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verbaal van de terechtzittingen van de 
correctionele rechtbank voorkomen, dat 
-er derhalve geen grond is om na te gaan 
of de deslmndige bij de uitvoering van 
zijn taak a! dan niet vergissingen heeft 
begaan, 

te1·wijl h et hof van beroep bij arrest 
van 4 m ei 1!"173 het v e1·slag van de des
kundige alsmede h et vonnis van 11 j anua
ri 197.2 t eniet h eeft gedaan, m aar echter 
niet de andere proceshandelingen en dus 
ook niet de daden van onderzoek van de 
zaak op de terechtzittingen van de correc
tionele rechtbank en het derhalve niet 
lwn weigeren die daden van onderzoek in 
aanmerking te n emen, · met name de 
-omstandige verklaringen ·voor de eerste 
rechter, die eiser en zijn medebeklaagden 
zowel als de getuige Brouwers hebben af
gelegd, waaruit volgt dat h et arrest h et 
rechterlijk gewij sde van h et arrest van 
4 m ei 1973 alsmed e d e bewijskracht van 
de beschikkingen ervan miskent en daar
enboven op onwettelijke wijze de op d e 
terechtzittingen van de correctionele 
.rechtbank ged an e onderzoeksverrichtin
gen h eeft gevveerd : 

Overwegende dat, n a er met name op 
te hebben gewezen dat de deskundige 
Rasquin « zich niet h eeft beperkt tot h et 
·nagaan van de t echnische gegevens die d e 
feitenrechter inlichtin gen moesten ver
·strekken, maar een werkelijk onderzoek 
.heeft v erricht »; " da t d e deskundige tij
dens de terechtzitting van 8 juni 1971 
(stuk .28) v erklaard h eeft .te handhaven 
. alles wat in zijn v erslag werd gezegd » 
en " dat de correctionele rechtbank tot 
staving van h aar beslissing van ll ja 
nuari 1972 heeft gesteund op het ver
slag en op de verklaringen ter t erecht
zitting van de d eskundige », het arrest 
van 4 mei 1973 h et verslag van die des
kundige alsmede het vonnis van ll ja 
·nuari 1972 t e niet doet en bij nieuwe 
beschikking de hervatting van. de d ebat
ten beveelt ; . 

Overwegende dat h et hof van beroep 
.aldus n auwkeurig de redenen opgeeft, 
waarop h et zijn beslissing steunt en uit 
.h et dossier a ile stukken betreffende de 
rechtshandelingen van de eerste r echter 
weert, waarvan h et vaststelt dat zij niet 
.regelmatig werden verricht, maar de 
andere overtuigingselementen van die 
-procedure laat bestaan ; 

Overwegende, derhalve, dat, door te 
b eslissen dat niet aileen h et verslag van 
-de deskundige, m aar eveneen s" de rechts
handelingen die volgden op de neerleg
. ging van dat verslag » « teniet gedaan 
-werden », zodat « het h of van b eroep 

geen rekening kan houden . . . m et d e 
verklaringen overgenomen in de proces
sen-verbaal van d e t erechtzitting van de 
correctionele r echtbank », het bestreden 
arrest de bewijskr acht van de beschikkin
gen van h et arr est van 4 mei 1973 
miskent en de in h et middel overgenomen 
wetsbepalingen schendt ; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die reden en, en zonder dater grond 
bestaat ?m het tweede middel nate gaan, 
welk m1ddel geen cassatie zonder ver
wijzing zou kunnen m eebrengen, ver
nietigt het bestreden arrest, voor zover 
h et uitspraak doet op d e rechtsvorde
ringen die tegen eiser zijn ingesteld ; 
beveelt dat van dit arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van d e 
gedeeltelijk vernietigde beslissing ; ver
oordeelt d e verweerders in de kosten · 
v erwijst de aldus beperkte zaak n aar h et 
Hof van beroep te Brussel. 

22 april 1974. - .ze kamer . - Voor
zitteT, Baron Richard, raadsheer waar
n emend voorzitter. - V m·slaggeve1·, de 
H . Screvens. - Gelijkhtidende conclusie, 
de H. Colard, advocaat-generaal. 
Pleite1·s , de HH. F ally en Simont. 

2e KAMER. - 22 april 1974 . 

SPORTWEDSTRIJDEN. DOPING. 
- VERBODEN VOOR EENIEDER DIE 
« ZICH VOORBEREIDT » OP EEN SPORT
COM.PETITIE OF BIJ DE « VOORBEREI 
DING » OP EEN DERGELIJKE COlVIPETITIE . 

. BETEKENIS VAN DE WOORDEN 
« ZICH VOORBERE IDT » EN « VOORBEREI
DING ». 

De betelcenis van de woo1·den « zich voo1' 
bm·eidt >> op een spo1·tcompetitie en« voo1·
be1·eiding » hie1'0p is niet omsch1·even 
doo1· de wet van 2 ap1·il 1965 waa1·b~i 
de dopingpmlctijk vm·boden wo1·dt bij 
spo1·tcompetities, zodat die woonlen moe
ten woTden ve1·staan in htm gewone bete
kenis van « zich in staat of in de· positie 
te bTengen " om aan een spo1·tcompetitie 
deel te nemen ( 1). 

(1) Vgl. en raaclpl. cass., 8 juni 1050 (Bttll . 
en PAsrc., 1950, I, 702), 24 december 1951 
(ibid., 1952, I, 217); 27 juni 1960 (ib i d. , 
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(PROCUREUR-GENERAAL 
BIJ HET HOF VAN BEROEP TE GENT, 

T. COULON.} 

ARREST (vertaling). 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 11 oktober 1 \i73 gewezen door 
het Hof van beroep te Gent; · 

Over het middel afgeleicl 1.ut de scherr
cling van de artikelen 97 van de Gronclwet, 
1, 2 en 7, § 1, 1°, van de wet van 2 april 
1965 waarbij de cloping}Jraktijk verboclen 
worclt bij sportcompetities, 

doonlat het arrest enerzijds het bestaan 
aanneemt van de materiele bestanclclelen 
van het misch·ijf van. het in bezit hebben 
van substanties of rniclclelen die het 
rencleinent ktmstmatig kunnen opvoeren 
en tevens schaclelijk kmmen zijn voor 
de fysische of psychische gaafheid van 
verweercler, voor een wielerwedstrijd 
ingeschreven beroepsrenner, op grond 
van de vaststellingen van de rijks
wacht te Geraarclsbergen roncl 11 u. 50 
ter plaatse waar die weclstrijcl op 10 j1.mi 
1972 te 13 uur moest vertrekken, en 
anderzijds weigert de wet toe te passen op 
groncl clat het vertrek van de wedstrijd 
te 13 um· ging gegeven worden, "clit is 
meer clan een uur na voornoemde vast
stellingen "• 

tenvijl, enerzijcls, die redenen tegen
strijclig zijn en, anderzijcls, door uit de 
dum· aileen t ussen die vaststellingen en 
het vertrek van de wedstrijcl af te leiclen 
dat de wet niet van toepassing is, omdat 
er geen cleelneming aan en evenmin voor
bereiding op dergelijke weclstrijcl zou 
zijn geweest, het arrest de in het miclclel 
vermelde wetsbepalingen schendt, met 
name door de toepassing ervan afhanke
lijk te stellen van een zeer korte dum· 
tussen het ogenblik van de vaststellingen 
en het werkelijk vertrek van de weclstrijcl, 
welke voorwaarcle bij de wet niet worclt 
voorgeschreven, en door niet alle omstan.
digheclen van tijcl en van plaats alsmecle 
d e aan verweercler eigen omstandigheden 
in aanmerking te neinen, h et arrest de 

1960, I, 1220); 3 januari 1962 (ibi<l., 1962, 
I, 514); 16 februari 1971 (A7'7'. cass., 1971, 
blz. 581) en 10 april 1974, sup1·a, blz. 881. 

Zie ook La Tep1·ession de la 1Jmtiqtte dtt 
doping c't l'occasion ile competitions spm·tives, 
plechtige openingsrecle door Procureur
generaal Constant voor het Hof van beroep te 
Luik uitgesproken op 1 september 1966, 
biz. 30 en vlg. 

door de wetgever gebruikte woorden 
" die zich voorbereidt op een sportcompe
titie ... " en " bij de voorbereicling hier
van " willekem·ig limitatief heeft ge'in.ter
preteercl : 

Overwegencle dat ten laste van ver
weerder werd gelegd te Geraarclsbergen, 
als atleet die deelneemt aan of zich 
voorbereiclt op een sportcompetitie, tij
dens clie competitie of bij de voorberei
cling ervan substanties of miclclelen in 
het bezit te hebben gehacl die zijn rencle
ment kunstmatig kum1.en opvoeren, en 
tevens voor zijn fysische of psychische 
gaafheicl schaclelijk lnmnen zijn ; 

Overwegencle clat, claar bij de wet van 
2 april 1965 van de woorclen " zich voor
bereiclt op " een sportcompetitie en 
« voorbereicling " claartoe geen · clefinitie 
worclt gegeven, die woorclen moeten 
worden verstaan in htm gewone beteke
nis van « zich in staat of in de positie· 
brengen " om aan een sportcompetitie 
cleel te nemen; 

Overwegencle clat het arrest derhalve· 
niet, zonder zich tegen te spreken, er ener-· 
zijcls kan op wijzen clat verweercler, 
beroepswielrem1.er geboren te Ham-sur-. 
Hem·e, ingeschreven was om cleel te· 
nemen aan een wielerwedstrijcl te Ge
raarclsbergen, waarvan het vertrek te 
13 uur zou worden gegeven, en clat roncl 
11 u. 50 de rijkswacht " de ten laste· 
gelegcle substanties (terneurine H. 5000· 
en Hept A. Myl R. Delalancle) had 
gevonclen in een toiletzakje clat aan de 
beklaagcle toebehoorde en clat zich 
in zijn wagen bevoncl », en anclerzijds 
beslissen clat niet bewezen is dat ver
weerder de in de telastlegging vermelde 
substanties of middelen " bij zijn voor-
bereicling >> op een sportcompetitie in 
zijn bezit hield, op grond dat " het ver
trek " van de wielerweclstrijcl " een uur· 
na de vaststellingen van de rijkswacht ... 
zou worden gegeven " ; 

Dat het midclel gegroncl is ; 

Om die reclenen, vernietigt het bestre
den arrest; beveelt clat van clit arrest 
melding zal worden gemaakt op de kant 
van de vernietigcle beslissing; veroor
deelt verweercler in de kosten ; verwijst 
de zaak naar het Hof van beroep te· 
Brussel. 

22 april 1974. - 2e kamer. - Voo?'
zitte?', Baron Richard, raaclsheer waar
nemend voorzitter. - Ve1·slaggevm·, de· 
H. Screvens. - Gelijkluidencle concltcsie,. 
de H. Colard, advocaat-generaal. 
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2• KAMER. - 22 april 1974. 

REDENEN VAN DE VOJ\TNISSEN EN 
ARRESTEN.- STRAFZAKEN.- CoN
CLUSIE. - BEWERING IN DE VORM VAN 
EEN LOUTERE ONDERSTELLING.- GEEN 
VERPLICHTING VOOR DE RECHTER HIER
OP TE ANTWOORDEN. 

De 1·echte1' is niet ve1·plicht te antwoo1·den 
op een bewe1·ing welke in de conclusie is 
aangevoerd in de vo1·m van een loute1·e 
onde1·stelling (1). (Art. 97 Grondwet.) 

(CORNEZ EN PAYEN.) 

Met de notitie overeenstemmend 
arrest. 

22 april 1974. - 2• kamer. - Voor
zitter, Baron Richard, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, de 
H. Legros. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Colard, advocaat-generaal. 
Pleiter, de H. Faures. 

2• KAMER. - 22 april 197 4. 

}0 CASSATIE.- BEVEL VAN DE MINIS
TER VAN JUSTITIE. - STRAFZAKEN. -
VONNIS WAARBIJ, NATE HEBBEN BEVO
LEN DE UITSPRAAK VAN DE VEROORDE
LING OP .TE SCHORTEN, WORDT BESLIST 
DAT DE VERDACHTE vERY ALLEN IS 
VAN HET RECHT OM EEN MOTORRIJTUIG 
TE BESTUREN. - VERNIETIGING VAN 
DE VERV ALLENVERKJ,ARING, ZONDER 
VERWIJZING. 

2o VEROORDELING MET UITSTEL 
EN OPSCHORTING VAN DE VER
OORDELING. - 0PSCHORTING VAN 
DE UITSPRAAK VAN DE VEROORDELING. 
- VEROORDELINGEN WELKE NIETTE
MIN TEN LASTE VAN DE VERDACHTE 
KUNNEN ·woRDEN UITGESPROKEN. 

1° Op de v_oo1·ziening van cle p?·oc~t?'e~w 
gene?·aal, ingestelcl op bevel van de ·mi
niste?' van j~tstitie, vernietigt het Hof 

(1) Oass., 25 maart 1974, sup1·a., blz. 815. 

zonde1· ve1·w~Jz~ng het beschikkencle ge
deelte van een 'l!onnis dat besli8t dat de 
verdachte ve1·vallen is van het 1·echt om 
een motorrijtuig te best~t?·en, als clit
zelfcle vonnis beveelt de ~titspmak van de 
ve1·oo1·deling op te scho1·ten. (Art. 441 Sv. ; 
art. 6, lid 2. wet van z9 jtmi 1964.) 

2° In de gevallen waa1·in wonlt bevolen cle 
~titspmalc van cle veroorcleling op te 
scho1·ten, lean de verdachte slechts worden 
ve1·oo1·deelcl in de lcosten, tot bijzonclere 
ve1·be~wdvm·lcla1'ing en, zo claa1·toe aan
leiding bestaat, tot tentggave (Art. 6, 
lid 2 wet van 29 juni 1964.) 

(PROCUREUR-GENERAAL 
BIJ HET HOF VAN CASSATIE. 

IN ZAKE Rili'IAUX .) 

ARREST (ve1·taling) . 

HET HOF ; - Gelet op de hierna vol 
gende vordering van de procureur
generaal bij het Hof van cassatie : · 

« Aan de tweede kamer van het Hof 
van cassatie : 

» De ondergetekende procureur-gene
raal heeft de eer hierbij uiteen te zetten 
dat de Minister van Justitie hem bij 
schrijven van 25 januari 1974, Bestuur 
der Wetgeving, nr. 130.836/266/AP/Div.
JTjJD, uitclrukkelijk bevel heeft gegeven 
bij het Hof, overeenkomstig artikel 441 
van het vVetboek van strafvordering, 
aangifte te doen van het vonnis van 
7 december 1972 van de Correctionele 
Rechtbank te Brussel, voor zover op de 
strafvordering ingesteld tegen Rimaux 
Jean Alexandre, directiesecretaris in 
het vrij onderwijs, geboren te Pomme
rceul op 30 juli 1919, woonachtig te 
Sint-J ans-Molenbeek, Edmond Machtens
laan llS, wegens smaad tegenover de 
politic, dronkenschap achter het stuur, 
het feit een voertuig te hebben bestum·d 
in staat van alcoholemie, weigering tot 
bloeclafneming en het feit zijn voertuig 
niet voor een voorzienbare hinclernis te 
hebben tot stilstand gebracht, dit vonnis, 
na de telastleggingen bewezen te hebben 
verklaarcl en te hebben bevolen de uit
spraak van de veroordeling op te schorten, 
echter beslist clat laatstgenoemcle gedu
rende clrie maanclen vervallen is van het 
recht om een motorvoertuig te besturen. 

» Luiclens artikel 6, lid 2, van de wet 
van 29 juni 1964 betreffende de opschor
ting, bet uitstel en de probatie wordt, 



- 904 

indien de opschorting wordt gelast, de 
beldaagde slechts veroordeeld in de 
kosten, in de bijzondere verbeurdver
klaring en, zo daartoe aanleiding bestaat, 
tot teruggave. 

» De ten deze uitgesproken vervallen
verldaring van het recht om een voertuig 
te besturen is derhalve onwettelijk. 

» Om die redenen, vordert de onderge
tekende procureur-generaal dat het het 
Hof moge believen het aangegeven 
vonnis, voor zover het beslist dat voor
noemde vervallen is van het recht om 
een motorvoertnig te bestL1ren, te ver
nietigen, te bevelen dat van zijn arrest 
melding zal worden gemaakt op de kant 
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing 
en te beschildmn dat er geen grond is tot 
verwijzing. 

» Brussel, 31 januari 1974. 
» V oor de procureur-generaal, 

» De advocaat-generaal, 

" (get.) Colard »; 

Gelet op artikel 441 van het vVetboek 
van strafvordering, met aanneming van 
de gronden van deze vordering, vernie
tigt het vonnis van 7 december 1972 van 
de Correctionele Rechtbank te Brussel, 
voor zover het beslist dat Jean Rimeaux 
vervallen is van het recht een motor
voertuig te besturen ; beveelt dat van 
dit arrest melding zal worden gemaakt op 
de kant van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing ; zegt dat er geen grond is 
tot verwijzing. 

22 april 1974. - ze kamer. - Voo1·
zitte1·, Baron Richard, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, de 
H. Closon. - Gelijkhtidende conclusie, 
de H. Colard, advocaat-generaal. 

Op dezelfde clag zijn twee arresten in 
dezelfde zin gewezen tot vernietiging, 
binnen dezelfde grenzen, van vonnis
sen van de Correctionele Rechtbank te 
Brussel van 22 nove1nber 1972, in zake 
Van de Merten Poulain. 

2e KAllmR. - 22 aprill974. 

1o VERWIJZING VAN EEN RECHT
BANK NAAR EEN ANDERE. :__ 
STRAFZAKEN. - GEWETTIGDE VER-

DENKING. - VERZOEK VAN DE BE
KLAAGDE. - GEEN VERPLIOHTlNG EEN 
BEROEP TE DOEN OP EEN ADVOCAAT 
BlJ HET HoF VAN CASSATIE. 

2° VERWIJZING VAN EEN RECHT
BANK NAAR EEN ANDERE. -
STRAFZAKEN. - GEWETTlGDE VER
DENKlNG. - EERSTE VERZOEK VER
WORPEN. - TWEEDE VERZOEK GE
GROND OP DEZELFDE FElTEN, ZONDER 
DAT ER ZlCH SlNDS HET VERWERPlNGS
ARREST EEN NIEUW FElT HEEFT VOOR
GEDAAN. - NIET-ONTVANKELlJKHElD. 

3° VERWIJZING VAN EEN RECHT
BANK NAAR EEN ANDERE. -
STRAFZAKEN. - VERZOEK GEGROND 
OP HET FElT DAT DE ElSER SLECHTS 
EEN GEBREKKlGE KENNIS VAN DE 
PROCEDURETAAL HEEFT. - NIET-ONT
V ANKELlJKHElD. 

4° TAAL .(GEBRUIK VAN DE NEDER
LANDSE EN DE FRANSE). 
STRAFZAKEN. - VERZOEK AAN HET 
HoF VAN CASSATlE GERIOHT TENElNDE 
DE VERWlJZlNG VAN EEN RECHTBANK 
NAAR EEN ANDERE TE BEKOMEN OM DE 
VERANDERlNG VAN DE PROCEDURETAAL 
MOGELlJK TE MAKEN. - NlET-ONT-
VANKELlJKHElD. 

5° CASSATIE. - BEVOEGDHEID. -
STRAFZAKEN. - VERZOEK TOT VER
WIJZlNG VAN EEN RECHTBANK NAAR. 
EEN ANDERE OM DE VERANDERlNG VAN 
DE PROCEDURETAAL MOGELlJK TE MA
KEN.- HoF NIET BEVOEGD OM KENNlS 
ERVAN TE NEMEN. 

1 ° H et verzoek van de beklaagde tot ve1·
wijzing van een 1'echtbanlc naa1· een . 
ande1·e wegens gewettigde venlenlcing is 
ontvanlcelijlc, zelfs indien het niet is 
onde1·tekend dom· een advocaat b~j het· 
Hoj van cassatie (1). (Art. 542, lid 2 
Sv.) (Impliciete oplossing.) 

2° Een nienw vm·zoelc tot venvijzing van een 
1'echtbanlc naa1· een andm·e wegens 
gewettigde venlenking is niet ontvanke
l~jk, indien het niet is gegrond OJJ .feiten 
die zich hebben voo1·gedaan sinds het· 
mTest dat het vo1·ige ve1·zoelc heeft ve1·
wo1·pen. (Art. 552 Sv.) 

3o, 4o en 5o Geen enlcele wettelijke bepaling· 
vedeent aan het Hof van cassatie be
voegclheid tenei?~de de venuijz·ing van een 
?'echtbanlc 1wa.1· een ande1·e te bevelen om . 

(1) Cass., 22 januari 1974, sttpra, biz. 570 . . 
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de ve1·ande1·ing van de p1·ocedu1·etaal 
mogelijk te maken. 

