 juli 
1972 dat artikel 6 van de wet van 
28 februari 1882 vervangt, daar zij 
beweren gejaagd te hebben op dit gedeel
te van d e bezittingen clat grenst aan de 
waning van 't Seyen en omringd is door 
een doorlopende afsluiting clie elk ver
keer met dE' naburige ervan en elke door
gang van wild verhindert n, en deze 

, bewering overeenstemt met h et inroepen 
van een grand van verschoning waarvan 
beldaagden het b ewijs moesten lever en, 
en het arrest , .aststelt dat dit bewijs niet 
geleverd werd vermits, volgens de moti
vering van het arrest, er niet lmn uitge
maakt worden « op welk gedeelte van de 
eigendom beldaagden zich bevonden 
toen de feiten plaatsgrepen n, en « niet 
kan bepaald worden in hoeverre clit 
perceel volledig wildvrij was op het ogen
blik der feiten n (schending van arti
kel .78 van het Strafwetboek); 

tweede ondm·deel, artikel 24 van de wet · 
van 28 februari 1882 voorziet dat de 
processen-verbaal van de bm·gemeester en 
schepenen, politiekommissarissen, gen
dannen, boswachters, kantonniers, sta
tionoversten, veldwachters of beedigde 
wachters van private personen gelden 
als bewijs zolang het tegendeel niet 
bewezen wordt, en deze processen
v erbaal alsmede de verldaringen van 
de getuigen ter zitting vermelden dat 
op h et ogenblik der feiten h et perceel 
waarop d e jagers zich bevonden niet 
volledig afgesloten was ofwel slechts 
was afgesloten tot op een hoogte van 
1 m eter, welke hoogte voor hazen en 
konijnen onvoldoende is, en het arrest 
niet vaststelt dat het tegendeel bewezen 
is vermits h et aanneemt d at er desaan
gaande twijfel bestaat ; 

terwijl het arrest de verldaringen 
miskent door de verbalisanten in htm 
processen-verbaal en t er zitting afgelegd, 
en geen afdoende antwoord geeft op de 
conclusie regelmatig voor het hof van 
beroep door eiseres genomen waarin de 
inhoud van deze verklaringen uitdruk
kelijk wordt aangehaald, 

en t erwijl de beweringen van het 
arrest, volgens welke enerzijds de gleuf 
tussen d e onderste plank en de afsluiting 
aan het zuidelijk gedeelte van de Korte 
Goorloop niet b estendig is en anderzijds 
haar bestendigheid zou uitgewezen wor
den wijl het aan beide zijden met gewas 
is vastgegroeid, tegenstrijdig zijn : 
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W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat een verschonings
grond alleen de bestra:ffing betreft, 
terwijl het feit als dusdanig zijn onwettig 
karakter bewaart ; 

Overwegende dat de bepaling van arti
k el 6, vierde lid, van d e wet van 28 februa
ri 1882, zoals dit artikel vervangen werd 
bij artikel 4 van het koninklijk besluit 
van 10 juli 1972, geen verschonings
grond invoert, maar aan het feit dat 
erin bedoeld wordt elk onwettig karakter 
ontneemt; 

Overwegende dat het aan het open
baar ministerie, de vervolgende partij of 
de burgerlijke p artij behoort te b e>vijzen 
dat de bestanddelen van een rechtvaar
digings- of verschoningsgTond niet ver
enigd zijn, zodra dergelijke grond door 
d e beklaagde aan.gevoerd wordt en deze 
aanvoering enig geloofwaardig gegeven 
bevat; 

Overwegende dat het derhalve niet 
aan de b eklaagden maar aan het open
baar ministerie of aail de burgerlijke 
partij behoorde te bewijzen dat aan de 
voorwaarden vereist om het voordeel 
van die bepaling te kunnen genieten, 
niet werd voldaan ; 

Dat het onderdeel naar recht faalt ; 

W at het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat het proces -verbaal 
van de verbalisanten, wat h etreft de 
plaats waarop d e verweerders zich bevon
den toen geschoten werd, enkel de ver
ldaring van eerste verweerder vermeldt 
volgens welke zij zich bevonden op 
« onze jachtplaats achter de vijver »; 

Overwegende dat h et arrest vaststelt 
dat de eigendom van 't Seyen uit twee 
percelen hestaat, het ene volledig om
ringd met een omheining in maasclraad, 
het tweede niet volledig omringd ; 
dat uit de evenvermelde vaststellling 
van de verbalisanten niet uit te maken 
is op welk perceel d e verweerders 
zich bevonden, daar de woorden " onze 
jachtplaats achter de vijver » door d e 
verweerders worden gelnterpreteerd als 
bedoelende h et eerste perceel, bewering 
welke niet tegengesproken wordt ; dat 
de elementen van h et dossier, onder meer 
de verklaringen van de getuigen op de 
terechtzitting van de correctionele recht
bank, h et niet mogelijk maken te bepa
len in hoeverre dit perceel volledig wild
vrij was op het ogenhlik van de feiten ; 

Overwegende dat, door aldus te be
slissen dat de elementen vermeld in het 
proces-verbaal en in de verklaringen 
van de getuigen niet voldoende zijn om 

te bepalen op welk perceel de verweer
ders zich bevonden en of dit perceel vol. 
ledig wildvrij was, het arrest aan bedoeld -
proces-verbaal de bewijskracht welke 
het heeft, zolang het tegendeel niet be
wezen is, niet ontkent en ze evenmin 
miskent ; dat het meteen de conclusie van 
eiseres, welke beweerde dat het perceel 
niet volledig althans op een niet voldoende 
hoogte afgesloten was, passend bean,t
woordt; 

Overwegend e, ten slotte, dat het niet 
tegenstrijdig is vast te stellen, eensdeels 
dat « de gleuf >> tussen de onderste plank 
van de afsluiting aan het zuidelijk gedeel
te van d e Korte Goorloop niet bestendig 
is, en anderdeels dat « de afsluiting " 
zelve bestendig is ; 

Dat het onderdeel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van artikel 2bis van de 
wet van 28 februari 1882- (artikel 3 van 
het koninldijk besluit van 10 juli 1972), 

clo01·dat het arrest aanneemt « dat 
artikel 3 van het koninldijk besluit van 
10 juli 1972 de jacht m et h et geweer 
verbiedt op elk terrein waarvan de aan
eengesloten oppervlakte minder hedraagt 
dan 25 hectaren en artikel 6 van de 
jachtwet, gewijzigd door artilrel 4 van 
hetzelfde koninklijk besluit, blijkbaar 
slechts slaat op het tijdstip van jagen 
doch tegelijkertijd de plaats aanduidt en 
beperkt, n amelijk de bezittingen die 
grenzen aan de woning » en " dat deze 
bezittingen aldus niet moeten beant
woorden aan de voorschriften van arti
kel 2bis van de wet van 28 februari 1882, 
die enkel betrekking hebben op open 
jachtterreinen », 

te1·wijl artikel 3 van het koninldijk 
besluit van 10 juli 1972, ingevolge het
welk een artikel 2 bis werd ingelast in 
de jachtwet, een algemene draagwijdte 
heeft die betrekking heeft op alle jacht
ten·einen, en alinea 4 van artikel 6 van 
deze jachtwet, gewijzigd door het konink
lijk besluit van 10 juli 1972, slechts een 
uitzondering m aakt wat betreft het tijd
stip van jagen : 