(DE CUBBER.) 

ARREST (ve1·taling), 

RET HOF ; - Gelet op het verzoek 
ter griffie Vall het Hof op 4 maart 1974 
ontvangen en gegrond op de artike
len 613, 2°, 648 tot 659, 624, inzonderheid 
artikel 659, in fine, van het Gerechtelijk 
W etboek, 1 06·, 107 van de Grondwet, 
6, nrs. 1 en 3, a, b en d, van het Europees 
verdrag tot bescherming van de rechten 
van de mens en de fundamentele vrij
heden, ondertekend te Rome op 4 novem
ber 1950 en goedgekeurd bij de wet 
van 13 mei 1955, 38 van de wet van 
15 juni 1935 op het gebruik der talen in 
gerechtszaken, strekkende tot de ant
trekking van de zaak aan het Hof van 
beroei>. te Brussel , afdeling Bergen, 
waarbiJ het verzet aa.nhangig werd ge
maakt, dat op 21 mei 1!l73 door eiser 
tegen het verstekvonnis van genoemd 
hof van beroep werd betekend, alsmede 
tot de verwijzing van de zaak naar een 
. ander hof van beroep met het N ederlands 
als voertaal : 

Overwegende dat het verzoek steunt, 
enerzijds, op de bewering dat het hof 
yan beroep, waarbij het verzet aanhangig 
IS gemaakt, de zaak, wegens de polemiek 
waartoe zij aanleiding heeft gegeven, niet 
1neer op onbevooroordeelde wijze zou 
kunnen berechten en, anderzijds, op het 
fe1t dat de gebreldrige kennis van de 
Franse taal door verzoeker deze zou 
beletten zich op passende · wijze te 
verdedigen ; 

a) In zoverre het verzoek een grond 
tot gewettigde v erdenlring laat gelden : 

Overwegende dat een verzoek van 
eiser dat op die grond is gestecmd, bij 
arrest van het Hofvan 26 november 1973 
werd verworpen (1); dat het huidige 
verzoek op geen enkel feit steunt dat 
zich sedertdien heeft voorgedaan ; dat 
krachtens artikel 552 van het vVetboek 
van strafvordering dat verzoek niet kan 
worden aa.ngenmnen ; 

b) In zoverre het verzoek de grond 
omtrent het gebruik der talen aanvoert: 

Overwegende dat geen enkele wets
bepaling het Hof de bevoegdheid verleent 

(1) Sttp1·a, b iz. 349. 

de verwijzing van de ene rechtbank naar 
een andere te bevelen met het oog op 
de verandering van de proceduretaal ; 

Dat geen van beide onderdelen van 
het verzoek ontvankelijk is ; 

Om die redenen, verwerpt het verzoek; 
veroordeelt eiser in de kosten. 

22 april 1974. - 2e kamer. - Voor 
zitte?', Baron Richard, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Verslaggeve1·, de 
H. Trousse. - Gelijkluidende conclusie , 
de H. Colard, advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 22 april 197 4. 

1° UITLEVERING.- BEVEJ, TOT AAN
HOUDING DOOR DE VREEMDE OVERHEID 
VERLEEND. -ExEQUATUR.- VooR 
WAARDEN. 

2° UITLEVERING.- VERDRAG TUSSEN 
BELGIE EN DE VEREJ'.TJGDE STATEN VAN 
AMERIKA, ARTIKEL 1. - V ASTSTELLING 
VAN HET BESTAAN VAN HET lVIISDRIJF. 
- BEGRil? . 

3° CASSATIEMIDDELEN. - STRAF
ZAKEN. - MIDDEL GERICHT TEGEN EEN 
BESLISSING W AARBIJ EEN DOOR DE 
VREEMDE OVERHEID VOOR DE UITLEVE
RING VERLEEND BEVEL TOT AANHOU
DING UITVOERBAAR WORDT VERKLAARD, 
- BESLISSING DIE WETTELIJK GE
RECHTVAARDIGD BLIJFT, ZELFS INDIEN 
HET lVIIDDEL GEGROND IS. NIET 
ONTVANKELIJK lVIIDDEL. 

1° Om een doo1· ·de v1·eemde ovm·heid ve1·leend 
bevel tot aanhouding uitvom·baa1· te 
ve1·kla1·en moet de 1'aadkame1· of, in geval 
van hogm· be1·oep, de kame1· van inbe
schttldigingstel!ing, ttitgaan van het 
feit zoals het is besch?-even in de proces
stuklcen wellce bij het vm·zoelc tot ttit
leve?·ing zijn gevoegd en niet van de 
lcwalifice1'ing wellce doo1· cle v1·eemde 
ove1·heid hieraan is gegeven; het onde1'
zoeksge1•echt gaat na of het feit waa1·voo1· 
het bevel tot aanhouding is ve1'leend een 
misd1·ijf is voo1· de Belgische wet en of 
dit misd1·ijf tegelijke1·tijd is omsch1·even 
in a1·tikel 1 van de wet van 15 maa1·t 
1874 op de ttitleve1·ingen en in het ve1·d1·ag 
tussen Belgie en het land dat om de 
uitleve1·ing ve1·zoelct (2). 

(2) Raadpl. cass. , 11 april en 22 juli 1960 
(Bull . en PASIC., 1960, 1, 958 en 1263); 
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2o Dam· te bepalen dat de uitleve?'ing 
slechts zal plaatshebben als het bestaan 
van het miscb·ijj OJJ zodanige wijze zal 
zijn vastgestelcl (upon such evidence 
of criminality) dat de wetten van het 
land waa1· de vlttchteling of de ve1·volgcle 
pe1·soon wonlt gevonden zijn inhechtenis
neming en zijn ve1·volging voo1· een 1'echt
banlc zottden 1·echtvaanligen, indien het 
jeit aldaa1· zon zijn gepleegd, ve1·ei~~ 
m·tilcel 1 van het V eTd1·ag tttssen Belg~e 
en de Ve1·enigde Staten van Ame1·ika 
voo1· de tdtleve1·ing van misdadige 
vluchtelingen alleen dat het geheel van 
het ovm·gelegde bewijsmate1·iaal vol
doende bezwa1·en OJJleve1·t en niet dat het 
misd1·i.if bewezen is ( 1). 

3o Niet ontvanlcelijlc, wegens het ontbTelcen 
van belang, is het middel dat ge1·icht is 
tegen een beslissing, waa1·bij een doo1· 
de vTeemde ovm·heid voo1· de ttitleve1·ing 
ve1·leend bevel tot aanhoucling ttitvom·
baa1' wonlt ve1·lclaanl, wannee1· deze 
beslissing wettelijlc zou ge1·echtvaanligd 
blijven, zeljs indien het middel geg1·oncl 
was (2). 

(ESTIVES DA COSTA PERES.) 

ARREST (ve1·taling). 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest, op 26 februari 1!374 gewezen door 
het Hof van beroep te Brussel, kainer 
van inbeschulcligingstelling ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 51, 52, 53, 
66, 67, llO, 322 van het Strafwetboek, 
173, 178, 846, 963 van titel 21 van. het 
W etboek van de V erenigde Staten van 
Amerika, 1, 2, 6 van de wet van 24 fe
bruari 1921 betreffende het verhandelen 
van giftstoffen, slaapmicldelen en ver
clovingsmiddelen, ontsinettingsstoffen en 
antiseptica, 1, 2 tot ll, 28 van het 
koninklijk besluit van 31 december 1930 
omtrent de handel in slaap- en verdo
vende middelen, 1, inzonderheid 34°, 
3 van de wet van 15 maart 1874 op de 

23 maart 1964 (ibid., 1964, I, 794). Zie ook 
Rep. p1·at. du d1·. belge, v 0 Extmdition, nr. 20, 
alsmede het bijvoegsel, d. IV, eod ve1·bo, 
nr. 20. 

(1) Cass., 16 maart 1971 (A1·1·. cass., 1971, 
blz. 685). 

(2) Zie het arrest van dezelfde dag, sttp1·a, 
blz. 896. 

uitleveringen, 1319, 1320, 1322 van het 
Burgorlijk Wetboek en 97 van de Grand
wet, 

doonlat het arrest afwijzend beschikt 
op de grief die eiser tegen de beroepen 
beschikking, volgens de rechter, zou 
hebben aangevoerd en waarin hij zou 
beweerd heb ben dat het Inisdrijf waarvoor 
om uitlevering wordt verzocht, noch in 
de uitleveringsverclragen van 26 oktober 
1901 en 18 december 1964 tussen Belgie 
en de om uitlevering verzoekende Staat, 
noch in de Belgische wet van 15 maart 
1874 uitdruldmlijk is vermelcl, op grand 
c\at de artikelen 36-2(a), (ii}, van de 
Belgische wet van 20 augustus 1969 
houclende goeclkem·ing van het Enkel
voudig Verdrag iq.zake verdovende micl
delen en 1, 4, van het aanvullencle 
uitleveringsverdrag van 18 decmnber 
1964, aanvullingsteksten zijn clie in acht 
1noeten worden genomen door de rechter 
die, naar de eis van de uitleveringswet, 
gehouclen is het begrip « sluild1andel in 
verdovende middelen » nader te bepalen ; 
naar Angelsaksisch recht er «conspiracy » 
tot een misdaad of een wanbeclrijf 
bestaat wanneer gesloten werd « an 
ag1;ee1nent between two or 1nore persons 
to cmmnit an unlawful act or to do a 
lawful act by unlawful means, whether 
the act is committed or not » ; de be
woordingen « conspiracy to receive, con
ceal and facilitate the transportation 
of narcotic drugs » overgenomen in het 
«warrant of arrest» van 14 maart 1973 
en de feiten beschreven in het « indict
ment » van de « United States Com·t for 
the Southern District of New York » 
nauwkeurig verwijzen naar alle daden 
van « opzettelijke deelneming aan, sa
menspanning tot het plegen van sluik
handel en paging hiertoe of opzettelijk 
plegen van financiele manipulaties in 
verband met deze sluikhandel » die in 
artikel36-2 (a}, (ii}, van deBelgische Wet 
van 20 augustus · 1969 voorkomen; 
uitlevering bovendien kan worden t.oe
gestaan wanneer het in het verzoek ver
melde feit door de Belgische wet strafbaar 
wordt gesteld onder een andere benaming 
die onder de bepalingen van het uitleve
ringsverdrag valt ; aan de wederkerig
heidsvoorwaarde ten deze voldaan is ; 

te1·wijl : 1° die redenen geen antwoord 
geven op het verweer waarin eiser nauw
keurig en uitvoerig aanvoerde, onder 
aangifte van de rechtsgronden ter recht
vaa.rdiging van die stelling, dat de feiten 
die hem ten laste werden gelegd onder 
de benam.ing van « conspiracy to receive, 
conceal and facilitate the transportation 
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of narcotic drugs" (letterlijk : samen
spanning om drugs in ontvangst te ne
Inen, te verbergen en het vervoer ervan 
te vergemakkelijken) door de Belgtsche 
wet noch onder zodanige noch onder 
enige andere omschrijving werd strafbaar 
gesteld en dat de Belgische rechtbanken 
derhalve in het bestek van de mtlevermgs
procedure de op 14 maart 1973 door de 
Amerikaanse overhetd tegen genoemde 
eiser uitgevaardigde « warrant for arrest" 
(bevel tot aanhouding) niet uitvoerbaar 
konden verklaren ; in elk geval aan 
de hand van de redengeving van het 
arrest niet kan worden uitgemaakt onder 
welke omschrijving de rechters in hager 
beroep hebben geacht dat de door. de 
An::terikaanse overheid ten laste van etser 
gelegde feiten door de Belgische wet 
strafbaar zijn gesteld en het Hof der
halve de wettelijkheid van het arrest 
niet lmn nagaan (schencling inzonderh81d 
van de artikelen 1, 3 van de wet van 
15 Tnaart 1874 op de uitleveringen, 1319, 
1320 1322 van het Burgerlijk VTetboek 
en 97 van de Grondwet) ; 2° inclien 
" conspiracy " tot een rnisdaad of een 
wanbedrijf naar Angelsaksisch recht 
veronderstelt, zoals in het arrest beweerd 
wordt, " an agreetnent between two or 
more persons to commit an unlawful act 
or to do a lawful act by unlawful means, 
whether the act is committed or not " 
(samenspam1ing tussen twee . of meer 
personen 01n een onrecht:tnattge da.ad 
of een onrechtmatige daad met onwetttge 
middelen te verrichten, ongeacht of die 
daad aldan niet werd verricht), de onder 
die benaming vallende feiten noodzake
lijk verschillen van die welke als straf
bare paging of deelneming do_or het Bel
gisch strafrecht strafbaar ztJn gesteld ; 
zij een samenspannmg of veremgmg 
van misdadigers kunnen opleveren, maar 
de Belgische wet alleen als misdrijf aan
merkt de samenspanning tegei:J. d e Ko
ning, de koninklijke familie en. . de 
regeringsvorm, alsmede de veremgmg 
van misdadigers met het oogmerk om 
een aanslag te plegen op personen of op 
eigendommen, hetgeen hier niet het 
geval is ; de feiten di~ volgens Angel~ak
sisch recht « consptracy to recetve, 
conceal and facilitate the transportation 
of narcotic drugs " (samenspanning om 
drugs in ontvangst te nemen, te verber
gen en het vervoer ervan te vergemakke
lijken) opleveren, noch onde~. d.eze noch 
onder enige andere omschnJvmg door 
het Belgisch strafrecht strafbaar worden 
gesteld en de Belgische rechtbanken 
derhalve in de huidige stand van de 

wetgeving geen bevel tot aanhouding, 
.wegens dergelijke feiten in de V erenigde 
Staten verleend, in Belgie uitvoerbaar 
k=en verklaren . (schencling van alle 
in het middel vermelde wetsbepalingen) : 

Overwegende dat, luidens artikel 3 van 
de uitleveringswet van 15 maart 1874, 
uitlevering wordt toegestaan met name 
« op overlegging van het bevel tot 
aanhoucling of van enige andere alde die 
dezelfde kracht heeft, door de bevoegde 
vreemde overheid verleend, op voor
waarde dat deze alden duidelijk het feit 
ornschrijven, waarvoor zij zijn verleend, 
en zij uitvoerbaar zijn verklaard door 
de raaclkamer van de rechtbank van 
eerste aanleg "; 

Overwegende dat de « warrant for 
arrest " (bevel tot aanhouding) van 
14 maart 1973, door de Amerikaanse 
overheid verleend, nauwkeurig vermeldt 
dat hij gegrond is op « an indictment 
charging him with conspiring to receiv
ing, concealing· and facilitating the 
transportation of narcotic drugs "• dit is, 
zoals blijkt uit de vertalingen waarop 
het Hof vermag acht te slaan, een op
zettelijke cleelneming, een vereniging 
of samenspanning om drugs in ontvangst 
te nemen, te verbergen en het vervoer 
ervan te vergemakkelijken ; dat die alde 
aldus nauwkeurig het feit vermeldt 
waarvoor zij werd uitgevaardigd; 

Overwegende anderzijds dat het ge
recht dat verzocht wordt een door de 
bevoegde vreemde overheid verleend 
bevel tot aanhouding uitvoerbaar te 
verklaren, tot taak heeft na te gaan of 
alle voorwaarden ter uitlevering zijn 
vervuld en onder meer of het feit uit 
hoofde waarva.n het bevel tot aanhou
ding werd verleend, vermeld is onder de 
feiten, opgenoemd in artikel 1 van de 
uitleveringswet en in het uitleverings 
verdrag gesloten met het om uitlevering 
verzoekende land ; 

Overwegende echter dat in beginsel, 
inzake uitleveringen, bij de Belgische 
rechter een feit aanhangig wordt ge
maakt en niet de omschrijving ervan ; 
dat hij nwet acht slaan op het feit, 
zoals het wordt beschreven in de proces
stukken die bij het uitleveringsverzoek 
zijn gevoegd, en niet op de oms?hrijving 
ervan door de vreemde overhetd; 

Overwegende dat, na erop te hebben 
gewezen dat de feiten beschreven in 
het « indictment " dat gevoegd is bij 
het bevel tot aanhouding van 14 maart 
1973 « nauwgezet verwijzen naar alle 
daden van opzettelijke deelneming " 
vermeld in de artikelen 36-1 en 36-2 (a), 
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(ii), van het Enke1voudig Verdrag inzake 
verdovende middelen en van de bijlagen 
opgemaakt te New York op 30 maart 
1%1, goedgekeurd bij akte van de 
wetgevende macht van 20 augustus 1969, 
en dat zij bestaan in " een deelneming 
in de internationale sluild1andel van 
verdovende llliddelen tussen Europa, 
Zuid- en Noordamerika », wat insluit 
dat de ten laste van eiser gelegde feiten 
bestaan in de deelneming aan het 
onrechtn1atig vervoeren, kopen en ver
kopen van verdovende middelen, het 
arrest wettelijk beslist dat de feiten 
waaraan in voornoemd bevel tot aan
houding de omschrijving "conspiracy» 
wordt gegeven, " door de Belgische wet 
strafbaar worden gesteld onder een 
andere omschrijving, die valt onder de 
bepalingen van bet uitleveringsverdrag » 
gesloten tussen Belgie en de Verenigde 
Staten van Arnerika en dat derhalve 
" aan de wederkerigheidsvoorwaarde is 
voldaan » ; dat deze feiten inderdaad 
strafbaar zijn gesteld bij de wet van 
24 februari 1921 betreffende de verdo
vende midde1en en de koninklijke beslui
ten die ter uitvoering van deze wet zijn 
genomen en worden omschreven in de 
uitleveringswet van 15 maart 1874 als
medo in de uitleveringsverdragen tussen 
Belgie en de Verenigde Staten van 
Amerika; 

Dat het arrest aldus een passend ant
woord geeft op' eisers conclusie en zijn 
beslissing wettelijk rechtvaardigt ; 