Overwegende dat artikel 6 van de 
wet van 28 februari 1882, zoals het ver
vangen werd bij artikel 4 van het konink
lijk besluit van 10 juli 1972, 'niet alleen 
de tijden bepaalt waarop de jacht toege
laten is , maar tevens ·de plaatsen aan
duidt waar d e eigenaar of de bezitter, 
mits aan zekere voorwaarden van af
sluiting te voldoen, te allen tijde zonder 
jachtverlof mag jagen of laten jagen~ 
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:rttet . name " de . bezittingen die grenzen 
aan zijn waning )) ; 
~,!·. pverwegende dat deze termen alle 
b'ezittingen van de eigenaar of bezitter 
-b'edoelen, ongeacht htm oppervlakte, 
van het ogenblik af. dat zij aan zijn wo
ping grenzen ; dat, 01n onder toepassing 
~an · dit artikel te vallen, die bezittingen 
derhalve niet moeten beantwoorden aan 
de voorschriften van artikel 2 bis van 
evenbedoelde wet, die enkel toepasselijk 
zijn op open jachtterreinen ; 
· . bat het middel naar recht faalt ; 

·Om die redenen, ve.rwerpt de voorzie
ning; veroordeelt eiseres in de kosten. 

· 29 januari 1974. - 2e kamer. -
Voo?·zitte1·, de H. Wauters, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, 
de H. Naulaer~s. Gelijlcluidende 
conclusie, de H. . P. Mahaux, eerste 
advocaat-generaal. ~ Pleitm·, de H . De 
Baeck. 

· 2e KAMER. - 29 januari 1974. 

CASSATIEMIDDELEN. STRAFZA-
KEN. - MIDDEL WAARBIJ AAN DE 
RECHTER IN HOGER BEROEP WORDT 
VERWETEN EEN NIETIG VONNIS TE REB
BEN BEVESTIGD. - 0NREGELMATIG
HEID EIGEN AAN DE BESLISSING VAN DE 
EERSTE RECHTER WAARDOOR DE BE-

. SLISSING VAN DE RECHTER IN HOGER 
BEROEP NIET WORDT AANGETAST. 
NIET ONTVANKELIJK l\HDDEL. 

Van belang ontbloot en dedwlve niet 
ontvanlcelijlc is het middel waa1·bij aan 
de 1'echte1· in hoge1· be1·oep wo1·dt ve1·

... weten een nietig vonnis te hebben beves
. tigd, wannee1· de om·egelmatigheid van 
. de ?'echtspleging in eeTste aanleg eigen 
blijjt aan de beslissing van de ee1·ste 
Techte?' en de beslissing van cle ?'echte1' 

_ in hogm· be1·oep niet lean aantasten (1). 

..... · (LINSINGH, T. PICKlliA.N.) 

ARREST . 

·. ,RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 23 oktober 1973 door het 
!Iof van beroep .te Brussel gewezen ; 

I. In zoverre de voorziening gericht is 
tegen de beslissing op de strafvorclering : 

· Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 6 van het Europese 
Verdrag tot bescherming van de rechten 
van de mens en de ftmdamentele vrij
heden, goedgekeurd bij de wet van 
13.mei 1955, en 332 van het Wetboek van 
strafvordering, 

cloo1·dat het niet blijkt dat eiser bijge
staan werd door een toll(, 

tenvijl de debatten uitsluitend in de 
Nederlandse taal hebben plaatsgehad 
voor de rechtbank (processen-verbaal 
van de terechtzittingen van 6 juli, 
13 julien 19 juli 1973), en eiser in geen 
geval de N ederlandse taal machtig is : 

Overwegende dat de beweerde nietig
heid eigen blijft aan de beslissing van de 
eerste rechter en de beslissing van de 
rechter in hoger beroep niet kan aan
tasten; 

Dat het middel derhalve niet ont
vankelijk is ; 

En overwegende dat de substantiele 
of op straffe van nietigheid voorgeschre
ven rechtsvormen werden nageleefd en 
~at de beslissing overeenkomstig de wet 
18; 

II. In zoverre de voorziening gericht is 
tegen de beslissing op de civielrechte
lijke vordering : 

Overwegende dat het arrest aan ver
weerster een provisionele schadevergoe
cling toekent en de uitspraak over de 
kosten van eerste aanleg aanhoudt ; dat 
zodanige beslissing geen eindbeslissing is 
in de zin van artikel 416 van het Wet
hoek van strafvordering en geen uit
spraak doet inzake bevoegdheid ; 

Dat de voorziening derhalve voorbarig 
en niet ontvankelijk is; 

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

29 januari 1974. - 2e kamer. -
Voo1·zitte1·, de H. Wauters, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, 
de H. Versee. - Gelijlcltticlencle conclttsie, 
de H. P Mahaux, eerste advocaat-gene
raal. 

(1) Oass., 18 december 1971 (A1'1', cass. , 
1972, blz. 348) en 11 april 1972 (ibid., 1972, 
blz. 746) en noot 2; vgl. cass., 28 februari 
1955 (B"ll. en PASIC., 1955, I, 714) en 1 april 
1957 (ibid., 1957, I , 943) . 
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2e KAMER. - 29 januari 1974. 

YONNISSEN EN ARRESTEN. 
STRAFZAKEN.- MINDERJARIGE BENE
DEN DE LEEFTIJD VAN VIJFTIEN JAAR 
ONDER EDE DOOR DE CORRECTIONELE 
RECHTBANK GEHOORD. -- VEROORDE
LEND ARREST DAT DEZE GETUIGENIS 
NIET WEERT.- NIETIGHEID. 

H et ve1·hoo1· onde1· ede doo1· de co?Tectionele 
?"echtbank van een minde1-ja1·ige beneden 
de leeftijd van vijjtien jaa1· maakt nietig 
het an·est van het hof van be1·oep; dat 
de beklaagde ve1·oo?'deelt zonde1· de 
aldus onwettelijk afgenomen getttigenis 
te we1·en (1) . (Art. 79 Sv.) 