Dat het middel niet kan worden aan
genomen; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 1, 7, van 
het uit1everingsverdrag van 26 oktober 
1901 gesloten tussen Belgie en de Ver
enigde Staten van Amerika, bekendge
maakt in het Belgisch Staatsblad van 
29-30 jtmi 1902, 3 van de uitleveringswet 
van 15 maart 1874, 47 tot en met 112, 
189, 211, 322, 323 van het Wetboek van 
strafvordering, 7 en 97 van de Grondwet, 
alsmede uit de schending van het alge
meen begrip van internationale openbare 
orde, 

doordat het arrest afvvijzend beschikt 
op de grief die volgens dit arrest door 
eiser tegen de beroepen besohildcing 
wordt aangevoerd en volgens welke de 
verklaringen van de persoon die hem 
bij de Al;nerikaanse overheid heeft aan
gegeven, bij een Belgisch gerecht vol
strekt niet geloofwaardig zouden zijn of 
althans geen cc in behoorlijke vorm gele
verd bewijs » zouden opleveren, op grand 
dat de betrokken persoon, Claude Pastou, 

volgens zijn verklaringen erkent "aan 
de internationale sluild1andel in verdo
vende middelen tussen Europa, Zuid- en 
Noord-Amerika te hebben deelgenomen » 
en te dien einde verschillende personen 
te hebben ontmoet, wier praktijken hij 
aan de gerechtelijke overheid aangeeft; 
artikel 156 van het Wetboek van straf
vordering onder degenen, tegen wier 
verhoor het openbaar ministerie of de 
verdediging zich voor de correctionele 
of de politierechtbanken kunnen ver
zetten, niet de aangevers vermeldt, terwij1 
voor het hof van assisen de aangevers . 
lumnen worden gehoord, nadat de jury 
gewaarschuwd is dat zij aangevers zijn ; 
uit de omstandigheid dat Claude Pastou_ 
heeft deelgenomen aan de ten laste van 
eiser gelegde misdadige activiteit en uit 
dien hoofde gedetineerd is, niet volgt 
dat zijn getuigenis bewijskracht mist 
en de feitenrechter trouwens op feitelijke 
en derhalve op onaantastbare wijze 
beoordeelt welke draagwijdte en geloof
waardigheid moet worden verleend aan 
inlichtingen clie onder dergelijke omstan
cligheden werden ingewonnen, 

tenvijl het laatste lid van artikel 1 van 
het Belgisch-Arnerikaans verdrag van 
26 oktober 1901 bepaa1t, zoals eiser in 
zijn conclusie eraan herinnerde, dat cc de 
uitlevering aileen dan zal plaatshebben, 
wanneer het bestaan van het misdrijf 
op zodanige wij ze zal zijn vastgesteld 
dat de wetten van het land waar de 
vluchteling of de vervolgde persoon wordt 
gevonden, zijn inhechtenisneming en 
zijn vervolging voor een rechtbank 
zouden rechtvaarcligen, indien het feit 
aldaar zou zijn gepleegd » ; eiser bij 
conc1usie erop wees dat zijn enige aan
ldager, Claude Pastou, niet voorkomt 
onder degenen die vervolgd werden 
wegens de feiten die blijkens de beschul
digingsakte van de rechtbank van het 
zuiderdistrikt van New York van 18 ja
nuari 1974 te zijnen lmite werden gelegd, 
terwijl, naar wat genoemde - Pastou 
verldaart, hij zich schulclig heeft gemaakt 
aan dezelfde feiten als de ten laste van 
eiser gelegde ; genoemde Pastou er tot 
twee maal toe de nadruk op legt dat hij 
vrij en uit vrije beweging en zelfs zonder 
enige belofte, bedreiging of dwang heeft 
gehandeld, zodat hem wegens de gepleeg
de feiten verschillende keren een gevan
genisstraf van twintig jaar kon worden 
opgelegd ; blijkens pagina 224 van het 
verhoor van Claude Pastou van 15 en 
16 oktober 1973, de Arnerikaanse recht
bank een onderzoek heeft bevolen over 
de bedragen die de Arnerikaanse regering 
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hem en zijn gezin had betaald en blijkens 
pagina 225 het totaal 610 dollar per 
maand bedraagt, te verhogen met alle 
bedragen voorkomende op pagina 226 ; 
wanneer de assistant United States 
attorney beweerde dat tijdens de gesprek
ken m et Claude Pastou over zijn even
tuele veroordeling hem geen belofte 
werd gedaan, de rechtbank van het 
zuiderdistrikt van New York antwoordde 
dat de jUI'Y meer verstond dan eerst
genoemde dacht ; de door Claude Pastou 
ondertekende verklaringen (affidavit) 
door de politie eerst werden opgesteld in 
het Engels, welke taal hij niet kent (zie 
bladzijden 192, 193 en 232), en een ver
taling pas werd gemaakt n adat hij zich 
met de inhoud van die verklaringen 
had akkoord verldaard; Pastou her
haaldelijk b evestigt dat hij slechts het 
begin en de eerste regels leest van de 
" affidavits » die de politie voor h em 
opstelde (p. 208, 209, 213 en 236) ; op 
de vraag van de rechtbank : " H ebt U aan 
de agent gezegd wat in dat stuk (affidavit) 
moest worden opgenomen, wat U weet 
en wat U denkt de waarheid te zijn ? », 
hij n een antwoordt ; aldus b ewezen is 
dat m en hier staat voor d e toepassing 
van een systeem dat erin bestaat de 
vrijheid en jof niet-vervolging en /of min
der zware straf aan een schuldige t e be
loven, op voorwaarde dat hij andere 
personen aangeeft ; de aldus bedreigde 
en noodzakelijk onder dwang handelende 
persoon, die een bijzonder stelsel geniet, 
de suggesties niet kan weerstaan van 
de politie of van «;le onderzoekers die de 
verklaringen opstellen in h et Engels, 
waarvan Claude Pastou slechts de eerste 
regels leest en welke taal hij niet verstaat ; 
die methode niet alleen aan de verklarin
gen van d e schuldige, die aldus werd ver
leid, elke geloofwaardigheid ontneemt, 
m aar zulk systeem ten zeerste immoreel 
is en strijdig met onze opvattingen inzake 
internationale openbare orde en h et 
B elgisch gerecht er rechtstreeks noch 
onrechtstreeks gevolg kan aan geven ; 

en terwijl, door aldus uitspraak te 
doen, h et arrest geen passend antwoord 
geeft op het aangevoerd verweer en de 
verwerping ervan niet wettelijk recht
vaardigt : 

Overwegende dat, zo artikel 1 van het 
Belgisch-Amerikaans uitleveringsverdrag 
bepaalt dat de uitlevering alleen dan zal 
plaatshebben, wanneer het b estaan van 
h et misdrijf op zodanige wijze zal zijn 
vastgesteld dat de wetten van h et land 
waar de vluchteling of de vervolgde 
persoon wordt gevonden, zijn inhechtenis-

neming en zijn vervolging voor een recht
bank zouden rechtvaardigen indien het 
feit aldaar zou zijn gepleegd, het hierdoor 
als enkele vereiste stelt dat het geheel 
van het overgelegde bewijsmateriaal 
voldoende bezwaren moet opleveren ; 

Overwegende dat het arrest dienaan
gaande zijn beslissing niet alleen steunt 
op de aanwijzingen v an Pastou, maar 
eveneens op sommige onderzoeksverrich
tingen van een ambtenaar van het 
narcoticabureau te N ew York, die aan 
de feitelijke beoordeling van de rechter 
werden onderworpen ; 

Dat d erhalve h et middel, zelfs indien 
h et gegrond was, niet ontvankelijk is 
wegens h et ontbreken van belang; 

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 voorzie
ning ; veroordeelt eiser in de kosten. 

22 april 1974. - 28 kam er. - Voo1·
zitte1-, Baron Richard, raadsheer waar
nemend voorzitter. - V e1·slaggeve1•, de 
H. Legros. - Gel?:jkluidende conclusie, 
d e H. Colard, advocaat-generaal. 
Pleite1·, de H. D assesse. 

28 KAMER. - 23 aprill974. 

1 o VOORZIENING IN CAS SA TIE. 
TERMIJN. - STRAFZAKEN. - BE
KLAAGDE BIJ VERSTEK VEROORDEELD. 
- ARREST OP TEGENSPRAAK T.A.V. DE 
VERZEKERAAR VAN DE BURGERRECH
TELIJKE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE 
BEKLAAGDE ' INZAKE MOTORRIJTUIGEN. 
- VOORZIENING VAN DEZE VERZEKE· 
RAAR TIJDENS DE GEWONE VERZET
TERMIJN VAN DE BEKLAAGDE . - 0NT

VANKELIJKHEID. 

2o VOORZIENING IN CASSATIE. -
PERSONEN TEGEN WIE EEN CASSATIE
BEROEP KAN WORDEN INGESTELD. -
STRAFZAKEN. - 0NSPLITSBAAR GE
SCHIL TUSSEN VERSCHEIDENE PAR· 
TIJEN. - VOORZIENING ENKEL GE
RICHT TEGEN EEN VAN DEZE PARTIJEN. 

- 0NTVANKELIJKHEID. 

3o CASSATIEMIDDELEN. - STRAF-
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ZAKEN. - BURGERLIJKE RECHTSVOR· 
DERING. - 0ASSATIEBEROEP VAN DE 
VERZEKERAAR VAN DE BURGERRECH
TELIJKE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE 
BEKLAAGDE. - WliDDEL DAT ENKEL 
KRITIEK OEFENT OP DE VERDELING 
DOOR HET ARREST TUSSEN EEN BUR
GERLIJKE PARTIJ EN DE VERZEKERAAH
ARBEIDSONGEVALLEN VAN DE VERGOE
DING WAARTOE DEZE VERZEKERAAR IS 
VEROORDEELD. - VAN BELANG ONT
BLOOT MIDDEL. - NIET-ONTVANKE
LIJKHEID. 

4° VOORZIENING IN CASSATIE. -
STRAFZAKEN.- NA EEN EERSTE VOOR 
ZIENING WORDT GEEN ANDERE VOOR
ZIENING TOEGELATEN. - U!TZONDE
RINGEN. 

5° VOOHZIENING IN CASSATIE. -
VOR~1. - STRAFZAKEN. - J\IIEMORIE 
VAN DE ElSER. - J\IIEMORIE METALS 
OPSCHRIFT « MEl\10RIE VAN WEDER
ANTWOORD ». - NEERLEGGING TER 
GRIFFIE NA VERSTRIJKING VAN DE 
TERlVIIJN , GESTELD BIJ ARTIKEL 420bis, 
TWEEDE LID, VAN HET VVETBOEK VAN 
STRAFVORDERING.- NIET-ONTVANKE
LIJKHEID VAN DEZE lVIEl\10RIE. 

1° W annee1· een belclaagde bij ve1·stelc 
wonlt ve?·oo?·deeld doo1· een a?'?'est clat op 
tegensp1·aalc is gewezen t.a.v. de ve?'Ze 
ke?·aa?· van de btoTge?'?'echtelijlce aan
SJJ?'alcelijlcheid inzake moton·ijttoigen, is 
de ve?·zeke?·aa?' ontvanlcelijlc om zich 
cladelijlc in cassatie te voo1·zien, hoewel de 
gewone vm·zette1·mijn welke voo1· de be
klaagcle openstaat niet ve?'St?·eken is (1). 

2° Zelfs wannee1· het geschil onsplitsbaa1· 
zou zijn, o.a. ttossen cle beklaagcle, cle 
bu?·ge1·lijlce pa1·tijen en cle vm·zekema?'S 
die voo1· de feitem·echtm· zijn tussenge
lcomen, wm·clt in st1·ajzalcen cle ontvanlce
lijkheicl van een cassatiebe?"Oep cloo?' geen 
enlcele wettelijlce bepaling oncle?'W01'pen 
aan cle voonvaaTcle clat het ge1·icht is 
tegen al cleze pa1·tijen (2). 

3° Niet ontvanlcelijlc wegens het ontbnlcen 
van belang is het middel tot staving van 
zijn cassatiebe?·oep aangevoenl cloo?' de 
vm·zekema1· van cle btwgeTTechtelijlce aan -

(1) Cass., 10 februari 1969 (A'''' · cass., 
1969, blz. 551.) 

(2) Raaclpl. cass., 15 juni 1965 (Bull. en 
PAsrc., 1965, I, 1118) . 

(3) Raaclpl. cass. , 2 mei 1955 (Bull . en 
PASIC., 1955, I, 944), 25 mei 1959 (ibid., 1959, 

spmlcelijlcheid van cle beklaagcle die, 
zonde?' van enig belang te cloen blijken, 
lc?·itiek oefent op cle ve1·deling cloo?· de 
best1·eclen beslissing, tussen een bu?·ge?'
lijke pa1·tij en cle venelce?·aaT-a?·beids
ongevallen, van de ve1·goeding wam·toe 
hij vm·oo?·deeld is ( 3). 

4° Btbiten het toepassingsgeval van a1·tilcel 
40, lid 4, van de wet van 15 jtmi 1935 
op het gebn•ik elm· talen in ge1·echtszalcen, 
het geval van 1·egelmatige ajstand of dat 
waa1·in tegen een a?'?'est van venvijzing 
nam· het hoj van assisen nag cassatie
be?·oeJJ OJJenstaat na het ve?"Oonlelencl 
an·est, lean in stmfzaken een pa1·tij zich 
geen tweecle maal in ccossatie voo?·zien 
tegen een en clezeljcle beslissing (4) . 
(Art. 438 Sv.) 

5° Niet ontvanlcelijk is de menw1·ie wellce 
tot staving van een ccossatiebe?·oep in 
st1·ajzalcen te?' g·ritfie van het Hof is nee?·
gelegd na ve?'St?·ijlcing van de te1·mijn 
gestelcl bij wrtilcel 420bis, tweecle lid, 
van het W etboelc vcm st?·ajvonle?·ing, 
zelfs inclien cleze me?JW?'ie met als op
sclwift « memo1·ie van wecle?·cmtwoonl », 
antwoonlt OJJ een memo1·ie van cle ve?'
weeTde?' wam·in de ontvanlcelijlcheicl van 
het cassatiebe?'OeJJ wonlt betwist (5). 

(NAAli'I:LOZE VENNOOTSOHAP « GROEP JOSI », 
T. DE WILDE, SLOCK 11'1:., RONSE, SLOCK 
l\1. EN R . , NAAl\'I:LOZE VENNOOTSCHAP 
« UNIE DER ASSURADEUREN » EN SU
WIER; 

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « GROEP JOSI », 
T. DE WILDE, SLOCK M., RONSE, SLOCK 
lVI. EN R. EN NAAli'I:LOZE VENNOOTSCHAP 
« UNIE DER ASSURADEUREN ».) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op h et bestreden 
arrest, op 15 september 1972 door het 
Hof van. beroep te Gent gewezen; 

Overwegende dat de voorzieningen 
ingeschreven op de algemene rol onder 
nmnmers 1629 en 1672, die t egen het
zelfde arrest gericht zijn, dienen samen
gevoegcl te worden ; 

Overwegende clat het arrest enkel uit-

I, 968) en 26 oktober 1968 (An·. cass., 1969, 
blz. 213). 

( 4) Cass., 11 december 1973, sup1·a, blz. 419 . 
(5) Cass., 22 mei 1967 (A1'7'. cass., 1967, 

blz. 1139) alsmecle cle noten 3 en 4. 
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spraak doet over de civielrechtelijke 
vorderingen ; 

I. Op de voorziening ingesteld op 
25 september 1972 door de naamloze 
vennootschap « Groep J osi "• vrijwillig 
tussengekomen partij : 

A. In zoverre zij gericht is tegen de 
eerste vijf verweerders : 

Overwegende dat eiseres geen middel 
aanvoert; 

B. In zoverre zij gericht is tegen zesde 
verweerster : 

Wat de gronden van niet-ontvanke
lijkheid betreft die de verweerster naam
loze vennootschap « Unie der Assura
deuren " opwerpt : 

Over de eerste grand, hieruit afgeleid 
dat eiseres cassatieberoep heeft ingesteld 
v66r het verstrijken van de gewone ver
zettermijn waarover haar verzekerde, 
beklaagde Suwier, tegen wie het arrest 
bij verstek werd uitgesproken, beschikte : 

Overwegende dat het arrest, waarbij 
de beklaagde bij verstek werd veroor
deeld, op tegenspraak werd gewezen tegen 
eiseres, die vrijwillig was tussengekomen 
bij toepassing van artikel 9 van de wet 
van 1 juli 1956 betreffende ·de verplichte 
aansprakelijkheidsverzekering inzake mo
torrijtuigen, in haar hoedanigheid van 
verzekeraar van de civielrechtelijke aan
sprakelijkheid van. beldaagde ; 

Overwegende dat eiseres zich onmid
dellijk tegen het arrest kon voorzien, 
hoewel de gewone verzettermijn waar
over beldaagde beschikte niet verstreken 
was; 

Over de tweede grand, hieruit afgeleid 
dat, ondanks het onsplitsbaar karakter 
van het geschil ten opzichte van de ver
zekeraar en van de verzekerde, eiseres 
haar voorziening niet tegen Suwier heeft 
gericht en ze hem niet heeft laten bete
kenen: 

Overwegende dat in strafzaken geen 
enkele wetsbepal.ing aan de eiser oplegt, 
zelfs wanneer een geschil onsplitsbaar zou 
zijn, zijn voorziening ook aan andere 
partijen te betekenen dan aan deze tegen 
wie zij gericht is ; 

Dat de gronden van niet-ontvankelijk
heid naar recht falen ; 

Over het enig middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 4, 19 van de 
wetten betreffende de vergoeding der 
schade voort.spruitend uit de arbeids-

ongevallen, gecoordineerd bij het koninkc 
lijk besluit van 28 september 1931, zoals 
gewijzigd door de wetten van 10 juli: 1951, 
16 maart 1954 en 11 juni 1964, 1382 van 
het Burgerlijk Wetboek en, voor zoveel 
als nodig, 97 van de Grondwet, 

doo1·dat, na beslist te hebben dat de 
vermogensschade door de burgerlijke 
partij De Wilde Aime geleden, 1.077.426 
frank bedroeg, samengesteld enerzijcls 
uit een bedrag van 422.782 frank schaclfl
vergoediag om het verlies te compenseren 
van het gedeelte van de inkomsten van 
de getroffene waaruit de burgerlijke par
tij De Wilde Aime een persoonlijk voor
deel trok en anderzijds uit verschillende 
andere bedragen die het materiele verlies 
vertegenwoordigen dat voor de weduw
naar voortspruit uit het verlies van de 
voordelen die de huishoudelijke activiteit 
van zijn echtgenoot meebracht, en het 
verlies van de waarschijnlijke inkomsten 
van deze laatste na de pensioengerech
tigde leeftijd, het arrest beslist dat zesde 
verweerster, die overeenkomstig haar 
wettelijke verplichtingen een kapitaal 
van 761.497 frank in het voordeel van de 
weduwnaar van de getroffene heeft 
samengesteld, een verhaal kan uitoefenen 
voor het geheel in de mate dat de burger
lijke partij De Wilde een of andere ver
mogensschade zou geleden hebben, en 
eiseres veroordeelt om aan zesde verweer
ster, onder aftrek van een reeds gestorte 
provisie van1 00.000 frank, een vergoeding 
te betalen gelijk aan de algeheell~eid van 
het kapitaal van 761.497 frank, vermeer
derd met een vergoeding van 62.659 frank 
die andere onkosten van de verzekeraar
arbeidsongevallen vertegenwoorcligt, 

tenvijl de wettelijke vergoedingen en
kel tot doel hebben de getroffene of zijn 
rechthebbenden schadeloos te stellen voor 
de vermindering of de verdwijning van 
cliens economische bekwaamheid op de 
arbeidsmarkt en terwijl deze forfaitaire 
vergoedingen moeten worden berekend 
zonder rekening te houden met het mate
riele voordeel voor de getroffene en zijn 
rechthebbenden van diens mogelijld~eid 
zich aan bezigheden over te leveren van 
extra-professionele aard en onder meer 
van huishoudelijke aard, noch met de 
inkomsten die de getroffene had kunnen 
verwerven door zijn professionele activi
teit na de pensioengerechtigde leeftijd 
verder te zetten, 

te1·wijl het verhaal van de verzekeraar
arbeidsongevallen enkel kan worden uit
geoefend binnen de perken van de mate
riele schade die hij client te herstellen, 
zodat het arrest, door te beslissen 'dat 
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verweerster haar verhaal kon uitoefenen 
boven de grenzen van de welbepaalde 
materiele schade die zij hersteld heeft en 
die, in gemeen recht, werd geschat op 
422.782 frank, het geheel van de aan
gehaalde wetsbepalingen schendt : 

Overwegende dat verweerster een grond 
van niet-ontvankelijkheid opwerpt, hier
uit afgeleid dat eiseres het middel niet 
voor de feitenrechter ingeroepen heeft ; 

Overwegende dat eiseres in haar con
clusie voor de eerste rechter liet gelden 
dat de verzekeraar-arbeidsongevallen ge
subrogeerd is « in de rechten van de per
sonen die hij vergoedt, Inaar slechts tot 
beloop van de schadevergoeding, waarop 
de schadelijders recht hebben, berekend 
in gemeen recht n, dat hij « aanspraak 
mag maken op vergoedingen berekend in 
gemeen recht, wegens verlies van de 
lucratieve activiteit aileen en niet op 
vergoedingen die toegekend worden we
gens het verlies van huishoudelijke hulp n ; 

dat zij in haar conclusie in hoger beroep 
verklaarde dat zij « haar besluiten gena
men in eerste aanleg volledig herneemt, 
en hiermee bedoelt dat zij het beroepen 
vonnis wenst te zien hervorrnen telkens 
waar de beslissing afwijkt van deze be-

. sluiten »; 
Dat de grond vfl>n niet-ontvankelijk

heid feitelijke grondslag mist ; 
Overwegende dat het arrest beslist dat 

het bedrag van 761.497 fra11.k clat het aan 
verweerster, verzekeraar-arbeidsongeval
len, toekent, moet worden afgetrokken 
van de schadevergoeding welke eiseres 
aan de burgerlijke partij, De Wilde Aime, 
moet betalen ; 

Overwegende dat de wijze van verde
ling van de schuld van eiseres, die door 
het arrest is aangenomen, geen invloed 
heeft op het bedrag van die schu.ld ; 

Overwegende dat eiseres geen belang 
heeft en ook geen belang inroept om te 
doen beslissen dat het bedrag van 761.497 
frank dat zij, in haar eigen stelling, ver
schuldigd was ofwel aan de burgerlijke 
partij De Wilde Aime, ofwel aan de ver
zekeraar-arbeidsongevallen de naamloze 
vennootschap « Unie der Assuradetn·en n, 
door het bestreden arrest aan de eerste en 
niet aan de tweede diende toegekend te 
worden; 

Dat het middel niet ontvankelijk is; 

2. Op de voorziening ingesteld op 
26 oktober 1972 door Suwier Willy, ver
wezene, en de naamloze vennootschap 
<< Groep J osi », vrijwillig tussengekomen 
partij : 

Overwegende dat eiseres zich reeds op 

25 september 1972 tegen het arrest in 
cassatie heeft voorzien, zodat de daarna 
tegen dezelfde beslissing ingestelde voor
ziening krachtens artikel 438 van het 
Wetboek van strafvordering niet ont
vankelijk is, zelfs al werd zij ingesteld 
alvorens de eerste voorziening verworpen 
werd; 

Overwegende dat eiser geen middel 
aanvoert; 

Om die redenen, en zonder acht te 
slaan op de 1nemorie van wederantwoorcl 
door eiseres ter griffie van het Hof neer
gelegd op 1 februari 1973, clit is na het 
verstrijken van de termijn bepaald door 
artikel 420bis van het Vfetboek van 
strafvordering, voegt de zaken nrs. 1629 
en 1672 samen·; verwerpt de voorzienin
gen ; veroorcleelt de eisers in de kosten. 