. (BEN CRAIB MOHAMED.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 1 oktober 1973 door het Hof 
van beroep te Gent gewezen; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 79, 154, 155, 189 
en 211 van het Wetboek van strafvor
dering, 9 en 97 van de Grondwet, 

do01·dat het bestreden arrest, bij beves
tiging van h et vonnis van de eerste rech
ter, tegen eiser de feiten van de telast
legging 0 bewezen verklaart en hem uit 
dien hoofde veroordeelt, en aldus beslist 
ten gevolge van het voor de eerste rechter 
gevoerde onderzoek, zonder verwerping 
uit de debatten van de verklaring van 
de min.derjarige De M .. . J ., geboren op 
5 september 1959 en onwettelijk als 
getuige gehoord na aflegging van de 
getuigeneed op de terechtzitting van 
26 juni 1973 van de correctionele recht
b ank, uitspraak doende in eerste aanleg, 

tenvijl de veroordeling welke onder 
meer op basis van die in strijd met 
de wet opgenomen getuigenis werd uit
gesproken, nietig is : 

Overwegende dat artikel 79 van h et 
Wetboek van strafvordering, luidens 
hetwelk kinderen van het mannelijke 
of vrouwelijke geslacht beneden de 
leeftijd van vijftien jaar mogen gehoord 

(1) Cass., 4 januari 1965 (Bull. en PASIC., 

1965, I, 427) en noot 1 ; vgl. cass., 26 oktobe>r 
1964 (ibid., 1965, I, 207). 

worden bij wijze . van eenvoudige ver" 
klaring en zonder eedaflegging, een 
substantiele rechtsvorm bepaalt ; 

Overwegende dat het zittingsblad van 
26 juni 1973 van de Correctionele Recht
bank te Dendermonde vaststelt dat 
alvorens hun verklaringen af te leggen 
de getuigen; waaronder De M... J., 
13 jaar oud, de eed hebben afgelegd 
" de gehele waarheid, niets dan d e waar
heid te zeggen, zo helpe mij God » ; 

Dat de getuigenis van De M ... J., 
derhalve, nietig is ; 

Overwegende dat het arrest, dat op de 
voor de eerste rechter gevolgde procedure 
steunt en, evenmin als die rechter, 
d eze nietige getuigenis uit de debatten 
weert, zich aldus deze nietigheid eigen 
'maakt en, derhalve, zelf nietig is ; 

Dat .het middel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest in zoverre het eiser veroor
deelt wegens de telastlegging 0 en hem 
in een gedeelte der kosten verwijst; 
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 ; ver
wijst de aldus b eperkte zaak naar het 
Hof van beroep te Brussel. 

29 januari 1974. - 2e kamer. -
Voo1·zitte1· en Ve1·slaggeve1·, de H. Wau
ters, raadsheer waarnemend voorzitter. 
-- Gelijklt6idende conclt6sie, de H. P. Ma
haux, eerste advocaat -gen eraal. -- Plei
te?·, de H . De Bruyn. · 

3° KAl\'i:ER. - 30 januari 1974. 

KINDERBIJSLAG.-- RECHTHEBBENDE 
KINDEREN.-- JONG MEISJE DAT HAAR 
l\!WEDER BIJSTAAT IN HET HUISHOUDEN. 
-- GEZIN VAN VIER KINDEREN. -
BE GRIP. 

A1·tikel 62, § 3, lid 2, van de wetten bet?·ef
fende de kinde?"bijslag voo1·loona1·beide?·s, 
kmchtens hetwelk een jong meisje van 
een huishottden van minde1· dan vie1· 
kindm·en dat haa1· moede1·-ht6ishoudste1' 
bijstaat in ham· taak, na de leeftijd van 
vee1·tien jaa1· ve1·de1· 1·ecl~t heeft op kinde?'
bijslag, ve1·eist niet dat hij die het 7'echi 
heeft op kinde1·bijslag voo1· die kinde1·en; 
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deel uitmaakt van het gezin dat zij met 
hun moede1· vo1·men. 

(«CAISSE DE COMPENSATION DES ALLOCA
TIONS FAMILIALES DE L'INDUSTRIE 
CHARBONNIERE DES BASSINS DE CHAR
LEROI ET DE LA BASSE-SAMBRE », 
T. SIMON.) 

ARREST (ve1·taling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 21 november 1972 gewezen 
door het Arbeidshof te Brussel ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van artikel 62, inzonderheid § 3, 2°, 
van de wetten betreffende de kinderbij
slag voor loonarbeiders, gecoorclineerd 
bij het koninklijk besluit van 19 decem
ber 1939, welk artilrel 62, § 3, 2°, gewij
zigd is bij artikel 16 van het koninldijk 
besluit nr. 7 van 18 april 1967, 11, 2°, 
van de wet van 4 juli 1969 en 1, 1° en 2°, 
van de wet van 14 mei 1971 en, voor 
zoveel nodig, van de artikelen 51, 52·, 
53, 53bis, 53te?·, 54, 55, 56quate?' en 
64 van genoemde wetten, welk artilwl 51 
gewijzigd is bij de artilcelen 7 van de 
besluitwet van 21 augustus 1946, 6 van 
het koninklijk besluit van 10 april 1957 
en 5 van het koninlilijk besluit nr. 68 van 
10 november 1967, welk artikel 52 
gewijzigd is bij de artikelen 8 van de 
besluitwet van 21 augustus 1946, 6, 1° 
en 2°, van het koninldijk besluit nr. 68 
van 10 november 1967, 30 van het 
koninlilijk besluit van 10 april 1957 
en 26 van de wet van 27 maart 1951, 
welk artilcel 53 gewijzigd is bij artikel 4 
van de besluitwet van 22 'november 
1945, welk artilcel 53bis in genoemde 
gecoorclin.eerde wetten is in.gevoegd bij 
artikel 9 van de besluitwet van 21 augus 
tus 1946, welk artil{el 53tm· :ll1. genoemde 
gecoorclineerde wetten is ingevoegd bij 
artilcel10 van de besluitwet van 21 augus
tus 1946 en gewijzigd bij de artil{elen 1, 
2 en 3 van de wet van 20 april 1962 en 7, 
2°, van het koninldijk besluit nr. 68 
van 10 november 1967, welk artikel 54 
gewijzigd is bij de artilwlen ll van de 
besluitwet van 21 augustus 1946 en 
7 van het koninldijk besluit van 10 april 
1957, welk artikel 55 gewijzigd is bij 
artikel 7 van het koninldijk besluit nr. 7 
van 18 april 1967, welk artikel 56quate?' 
in genoemde wetten is ingevoegd bij 
artilcel ll van het koninklijk besluit 
nr. 7 van 18 april 1967 en gewijzigd bij 
artikel 6 van de wet van 4 juli 1969 

en welk artilrel 64 gewijzigd is bij de 
artil{elen 7 van de besluitwet van 
22 november 1945, 1 en 15 van de be
sluitwet van 21 augustus 1946 en 8 van 
het koninldijk besluit van 10 april 1957, 