23 april 1974. - 2e kamer. - Voo?'
zitte?·, de H. Naulaerts, raadsheer waar
nemencl voorzitter. - Ve1·slaggeve1', de 
H. Va11. Leckwijck, - Gelijklttidende 
conclttsie, de H. Dtnl.l.On, advocaat-gene
raal. - Pleite1·s, de HH. Van Ryn en 
Philips. 

2e KAMER. - 23 april1974. 

1 o VOORZIENING IN CASSATIE. 
BESLISSINGEN WAARTEGEN EEN CAS
SATIEBEROEP KAN WORDEN INGESTELD. 
- STRAFZAKEN. - KAMER VAN IN
BESCHULDIGINGSTELLING VAN EEN HOF 
VAN BEROEP. - ADVIES INZAKE UIT-
LEVERING. CASSATIEBEROEP. 
N IET-ONTVANKELIJKHEID . 

2° UITLEVERING.- ADVIES VAN DE 
KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTEL
LING VAN EEN HOF VAN BEROEP. -
CASSATIEBEROEP. - NIET-ONTVANKE
LIJKHEID. 

1 o en 2° H et ctclvies clo01· cle kame1· van 
inbeschtdcligingstelling van een hof van 
be1·oep inzake ttitleve1·ing gegeven is geen 
beslissing wam·tegen cassatiebemep open
staat (1). (Art. 3 wet van 15 maart 
1874; art. 609 G.W.) 

(AUDO.) 

Met de notitie overeenstemmend arrest. 

(1) Oass., 22 januari 1974, supm, biz. 571. 
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23 april 1974. - 2e kamer. - Voo1·
.zitte1· en Ve1·slaggeve1·, de H. Naulaerts, 
raadsheer waarnemend voorzitter. -
Gelijkluidende conclusie, de H. Dumon, 

.advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 23 april1974. 

VOORZIENING IN CASSATIE. 
VoRM. - STRAFZAKEN. - VOORZIE
NING VAN DE BEKLAAGDE.- BESCHIK
KEND GEDEELTE WAARBIJ EEN TEGEN
VORDERING VAN DE BEKLAAGDE NIET 
ONTYANKELIJK WORDT VERKLAARD. 
GEEN BETEKENING. - NIET-ONTVAN
KELIJKHEID. 

De voo1·ziening van een belclaagde tegen het 
beschikkende gedeelte van een a1'1·est 
waa1·bij niet ontvankelijlc woTdt ve1'
lclaa?'d een tegenvo1·de1·ing om het open
bam· ministe1·ie te doen ve1·oonlelen tot 
ten<ggave van het in de loop van de 
ve1·volgingen in beslag genomen Tij
bewijs, is niet ontvankelijk indien zij 
niet is betelcend aan het openbaa1· 
ministe1·ie waa1·tegen zij is ge1·icht (1). 
(Artt. 417 en 418 Sv.) 

(GLORIEUX.) 

ARREST. 

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

Overwegende dat, nadat eiser . op 
6 oktober 1972 door een in kracht van 
gewijsde gegaan vonnis van de Correc
tionele Rechtbank te Kortrijk, uitspraak 
doende in hoger beroep, was veroordeeld, 
uit hoofde van inbreuk op artikel 30, 4°, 
van de wet betreffende de politie over 
het wegverkeer, tot een geldboete en tot 
de straf van het verval voorgoed van het 
recht tot het besturen van een voertuig 
met eigen beweegkracht van de catego
rieen A tot en met F, m et uitstel van een 

(1) Raadpl. cass., 27 maart 1922 (Bull. en 
PASIC., 1922, I, 219), 1 juli 1935 (ibid., 1935, 
I, 297), 14 maart 1939 (ibid., 1939, I, 145), 
26 mei 1952 (ibid., 1952, I, 613) en 20 decem
ber 1971 (A1'1'. cass., 1972, blz. 391). 

jaar voor de uitvoering van de straf, het 
openbaar ministerie hem voor voormelde 
rechtbank liet dagvaarden om in een 
aanvullend vonnis te doen bepalen dat 
het verleende uitstel slechts toepasselijk 
was op de geldboete en niet op het ver
val van het recht te sturen ; 

Overwegende dat eiser een tegenvor
dering voor de correctionele rechtbank 
instelde om het openbaar ministerie te 
doen veroordelen tot de teruggave van 
zijn rijbewijs dat in de loop van de ver
volgi.ngen in beslag was genomen en dat 
niet het voorwerp had uitgemaakt van 
enige beschikking van bovenvermeld 
vonnis van 6 oktober 1972; 

Overwegende dat · de ·correctionele 
rechtbank bij vonnis van 23 februari 
1973 zowel de vordering van het open
baar ministerie als de tegenvordering van 
eiser ontoelaatbaar verklaarde ; 

Overwegende dat eiser boger beroep 
tegen dit vonnis instelde enkel in zoverre 
h et over zijn tegenvordering uitspraak 
deed; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
h et boger beroep van eiser ontvankelijk 
maar onge,grond verklaart ; 

Overwegende dat de beslissing waar
tegen het cassatieberoep gericht is noch 
op de strafvordering noch op een civiel
rechtelijke vordering tegen eiser inge
steld, werd geveld ; 

Overwegende dat uit de stukken waar
op het Hof vermag acht te slaan niet 
blijkt dat eiser zijn voorziening betekend 
h eeft aan het openbaar ministerie tegen 
wie zij is gericht. 

Overwegende dat deze vorm, ·welke ten 
deze vereist is, op straffe van nietigheid 
is voorgeschreven ; 

Dat de voorziening derhalve niet ont
vankelijk is ; 

Om die redenen, en zonder acht te 
slaan op d e door eiser aangevoerde mid
delen, die geen betreld{ing hebben op d e 
ontvankelijld1eid van de voorziening, 
verwerpt de voorziening ; veroordeelt 
eiser in de kosten. 

23 april 1974. - 2e kamer. - Voo1·
zitte1', de H. Naulaerts, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Vm·slaggeve1·, de 
H. Meeus. - Gel~jkltddende conclusie, 
de H . D=on, advocaat-generaal. -
Pleite1·, de H. Lambrecht (van de balie 
te Kortrijk). 
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2• KAMER. - 23 apri11974. 

GERECHTSKOSTEN. - STRAFZAKEN. 
- VEROORDEELDE, ElSER IN HOGER 
BEROEP. - 0PENBAAR MINISTERIE DAT 
TEGEN HEli'I EN TEGEN EEN VRIJGE
SPROKEN MEDEBEKLAAGDE HOGER BE
ROEP AANTEKENT. - BEVESTIGING VAN 
DE VRIJSPRAAK DOOR DE REOHTER IN 
HOGER BEROEP.- VEROORDELING VAN 
DE VEROORDEELDE IN ALLE KOSTEN IN 
HOGER BEROEP.- 0NWETTELIJKHEID. 

Stelt een ve1'0o1'Cleelcle ho gm· be1·oep in en 
telcent het openbaa1· ministe1·ie hoge1· 
beToep aan tegen hem en tegen een v1·ij 
gesp1'0lcen meclebelclaagcle, clan moeten 
de kosten van het hoge1· be1·oep van het 
openbaa1· ministe1·ie tegen cleze /.aatste, 
in geval van bevestiging vctn de VTij
SJJ1'aalc, ten laste van de Staat blijven ( 1). 
(Art. 3 wet van 1 juni 1849.) 

(DERBOVEN, T. VAN ROOY q.q.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 25 oktober 1973 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

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

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

Overwegende dat het arrest eiser ver
oordeelt tot alle kosten op de strafvor
dering gevallen, inclusief de kosten van 
h et hoger beroep van het openbaar rninis
terie tegen eEln vrijgesproken medebe
klaagde, wiens vrijspraak bevestigd 
wordt ; dat het arrest tevens de tegen 
eiser uitgesproken lijfsdwang tot die kos
ten uitbreidt ; dat de kosten betreffencle 
het hoger beroep van het openbaar rninis
tere tegen clie rnedebeklaagde ten laste 
van de Staat moeten blijven ; 

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

{1) Cass., 11 september 1!l73, supra, biz. 30. 

II. In zoverre de voorziening gericht is 
tegen de beslissing op de civielrechtelijke 
vordering door verweerder tegen eiser 
ingesteld : 

Overwegende dat eiser geen rniddel 
inroept; 

Om' clie redenen, vernietigt het bestre
den arrest in zoverre het uitspraak doet 
over de kosten van de strafvordering in 
hoger beroep en de lijfsdwang door de 
eerste recht er uitgesproken tot die kosten 
uitbreidt ; verwerpt de voorziening voor 
het. overige ; beveelt dat van dit arrest 
melcling zal worden gemaakt op de kant 
van de gedeeltelijk vernietigde beslis
sing ; veroordeelt eiser in vier vijfde van 
de kosten en Jaat h et and ere vijfde ten 
laste van. de Staat ; verwijst de aldus 
b ep erkte zaak naar het Hof van b eroep 
te Gent. 

23 april 1974. - 2 8 kamer. - Voo1·
zitte1·, de H. Naulaerts, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Vei·slaggeve1·, de 
H. ChateL - Gel~jlclttidencle conclttsie, 
de H. Duman, advocaat-generaal. 

3e KAMER. - 24 april 1974. 

RECHTERLIJKE ORGANISATIE. 
BURGERLIJKE ZAKEN. - SAMENSTEL
LING VAN HET REOHTSOOLLEGE. -
REOHTBANK VAN EERSTE AANLEG. -
REOHTERS DIE NIET ALLEN AANWEZIG 
WAREN OP EEN TEREOHTZITTING WAAR
OP DE ZAAK IS BEHANDELD.- NIETIG
HEID VAN HET VONNIS. 

Bttiten het geval van m·tikel 779, lid 2, van 
het Gm·echtelijk Wetboek is nietig 
het vonnis van de ?'echtbanlc van 
ee1·ste aanleg dat is gewezen doo1· 1'echte1·s 
die niet allen aanwezig 1m1·en op een 
van de tm·echtzittingen waa1·op de zaak 
is behandeld (2). (Art. 779, lid 1 G.W.). 

(RODEMIOH EN VLAEMINOK, 
T. DE CORTE.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op bet bestreden 

{2) Vgl. cass., 10 april 1973 {Ar1·. cass., 
1973, biz. 795). 



vonnis, op 2 april 1973 in boger beroep 
ge>vezen door de Rechtbank van eerste 
aanleg te Dendermonde ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
·ding van de artikelen 77, 78, 87, 322, 
lid 1, 769, 778, 779, 1042 van het Gerech
telijk Wetboek en 97 van de Grondwet, 

doo1'dat het vonnis het huurcontract 
ten laste van de eisers verbreekt, ze ver
oordeelt tot betaling van een verbre
l{ingsvergoeding van 72.000 frank en een 
verwijlsom van 648 frank, een deskundige 
aanstelt om de huurschacle vast te stellen 
en te ratnen en de eisers tevens veroor
deelt om vanaf 1 augustus 1972 een ver
goecling van 12.000 frank per maand aan 
verweerder te betalen en clit vonnis « al
dus gewezen en uitgesproken werd ter 
openbare terechtzitting van 2 april 1973 
van de 2° kamer, zitting houclende in 
burgerlijke zaken, van de rechtbank van 
-eerste aanleg zetelende te Dendermonde ; 
aanwezig ·de heren : Ch. Maffei, onder
voorzitter, voorzitter vm1. de tweede 
kamer, A. Geerinck, rechter, G. Piret, 
Belgisch aclvocaat bij de balie van de 
rechtbank ingeschreven, valle 30 jaar, 
oudst ingeschreve11 advocaat ter terecht
zitting aanwezig, zitting nemend ter 
vervanging van de werkende rechters en 
de plaatsvervangende rechters, allen 
wettig verhinderd; D. Van Bruyssel, 
afgevaarcligcl griffier ", 

te1·wijl 1° luidens het zittingsblad van 
de terechtzitting van 19 december 1972 
van de tweede burgerlijke kamer van 
deze rechtbank, de zaak gepleit werd 
voor de HH. Maffei, voorzitter, Geerinck 
en Van Avennaet, rechters, en derhalve 
de rechters voor 'l'lrie de zaak gepleit wercl 
en die aan de beraadslaging deemamen, 
niet dezelfde zijn als degenen door wie 
de zaak gevonnist werd (schending van 
de artikelen 769, 778, 779 en 1042 van 
het Gerechtelijk Wetboek); 

2° luidens het zittingsblad van 2 april 
1973 van de tweede ll::amer de rechter 
Van Avermaet aanwezig was en derhalve 
niet wettig verhinderd was, zoals in het 
vonnis vermeld ; dat hij overigens voor 
de uitspraak slechts kon vervangen wor
den door een andere rechter en niet door 
de heer G. Piret, aanwezig ter terecht
zitting en voor de vervanging aangeduid 
als oudst aanwezig advocaat, en het even
min vaststaat dater niet genoeg rechters 
of plaatsvervangende rechters waren 
(schending van de artikelen 322, lid 1, 
769, 778, 779, 1042 van het Gerec;Jhtelijk 
Wetboek en 97 van de Grondwet); 

3° luidens de zittingsbladen van de 

tweede lmmer van 19 december 1972, 
16 jmmari, 13 februari en 13 maart 1973, 
waarop de zaak gepleit werd en waarop 
het beraad telkens voortgezet werd, de 
rechtbank samengesteld was uit de HH. 
Maffei, voorzitter, Geerinck en Van 
Avermaet, rechters, en integendeel lui
dens het proces-verbaal van de terecht
zittingen clie rechtbank op dezelfde data 
samengesteld was uit de HH. Maffei, 
voorzitter, Geerinck en G . Piret, rech
ters, zodat bet in die omstandigheden 
onmogelijk is het grondwettelijke toe
zicht op de samensteUing van de recht
bank uit te oefenen (schending van alle 
aangehaalde wetsbepalingen) : 

vVat het eerste en het derde onderdeel 
betreft : 

Overwegende dat, eensdeels, uit het 
zittingsblad van 19 december 1972, 
datum waarop de zaak werd beha.ndeld 
en de debatten werden gesloten, blijkt 
dat de rechtbank uit « de heren Ch. Maf
fei, onclervoorzitter, voorzitter van de 
tweede kamer, A . Geerinck en L. Van 
Avermaet, rechters, D. Van Bruyssel, af
gevaardigd griffier " was samengesteld ; 
dat, anderdeels, luidens het zittingsblad 
van 2 april 1973 en het vonnis, waarva.n 
dit zittingsblad de minuut bevat, de recht
bank clie het vonnis heeft gewezen was 
samengesteld uit « de heren Ch. Maffei, 
ondervoorzitter, voorzitter van de tweede 
kamer, A . Geerinck, rechter, G. Piret, 
Belgisch advocaat bij de balie van deze 
rechtbank ingeschreven, valle 30 jaar, 
oudst ingeschreven advocaat ter terecht
zitting aanwezig, zitting nemend ter 
vervimging van de werkende en de plaats
vervangende rechters, allen wettig ver
hinderd, D. Van Bruyssel, afgevaardigd 
griffier "; 

Overwegende dat volgens die vermel
dingen de rechters, clie het vonnis hebben 
gewezen, niet alle terechtzittingen over 
de zaak hebben bijgewoond ; 

Overwegende dat het proces-verbaal 
van de terechtzitting van 19 december 
1972 weliswaar vermeldt dat advocaat 
Piret op die terechtzitting aanwezig was ; 
dat deze vermelding evenwel in strijd is 
met de vaststellingen van het zittings
blad; 

Dat het Hof, op grand van die tegen
strijdige vermeldingen, in de onmogelijk
heid verkeert om de regelmatigheid van 
de samenstelling van de rechtbank na te 
gaan, met name of de bepalingen van 
artikel 779 van het Gerechtelijk W etboek 
al dan niet in acht werden genomen ; 

Dat die onderdelen van het middel 
gegrond zijn ; 
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Om die redenen, vernietigt het bestre
den vonnis; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de kant 
van de vernietigde beslissing; houdt de 
kosten aan opdat hierover door de feiten
rechter zou worden beslist ; verwijst de 
7.aak naar de Rechtbank van eerste aan
leg te Gent, zitting houdend in hager 
beroep. 

24 april 1974. - 3e kamer. - Voo?·
zittm·, de H. Delahaye, raadsheer waar
nemend voorzitter. - T!e?·slaggeve?", de 
H. Sury. - Gelijkl~tidende conchtsie, 
de H. Lenaerts, advocaat-generaal. 

3• KAMER. - 24 april 1974. 

1° DRONKENSCHAP. - BEGRIP. 

2° OVEREENKOMST. - BINDENDE 
KRACHT TUSSEN DE PARTIJEN. 
RECHTER DIE AAN DE OVEREENKOlVIST 
DE UITWERKING TOEKENT DIE ZIJ, 
VOLGENS DE UITLEGGING DIE HIJ ER
AAN GEEFT, WETTELIJK TUSSEN DE 
PARTIJEN HEEFT.- GEEN l\USKENNING 
VAN ARTIKEL 1134 VAN HET BURGER
LIJK WETBOEK. 

1° In h~m gewone betekenis bedoelen de 
woo1·den " staat van cl?·onkenschap » de 
staat van een pe1·soon clie niet mee1· de 
bestendige cont1·ole ove1· zijn daden heejt, 
zonde1· noodzakelijk de bewustheid e1·van 
te hebben ve?"lo1·en (1) . 

2° De bindende k?·acht van een ove?"een
komst wo1·dt niet miskend doo1· de 1·echte1" 
die aan de ove1·eenkomst de ~titwe1·king 
toelcent die zij, volgens de uitlegging die 
hij eman geejt, wettelijlc tussen de pa?"
tijen heejt (2). (Art. 1134 B.W.). 

(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP «HELVETIA», 
T. WOUTERS.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op h et bestreden 

(1) Raadpl. cass., 13 april 1970 (A1·1·. cass., 
1970, blz. 738) en 16 februari 1971 (ibid., 
1971, blz. 581). 

(2) Cass. 16 november 1973, supm, blz. 309. 

arrest, op 12 januari 1973 door het Hor 
van beroep te Brussel gewezen ; 

Over het middel afgeleid nit de scherr
ding van de artikelen 1134, 1135, 1319, 
1320 en 1322 van hetBurgerlijk Wetboek,. 
1 van de wet van 11 j1.mi 187 4 over de 
verzekeringen in het algemeen en 97 van 
de Grondwet, 

do01·dat, om het middel te verwerpen 
dat eiseres in haar conclusie had afgeleid 
uit artikel 1, D, van de algemene voor
waarden van de verzekering tegen onge
vallen van alle aard, door wijlen de echt
genoot van verweerster bij eiseres op 
31 maart 1960 gesloten, dat bepaalt : 
"Omvang van de verzekering ... D. Zijn 
uit de verzekering gesloten ... de onge
vallen te wijten aan een staat van uit
gesproken dronkenschap of aan een zware 
font bedreven in staat van lichte dron
k enschap », en om h et beroepen vonnis 
te vernietigen en eiseres tot de betaling 
van het verzekerde kapitaal te veroor
delen, het arrest beslist dat « het in het 
bloed van het slachtoffer gevonden 
alcoholgehalte van 1,897 gr. per liter niet 
bewijst dat het in staat van ch·onken
schap zou gereden hebben, clit is een 
staat waarin het geen bestendige controle 
over zijn handelingen zou hebben ge
had », 

te1·wijl, em·ste ondenleel, door geen on
derscheid te maken tussen de twee geval
len die de uitsluiting van de verzekering 
tot gevolg hebben, namelijk, enerzijds de 
staat van uitgesproken clronkenschap en 
anderzijds de zware fout beclreven in 
staat van lichte clronkenschap, zoals be
paald in bovenvermeld artikel 1, D, van 
de algemene verzekeringsvoorwaarden, 
en door te redeneren alsof de << staat van 

. dronkenschap )) alle mogelijke toestanden 
zou clekken die iets met clronkenschap te 
maken hebben, dan wanneer er contrac
tueel een onclerscheicl gemaakt was tus
sen enerzijcls de dronkenschap die op 
zichzelf voldoencle was om de uitsluiting 
van de verzekering te rechtvaardigen en 
anderzijcls de zware fouten die, wanneer 
zij in staat van lichte clronkenschap ge
pleegd werden, dezelfde uitsluiting tot 
gevolg hebben, h e t arrest aan arti..kel 1, 
D, van de algemene verzekeringsvoor
waarden de gevolgen ni..et toekent die het 
wettelijk tussen partijen heeft (scherr
ding van de artikelen 1134, 1135 van het 
Burgerlijk W etboek en 1 van de wet van 
11 juni 1874) ; 

tweede ondm·deel, door de fei..ten niet in 
overweging te nemen die lui..dens de 
conclusie van. eiseres de in staat van 
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lichte dronkenschap bedreven zware feu
ten uitmaakten, namelijk de overdreven 
en roekeloze snelheid van het slachtoffer, 
in een reglementair gesignaleerde bocht, 
met een wagen waarvan de loopstrook 
van de rechterachterband nog slechts 
onduidelijk getekend was, het arrest zijn 
beslissing niet voldoende naar recht 
motiveert (schending van artikel 97 van 
de Grondwet) ; 

de1·de oncle1·deel, de vaststelling door het 
arres t afgeleid uit h et in het bloed van 
het slachtoffer gevonden alcoholgehalte, 
luidens welke het slachtoffer niet « in 
staat van dronkenschap zou gereden. 
hebben "• omdat deze een staat is « waar
in h et geen bestendige controle over zijn 
handelingen zou hebben gehad "• niet kon 
worden uitgebreid tot « de staat van 
lichte dronkenschap "• zonder de gebrui
kelijke betekenis van lichte dronkenschap 
en derhalve de bewijskracht van artikel1, 
D, van de algemene voorwaarden van. de 
persoonlijke verzekering tegen ongeval
len van alle aard te miskennen (schending 
van de artikelen 1319, 1320 en 1322 v an 
het Burgerlijk Wetboek) : 

Wat het eerste en het derde onderdeel 
betreft : 

Overwegende dat, door in feite en der
halve SO "lverein te oordelen dat het vast
gestelde a lcoholgehalte ten deze niet 
bewijst dat h et slachtoffer in staat van 
dronkenschap zou gereden hebben, het 
arrest impliciet doch zeker te kennen 
geeft dat het zowel de staat van lichte als 
van uitgesproken dronkenschap van het 
slachtoffer niet bewezen acht ; 

Overwegende dat, door te beschouwen 
dat de staat van dronkenschap een staat 
is waa.rin het slachtoffer geen bestendige 
controle over zijn handelingen heeft en 
door die begripsomschrijving ook voor de 
staat van lichte dronkenschap aan te 
nemen, het arrest van de woorden « lichte 
dronkenschap " een interpretatie geeft 
die met de termen ervan niet onverenig
baar is ; dat h et arrest dienvolgens aan het 
verzekeringscontract het gevolg toekent 
dat het in voormelde interpretatie wet
telijk tussen partijen h eeft ; 

W at het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat, nu het beslist dat 
zelfs de staat van lichte dronken schap 
van het slachtoffer niet bewezen is, het 
arrest niet diende te onderzoeken of de 
door eiseres ingeroepen feiten al dan niet 
de in staat van lichte dronkenschap be
dreven zware fouten uitmaakten, welke 

feiten ingevolge die beslissing niet meer 
ter zake dienend waren ; 

Dat het middel niet kan worden aan
genomen; 

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

24 april 1974. - 3e kamer. - Voo7'
zitte1', de H . D elahaye, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Ve1·slaggevm·, de 
H. Sury. - Gelijkltticlende conclttsie, 
de H. Lenaerts, advocaat-generaal. 

3e KAMER. - 24 april 1974. 

HUUR VAN GOEDEREN. - HAN
DELSHUUR. - 'VVEIGERING VAN DE 
H1TURHERNIEUWING OMDAT HET GOED 
li'I:OET WORDEN AFGEBROKEN WEGENS 
OUDERDOM OF OVERMACHT OF KRACH
TENS WET OF VERORDENING. - VER
HUURDER NIET GEHOUDEN TOT BETA
LING VAN EEN VERGOEDING "VEGENS 
illTZETTING. 

De ve1·httu1·de1' kan de he1·niettwing van eer~r 
handelshutw weige1·en zoncle1· een ve7'
goeding wegens uitzetting te moeten 
betalen, wannee1· het goecl moet wo1·der1r 
afgeb7·olcen wegens oudeTdom, wegens
oveTmacht of k1·achtens bepalingen van 
wetten of ve7'07'deningen, ongeacht of hij 
in die gevallen het goecl al clan niet wil 
wede1'0pbouwen (1). (Artt. 16, I, 3o, 
en 25, 1°, vervat in de wet van 30 april 
1951.) 

(VAN UDEN, T. PERSONENVENNOOTSCHAP 
MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID 
((SOCIETE D'EXPLOITATION DE NET
TOYAGE AUTOMATIQUE ll .} 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vmmis, op 14 juni 1972 in hoger beroep 
gewezen door de Rechtbank van eerste 
aanleg te Brussel ; 

(1) Raadpl. cass., 22 februari Hl68 (A1·r. 
cass. , 1968, biz. 831) en 16 september 1971 
(ibid., 1972, blz. 58); Gedr. St. Kamer, 1950-
1951, nr. 124, biz. 8; DE PAGE, Tmite de d?·oit 
civil, IV, nr. 793, A, 2°; PATERNOSTRE, Baux
commerciaux, nrs. 278 en 279, B . 
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Over het eerste micldel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1, 4, 13, 14, 
15, 16, 25, 1°, vervat in de wet van 30 
april 1951 op de han.delshuurovereen
komsten met het oog op de beschenn.ing 
van het handelsfonds, zoals gewijzigd 
door de wetten van 29 juni 1955 en 
27 maart 1970, vormend afdeling IIbis 
van hoofdstuk II van titel VIII van boek 
III van bet Burgerlijk Wetboek, 1184, 
1719, 1721,1722 van hetBurgerlijk Wet
boek, 50 van het decreet van 14 de
cember 1789 betreffende de samen
stelli:ng van de gmneenten, 3, 1°, van 
titel XI van het decreet van 16-24 
augustus 1790 betreffende de rechterlijke 
inrichting, 9 van de wet van 23 december 
1946 . houdende instelling van. een Raad 
van State, gewijzigcl door de wet van · 
3 j1.mi 1971, 1 en 2 van het besluit van 
2 december 1966 van de b1.ugemeester 
van de gemeente Schaarbeek tot on
bewoonbaarverklaring, ontruimil<g en slo
ping van een gebouw, 

cloonlat, na vastgestelcl te hebben clat 
eiser op 24 j1.mi 1963 aan verweerster 
" het bewuste goed in huur gaf voor een 
tern'lijn van 9 jaar, begim<ende op 1 juli 
1963 om te eincligen op 30 jtmi 1972; 
clat het verhuurde goed uit een gelijk
vloers bestaat, bestmnd voor de exploi
tatie van een was- en reinigingssalon en 
automatische droogstomerij, met een 
verclieping in het achtergebouw om als 
wonil<g voor een eventuele zaakvoerder 
te clienen ; dat bij beslissing van het 
" schepencollege " van de gemeente 
Schaarbeek van 2 december 1966 beslo
ten werd dat het achtergebmnv niet 
langer mocht bewoond worden, gezien de 
bouwvalligheid ervan, ·dat het binnen 
acht dagen na de betekening volleclig 
diencle ontruimd te worden ; dat het 
.achtergebouw binnen vijftien dagen clien
de te worden gesloopt ; dat appellante 
(thans verweerster) overeenkomstig arti
kel 14 vervat in voormelde wet van 
30 april 1951 aan gei'ntimeerde (thans 
eiser) bij aangetekende brief van 25 maart 
1971 om hernieuwing van het huurcon
tract vroeg; dat ge'intimeerde bij aange
tekencle brief van 20 april 1971 aan 
appellante te kennen gaf dat hij de her
nieuwing weigerde om de reden dat : 
I 0 appellants haar verplichtingen als 
11utuster niet zou nageleefd hebben; 
2° een gedeelte van het verhuurde goed 
ingevolge een beslissing van de adminis
tratieve overheid niet · meer mocht be
woond worden "• het vonnis beslist dat 
eiser niet gerechtigd is de administratieve 
beslissing, inhoudende dat het achter-

gebouw niet meer· mag bewoond worden 
en gesloopt moet worden, in te roepen om 
de door verweerster gevraagde hul.uher
nieuwing te weigeren en zegt dat het 
hmucontract van 24 jtmi 1963 in zijn 
geheel zal hernieuwd worden om de 
reden dat verweerster « opwerpt dat 
alleen de motieven vermeld in artikel 16 
vervat in de wet van 30 aprill951 mogen 
ingeroepen worden om de hernieuwing 
te weigeren ; dat deze eventueel zonder 
grond zou n<ogen geweigerd worden, wat 
aanleiding zou geven tot een uitwinnil1gs
vergoecling, maar dat clit duidelijk moet 
blijken uit de aangetekende brief waarbij 
hernieuwing geweigerd wordt, wat ten 
deze niet het geval -is, vermits gei'nti
meerde uitdrukkelijk in zijn conclusies 
bevestigt dat de weigering geste1.md is 
op het verbod van de burgemeester ; clat 
gezien rle limitatieve opsomming van de . 
weigeringsredenen vermeld in artikel 16, 
gelntimeerde niet gerechtigd is het be
sluit van de gemeenteoverheid in te roe
pen, waarbij verbocl wordt gegeven een 
gedeelte van het verhuurde goed nog 
verder te bewonen en de verplichting 
wordt opgelegcl dit gedeelte te ontrui
men ; dat het ge'intimeerde des te min 
geoorloofd is deze reden in te roepen daar 
het besluit van de burgemeester van 
Schaarbeek van 2 december 1966 dag
tekent, wat appellan.te niet belet heeft 
het gelijkvloers van het achtergebouw 
nog verder te betrekken, al was het voor 
haar installatie (machines en zeepbe
voorrading), en dit blijkbaar zonder pro
test van de gemeenteoverheicl ; dat de 
gemeente trouwens aan gei'ntimeerde 
toelating had gegeven tot het uitvoeren 
van zekere verstevigingswerken, wat hij 
nagelaten heeft te doen; dat appellante 
terecht laat opmerken dat gei'ntimeerde 
op zijn eigen nalatigheid stetmt ; dat, 
indien de slopil'lg van een verlnuud goed 
of een gedeelte ervan zich opch·ingt door 
toeval of ingevolge een wets- of regle
mentsbepaling, deze sloping gelijkstaat 
met het verlies van het goecl, wat de 
toepassing meebrengt van de beginselen 
van het gemeen recht ; dat artikel 1722 
van het Bm·gerlijk W etboek in dat geval 
de huurder toelaat een verrninclering van 
de hu1.uprijs of de verbreking van het 
huurcontract te vragen; dat deze wets
bepaling weliswaar · logischerwijze niet 
door de verhum·der mag ingeroepen wor
den ; dat ge'intimeerde, om zijn verzet 
tegen de huurhernieuwing te steunen, 
zich niet mag beroepen op een toestand 
die reeds sedert jaren bestaat, temeer 
daar hij de verplichting heeft het ver-
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huurde goed te onderhouden :in zulke 
staat dat het kan dienen tot het gebruik 
waartoe het verhuurd is ; dat de beslis
s:ing van de gemeenteoverheid de weige
ring van d e hernieuw:ing niet kan recht
vaardigen, maar . aileen tot gevolg k an 
hebben dat d e uitoefen:ing van de rechten 
van d e I.murder erdoor beperkt wordt, 
wat eventueel aanleid:ing zou kmmen 
geven tot schadeloosstelling n, 

tenuijl 1° eiser gerechtigd was in zijn 
aangetekende brief van 20 april 1971 de 
door verweerster gevraagde huurher
nieuw:ing te weigeren om de reden dat de 
burgemeester van Schaarbeek bij besluit 
van 2 december 1966 beslist had dat het 
verhuurde achtergebouw, gelegen te 
Schaarbeek, H elmetse steenweg 328, niet 
!anger b ewoond mocht worden en n1.oest 
ontruimd en gesloopt worden wegens 
bouwvalligheid ; deze gemotiveerde wei'
gering rechtsgeldig is en geen aan
leiding tot betaling van een uitw:innings
vergoeding door eiser geeft; dit 
motief van weigering van de huurher
nieuwing, hoewel niet uitdrukkelijk be
paald in artikel 16, zijn r echtsgrond vindt 
in artikel 25, 1°, vervat in de wet van 
30 april 1951 (schending van de artikelen 
1, 4, 13, 14, 15, 16 en 25, 1°, vervat in de 
wet van 30 april1951); 2° het b esluit van 
de burgemeester van Schaarbeek van 
2 december 1966 noch vernietigd noch 
vervallen was, ·wanneer eiser het in zijn 
aangetekende brief van 20 april 1971 
inriep, en hij derhalve gerechtigd was 
daarop te steunen om de gevraagde huur
hernieuwing t e weigeren ; h et bestaan 
van dit administratieve besluit en de 
uitwerking ervan bei"nvloed ·worden noch 
door het feit dat verweerster ondanks dit 
verbod de achterbouw verder heeft be
trokken, noch door het feit dat eiser toe
lating had gekregen tot verstevigings
werken die hij niet uitgevoerd had, noch 
door het feit dat hij het gehuurde goed 
moet onderhouden in zulke staat dat het 
kan dienen tot het gebruik waarvoor het 
bestemd is (schending van de artikelen 25, 
1°, vervat in de wet van 30 april 1951, 
50 van h et decreet van 14 december 1789, 
3, 1°, van titel XI van het decreet van 
16-24 augustus 1790, 9 van de wet van 
23 decemher 1946, 1 en 2 van h et besluit 
van 2 december 1966 van de burgemees
ter van Schaarbeek) ; 3° de rechtsver
houdingen tussen verweerster, die de 
huurhernieuwing aanvraagt, en eiser, die 
deze weigert om de reden dat het achter
gebouw wegens bouwvalligheid bij admi
nistratieve beslissing moet gesloopt wor
den, geenszins geregeld worden door 

artikel 1722 van het Burgerlijk Wet
hoek ; · deze rechtsverhoudingen niets ge
meens ·hebben met een vraag tot v erm:in
dering van de huurprijs of verbreking 
van de huur ; :integendeel de door 
partijen gevoerde procedure leidt tot het 
ontstaan van een nieuw huurcontract of 
tot de weigering ervan en eiser elke door 
de wet bepaalde reden tot weigering mag 
inroepen (schending van de artikelen 
1721, 1722 van het Burgerlijk Wetboek, 
1, 13, 16 en 25, 1°, vervat in de wet van 
30 april 1951); 4° het feit dat eiser even
tueel aan enige verplichting tot onder
houd tekort zou gekomen zijn of verste
vigingswerken niet zou uitgevoerd heb
ben, we! aanleidi.J.1.g kan geven tot vor
deringen in herstel en aansprakelijkheid, 
maar geenszins eiser belet de gevraagde 
huurhernieuwing, die tot een nieuw 
contract leidt, te weigeren wegens de 
administratieve beslissing "an onbewoon
baarheid en sloping (schending van de 
artikelen 1184, 1719, 1722 van het Bur
gerlijk Wetboek, 1, 4, 13, 14, 15, 16 en 
25, 1°, vervat in de wet van 30 april 
1951) : 

Overwegende dat artikel 16, I, 3o, ver
vat in de wet van 30 april 1951 op de 
handelshum·overeenkomsten met h et oog 
op de bescherm:ing van het handelsfonds, 
bepaalt dat de verhuurder de hernieuw:ing 
van de huur kan weigeren om de reden 
dat hij h et onroerend goed of, in de door 
de wet bepaalde omstand.igheden, h et 
gedeelte van h et onroerend goed waar:in 
d e afgaande !murder zijn bedrijf uit
oefent, wil wederopbouwen ; 

Dat luidens artikel 25, 1°, vervat in 
voormelde wet, geen vergoeding wegens 
uitzetting door de verhuurder verschul
d.igd is in h et door artikel 16, I , 3°, be
paalde geval, wanneer het goed moet 
worden afgebroken of wederopgebouwd 
wegens ouderdom, wegens overmacht of 
krachtens bepalingen van wetten of ver
ordeningen ; 

Overwegende dat uit d e samenlezing 
van die artikelen. volgt, zoals overigens. 
door de parlementaire voorbereiding van 
de wet wordt bevestigd, dat de verhuur
der de huurhernieuw:ing kan weigeren, 
zonder een uitzett:ingsvergoedmg te moe
ten betalen, wanneer het goed moet 
worden afgebroken wegens ouderdom,. 
wegens overmacht of lcrachtens bepalin
gen van wetten of verordeningen, on
geacl;lt of in die gevallen de verhuurder 
het goed al dan niet wil wederopbouwen ; 

Overwegende dat het vonnis vaststelt 
dat het verhuurde goed uit een gelijk
vloers bestaat, met een verdiep:ing in het 
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achtergebouw om als woning voor een 
eventuele zaakvoerder te dienen ; dat het 
erop wijst clat bij beslissing van de 
burgemeester van de gemeente Schaar
beek van 2 december 1966 het achterge
bouw wegens bouwvalligheid niet langer 
mocht bewoond worden, dat het binnen 
acht dagen na de betekening van de 
beslissing volledig diende te worden ont
ruimd en binnen vijftien dagen diencle 
te worden gesloopt ; 

Overwegencle dat eiser derhalve ertoe 
gerechtigd was hoven vermelde wets
bepalingen in te roepen ; 

Overwegende dat het vonnis weliswaar 
vaststelt dat, na de beslissing van de 
burgemeester van 2 december 1966, ver
weerster het gelijkvloers van het achter
gebouw verder is blijven betrekken, al 
was het voor haar installatie (machines en 
zeepbevoorrading), zoncler protest van de 
gemeenteoverheid, en dat de gemeente 
aan eiser toelating heeft gegeven tot het 
uitvoeren van verstevi11gswerken ; 

Overwegende clat uit die vaststellingen 
nochtans niet blijkt dat cle gemeente 
haar beslissing h eeft ingetrold{en op zulke 
wijze dat, zelfs inclien eiser verstevings
werken had uitgevoercl, verweerster· het 
achtergebouw overeenkomstig het huur
contract had kunnen gebruiken ; 

Dat het vonnis clerhalve zijn beslissing 
clat het huurcontract in zijn geheel zal 
hernieuwcl worden, niet wettelijk recht
vaardigt; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, en zonder acht te 
slaan op het twe.ede n1.iddel, dat tot geen 
ruimere vernietiging kan leiden, vernie
tigt het bestreden vonnis behalve in zo
verre het aan eiser alde geeft dat hij zijn 
tegenvorclering verzaakt; beveelt dat 
van dit arrest melding zal worden ge- . 
maakt op de kant van de gedeeltelijk 
vernietigcle beslissing ; houdt de kosten 
aan opclat erover door de feitenrechter 
worclt beslist ; verwijst de aldus beperkte 

(1) Het openbaar ministerie besloot tot de 
vernietiging op groncl van het tweede middel, 
volgens hetwelk de handelshuur niet in haar 
geheel kan worden hernieuwd, wanneer een 
.gedeelte van het goed krachtens een bevel 
van de burgemeester wegens bouwvalligheid 
·client te worden gesloopt, zodat de verhuring 
van dat gedeelte strijdig is met de openbare 
·orcle en derhalve nietig is. 

Ten aanzien van het eerste middel was bet 
van mening dat, luidens de uitdrukkelijke 
tekst van artikel 25, 1°, vervat in de handels-

zaak naar de Rechtbank van eerste aan
leg te Leuven, zitting houdend in hoger 
beroep. 

24 april 1974. - 3e kamer. - Voor
zittm·, de H. Delahaye, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Verslaggeve?', de 
H. Meeus.- Ande?·sluidende conclusie (1), 
de H. Lenaerts, advocaat-generaal. 

3e KAMER. - 24 april 1974. 

CASSATIEMIDDELEN. DIENST· 
PLICHT. - MIDDEL GERICHT TEGEN 
EEN BESLISSING WAARTEGEN HET CAS· 
SATIEBEROEP NIET IS INGESTELD. 
NIET ONTVANKELIJK lVIIDDEL. 

Niet ontvankelijk, b~j geb?·elc aan bes{aans
?'eden, is het middel dat enkel doelt op 
een beslissing waa?·tegen de voo?·ziening 
niet ge?·icht is (2). 

(BAETEN.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 16 januari 1974 door de 
Hoge Militieraacl gewezen ; 

Over het middel afgeleicl uit de scherr
cling van de artikelen 12, § 1, 4°, en 87, 
§ 1, a, van de gecoorclineerde dienstplicht
wetten, 

. doonlat de bestreden beslissing vast
stelt clat, nu de broeder van eiser out
hefting bekwam op groncl van voornoemd 
artikel 87, § 1, a, eiser geen aanspraak 
kan maken op vrijlating op groncl van 
voornoemd artikel 12, § 1, 4°, 

huurwet, de verhuurder die de huurhernieu
wing weigert omdat hij h et goecl moet afbre
ken wegens ouclerdom of overmacht of lu·ach
tens wet of verordening, aileen dan geen uit
zettingsvergoecling verschulcligcl is, wanneer 
hij het goecl wil " wederopbouwen overeen
komstig artikel 16, I, 3° "• voor .cle toepassing 
,van welke bepaling afbraak zonder weder
opbouw niet volstaat. 