doo?'dat, nu het vaststaat dat ver
weerster, uit de echt gescheiden van 
Werner Hehnut en hertrouwd met Beka 
Jean-Paul, met deze laatste alsmede vijf 
kinderen uit haar eerste huwelijk samen
woont, clat h aar kinderbijslag worclt uit
gekeercl ten behoeve van de laatste vier 
kil1.cleren en clat het oudste kind, Werner 
Nicole, die thans tweeentwintig jaar is, 
haar moeder m haar taak bijstaat, het 
arrest eiseres veroordeelt om kincler
bijslag ten behoeve van Werner Nicole 
aan verweerster te betalen en afwijzencl 
beschikt op de tegenvorclering van 
eiseres tot terugbetaling van kil1.clerbij
slag die, volgens haar, ten onrechte 
aan verweerster ten behoeve van voor
noemd kind wercl uitgekeerd, op groncl 
« dat de oorzaak van het geschil ligt in 
de uitlegging die moet worden gegeven 
aan artikel 62, § 3, van de gecoorclineerde 
wetten betreffencle de kinderbijslag voor 
loonarbeiders, op grond waarvan geclaag
de in hoger beroep recht heeft op kinder
bijslag voor haar dochter Nicole die haar 
in het huishouden helpt ; ... dat ten deze 
voldaan is aan de voorwaarclen cl:ie arti
kel 62, § 3, stelt om toepassing te vinden ; 
dat appellante betoogt dat benevens die 
uitch·tullielijke wettelijke voorwaarden 
het voordeel van clit artikel impliciet 
onderworpen is aan d ezelfde algemene 
voorwaarde als het recht op k:lll.der
bijslag voor de kinderen van m:ll1.cler 
clan veertien j aar : in een toestancl van 
verwantscluip, aanverwantschap of eco 
nomische afhankelijld1.eicl verkeren ten 
aanzien van een rechthebbende werk
nemer clie cleel uitmaakt van het gezin ; 
dat zulks ten cleze niet het geval is, aan
gezien het kind leeft :ll1. het gezin van 
haar uit de echt gescheiden en hertrouwcle 
moeder ; clat appellante stetmt op de 
artilmlen 51 en volgende van de gecoor
clineercle wetten; ... dat men in cl:ie arti
kelen tevergeefs zou zoeken naar de voor
waarcle, cl:ie uitclruldwlijk of impliciet 
zou vereist zijn, dat de rechthebbencle 
werknemer deel uitmaakt van het gezin 
waarin het kind leeft ; dat het ont
breken van zulk een voorwaarcle, in
tegendeel, volgt uit de tekst van arti
kel 53 waarin, in licl2, uitdnuckelijk wordt 
voorzien dat kinderen k:ll1.clerbijslag kun
nen genieten uit hoofde van de arbeicl 
van htm vader die de haarcl heeft veda
ten; clat zulks insgelijks mogelijk is 
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krachtens de bepalingen van artikel 64 
dat de voorrang bepaalt wanneer er 
verscheidene virtuele rechthebben
den zijn », 

te1·wijl het << jong meisje u it een gezin 
met ten minste vier kinderen », volgens 
de zin van voormeld artikel 62, § 3, 
2o, het meisje is dat deal uitmaakt van 
een gezin dat omvat de werknemer d1e 
recht heeft op d e kinderbijslag en de 
moeder aan wie die bijslag wordt betaald 
en de aldus omschreven draag,vijdte 
van daze b epaling bovendien valt af te 
Ieiden uit de bovenbedoelde artikelen 51, 
53, 53bis, 53te?·, 54, 55 en 56quate?' van 
genoemde gecoordineerd e wetten : 

Overwegende dat, krachtens artikel 62, 
§ 3, van de gecoordineerde wetten betref
fende de kinderbijslag voor loonarbel
ders de kinderbijslag wordt verleend ten 
beh~eve van een jong meisje u it een 
gezin met ten minste vier kinderen, 
van wie er ten minste drie rechtgevend 
op kinderbijslag zijn, en dat de m _oeder
huishoudster in haar taak blJStaat, 
waarbij noch de moeder, noch het meisje 
andere dan huishoudelijke arbeid mogen 
verrichten; 

Overwegende dat · noch dit artikel, 
noch de in h et middel aangehaalde 
artikelen 51, 53, 53bis, 53te1', 54, 55 en 
56qttatm· vereisen dat de ~erlrnemer die 
recht heeft op de kinderblJSlag d eal mt
maakt van dit gezin; 

Dat het middel naar recht faalt ; 

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

30 januari 1974. - 3e kamer. -
Voo1·zitte1·, de H. Polet, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, de 
H. Janssens . - Gelijklt~iclencle conclusie, 
de H. Duchatelet, advocaat-generaal. -
Pleitm·, de H. Fally . 

1" KAMER. - 31 januari 1974. 

l O HUUR VAN GOEDEREN.- PACHT. 
- 0VERDRACHT VAN DE PACHT. -
VERZET VAN DE VERPACHTER TEGEN DE 
HERNIEUWING VAN DE OVERGEDRAGEN 
PACHT.- RECHTSPERSOON.- VERZET 
WAARIN DE IDENTITEIT NIET WORDT 
OPGEGEVEN VAN DE BEVOEGDE ORGA-

NEN WAARDOOR D E VERPACHTER ZIJN 
GOED WIL LATEN EXPLOITEREN. -
VERMELDING NIET VEREIST, OP STRAFFE 
VAN NIET-ONTVANKELIJKHEID VAN HET 
VERZET, DOOR DE AFDELING VAN HET 
BURGERLIJK WETBOEK HOUDENDE DE 
BIJZONDERE REGELS INZAKE PACHT. 

2° HUUR VAN GOEDEREN.- PACHT. 
- VERZET VAN DE VERPACHTER TEGEN 
DE HERNIEUWING VAN DE PACHT DIE 
IS OVERGEDRAGEN MET HET OOG OP 
DE PERSOONLIJKE EXPLOITATIE VAN 
HET OVERGEDRAGEN GOED. - ERNST 
EN OPRECHTHEID VAN DIT VOORNEnmN. 
- SOEVEREINE l3EOORDELING VAN DE 
FElTEN DOOR DE RECHTER. 

30 HUUR VAN GOEDEREN.- PACHT. 
- VERZET VAN DE VERPACHTER TEGEN 
DE HERNIEUWING VAN DE PACHT DIE 
I S OVERGEDRAGEN l\iET HET OOG OP DE 
PERSOONLIJKE EXPLOITATIE VAN HET 
GOED. - ERNST EN OPRECHTHEID VAN 
DI'l' VOORNEMEN.- 0GENBLIK WAAROP 
DIE WORDEN VASTGESTELD EN NAGE 
GAAN . 

1 o H et ve1·zet cloo?' cle ve?'JJachtm·, 1·echts
pe1·soon, tegen cle he1·niet~wing van cle 
JJacht na cle ovm·cl1·acht e1·van, moet niet, 
op st?·affe van niet-ontvanleelijleheirl, 
cle iclentiteit opgeven van cle bevoegcle 
o?'ganen waa1·cloo?· cleze ?'echtspm·soon 
zijn goecl pe1·soonlijle wil exploite1·en. 