(2) Vgl. cass., 25 september 1973, supra, 
biz. 78. 
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te1·wijl het toekennen van ontheffing 
aan eisers broader slechts mogelijk was 
geweest ingevolge nalatigheid van de ad
ministratieve overheden die eiser geen 
oproep deden geworden tot melding van 
de door hem te verrichten dienstplicht, 
met het gevolg dat eiser de wettelijke 
mogelijkheid niet heeft gehad de vrij
lating van militaire dienstplicht te be
komen, en terwijl het toekennen van ont
heffing aan eisers broeder wederrechtelijk 
steunde op andere gronden dan die welke 
werden aangevoerd : 

Overwegende dat het middel opkomt 
tegen de beslissing waarbij de broeder 
van eiser werd vrijgesteld ; 

Overwegende dat de grieven gericht 
tegen de beslissing, waarvan de Hoge 
Militieraad het bestaan vaststelt om de 
aanvraag van eiser te verwerpen, niet ten 
gronde kunnen liggen van een voorzie
ning ingesteld tegen de beslissing omtrent 
deze aanvraag om vrijlating ; 

Dat het middel niet ontvankelijk is; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening. 

24 april 1974. - 3e kamer. - Voo1·
zitte1· en Ve1·slaggeve1·, de H. Delahaye, 
raadsheer waarnemend voorzitter. -
Gelijkl~tidende conclttsie, de H. Lenaerts, 
advocaat-generaal. 

3e KAMER. - 24 april 1974. 

DIENSTPLICHT. - UITSTEL EN VRIJ
LATING VAN DIENST OP MORELE GROND. 
- KOSTWINNER VAN HET GEZIN. -
WETTELIJKE VOORWAARDEN DIE IN DE 
REGEL MOETEN VERVULD. ZIJN VOOR 
HET VERSTRIJKEN VAN DE TER!IUJN 
WAARIN DE AANVRAAG OM UITSTEL OF 
'i'RIJLATING MOET WORDEN INGEDIEND. 

Het ve1·lenen van ~titstel of V1'iJ·lating van 
dienst, onde1· mee1· als kostwinne1· van 
zijn vacle1· en moecle1· of van ancle1·e b~i 
a1·tikel 10, § 1, 1 °, van cle gecoo?·clinem·cle 
dienstplichtwetten becloelde pm·sonen, is, 
oncle1' het vo01·behoud van het b~i a1·tilcel 
11 van clezelfcle wetten bepaalde geval, 
afhanlcelijk gestelcl van cle voo1·waa1·de 
dat de clienst1Jlichtige de bij clit m·tikel 
10, § 1, 1 °, bepaalcle voo1·waa1·clen 1·eeds 
ve1·mdcle v661· het ve1·st1·ijken van cle te1·-

mijn waa1·in de aanV?·aag om uitstel of 
v1·ijlating van dienst moet w01·den in
gediend (1). 

(BLOEMEN.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 19 december 1973 door de 
Hoge Militieraad gewezen ; 

Over het rniddel afgeleid uit de scherr
ding van de artilrelen 12, § 1, 7°, van de 
bij koninklijk besluit van 30 april 1962 
gecoordineerde clienstplichtwetten en 97 
van de Grondwet, 

doo1·dat de Hoge Militieraad beslist dat 
de broeder van eiser binnenkort zijn 
legerdienst zal gedaan hebben en, samen 
met zijn ongehuwde zuster, in het onder
houd van de moeder zal kunnen voor
zien, 

tm·wijl de Hoge Militieraad, om de ge
grondheid van de aanvraag te beoordelen, 
zich moet plaatsen op de datum van de 
vraag tot vrijlating van de dienstplich
tige : 

Overwegende dat, behalve door de wet 
bepaalde en ten deze niet gegeven ge
vallen, de vereisten gesteld door artikel 
10, § 1, 1°, van de clienstplichtwetten, en 
inzonderheid de voorwaarde dat het 
bedrijfsinkomen van de dienstplichtige 
voor het gezinsonderhoud onmisbaar is, 
moeten vervuld zijn op het ogenblik dat 
de aanvraag om uitstel of vrijlating van 
dienst wordt ingediend ; 

Overwegende dat, nu hij · ten deze 
stetmt op de omstancligheid dat de broe
der van belanghebbende binnenkort, 
samen met zijn ongehuwde zuster, in het 
onderhoud van de moeder zal kunnen 
voorzien, de Hoge Militieraad beslist dat 
het bedrijfsinkomen van eiser in de toe
komst niet onmisbaar zal zijn voor het 
gezinsonderhoud ; dat, door de aanvraag 
om vrijlating te verwerpen zonder vast 
te stellen dat deze voorwaarde niet op 
het ogenblik van de aanvraag vervuld 
was, de Hoge Militieraad · zijri beslissing 
niet wettelijk rechtvaardigt ; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt de bestre
den beslissing; beveelt dat van dit arrest. 
melding zal worden gemaakt op de kant 
van de vernietigde beslissing ; verwijst de 

(1) Cass., 3 april 1974, sup1·a, blz. 857. 
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zaak naar de Hoge Militieraad, anders 
samengesteld. 

24 april 1974. - 3e kamer. - Voo1·
zitte1· en Ve1·slaggever, de H. Delahaye, 
raadsheer waarnmnend voorzitter . 
GeliJ'klttidende concl'l-tsie, de H . Le
naerts, advocaat-generaal. 

1 e KA!I>IER. - 25 april 1974. 

10 VERZEKERINGEN. - VERPLICH

TE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING 

INZAKE MOTORRIJTUIGEN. - vVET VAN 

1 JULI 1956, ARTIKEL 4, § 1, . 1°. -
UITSLillTING VAN DE VERZEKERING. 

GRENZEN. 

2° VERZEKERING. VERPLICHTE 

AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING IN
ZAKE l\'I:OTORRIJTUIGEN. - CLAUSULE 

VAN EEN CONTRACT WAARDOOR, ENER

ZIJDS, DE DEKKING VAN DE VERZEKE
RING WORDT UITGEBREID TOT DE BE

STUURDER D I E OCCASIONEEL EEN VOER

TUIG SLEEPT 01\>I HET TE DEPANNEREN 
EN, ANDERZIJDS, VAN DE VERZEKERING 

WORDT UITGESLOTEN EENIEDER WIENS 
BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJK

HEID DOOR HET CONTRACT GEDEKT IS. 

- CLAUSULES WELKE DE AANSPRAKE 
LIJKHEID VAN DE B E STUURDER SLECHTS 

DEKKEN VOOR ZOVER HIJ HET MATE

RIEEL VOOR HET DEPANNEREN HEEFT 
GELEVERD EN EEN FOUT HEEFT BE

GAAN « IN DE LEVERING ll VAN DIT 
lVIATERIEEL. - CLAUSULES WAARDOOR 

DE RECHTHEBBENDE DE HOEDANIG

HEID VAN DERDE T.A.V. DE VERZEKE
RAAR VAN HET GESLEEPTE VOERTUIG 

NIET KAN VERL IEZEN. 

10 A1·t·ikel 4, § 1, 1°, van de wet van 1 juli 
1956 bet1·effende cle bw·gen·echtelijlce 
aanspmkelijlcheid inzalce moton·ijt~tigen 
moet ald~ts wonlen ve1·staan dat, bene
vens de eigenam· of de vm·zeke1·ingneme1·, 
slechts iecle1·e hmtde1· of iede1·e best~t'l-wcle1· 
van het vm·zekenle moton·ijt~tig van het 
1·echt op ~titke1·ing lcunnen '1-titgesloten 
w01·den. 

2° De 1'echte1' die vaststelt, zonde1· misken
ning van de bewoonlingen e1·van, clat 
de claus~tles van een contTact waa1·bij, 
eneTZiJ'ds, cle clekking van de ve1'zeke1·ing 
voo1· de btt1·ge1'1'echtelijlce aanspmkelijlc
heicl inzalce moto1'1'ijtuigen w01·dt uitge
b1·eid tot de best~mnle1· clie occasioneel 

een voe1·t~tig sleept om het te depanne1·en 
en, andm·ziJ'ds, van de vm·zeke1·ing wo1·dt 
~titgesloten eeniede1· wiens b~wge1'1'echte
lijlce aanspmkeliJ'kheicl do01· het contTact 
gedelct is, mag e1·~tit ajleiden dat deze 
cla~ts~tles de aanspntlcelij lcheid van deze 
bestu~wde1· slechts dekken voo1· zovm· hij 
dat mate1·ieel vooT het depanne1·en heeft 
gelevenl en een fo~tt heeft begaan « in 
cleze leve1·ing " en aan cle 1·echtheb
bende de hoedanigheid van de1·cle 
t .a.v. de ve1·zeke1'aa1· van het gesleepte 
voe1·t~tig niet doen ve1·liezen. (Artt. 3 en 
4, § 1 wet van 1 juli 1956). 

(NAAll'lLOZE VENNOOTSCHAP « JULIEN 

PRAET », T. NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 

VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ « THE 
OCEAN ACCIDEN T AND GUARANTEE 

CORPORATION LTD » EN VERVIER.) 

ARREST (ve1·taling). 

RET HOF ; - Gelet op h et bestreden 
arrest, op 7 mei 1973 door het Hof van 
beroep te Luik gewezen; 

Over het middel afgeleid 1.ut de rnis
kerming van de bewijskracht van het 
verzekeringscontract clat op 18 december 
1965 tussen eiseres en de naamloze ven
nootschap Sogecli is gesloten en genoemd 
wordt modelcontract voor de verplichte 
aansprakelijkheidsverzekering inzake mo
torrijtcugen (wet van 1 juli 1956) en in
zonderhei~l van d e definitie die de . polis 
van het begrip verzekerde geeft in haar 
niet genmmnerde inleiding met als titel 
« begripsomschrijvingen »en van de arti
kelen 1 en 7 van die polis, en uit de schen
ding van de artikelen 4 van voornoemde 
wet van 1 juli 1956, 1134, 1319, 1320, 
1933 van het Burgerlijk Wetboek en 97 
van de Grondwet, 
' doonlat h et arrest beslist dat eiseres, 

als verzekeraar van de naamloze v ennoot
schap Sogedi waarvan de heer Vervier de 
aangestelde was, gehouden was tot beta
ling aan verweerster, d e naan:lioze ven
nootschap The Ocea,n, van het bedrag 
van 243.574 frank dat verschuldigd was 
zowel krachtens een overeengekomen in
deplaatsstelling in de r echten en ver
plichtingen van haar v erzekerde Bour
douxhe als krachtens het verhaalrecht 
dat de medeschulclenaars v an een ver
bintenis in solidttm onder elkaar bezitten, 
en deze beslissing gronclt op het feit clat 
hoewel de bm·gerrechtelijke aansprake
lijkheicl van Bourdouxhe, krachtens arti
kel 3, lid 2, van de polis en· in zijn hoeda-
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nigheid van degene die het materieel voor 
het slepen van de beschadigde wagen 
leverde, door het contract gedekt was 
verklaard, en ofschoon artikel 7 van de 
d ekking uitsloot " zij wier burgerrechte 
lijke aansprakelijkheid door h et contract 
is gedekt , , Bourdouxhe d e hoedanigh eid 
van derde, die recht had op zulk een 
uitkering, niet had verloren, op grond 
dat de dekking die wordt toegekend aan 
degen e die bij het slepen de tros en ander 
noodzakelijk materieel heeft geleverd, 
niet slaat op een burgerrechtelijke aan
sprakelijkheid in verband m et het bestu
ren of het houden van het in de polis 
omschreven motorrijtuig, doch op een 
aansprakelijkheid ten gevolge van een 
fout in de levering van de sleeptoestellen 
of van een gebrek van deze toestellen, 
en dat de uitbreiding van de dekking 
d erhalve vreemd is aan de verplichte 
verzekering en een bijgevoegd doch on
afhankelijk contract vormt clat Bour
douxhe die cleze clekking genoot, de hoe
clanigh eicl van derde ten aanzien van de 
bestuurder Vervier, verzekercle van eise
res, niet kon doen verliezen en niet ver
hindert clat de rechthebbenden van Bol.u·
douxhe van eiseres vergoeding van de 
hun door het ongeval toegebrachte schade 
kunnen vorderen, 

tenvijl, ee1·ste onde1·deel, het litigieuze 
contract in zijn algemene begripsom
schrijvingen de verzekerde definieert als 
" ieder persoon wiens civielrechtelijke 
aansprakelijkl"leid door het contract ge
dekt is "; artikel 3 ervan uitdrukkelijk 
bepaalt clat de dekking aan d e verzekerd e 
v erworven blijft wanneer het omschreven 
motorrijtuig, bij gelegenheid, een rijtuig 
of een voertuig, welk clan ook, sleept om 
het te depanneren en dat, bovenclien, het 
contract de aansprakelijkheicl verzekert 
van degene die het materieel voor het 
slepen levercle, doch artikel 7, niet minder 
uitdrukkelijk, van de verzekering wegens 
de geleden schacle, tegelijkertijd als de 
b estum·der, uitsluit zij Vlrier burgerrech
t elijke aansprakelijkheicl door het con
tract is gedekt ; deze teksten duiclelijk 
zijn, daaruit zonder twijfel volgt dat 
Bom·douxhe die, krachtens artikel 3, door 
eiseres verzekercl was voor zijn burger
rechtelijke aansprakelijkheid jegens der
den, niet verzekerd was voor de sch ade 
die hij zelf had onclergaan ; het arrest 
zich slechts aan de toepassing van deze 
duiclelijke, uitdrukkelijke en ondubbel
zinnige teksten heeft k=en onttrekken 
door te beslissen dat de uitbreicling van 
d e dekking tot degene die h et materieel 
voor h et slepen leverde een bijgevoegd 

contract vormde dl'\'t onafhankelijk was 
en vreemd aan de verplichte verzekering; 
deze beslissing zelf in strijd is met de 
artikelen 1319, 1320, 1322 en 1134 van 
het Burgerlijk W etboek en met de 
bewijskracht van het litigieuze contract ; 
de litigieuze artikelen een integrerend 
bestandcleel van het contract uitmaken 
en er dus uiteraard geen bijlage van kun
n en zijn ; het kennelijk in strijd is met de 
tekst van de artikelen 3 en 7 van het 
contract en, bovendien, intrinsiek in 
tegenspraak en in strijd met het voor
schrift van artikel 97 van de Grondwet, 
te b eslissen dat de bepalingen van een 
contract dat, naar luid van artikel 1, tct 
doel heeft de bmgerrechtelijke aanspra
kelijkheid te dekken van een " verzekerde 
voor de schade in B elgie veroorzaakt door 
het motorrijtuig dat in de bijzonclere 
voorwaarden is omschreven ,, vreemd 
zijn aan de verplichte verzekering die in 
werkelijkheid geen ancler voorwerp heeft ; 

tweede ondenleel, h et arrest niet wette
lijk kon beslissen dat artikel 4 van de wet 
van 1 juli 1956 d e verzekeraars slechts 
toestond van het recht op een uitkering 
uit te sluiten de eigenaar, houder of 
b estuurcler van het motbrrijtuig dat ver
zekerd is ·voor de door dit voertuig ver
oorzaakte schade ; genoemcl artikel 4 
integendeel de verzekeraar, die de ver
plichte burgerrechtelijke aansprakelijk
heid van een bezitter van een auto ver
zekert, toestaat van het recht op een 
uitkering uit te sluiten zij wier bmger
rechtelijke aansprakelijkheid door de 
verzekering is gedekt, wat onbetwist
baar het geval was met wijlen Bour
douxhe: 

Over het micldel in zijn geheel : 

Overwegende dat, en erzijds, het arrest 
wettelijk overweegt dat zowel uit de 
vergelijking van de artikelen 3 en 4 van 
de wet van 1 juli 1956 b etreffende de ver
plichte aansprakelijkheidsverzekering in
zake motorrijtuigen als uit het voorwerp 
en de geest van deze wet volgt dat artikel 
4, § 1, 1°, van genoemde wet aldus 
moet worden verstaan clat, benevens 
de eigenaar of d e verzekeringnemer, 
van het recht op een uitkering slechts 
kunnen worden uitgesloten iedere honcler 
of iedere bestumder van h et verzekerde 
motorrijtuig ; 

Dat, anderzijds, het arrest, zoncler mis
k enning van de bewoordingen ervan, uit 
de clausules 3 en 7 van h et verzekerings
contract tussen eiseres · en de firma 
Sogedi, werkgeefster van de verweerder 
Vervier, heeft ktllll"len afleiden dat deze 
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clausules de burgerrechtelijke aanspra
kelijkheid van wijlen Bourdouxhe, ver
zekerde van verweerster voor de ver
plichte aansprakelijkheidsverzekering 
waartoe zijn motorrijtuig aanleicling kon 
geven, slechts dekten voor zover hij de 
kabel had geleverd waarmee genoemd 
motorrijtuig door dat van Vervier was 
gesleept, en voor zover Bom·douxhe een 
fout had begaan " in de levering » van 
dit materieel ; 

Overwegende dat bijgevolg wettelijk is 
en geen van de in het middel aangevoerde 
verwijten verdient, de beslissing van het 
arrest dat, aangezien de clausules 3 en 7 
van voormeld contract in werkelijkheid 
een afzonderlijk contract vormden en 
slechts de bovenvermelde beperkte draag
wijdte hadden in zoverre ze betrekking 
hadden op Bmu·douxhe, de dekking clie 
ze aan deze laatste toekenden " de recht
hebbende ... de hoedanigheid van derde 
ten aanzien van de bestuurder Vervier 
niet kon doen verliezen » voor zover 
laatstgenoemde voor de gevolgen van het 
ongeval aansprakelijk was ; 

Dat het middel niet kan worden aan
genomen; 

En overwegende dat de verwerping 
van de voorziening alle belang ontneem_t 
aan de door eiseres aan V ervier betekende 
oproeping in tussenkomst tot bindend
verklaring van het arrest voor alle par
tijen; 

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

25 april 1974. - }e kamer. - Vom·
zitter, de H. Perrichon, raadsheer waar
nemend voorzitter. Ve1·slaggeve1·, 
de H. Capelle. - Gelijkltticlencle conclusie, 
de H. Duchatelet, advocaat-generaal. -
Pleite1·s, de HH. Struye en Dassesse. 

I e KAMER. - 25 april 197 4. 

}o CASSATIEMIDDELEN.- BURGER
LIJKE ZAKEN. - MIDDEL TEN BETOGE 
DAT OP DE OONCLUSIE NIET IS GEANT
WOORTI. - p ASSEND ANTWOORD. -
MIDDEL DAT FEITELIJKE GRONDSLAG 
MIST. 

2o CASSATIEMIDDELEN. - BURGER
LIJKE ZAKEN. - M:rDDEL DAT OP EEN 
VERKEERDE UITLEGGING VAN DE BE-

STREDEN BESLISSING BERUST. -MID· 
DEL DAT FEITELIJKE GRONDSLAG 1\>IIST. 

3° RECHTSVORDERING. - lNDIE
NING VAN GEEN BELANG VOOR DE ElSER. 
- NIET-ONTVANKELIJKHEID. 

I ° Feitelijke g1·onclslag mist het midclel ten 
betoge dat op cle conclttsie niet is ge
antwoonl, als in cle best1·eclen beslis
sing hie1·op passencl is geantwo01·cl (I). 

2° Feitelijke g1;ondslag mist het micldel dat 
op een ve1·lcee1·de ttitlegging van de 
bestTeclen beslissing bentst ( 2). 

3° Een 1'echtsvo1·cle1·ing is niet ontvanlcelijlc 
als de eise1· geen belang heeft om ze in 
te dienen. (Art. 17 G.W.) 

(DE COSTER, T. LIBERT, 
HERBAY EN SPRINGER.) 

ARREST (ve1·taling). 

RET HOF;- Gelet op het bestreden 
vonnis, op 14 maart 1973 in hager beroep 
gewezen door de Rechtbank van eerste 
aanleg te Nijvel; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1773 tot 1778quin
qtties van het B1.ugerlijk W etboek, thans 
47 tot 51 vervat in artikel I van de wet 
van 4 november 1969 op de pacht, 
97 van de Grondwet en 17 van het 
Gerechtelijk Wetboek. 

doo1·dat, na te hebben vastgesteld dat 
eiser pachter was van een weide van 
ongeveer 1 ha. 80 die deel uitmaakte van 
een geheel van onroerende goederen en 
hem in pacht was gegeven door een zekere 
Declaye van wie verweerster Marie Li
bert, zijn weduwe, de enige erfgename is, 
dat deze verweerster bij authentieke 
alde van 20 juli 1967 alle goederen 
aan de verweerder Her bay heeft verkocht 
in weerwil van het recht van voorkoop 
van eiser en dat eiser bij dagvaarcling van 
14 en 18 december 1967 de verweerster 
Libert en de verweerder Herbay heeft 
gedagvaard om in de rechten van deze 
laatste gesteld te worden welke voort
vloeien uit de akte van verkoop van 
.20 juli 1967 voor zover ze betrekking 
heeft op de weide die hij in pacht had, 
het vonnis beslist dat de latere verkoop 

(1) Cass., 15 juni 1973 (A1·1·. cass., 1973, 
biz. 1004). 