2° Hoewel cle ve1·pachte1· van een lancleigen
clom zich k?·achtens cle wet lean vm·zetten 
tegen cle hen~ieuwing van cle pacht clie 
is ove1·gecl1·agen ovm·eenkomstig de voo?'
waa1'Clen van cle afcleling van het Bwrge?'
lijle . W etboek hm~clencle cle bijzonclm·e 
1·egels inzalee pacht ( m·t I 'tJ)et vcm 
4- novembe1· 1969) op grand clat hij 
voo1·nemens is het goecl zelf te exJJloite?·en, 
lean hij clit slechts cloen op voonvaa?"Cle 
clat dit voonwmen en~stig en op1·echt is. 
D e f eitem·echte·r beoo1·cleelt soeve1·ein cle 
en~st en de op1·echtheid ( 1). 

3o Het voo1·nemen van de ve1·pachte1· om 
zelf zijn goecl te exJJloitm·en hoeft niet 
?'eecls m·nstig en op1·echt te zijn, zoals bij 
cle wet is ve1·eist, op het o genblile dat hij 
zich ve1·zet tegen cle he1·niet~wing van de 
pacht na de ove1'd1·acht e1·van; het vol
staat dat cle 1·echte1' lean vaststellen dat 
clit voo1·nemen aan cleze voonvaa1·den 

(1) Cass., 6 januari 1972 (An·. cass., 1972, 
blz. 448); raadpl. cass., 9 maart 1973 (ibid., 
1973, blz. 676 ). 
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voldoet tijdens de tegensp1·ekelijlce de
batten tttssen de partijen naa1· aanleiding 
van het ve1·zet (1). (Artt. 31 en 37 land
pachtwet van 4 november 1969.) 

(BOUVIER A. EN J.M., DARTEVELDE EN 
LAINEL, T. NAAllfLOZE VENNOOTSOHAP 
« SAllfBRE BELGE ».) 

ARREST (ve1·taling). 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 22 november 1972 in hoger 
beroep gewezen door de Rechtbank van 
eerste aanleg te Charleroi ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schencling van de artikelen 9, 37, inzon
derheid § 1, 2°, en § 2, van de wet van 
4 november 1969 op de pacht, en 97 van 
de Grondwet, 

cloo1·dat ,het vonnis, na te hebben vast
gesteld dat de rechtsvordering van ver
weerster strekte tot gegrondverklaring 
van haar verzet tegen de vernieuwing ten 
gunste van de clerde eiser, kleinzoon van 
de eerste eiser, van de pachtovereenkomst 
die zij had gesloten met de eerste eiser die 
ze aan de derde eiser had overgedragen 
overeenkomstig de artikelen 34 en vol
gende van de wet van 4 november 1969, 
en na te hebben beslist dat inzake verzet 
tegen overdracht en vernieuwing van 
de pacht de betekenis van de woorden 
« exploitatie van het verpachte goed door 
de eigenaar " dezelfde is in de arti
kelen 34 tot 4 7 als in de artikelen 7, 1°, 
8 en 9 betreffende de opzegging door de 
verpachter die zelf bet goed wil exploi
teren, beslist dat verweerster artilrel 9 
niet had overtreden, hoewel zij in haar 
verzet niet degene of degenen had aange
wezen die zouden zorgen voor de per
soonlijke en werkelijke exploitatie van 
bet goed, welke zij voornemens was zelf 
te verrichten, op welk voornemen zij 
haar verzet tegen de overdracht en ver
nieuwing van de pacht steunde, en, 
dientengevolge, dit verzet althans wat 
de pachtvernieuwing betreft gegrond 
verklaart, 

te1·wijl, zo artikel 9 weliswaar aan de 
verpachters die natuurlijke personen zijn 
de verplichting oplegt om, ter rechtvaar
diging van een opzegging, in de opzegging 
degene of degenen aan te wijzen die voor 
de exploitatie zullen zorgen, het voor de 
verpachters die rechtspersonen zijn de 

{1) Zie CLOSON, Le bail a Jenne, blz. 159, 
nr. 76. 

bijkomende verplichting toevoegt het 
goed door hun verantwoordelijke orga
nen of beheerders en niet aileen door hun 
aangestelde te laten exploiteren, doch 
hen niet ontslaat van de verplichting 
orri in de opzegging de naam van clie per
soon of van die personen te vermelden ; 

terwijl het vonnis dus niet, zonder zich 
tegen te spreken en zonder de artllie
len 9 en 37 te schenden, heeft kunnen 
beslissen dat verweerster het bepaalde· 
in artlliel 9 had in acht genomen en niet 
verplicht was in haar verzet de naam te 
vermelden van degene of degenen die 
voor de exploitatie van het verpachte· 
goed zouden zorgen : 

Overwegende dat, enerzijds, uit geen 
enkele bepaling van de wet van 4 novem
ber 1969 op de pacht noch uit de verge
lijking van. de in het middel aangevoerde 
artllielen van deze wet die betrekking 
hebben, de ene, op de opzegging door de
verpachter, de andere, op het verzet 
tegen de pachtoverdracht, kan worden 
afgeleid dat de verpachter, een rechts
persoon die verzet doet tegen de pacht
vernieuwill.g ten gevolge van de over
dracht van· die pacht door de pachter aan 
zijn afstammelingen, op straffe van niet
ontvankelijkheid van het verzet, hierin, 
benevens de vermelcling dat hij zijn goed 
persoonlijk door zijn bevoegde organen 
wil exploiteren, de identiteit van deze 
organen moet opgeven ; 

Dat die identificatie in het onderhavige 
geval voor de overdrager en voor de 
overnemers zonder belang blijkt te zijn, 
daar de bevoegde organen die in de akte 
van verzet worden ge!dentificeerd die 
hoedanigheid kunnen verloren hebben 
op het ogenblik dat de verpachter, binnen 
de termijn van minder dan vijf jaar 
welke artikel 37, § 1, 2°, van genoemde 
wet hem verleent, zijn voornemen ten 
uitvoer brengt. 

Overwegende dat, anderzijds, het niet 
tegenstrijdig is te overwegen dat, hoewel 
de termen « exploitatie van het goed door 
de eigenaar " in alle wettelijke bepalin
gen betreffende de opzegging en de over
dracht van de pacht een identieke bete
kenis hebben, het verzet van verweerster, 
_zoals zij het heeft ingesteld, artike~ 9 van 
de wet op de pacht niet schendt, hetwelk 
slechts betrekking heeft op de opzegging 
door de verpachter ; 

Dat het middel niet kan worden aange
nomen; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schencling van de artikelen 1134, 1319, 
1320, 1322 van het Burgerlijk Wetboek 
en uit de miskenning van de bewijskracht 
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van het gerechteltjk contract Lussen par
tijen, alsmede uit de schending van de 
artikelen 97 van de Grondwet, 9 en 37 van 
de wet van 4 november 1969 op de pacht, 

doo1·dat het vonnis beslist dat venveer
ster gerechtigd was om zich te verzetten 
tegen de vernieuwing van de litigieuze 
pacht ten gtmste van de kleinzoon van 
de eerste eiser, zonder te betwisten dat 
verweerster op de dag van dit verzet, 
dat is op 20 april 1970, een vennootschap 
was die zich uitsluitend bezighield met 
geologie en mijnen en waarvan het. maat
schappelijk doel niet bestond in enige 
landbouwexploitatie en dat zij onder 
haar organen of leden van die organen 
niemand had die in staat was het liti
gieuze landeigendom persoonlijk te ex
ploiteren, 

te1·wijl het vonnis zijn beslissing heeft 
verantwoord door het feit dat verweer
ster op 26 april 1971 haar maatschappe
lijk doel heeft uitgebreid tot de landbouw
exploitatie van landeigendommen en 
dat zij op 14 juni 1971 een landbouwkun
dig ingenieur als beheerder-directeur 
heeft aangesteld, 

terwijl verweerster in haar verzet dus 
geen melding had gemaakt of had kunnen 
maken van de naam van degene of dege
nen die het goed persoonlijk hadden kun
nen exploiteren, welke aanwijzing, naar 
luid van de artikelen 9 en 37, inzonder
heid § 1, 2°, en § 2, op straffe van nietig
heid uitdrukkelijk in genoemd verzet 
moest worden vermeld ; 

terwijl het gerechtelijk contract aldus 
tot stand is gekomen op een datum 
waarop het verzet niet wettelijk gerecht
vaardigd was en het vonnis niet, zonder 
miskenning van de bewijskracht van dit 
gerechtelijk contract, het verzet gegrond 
heeft kunnen verklaren : 

Overwegende dat de rechter soeverein 
beoordeelt of het voornemen van de 
verpachter om zijn goed zelf te exploi
teren oprecht en ernstig is, onder meer 
door na te gaan of hij geschikt is en de 
nodige middelen heeft voor een persoon
lijke exploitatie ; 

Dat in dit opzicht geen enkele bepa
ling van de wet voorschrijft dat de ver
pachter reeds op het ogenblik van het 
verzet aan zulke voorwaarden moet vol
doen; · 

Dat wegens de verrassing die de over
dracht voor de verpachter kan opleveren 
en wegens de termijn van enkel drie 
maanden waarover hij beschikt om ver
zet te doen, het voldoende is dat de rech
ter tijdens de debatten tussen de par
tijen het bestaan kan vaststellen en de 

ernst kan nagaan van de elementen die 
de verpachter tot staving van zijn ver
zet heeft ~;tangevoerd ; 

Overwegende dat hieruit volgt dat het 
vonnis, door te beslissen, op vaststelling 
van de elementen die de partijen hebben 
besproken en door het middel worden 
bekritiseerd, dat de door verweerster 
aangevoerde reden ernstig en gegrond is, 
noch de wettelijke bepalingen inzake de 
pacht, noch de algemene beginselen be
treffende de totstandkoming van het 
gerechtelijk contract heeft miskend ; 

Dat het middel niet kan worden aan
genomen; 

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

31 januari 1974. - 1e kamer. -
Voo1·zitte1·, de H . Perrichon, raadsheer· 
waarnemend voorzitter. - Ve1"slaggeve1·, 
de H. Capelle. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Charles, advocaat-generaal. -
Pleite1·s, de HH. Struye en DeBruyn. 

1 e KAMER. - 1 februari" 1974. 

1° CAS SA TIE. - RECHTSPLEGING. 
BURGERLIJKE ZAKEN. - SAlliENVOE
GING VAN ZAKEN. 

2° WEGVERKEER. - KRUISEN. -
WEGVERKEERSREGLEMENT, ARTIKEL 12 
EN 20-2. - DRAAGWIJDTE VAN DEZE 
BEPALINGEN. 

3° CASSATIEMIDDELEN.- BURGER
LIJKE ZAKEN. - MIDDEL DAT OP EEN. 
ONJUISTE UITLEGGING VAl.'< DE BESTRE
DEN BESLISSING STEUNT. - MIDD]j:L. 
DAT FEITELIJKE GRONDSLAG MIST. 

1° W annee1· ve1·scheidene pm·tijen zich 
tegen een en dezelfde beslissing in cas
satie voo1"zien, voegt het Hof de voo1'
zieningen samen (1). (Art. 1083 G.W.) 

2° De ovm·t1·edingen wam·van sp1·alce in de 
m·tilcelen 12 en 20-2 van het wegve1'
kee1'S1'eglement bestaan e1· niet in bij 
het k1·uisen de middenas van de 1·ijbaan 
te hebben ove1·sch1·eden, maa1· bij het-
1'ijden op deze 1·ijbaan niet zo dicht moge
lijlc bij de 1'echtm·kant van die 1·ijbaan 
te zijn gebleven. 

(1) Raadpl. cass., 7 december 1973, su1n·a. 
blz. 395. 



~ . 598-

.3° Feitelijke g1·onclslag mist het miclclel clat 
op een onjttiste ttitlegging van cle best?·e
clen beslissing stetmt ( 1). 

{DE ll'lUNCK, T. VERZEKERINGSlVIAAT-
SCHAPPIJ « THE OCEAN ACCIDENT AND 
GUARANTEE CORPORATION Lil\ITTED n 
EN LITISCONSORTEN; VERZEKERINGS
l\'IAATSCHAPPIJ « THE OCEAN ACCIDENT 
AND GUARANTEE CORPORATION LIMI
TED n EN LITISCONSORTEN, T. DE 

l\'IUYNCK .) 

ARREST. 

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

Overwegende dat de voorzieningen 
ingeschreven in de algemene rol onder 
de nnmmers 1166 en 1257 tegen dezelfde 
beslissing zijn gericht en d:ienvolgens, 
bij toepassing van artikel 1083 van het 
Gerechtelijk vVetboek, (ambtshalve) die
nan te worden samengevoegd ; 

I. '\iVat de voorziening van eiser De 
Mmwk betreft : 

Over het eerste middel, afgeleid nit 
·de schencling van de artikelen 12, 20 -2, 
21-1 van het koninklijk besluit van 
14 maart 1968 hondende algemeen regle
ment op de politie van het wegverkeer, 
1315, 1382 van het Bnrgerlijk vVet
boek, 870 van h et Gerechtelijk Wetboek, 
6 van de wet van 1 juli 1956 betreffende 
de verplichte aansprakelijkheidsverzeke
ring inzake motorrijtnigen, 71 van het 
Strafwetboek en 97 van de Grondwet, 

cloonlat het arrest de cl oor eiser tegen 
·eerste verweerster ingestelde vordering 
tot schadevergoecling ongegrond ver
kl1aart om de reclen dat eiser De Mmwk 
« het bewijs van de font van Elsen, 
Ineer bepaald het niet honden van zijn 
rechterkant, even vruchteloos afleidt nit 
het feit dat diens voertuig op het ogen
blik van de frontale botsing de middenas 
van de rij weg had overschreden; dat 
·enkel de ongekende reden waarom dat 
voertnig vlak v66r het ongeval die onge
wone plaats op de rijweg innan1 ten deze 
beslissend had lmnnen zijn n, 

tenvijl 1° het feit dat wijlen Elsen 
Arnold aan het stnm· van zijn voertnig 
niet zo dicht mogelijk de rechterkant van 
·de rijbaan hield, en integendeel, op het 