(2) Cass., 1 februari 1974, supra, biz. 597. 
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van het goed aan de provincie Brabant 
voldoende is om het recht. van voorkoop 
van eiser uit te sluiten en dat deze laatste 
er geen enkel belang bij heeft in de rech
ten van de eerste koper Her bay te worden 
gesteld uit hoofde van deze verkoop die 
was overgeschreven v66r de in.schrijving 
van zijn eis, om reden dat de provincie 
Brabant, die in het openbaar belang 
handelde, niet verplicht was rekening te 
houden met enig ·recht van voorkoop en 
dat bijgevolg, krachtens het adagium 
« zonder belang, geen rechtsvordering » 
-dat is neergelegd in artikel 17 van het 
Gerechtelijk Wetboek, de vordering van 
eiser niet ontvankelijk was, 

te1·wijl, ee1·ste onde1·deel, naar luid van 
artikel 51, lid I, vervat in artikel I van de 
wet van 4 november 1969, eiser, ·wegens 
de door de rechter vastgestelde misken
ning van zijn recht van voorkoop, het 
recht had in de plaa:ts gesteld te worden 
van de koper, namelijk de verweerder 
Herbay ; naar luid van lid 2 van het
zelfde artikel, de vordering tot indeplaats
stelling ontvankelijk was daar ze was 
ingeschreven op de kant van de over
schrijving van de laatst overgeschreven 
titel, namelijk de alde van verkoop van 
J1et goed aan de provincie Brabant; 

tweede ondenleel, het vonnis niet, zon
.der miskenning van de regel « zonder 
belang, geen recht »die is bekrachtigd bij 
.artikel 17 van het Gerechtelijk Wetboek, 
.heeft kunnen beslissen dat de rechts
vordering van eiser wegens het ontbreken 
van belang niet ontvankelijk was, onder 
.aanvoering dat het goed eigendom ge
worden was van de provincie Brabant 
die niet verplicht was rekening te houden 
met een recht van voorkoop van eiser; 
indien eiser in de rechten van de koper 
H9l·bay was getreden, hij eigenaar en 
geen pachter meer van het litigieuze goed 
zou geworden zijn en ontyankelijk zou 
geweest zijn de nietigheid van de verkoop 
aan de provincie Brabant te pleiten, zodat 
hij kennelijk belang h:;td bij de inde
plaatsstelling ; 

de1·de onde1·deel, eiser in zijn conclusie 
uitdrukkelijk had verwezen naar de over
wegin.gen van het beroepen vonnis die 
hij verklaarde (( als overgenomen te zijn 
beschouwd » ; de eerste rechter onder die 
overwegingen deed gelden « dat niet is 
bewezen dat eiser door de verkoop van 
het goed aan de provincie er geen enkel 
belang bij heeft in de betwiste verkoop 
in de plaats van de koper (Herbay) te 
worden gesteld, dat eiser er integendeel 
belang bij kan hebben om door de gevor-

derde indeplaatsstelling eigenaar van de 
weide te worden, vooral omdat hij als 
pachter geen enkel recht van voorkoop 
behoudt ten aanzien van een openbaar 
bestuur dat koopt in het algemeen 
belang, dat eiser door zijn vordering zijn 
belang doet blijken om als eigenaar over 
het perceel te beschikken, welk belang 
niet als onbestaande kan worden be
schouwd » ; het bestreden vonnis hele
maal niet heeft geantwoord op dit middel 
en aldus artikel 97 van de Grondwet heeft 
geschonden : 

W at het derde onderdeel betreft : 

Overwegende dat het vonnis de rechts
vordering van eiser niet ontvankelijk ver
klaart op grond dat het onroerend goed 
waarop hij zijn recht van voorkoop wilde 
uitoefenen geen eigendom meer was van 
de verweerster Libert en achtereenvol
gens eigendom is geworden van de ver
weerder Herbay, volgens akte van 20 juli 
1967, en van de provincie Brabant, val
gens alde van 23 november 1967; dat 
genoemde provincie deze aankoop heeft 
gedaan om redenen van openbaar nut ; 
dat de akte van 23 oktober 1967 regel
matig is overgeschreven v66r het instellen 
van de rechtsvordering van eiser en, 
derhalve, v66r de inschrijving van die 
vordering op de kant van de betwiste 
alden van verkoop ; dat, om deze reden, 
en krachtens de bepalingen van de arti
kelen 1778sexies, 3°, van het Burgerlijk 
Wetboek en 52, 3°, vervat in artikel I van 
de wet van 4 november 1969 tot wijzi
ging van de pachtwetgeving, de verkoop 
door de verweerder Herbay aan de pro
vincie Brabant aan eiser kan worden 
tegengeworpen, zodat deze laatste aileen 
nog maar« de hem door de wet toegeken
de rechtsvordering tot schadeloosstel
ling » kan instellen ; 

Overwegende dat deze motivering ant
woordt op de conclusie van eiser waarin 
de a.ndersluidende of dam·mee strijdige 
gTonden van het beroepen vonnis als 
overgenomen worden beschouwd; dat dit 
onderdeel van het middel feitelijke 
grondslag mist ; 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat het vonnis, verre van 
de rechtsvordering tot indeplaatsstelling 
van eiser af te wijzen omdat ze niet ont
vankelijk zou zijn bij gebrek aan inschrij
ving van die vordering op de kant van de 
overschrijving van de laatste titel, be
slist dat de oorspronkelijke vordering 
niet ontvankelijk is wegens het ontbreken 
van belang, daar de provincie Brabant 
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het 1itigieuze goed heeft aangekocht om 
voor doe1einden van a1gemeen be1ang te 
worden aangewend ; 

Dat in dit onderdee1 het midde1, dat op 
een verkeerde uit1egging van de bestreden 
beslissing berust, feite1ijke gronds1ag 
mist; 

W at het tweede onderdee1 betreft : 

Overwegende dat het vonnis bes1ist 
dat eiser er geen be1ang bij had in de 
rechten van Herbay te worden geste1d 
daar deze 1aatste het litigieuze goed had 
verder verkocht aan de provincia Brabant 
en hieruit afleidt dat de rechtsvordering 
van eiser niet ontvankelijk is wegens het 
ontbreken van be1ang ; 

Dat a1dus bet vonnis, verre van het 
beginse1 van artike1 17 van het Gerech
telijk W etboek te schenden, daarvan een 
juiste toepassing maakt; 

Dat dit onderdee1 van het midde1 naar 
recht faa1t ; 

En overwegende dat de verwerping 
van de voorziening alle belang ontneemt 
aan de door eiser aan de verweerder 
Springer betekende oproeping in tussen
komst tot bindendverldaring van het 
arrest voor alle partijen ; 

Om die redenen, verwerpt de yoorzie
ning en de oproeping in tussenkomst ; 
veroordee1t eiser in de kosten. 

25 april 1974. - 1e kamer. - Voo?· 
zitte?·, de H. Perrichon, raadsheer waar
nemend voorzitter. Ve1·slctggeve1·, 
de H. Capelle. - Gelijklnidende conclttsie, 
de H. Dnchate1et, advocaat-generaal. 
Pleite1·s, d e HH. Struye, Bayart en 
DeBruyn. 

1e KAMER. - 26 april1974. 

1o VERZEKERINGEN. - LA.NDVER
ZEKERINGEN. - AA.NSPRA.KELIJKHEIDS
VERZEKERING. - VERZEKERA.A.R DIE 
RET SLA.CRTOFFER VA.N EEN ONGEVA.L 
SCRA.DELOOS REEFT GESTELD. - lNDE
PLAA.TSSTELLING KRA.CRTENS OVEREEN· 
KOMST IN DE RECRTEN VA.N RET 
SLA.CRTOFFER TEGEN DE VOOR RET 
ONGEVA.L A.A.NSPRA.KELIJKE DERDE. -
DRAA.GWIJDTE EN 01\'IYA.NG VA.N DEZE 
INDEPLA.A.TSSTELLING. 

2o INDEPLAATSSTELLING. - PER
sooNLIJKE INDEPLAA.TSSTELLING. 
lNDEPLA.A.TSSTELLING KRA.CHTENS' · 
OVEREENKOl\iST VA.N DE VERZEKERA.A.R, 

DIE RET SLA.CHTOFFER VA.N EEN ONGE
VA.Ij SCHA.DELOOS REEFT GESTELD, IN 
DE RECHTEN VA.N DIT SLA.CRTOFFER 
TEGEN DE AA.NSPRA.KELIJKE DERDE.
DRAA.GWIJDTE EN OMVA.NG VA.N DEZE 
INDEPLAA.TSSTELLING. 

3° WETTEN EN BESLUITEN.- ToE
PASSING IN DE TIJD. - ARTIKEL 1351 
VA.N RET BURGERLIJK WETBOEK VER· 
VANGEN DOOR ARTIKEL 23 VA.N RET 
GERECHTELIJK WETBOEK. - BEPALING 
VA.N TOEPA.SSING OP DE RECHTSVORDE· 
RINGEN Dill SINDS 1 JA.NUARI 1969 ZIJN 
INGESTELD. 

4° RECHTERLIJK GEWIJSDE. 
BURGERLIJKE ZA.KEN. - GEZA.G VAN 
RET RECHTERLIJK GEWIJSDE. -
RECHTSVORDERING INGESTELD SINDS 
1 JA.NUARI 1969. - ARTIKEL 23 VA.N 
RET GERECHTELIJK WETBOEK TOE
PASSELIJK, lVIET UITSLUITING VA.N ARTI
KEL 1351 VA.N RET BURGERLIJK WET
BOER. 

5° RECHTERLIJK GEWIJSDE. 
BURGERLIJKE ZA.KEN. - GEZA.G VA.N 
RET RECRTERLIJK GEWIJSDE. - GEZA.G 
DA.T NIET ALLEEN GELDT VOOR DE PAR· 
TIJEN BIJ DE RECRTERLIJKE BESLIS
SING, DOOR OOK VOOR DillGENEN DIE 
IN HUN RECHTEN ZIJN GETREDEN. 

1° en 2°. De vm·zelee1·am· van de btt?·ge?·
?'echtelijlee aanspmleelijleheid, die het 
slachtojje?' van een ongeval schadeloos 
heeft gesteld en die lc?·achtens ove?·een
lcomst in de 1·echten is get1·eclen van het 
slachtojje?' tegen de voo1· het ongeval aan
spmleelijlee denle, lean geen ande1·e 
1·echten nitoefenen clan die wellee dit 
slachtojje1· zelj wegens die schacle tegen 
de aanspmleelij lee clenle had lcttnnen 
doen gelclen; deze laatste lean cle1·halve 
tegen de ?'echtsvm·cle?·ing van de in de 
1·echten get1·eden ve1·zelce1·aa1· de venvee1·
middelen en excepties, met inbeg1·ip van 
de exceptie van het gewijsde, aanvoe1·en 
die hij aan de 1'echtsvonle1'ing van het 
slachtojje1· had lmnnen tegenwe1'JJen (1). 
(Art. 1250, 1° B.W.; art. 23 G.W.) 

3° en 4° A1·tilcel 1351 van het Btt1'ge1'lijk 
Wetboelc wenl vanaj 1 · .ianum·i 1969 
opgeheven en ve1·vangen doo1· m·tilcel 23 
van het Ge?'echtelijlc Wetboelc, zodat deze 
laatste beJJaling van toepassing is met 
uitslttiting van de ee1·ste wannem· de 

(1) lVIen raadplege cass., 21 juni 1971 (A?T. 
cass., 1971, blz. 1055) en noot 1, b lz. 1056. 
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nieuwe ?'echtsvoTde?·ing sinds 1 janua?'i 
1969 wm·d ingesteld (1). (Art. 2 B.W.; 
art. 2-22 wet van 10 oktober 1967; 
artt. 1-1o en 3-26° k.b. van 4 novem
ber 1968.) (Impliciete oplossing.) 

5o Het gezag van het 1'echte1·lijk gewijsde 
in bu1·ge1'lijke zaken geldt niet alleen 
voo1· de pm·tijen bij de ?'echteTlijke be
slissing, doch oolc voo1· diegenen die in 
hun 1·echten zijn get1·eden (2). (Art. 23 
G.W.; artt. 1249 tot 1259 B .W.). 

(RENARD EN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 
«SOCIETE SUISSE D'ASSURANCES CONTRE 

LES ACCIDENTS A WINTERTHUR,, T. 

NAAllfLOZE VENNOOTSCHAP « DE BEL

GISCHE BIJSTAND ll,) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 1 juni 1972 door het Hof van 

' beroep te Luik gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
·ding van de artikelen 1121, 1134, 1135, 
1165, 1249, 1250, 1°, 1251, 1316, 1350, 3°, 
1351, 1352 van het Burgerlijk Wetboek, 
23, 24, 25, 26, 27 van het Gerechtelijk 
Wetboek en 97 van de Grondwet, 

dom·dat, na te hebben vastgesteld dat 
de door het gemeentebestuur van Peer 
bij verweerster onderschreven polis geen 
« verzekeringswet-polis " is, doch een 
overeenkomst waarin partijen zich ak
koord verklaren de voordelen van de wet 
op de arbeidsongevallen uit te breiden 
tot het gemeentepersoneel dat niet onder
·worpen is aan deze wet, en dat verweer
ster haar eigen schuld vereffent wanneer 
zij de in het ·verzekeringscontract bepaal
de vergoedingen uitbetaalt, het arrest 
het vonnis van de eerste rechter betref
fende de eis tot tussenkomst en tot vrij
waring wijzigt en de eiseressen (ver
weersters in vrijwaring) solidair veroor
deelt om aan verweerster (eiseres tot 
vrijwaring) 133 .333 frank met de wette
lijke intresten sinds de dag van de conso
lidatie (2 oktober 1965) en de kosten van 
de eis tot vrijwaring te betalen op de 
gronden dat artikel 10 van de polis een 
contractuele subrogatie voorzien heeft, 

(1) J\'[en raadplege cass., 18 maart 1971 
(.Arr. cass., 1971, blz. 692) en de noot 1, 
blz. 693 ; H et ?'echtm·lijlc gewijsde en het Geuch
telijk W etboek, rede uitgesproken ter plechtige 
zitting van bet Hof van 1 september 1971, 

dat het vonnis van de Correctionele 
Rechtbank te Hasselt van 9 januari 1969, 
hetwelk definitief uitspraak deed betref
fende de eis van het slachtoffer Loenders 
tegen beklaagde Renard (thans eerste 
eiseres) en de eis wegens materiele schade 
spruitende uit de blijvende ongeschikt
heid van 40 t.h. afgewezen heeft, aan ver
weerster niet tegenstelbaar is, gezien de 
relativiteit van het gezag van gewijsde, 
dat verweerster, die ten gevolge van haar 
eigen contractuele verplichtingen aan 
het slachtoffer uitbetalingen gedaan 
heeft, ingevolge de subrogatie het recht 
bezit tegen de veroorzaker van het on
geval een vordering in te stellen tot ver
goeding van haar schade, in zoverre zij 
bewijst dat hij die de onrechtmatige daad 
heeft begaan op grand van het gemeen 
recht (le door haar uitgekeerde sommep. 
verschuldigd was, dat de indeplaatsstel
ling geen afbreuk doet aan dit principe, 
wijl vermeld vonnis aan verweerster niet 
tegenstelbaar is, en dat, gelet op de hoge 
graad van de blijvende werkonbekwaam
heid van het slachtoffer (40 t .h.), de ma
teriele schade die voor het slachtoffer 
daaruit voortvloeit naar gemeen recht 
geraamd wordt op 200.000 frank en aldus, 
gezien de verdeling van de verantwoor
delijkheden, verweerster recht heeft op 
twee derden van 200.000 fran.k, 

tenvijl, ee1·ste ondenleel, het arrest, hoe
wei het de gekritiseerde beslissing stecmt 
op een beweerde contractuele subrogatie 
van verweerster in de rechten van het 
slachtoffer tegen eerste eiseres, die aan
sprakelijk werd bevonden voor twee 
derden van. het ongeval en van de scha
delijke gevolgen daarvan, evenwel de 
aanwezigheid ten deze niet heeft vast
gesteld van de voorwaarden die volgens 
artikel 1250, 1°, van het Burgerlijk Wet
hoek noodzakelijk zijn voor het tot 
stand komen van een indeplaatsstelling 
bij overeenkomst, en het trouwens val
gens de gegevens van de zaak vaststaat 
dat het slachtoffer in bedoelde subrogatie 
niet wettig heeft kunnen toestemmen 
vermits uit het vom1is van 9 januari 1969 
van de correctionele rechtbank, dat defi
nitief besliste over de burgerlijke verde
ring van het slachtoffer tegen eerste 
eiseres, blijkt dat meergemeld slachtoffer 
wegens zijn blijvende invaliditeit van 
40 t.h. generlei materiele schade had 

blz. 33-34 en de noten 119 tot 123. Ten deze 
wercl de rechtsvorclering ingestelcl op 3 no 
vember 1970. 

(2) Zie de noot op voorgaande bladzijde. 
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ondergaan noch in de toekomst zou onder
gaan, en dat het slachtoffer derhalve geen 
recht had, op basis van het gemeen recht, 
op schadevergoeding wegens beweerd uit 
dien hoofde geleden materiele schade 
(schending van de artikelen 1121, 1134, 
1135, 1165, 1249, 1250, 1°, 1251 van het 
Burgerlijk Wetboek en 97 van de Grand
wet); 

tweede onde1·deel, voormeld vonnis van 
de Correctionele Rechtbank te Hasselt, in 
zoverre het over de burgerlijke vordering 
van het slachtoffer jegens eerste eiseres 
uitspraak deed, kon worden tegengewor
pen aan verweerster, handelende als bij 
overeenkomst in de rechten van_ het 
slachtoffer jegens eerste eiseres getreden 
persoon, en om dezelfde reden gezag van 
rechterlijk gewijsde ten opzichte van 
verweerster bezat, in zoverre het beslist 
had dat het slachtoffer generlei materiele 
schade heeft ondergaan uit hoofde van 
zijn blijvende in.validiteit van 40 t.h. en 
dat het deswege geen recht heeft op enige 
schadevergoeding ten laste van eerste 
eiseres, zodat het arrest, door op diezelfde 
pun ten verschillend te beslissen en daarna 
de eiseressen op de rechtsvordering tot 
vrijwaring van verweerster te veroorde
len, het gezag van het rechterlijk gewijsde 
miskent van de beslissing die voorheen 
over hetzelfde voorwerp door het vonnis 
van 9 januari 1969 van de Correctionele 
Rechtbank te Hasselt was gewezen 
(schending van de artikelen 1316, 1350, 
3°, 1351, "1352 van het Burgerlijk Wet
hoek, 23, 24, 25, 26, 27 van het Gerechte
lijk Wetboek en 97 van de Grondwet) 

Wat ·het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat verw!'Jerster, die een 
verzekeringspolis tegen ongevallen ten 
behoeve van het personeel van een ge
meente had afgesloten, op grond van die 
overeenkomst werd veroordeeld bepaalde 
sommen aan een lid van dit personeel te 
b9talen tot vergoeding van de door dat lid 
geleden materiele schade wegens een 
blijvende arbeidsongeschiktheid van 40 
t.h. tengevolge van een ongeval waarvoor 
eerste eiseres gedeeltelijk aansprakelijk 
werd verklaard ; 

Overwegende dat het arrest de door 
verweerster tegen eerste eiseres en tegen 
haar verzekeraar, tweede eiseres, inge
stelde eis tot vrijwaring gegrond ver
klaart en de eiseressen veroordeelt tot 
terugbetaling, in verhoucling tot de aan.
sprakelijkheid van eerste eiseres, van de 
door verweerster aan het slachtoffer uit
gekeerde sommen uit hoofde van voor
melde materiele schade ; 

Overwegende dat de eiseressen als ver
weer tegen die eis tot vrijwaring het gezag 
van het gewijsde hebben ingeroepen van 
een vonnis van 9 januari 1969 van de 
Correctionele Rechtbank te Hasselt, dat, 
uitspraak doende over de burgerlijke 
vordering van het slachtoffer tegen de 
eiseressen strekkende tot vergoecling van 
de geleden schade, besliste dat het geen 
materiele schade tengevolge van zijn blij
vende arbeidsongeschiktheid van 40 t.h. 
had geleden en dat het volstond voor 
die arbeidsongeschiktheid een vergoeding 
voor morele schade toe te kennen ; 

Overwegende dat, na vastgesteld te 
hebben dat de verzekeringsovereenl~omst 
niet gesloten werd met inachtneming van_ 
de wet op de arbeidsongevallen, die niet 
van toepassing was, en dat verweerster
haar eis tot vrijwaring op een contrac
tuele subrogatie steunde, het arrest be

-slist dat, wegens de relativiteit van het 
gezag van het rechterlijk gewijsde in bur
gerlijke zaken, de eiseressen voormeld 
vonnis van 9 januari 1969 aan verweerster 
niet Tnogen tegenstellen ; 

Overwegende dat de verzekeraar, die 
ter uitvoering van een verzekeringsover
eenkomst de door het slachtoffer van een 
ongeval geleden schade betaalt en die 
tegen de derde die voor het ongeval aan
sprakelijk is optreedt als krachtens die 
overeenkomst in de rechten van het 
slachtoffer getreden, geen andere rechten 
kan uitoefenen dan die welke dit laatste 
zelf uit hoofde van. die schade tegen de 
aansprakelijke derde had kunnen uit
oefenen '; 

Overwegende derhalve dat de aan
sprakelijke derde tegen de rechtsvorde
ring van de in de rechten getreden ver
zekeraar aile verweermiddelen en excep
ties kan aanvoeren die hij aan de per
soonlijke rechtsvordering van het slacht
offer had kmmen tegenwerpen; 

Overwegende dat daaruit volgt dat de 
eiseressen, bij toepassing van artikel 23 
van het Gerechtelijk Wetboek, de excep
tie van het door het vonnis van 9 januari 
1969 tegen verweerster gewijsde konden 
opwerpen; 

Dat het onderdeel gegrond is ; 

On1 die redenen, en zonder acht te 
slaan op het eerste onderdeel van het 
middel, dat geen ruimere cassatie kan 
meebrengen, vernietigt het bestreden 
arrest, in zovene het uitspraak doet over 
de eis tot vrijwaring van verweerster 
tegen de eiseressen en over de kosten van 
die eis ; beveelt clat van clit arrest melcling 
zal worden gemaakt op de kant van de 
gei:leeltelijk vernietigde beslissing ; houdt 
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de kosten aan opdat erover door de 
feitenrechter zou worden beslist; verwijst 
de aldus beperkte zaak naar het Hof van 
beroep te Brussel. 