(1) Cass., 19 november 1973, supm, blz. 314. 

ogenblik van de frontale botsing, met 
eiser de middenas van de rijbaan over
schreden had, een materiele overtreding 
van d e reglementaire bepalingen van 
de W egcocle is en een fout te zijnen laste 
uitmaakt clie aanleiding geeft tot d e 
bm·gerlijke aansprakelijld1eicl van wijlen 
Elsen A.:rnolcl en van eerste verweerster, 
zijn verzekeraar, tegenover het slacht
offer (schending van de artikelen 12, 
20-2, 21-1 van voormelcl koninldijk 
beslnit van 14 maart 1968, 1382 van 
het Bm·gerlijk vVetboek en 6 van voor
melcle wet van 1 juli 1956); 

2° het arrest de vordering van eiser 
tot schadevergoeding, wegens cleze mate
riele overtreding en fout van wijlen 
Elsen Arnold, ten onrechte verwerpt 
omdat de ongekende reden waarom 
wijlen Elsen deze overtrading gepleegd 
heeft beslissend is ; het arrest alzo de 
bewijslast miskent die op eerste ver
weerster rustte ; dat deze laatste inder
daad in die omstancligheden het bewijs 
diende te le'veren van het feit dat deze 
materiele overtrading van wijlen Elsen 
A.:rnold bniten zijn vrij e wil gebemd was, 
of te wijten was aan overmacht, aan een 
vree1nde oorzaak of aa.n een andere 
reclen van vrijstelling (schending van 
de artikelen 870 van het Gerechtelijk 
Wetbo~k, 1315 van h et Bmgerlijk Wet
boek en 71 van het Strafwetboek) ; 

3° het niet mogelijk is uit te maken of 
het arrest oordeelt dat de materiele 
overtreding van de reglementaire bepa
lingen van de W egcode al clan niet te 
wijten waren aan de vrije en bewuste wil 
van wijlen Elsen Arnold of aan enige 
andere oorzaak, zodat deze 1notieven 
dnister, dubbelzinnig en tegenstrijclig 
zijn - (schending van artikel 97 van de 
Grondwet) : 

Overwegende dat het arrest beschonwt 
clat uit het feit dat het voertnig van 
wijlen Elsen A.:rnold op het ogenblik van 
de frontale botsing de midclenas van de 
rijweg had overschreden niet kan worden 
afgeleid dat voornoemcle Elsen de fout 
zon hebben begaan zijn rechterkant niet 
te honden ; dat het arrest eraan toevoegt 
dat enkel de ongekende reden waarom 
dat voertnig vlak v66r het ongeval die 
ongewone plaats op de rijweg innam ten 
cleze beslissend zon knnnen zijn ; 

Overwegende dat de door de arti 
kelen 12 en 20-2 van het algemeen regle
ment op de politie van h et wegverkeer 
becloelde inbreuken en de door het arrest 
bedoelcle font er niet in bestaan op het 
ogenblik van de frontale botsing de 
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middenas van de r ijweg te hebben over
schreden, maar bij het volgen van de 
rijbaan niet zo dicht mogelijk bij de 
rechterkant van die rijweg te zijn geble
ven en meer bepaald bij het kruisen niet 
voldoende naar rechts t e zijn uitgeweken ; 

Dat het arrest door bovenvermelde 
beschouwing bedoelt dat, nu men niet 
weet ingevolge welke omstandigheid het 
voertuig van wijlen Elsen op het ogenblik 
van de frontale botsing de middenas van 
d e rijweg had overschreden, dit !outer 
feit de bovenbecloelde inbreuken en fout 
niet bewijst ; 

Dat het middel, hetwelk op een ver
keerde lezing van het arrest berust, feite
lijke grondslag mist; 

Over het tweede middel 
(zonde1· belang) 

II. Wat de voorziening van de par
tijen The Ocean Accident and Guarantee 
Corporation Limited en consorten Elsen 
betreft .. . 

(zonde1' belang) 

En overwegende dat, nu de voorzie
ning van de partij De Munck wordt ver
worpen, de door haar tegen de consorten 
Elsen ingestelde vraag tot verbindend
verklaring van het arrest zonder be
lang is; 

Om die redenen, voegt samen de voor
zieningen ingeschreven onder de num
mers 1166 en 1257 van de algemene rol; 
verwerpt de voorzieningen ; verwerpt de 
vraag tot verbindendverklaring van het 
arrest; veroordeelt elk van de eisers in de 
kosten van hun voorziening. 

1 februari 1974. - 1 e learner. -
Voo1'zitte1·, Ridder Rutsaert, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Vm·slaggeve1·, 
d e H. de Vreese. - Gelijlchtidende con
chtsie, de H. Krings, advocaat-generaal. 
- Pleite1·s, d e HH. Houtekier en Das~esse. 

18 KAMER. - 1 februari 1974. 

1° HUUR VAN GOEDEREN. - Hurs
HUUR. - VRIJWARING DOOR DE VER
HUURDER VERSCHULDIGD WEGENS GE 
BREKEN VAN RET VERHUURDE GOED. 
- DRAAGWIJDTE VAN DEZE VERPLICH
TING. 

2° HUUR VAN GOEDEREN.- Hurs
HUUR. - SCHADE DOOR DE HUURDER 
GELEDEN. - SCHADE TOEGESCHRE
VEN AAN TOEVAL. - GEVOLGEN. 

1° De v1·ijwa1·ing die lcmchtens a1·tilcel1721 
van het Btwge1'lijlc W etboelc we gens· 
geb1·elcen van het vm·hutwde goed doo1· 
de vm·hmwde1· aan de lmtwde1· is ve1·
schtddigd bestaat slechts in zove1·1·e de 
schade doo1· deze geb1·elcen we1·d ve1'001'
zaalct, de ve1·huu1'dm· in z~jn cont1·actttele 
ve1'Plichting tot ntstig genot is te lco1·t· 
gelcomen en de schade niet ten gevolge. 
van toeval is ontstaan (1). (Artt. 172l 
en 1722 B .W.) 

2° De 1·echtm· die in feite en de1'halve 
soeve1·ein vaststelt dat de doo1' de huu1·de1· 
geleden schade niet is toe te schi'ijven aan 
een geb1'elc van het gehutw·de goed, doch 
aan toeval, leidt daantit wettelijlc af dat 
de ve1'lotttwde1· aan de huU1·de1· geen. 
schadeve1·goeding is ve1·schuldigd (2) . 
(Artt. 1721 en 1722 B .W.) 

(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « VERZEKE
RINGSMAATSCHAPPIJ DE SCHELDE », T. 
FONTAINE EN DEBEL.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 6 maart 1972 in hoger beroep 
gewezen door de Rechtbank van eerste 
aanleg te Hasselt; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 1719, 1720, 1721 en 1722 van b et 
Burgerlijk W etboek, 

doonlat, na geconstateerd of aange
nomen te hebben dat eiseres, gesubro
geerd in de rechten van de gewezen 
huurder van de v erweerders, ten laste 
van de verweerclers de terugbetaling 
nastreeft van de vergoeclingen welke zij 
als verzekeraarster aan gezegcle huurcler 
heeft betaald ten gevolge van een brand
ramp, dat de ontploffing met navolgende 
brand te wijten was aan de ontvlamming 
van een lmalgasmengsel en aan diverse 
factoren, zoals de vorming van dit meng
sel in de keuken, het niet afsluiten van 
een zich buiten de waning bevindende 

(1) en (2) DE PAGE, d. II, ill'S, 591 en 843; 
d. IV, nrs. 585, 594, 602, 622 en 638 ; DEKICERS, 

d. ll, nrs. 176, 1007 en 1010 ; PLANIOL en. 
RIPER~', d. X, nr. 538, blz. 741. 
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gasfles waardoor h et gas in d e keuken 
kon binnendringen, het laten branden 
van een waakvlam van de waterver
warming die de ontsteking provoceerde, 
·en t enslotte h et bestaan van een lek in 
d.e luaan van een waterverwanner, 
e1gendon~ van de verweerders, dat aan
leidin~ gaf tot een bestendige gasont- ' 
snappmg, d at men h et erover eens is da t 
voormelde huurder of dm·den aan d e 
ramp vreemd zijn, dat h et lek in de kraan 
van de waterverwarn1er n a de ramp 
.slechts na een grondig t eclmisch onder
zoek is ontdekt geworden en dat dit lek 
·derh alve een verborgen gebrek uitmaakte 
waarvoor de verhuurders instonden, 
11et bestreden vonnis d e vordering van 
·eiseres gegrond v erklaart, zulks om d e 
Teden dat h et b est aan van gezegdlek op 
·zichzelf niet de oorzaak van de ramp 
is geweest, d a t deze zich slechts kon 
voordoen door h et samenspel van d e 
ontsnapping van gas, d e opeenhoping 
·ervan in de gesloten keukenruimte, d e 
v ermenging van propaangas met lucht en 
·de vorming aldus van een lmalmen gsel, 
·en tenslotte de brandend e waakvlam die 
de ontsteking teweegbracht, dat h et 
samenspel van al d eze factoren noodzake
lijk is geweest om de 1:amp mogelijk te 
m aken, dat eiseres derh alve ten onrechte 
stelt dat aileen h et bewezen gebrek van 
d e waterverwarrner de daadwerkelijke 
oorzaak van h et ongeval is geweest, 
en dat derhalve de ramp toe te scbrijven 
is aan toeval, zijnde h et toevallige 
samentreffen van d e hager opgesomde 
omstandigheden, zodat er krachtens arti
kel 1722 van h et Burgerlijk Wetboek 
geen aanleiding toe bestaat de verhuur
d ers tot schadevergoeding t e veroordelen, 

te1·wijl, ee1·ste onclenleel, bet t egenstrij. 
dig is enerzijds te constateren dat h et lek 
in de kraan van de waterverwarmer en 
d e daarmede gepaard gaande bestendige 
gasontsnapping een van de faktoren is 
geweest waarvan de aanwezigheid nood
zakelijk is geweest om de ramp mogelijk 
te 1naken, en dat deze waterverwanner 
eigendom was van de verweerders, en 
anderzijds t e beslissen dat de litigieuze 
ramp te wijten was aan toeval en niet 
aan een gebrek van h et verhmnde goed 
zoals bedoeld in de artikelen 1 719 tot 
1722 van h et Burgerlijk Wetboek, zodat 
het vonnis, wegens d eze tegenstrijdigheid 
in de m otivering, artikel 97 van d e Grand
wet schendt ; 

tweecle oncle?·cleel, door te beslissen dat, 
spijt de in het vonnis geconst a teerde 
-omstandigheden, h et ongeva1 niet te wij. 
ten was aan een gebrek van het v erhuurde 

goed, gezegd vonnis de artikelen 1 719 
tot 1722 en m eer bepaald artikel 1721 
van h et Burgerlijk Wetboek schendt : 

. Over>~:~gende d at h et niet tegenstrijdig 
IS enerZIJds vast t e stellen dat d e ont
ploffing te wijten is aan d e ontvlamming 
van een lmalgasmengsel « en aan diverse 
factoren '' die het vonnis opscimt en die 
in h et middel worden aangehaald, daar 
onder het bestaan van een lek in de kraan 
van een waterverwarmer., eigendom van 
d e verweerders, en anderzijds te beslissen 
dat h et bestaan van het lek " op zichzelf 
n1et d e oorzaak van de ramp is geweest n, 
dat d eze laatste « zich slechts heeft kun
n en voordoen door het noodzakelijk 
samenspel van al die verschillende fa c
toren " en dat de ramp moet worden 
toegeschreven « aan het toeval, zijnde 
het toevallig sarnentreffen van hoger
bedoelde omstandigheden n, zoclat d e 
verhuurders, overeenkomstig artikel 1722 
van h et Bmgerlijk vVetboek, tot geen 
schadevergoeding zijn gehouden ; 

Overwegende dat, nu het v mmis in 
feite en d erhalve soeverein vaststelt dat 
niet h et bestaan v an het lek in de kraan 
van de waterverwarmer op zichzelf, maar 
het toeval oorzaak van de ramp is ge
weest, het zonder artikel 1721 van h et 
Burgerlijk vVetboek te schenclen h eeft 
kunnen beslissen dat d e verhuurders, 
eigenaars van bedoelde waterverwarmer, 
de huurder geen vrijwaring waren ver
schuldigd ; 

Overwegende dat de vrijwaring, die 
luachtens voormeld artikel 1721 wegens 
de gebreken van h et verhmnde goed 
door d e verhuurder aan d e htnuder van 
het goed is verschuldigd, immers oncler
stelt d at de schade door bedoelde ge 
breken werd v eroorzaakt, dat d e ver
humder is te kart gekomen aan zijn 
contractuele verplichting t ot rustig genot 
en dat de schade niet is ontstaan inge
volge toeval, in welk geval d e verhumder 
krachtens artikel 1722 van het Bmgerlijk 
W etboek niet tot schadeloosstelling is 
gehouden 1 

Dat h et middel in geen van zijn onder 
delen kan worden aangenomen ; 

Om die reden en, verwerpt de voorzie 
ning; veroordeelt eiser es in de kosten. 

1 februari 1974. - 1e kamer. -
Voo?·zitte1·, Ridder Rutsaert, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, 
de H. de Vreese . - Gelijlcluiclende con
clttsie, d e H. Krings, advocaat-gen eraal. 
- Pleite1·s, de HH. Bayart en Houtekier. 