26 april 1974. - 1e kamer. - Voa1'
zittm·, Ridder Rutsaert, voorzitter. -
Ve1·slaggeve1·, de H. Meeus. - Gelijk
luidende conclusie, de H. P. Mahaux, 
eerste advocaat-generaal. - Pleitm·, de 
H. DeBruyn. 

1 e KAMER. - 26 april 197 4. 

1 o REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. - BURGERLIJKE 
ZAKEN. - UITLEGGING. - REDENEN 
DIE ELKAAR :MOETEN UITLEGGEN. 

2o ONTEIGENING TEN ALGEME
NEN NUTTE. - SCHADE TEN GEVOL
GE VAN HET GEBRUIK WAARTOE DE 
ONTEIGENAAR HET ONTEIGEND ON
ROEREND GOED BESTEl\iT. - SCHADE 
DIE GEEN AANLEIDING GEEFT TOT EEN 
ONTEIGENINGSVERGOEDING. 

1 o De 1·edenen van een beslissing moeten 
ellcaa1· ttitleggen; m· is noch tegenst1·ij
digheid noch dubbelzinnigheicl wannee1· 
ze, onde1'ling ve1·geleken, de jttiste ge
dachte van de 1'echte1· wee1·geven (1). 
(Art. 97 Gronclwet). 

2o De schade die voo1· de onteigende voo?·t
vloeit uit het gebntik waa1·toe de ont
eigenaa?' de onteigende g1·ond besternt 
en die aan alle ornwonenden wo1·dt ve1'-
001'Zaalct, geejt geen aanleiding tot een 
ve1·goeding wegens onteigening ten a.lge
rnenen mttte (2). (Art. ll Grondwet). 

(NAA:MLOZE VENNOOTSCHAP « Il\fi'ORTA
TION DE BOIS, ANCIENNEl\iENT SNAU-

(1) Cass ., 2 december 1971 (A1'1', cass., 1972, 
biz. 323). 

(2) Cass., 28 april 1927 (Bull. en PAsrc., 
1927, I, 216); men raadplege Rep. pmt. 
d1·oit belge, v 0 Exp1'0p1·iation pott1' cause d'uti
lite pttbliqtte, nr. 780; Les Novelles, Lois politi
ques et administratives, L'exp1·op1·iation pott!' 
cause d'tttilite pttblique, m·s. 590 en v lg. ; FER-
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'VAERT », T. BELGISCHE STAAT, l\iiNIS" 
T:JDR VAN OPENBARE WERKEN.) 

ARREST. 

RET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest, op 22 juni 1972 door het Hof van 
beroep te Gent gewezen; 

Over h et eerste middel, ... 

Dat het middel, dat op een verkeerde 
interpretatie van het arrest berust, fei
telijke grondslag mist ; 

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

do01·dat het arrest tegelijkertijd beslist, 
enerzijds, dat de onteigencle terreinen 
« een aanzienlijke· meerwaarcle hadden 
verlu·egen doordat ze gelegen waren aan 
een door de stad Oostende ontworpen 
brede laan en dat, wegens de steeds uit
breidende urbanisering van de omgevende 
wijken, mocht verwacht worden dat 
binnen een afzienbare tijd de ontworpen 
laan tach zou aangelegd worden en appel
lante (thans eiseres) haar verkavelings
plannen dan verder zou kunnen uitvoe
ren », en, anderzijds, dat het antwerp 
van deze zelfde laan « ten tijde van de 
onteigening niet kan beschouwd worden 
als ingelijfd bij de openbare wegenis » 
en dat « er oak geen aanwijzingen be
stonden dat die inlijving in een zeer 
nabije toekomst zou gebeuren », meer in 
het bijzonder verduidelijkend, wat de 
innemingen 3, 4, 5 en 6 betreft, dat 
« hoewel ze gtmstig gelegen waren aan het 
reeds gedeeltelijk aangelegd gedeelte van 
de Elisabethlaan, dit voordeel tach nag 

.gedeeltelijk geneutraliseerd was door de 
onzekerheid omtrent het tijdstip waarop 
de laan verder zou uitgerust worden en 
appellante haar verkavelingsplannen zou 
kunnen voort uitvoeren », en, wat de 
innemingen betreft die een 6 meter brede 
strook vormen ten no01·den van de be
staancle rooilijn, dat « er rekening client 
mede gehouden te worden dat de laan 
aldaar nag geen begin van uitvoering had 

aos en SALLES, E xp1·op1·iation et evalttation 
des biens, 1969, nrs . 489 en 490. Het Hof heeft 
n.iet moeten zeggen of de b edoelde schade 
aanleiding kan geven tot een billijke en pas
sende schadeloosstelling wegens burenhinder 
(men raadplege cass., 6 april 1960, tweede 
arrest, Bull. en PAsrc., 1960, I, 932). 
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gekregen en die uitvoering alsook de 
verdere verkaveling van de aanpalende 
percelen van de appellante in de nabije 
toekomst nog niet te verwachten was n, 

te1·wijl het tegenstrijdig is te beslissen, 
enerzijds dat men er zich kon aan ver
wachten dat de vooropgestelde laan 
binnen een afzienbare tijd zon aangelegd 
worden, aldns de nitvoering van het door 
eiseres opgevatte verkavelingsplan mo
gelijk makend, en anderzijds dat de aan
leg van deze laan evenals het verk~;~.velen 
van. de belendende percelen niet zouden 
plaatsgrijpen in een nabije toekomst, 
zodat het arrest, door op tegenstrijdige 
motieven gesteund te zijn, niet adequaat 
gemotiveerd is : 

Overwegende dat, gelet op zijn con
text, het arrest zonder tegenstrijdigheid 
heeft kunnen beschouwen, enerzijds, dat 
het aanleggen van een laan bi:nnen af
zienbare tijd kan verwacht worden en, 
anderzijds, dat znlks :niet in een nabije 
toekomst zal plaatsgr:ijpen ; 

Dat het middel feitehjke gro:ndslag 
mist; 

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

Dat het middel niet kan worden aan
genOinen; 

Over het vierde middel , afgeleid uit 
de schendi:ng van de artikelen ll en 97 
van de Grondwet, 

doonlat, nu eiseres in conclusie had in
geroepen dat het doel in ftmctie waarvan 
haar toebehorende terreinen waren ont
eigend, namelijk de omvorming van de 
Elisabethlaan in een verlengstuk van de 
autosnelweg Brussel-Ooste:nde, recht
streeks tot gevolg had elke nitweg op deze 
nienwe weg te verhinderen en daardoor 
eiseres te verplichten aan. de stad Oosten
de de zate van de bijkomende dienst
wegen kosteloos af te staan om die toe
stand te verhelpen, en bovendien de 
kosten van wegenis en van. bestrating te 
dragen, het arrest, zonder te betwisten 
dat het verlies van de goederen die 
de zate van de terreinen van de bij
komende · straten vertegenwoordigden 
een rechtstreeks gevolg van de ont
eige:ning nitmaakte, beslist, enerzijds, 
dat « appellante (thans eiseres) v66r de 
onteigening geen recht van toegang bezat 
en dns ook geen vergoeding kan eisen 
voor het niet bestaan van dat recht na de 
onteigening n en, anderzijds, dat indien 

« 1nen zou kunnen aanvoeren dat, hoe 
dan ook, de toestand v66r de onteigening 
zo was dat de aanpalenden mochten ver
wachten dat de toegangsmogelijkheden 
naar de aan te leggen Elisabethlaan niet 
zonden beperkt worden n, er met dit 
voordelig element werd rekening gehou
den bij het bepalen van de waarde van 
de innemingen, daar d eze . werd be
schouwd volgens de waarde van de op 
eisingen v66r d e onteigening, 

tenvijl, ee?·ste ondenleel, het arrest aldns 
niet antwoordt op h et in conclnsie nit
gewerkt middel waarin eiseres inriep dat 
zij recht had op een billijke schadeloos
stelling, niet om het verlies te vergoeden 
van een recht van toegang tot de Elisa
bethlaan, maar wel om het verlies van 
terreinen te vergoeden clie de zate uit
maken van d e bijkomende dienstwegen 
die eiseres verplicht was te laten aan 
leggen ten gevolge van de onteigening 
(schending van artikel 97 van de Grand
wet); 

tweecle onde?·deel, het arrest, zonder te 
betwisten dat het verlies van terreinen 
tot zate van de bijkomende clienstwegen 
clienende een rechtstreeks gevolg van de 
onteigening uitmaakte, maar door te 
weigeren nit chen hoofde aan eiseres een 
schadeloosstelling toe te kennen, de 
grondwettelijke regel heeft miskend in 
artikel 11 van de Grondwet vervat, val
gens welke elke van zijn eigendom ont
eigende persoon een billijke schadeloos
stelling moet ontvangen, dit wil zeggen 
een vergoeding die hem voor het geheel 
van de schade, die het gevolg is van de 
onteigening, schadeloos stelt (schending 
van artilcel 11 van de Grondwet) : 

Overwegende dat eiseres in conclusie 
aanvoerde, zoals het arrest het vaststelt, 
dat de onteigening doorgevoerd werd met 
het doel een weg van snel verkeer te 
maken van een laan die oorspronkelijk 
als weg van lokaal verkeer was ontwor
pen, dat wegens het kenmerk >tan die 
weg van snel verkeer de rechtstreekse 
toegang met auto's naar de aanpalende 
percelen verboden was en dat om die 
toestand te verhelpen zij ertoe genoopt 
werd een « clienstweg of backstreet n aan 
te leggen, wat voor haar het verlies 
betekende van de waarde van de zate 
van deze weg, verlies dat rechtstreeks 
uit de onteigening voortvloeide en diencle 
vergoed te worden ; 

Overwegende dat het arrest, in verband 
met die conclusie, beschonwt dat geen 
eigenaar het recht bezit om van de over
heid, die een autosnelweg dwars door zijn 



-931-

eigendommen ontwerpt, te eisen dat hem 
een toegang voor auto's zal toegestaan 
worden, dat vergoeding wel kan ver
schuldigd zijn voor het afschaffen of ver
minderen van bestaande toegangsmoge
lijkheden maar dat ten deze de oorsl?ron
kelijk ontworpen laan nog met blJ de 
openbare wegenis was ingelijfd, zodat 
eiseres v66r de onteigening geen recht 
van toegang bezat en dus ook geen ver
goeding kan eisen voor h~t n~et bestaan 
van dat recht na de onte1genmg; 

Overwegende dat het arrest aldus 
duidelijk te kennen geeft dat de schade 
waarvan eiseres vergoecling vraagt, we
gens het verlies van de waarde van de 
zate van de op de aanpalende percelen 
aan te leggen weg, geen gevolg is van _ de 
onteigening zelf maar van de bestemmmg 
die aan de onteigende gronden wordt 
gegeven en dat voor een dergelijke schade 
de eigenaar geen recht heeft op een 
onteigeningsvergoeding ; 

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

Dat het middel niet kan worden aan
genomen; 

Over bet vijfde middel, afgeleid uit de 
schencling van de artikelen ll en 97 van 
de Grondwet, 

do01·dat eiseres de veroordeling van 
verweerder had geiiist tot een afzonder
lij.ke vergoeding, bestemd om de minder
waarde te compenseren geleden door de 
terreinen, die haar eigendom bleven na 
de onteigening, daar deze terreinen voor
taan aan een autosnelweg paalden, en 
doordat het arrest beslist dat " uit wat 
hierboven sub 4° werd uiteengezet ook 
volgt dat appellante (thans eisere's) g~en 
aanspraak .kan maken op vergoedmg 
weo·ens allerlei hinder, zoals lawaai, stof 
en b dies rneer, voortspruitend uit het 
gebruik van de Elisabethlaan als snelle 
verkeersweg », 

te1·wijl, ee1·ste onde1·deel, deze verwijzing 
naar de sub 4° hernomen motieven van 
het arrest van elke relevantie ontdaan en 
volstrekt inadequaat voorkomt, aange 
zien de aldus beoogde motieven van het 
arrest uitsluitend betrekking hebben op 
het nadeel dat voortvloeit uit de beroving 
van een toegangsweg tot de in autosnel
weg omgevormde Elisabethlaan, en der
halve geen verband houden met de schade 
veroorzaakt door de overige ongemak.ken 
eigen aan de nabijheid van een dergelijke 
baan voor snel ver.keer, zoals het lawaai 
en het stof, op dergelijke wijze dat deze 
inadequate motivering gelij.kstaat met 

een gebrek aan motieven (schending van 
artikel 97 van de Grondwet); 

tweede oncle?·deel, indien deze verwijzing 
naar de bedoelde motieven sub 4° moest 
ge"interpreteerd worden in deze zin dat, 
naar de mening van de feitenrechter, een 
vergoeding enkel kan verschuldigd zijn 
voor de verdwijning of de vermiildering 
van voordelen eigen aa:n. een bestaande 
toestand, en dat, in elk geval. bij de 
waardering van de onteigende goederen 
met deze voordelen zou rekening gehou
den zijn, in de mate waarin eiseres kon 
verhopen dat de aanleg van de Elisabeth
laan zich zou voordoen in zulkdanige 
omstandigheden dat deze dergelijke voor
delen zou vertonen, toch blijft vaststaan 
dat, door deze interpretatie, het arrest 
willekeurig eiseres het recht op een ver
goecling ontkent, die de algeheelheid van 
de door de on teigening veroorzaakte 
schade zou vergoeden, daar, enerzijds, de 
omstandigheid dat de aanleg van de 
Elisabethlaan nog niet was ondernomen 
over de gause breedte v66r de onteige
ning, en de1·halve nog niet was ingelijfd 
bij de openbare wegenis, zonder invloed 
was op de toestand van de terreinen die 
na de onteigening eigendom van eiseres 
bleven en haar dus niet het recht ontnam 
op een schadeloosstelling omwille van de 
door de feitenrechter niet betwiste , min
derwaarde, door deze terreinen ondergaan 
gezien de nabijheid van· een autosnelweg, 
en, anderzijds, de bepaling van de waarde 
van terreinen, die onteigend worden, op 
een waarde die rekening houdt met de 
voordelige toestand zoals deze langs een 
gewone verkeersweg kon worden ver
hoopt, niet de minderwaarde compenseert 
die bet resterend gedeelte van de terreinen 
dat eigendom van eiseres blijft aantast, 
en die aan de nabijheid van een auto
snelweg te wijten is (schending van arti
kel ll van de Grondwet) : 

Overwegende dat eiseres in conclusie 
deed gelden dat, ten gevolge van de o:nt
eigening, de overblijvende gronden, die 
voortaan aan een weg van groot verkeer 
palen, een groot deel van hun waarde 
hadden verloren onder meer wegens het 
lavvaai en het stof die een baan van groot 
verkeer kenmerken ; 

Overwegende dat, door te verwijzen 
naar zijn redenen in verband met de door 
eiseres gevraagde vergoeding wegens het 
aanleggen van een dienstweg, het arrest 
duidelijk te kennen geeft, zoals uit het 
antwoord op het vierde middel blijkt, 
dat eiseres geen recht op een onteige
ningsvergoecling heeft : wegens allerlei 
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hinder, zoals lawaai en stof, voortsprui
tende uit het gebruik van de aangelegde 
laan als snelle verkeersweg, omdat die 
schade geen gevolg is van de onteigening 
zelf maar van de bestemming die aan de 
onteigende gronden wordt gegeven ; 

Dat het arrest aldus een passend ant
woord op de conclusie van eiseres ver
strekt en zijn beslissing wettelijk recht
vaardigt; 

Dat het middel niet kan worden aan
genomen; 

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

26 april 1974. - 1e kamer. - Voo?'
zitte~·, Ridder Rutsaert, voorzitter. -
Ve1·slaggeve1', de H. Meeus. - Gelijlc
luidende conch~sie, de H. P. Mahaux, 
eerste advocaat-generaal. Pleite1·s, 
de HR. Van Ryn en Fally. 

1 e KAwiER. - 26 april 1974. 

1° VERZEKERINGEN.- VERPLICHTE 

AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING IN
ZAKE MOTORRIJTUIGEN. - AANSPRA
KELIJKHEID VAN HET GEli!IEENSCHAP
PELIJK MOTORW AARBORGFONDS. 
AANGIFTE VAN HET ONGEVAL BIJ HET 
FONDS EN INGEBREKESTELLING VAN 
DIT FONDS. - WIJZE WAAROP DIT GE

SCHIEDT. 

2° VERZEKERINGEN. - LANDVERZE
KERINGEN. lNDEPLAATSSTELLING 
VAN DE VERZEKERAAR IN DE RECHTEN 
VAN DE VERZEKERDE.- VOORWAARDE. 

3° RECHTERLIJK GEWIJSDE. 
GEZAG VAN HET GEWIJSDE. - BEGRIP 
EN GEVOLGEN. 

4° CASSATIE. - OMVA!.'W. - BURGER
LIJKE ZAKEN. - BESLISSING W AARBIJ 
DE BESTUURDER VAN EEN MOTORRIJ
TUIG ALLEEN AANSPRAKELIJK VER-

(1) Raadpl. cass., 10 december 1973, supra, 
blz. 405; DE PAGE, d. III, nr. 88, 1° : de 
ingebrekestelling impliceert niet noodzakelijk 
een aanmaning. 

(2) Raadpl. cass., 21 oktober en 22 novem
ber 1965 (Bull. en PAsrc., 1966, I, 240 en 384); 
L. FREDERICQ, Tmite de d1·oit commercial belge, 

KLAARD WORDT VOOR EEN ONGEVAL.
RECHTER DIE ONWETTELIJK BESLIST 

HEEFT DAT DE BESTUURDER VAN HET 
ANDERE VOERTUIG GEEN ENKELE FOUT 
HEEFT BEGAAN. CASSATIE DIE 
ZICH NIET UITSTREKT TOT HET BE-

. SCIDKKENDE GEDEELTE VOLGENS HET
WELK DE EERSTE BESTUURDER EEN 
FOUT HEEFT BEGAAN WAARVOOR HIJ 
AANSPRAKELIJK IS. 

5° CASSATIE. - OMVANG.- BURGER
LIJKE ZAKEN. - BESLISSING WAARBIJ 
DE BESTUURDER VAN EEN MOTORRIJ
TUIG ALLEEN AANSPRAKELIJK VER
KLAARD WORDT VOOR EEN ONGEVAL. 
- RECHTER DIE ONWETTELIJK BESLIST 
HEEFT DAT DE BESTUURDER VAN HET 
ANDERE VOERTUIG GEEN ENKELE FOUT 
HEEFT BEGAAN. CASSATIE DIE 
ZICH NIET UITSTREKT TOT HET BE
SCIDKKENDE GEDEELTE VOLGENS HET

WELK DE EERSTE BESTUURDER EEN 
FOUT HEEFT BEGAAN WAARVOOR HIJ 
AANSPRAKELIJK IS. 

1° Het lconinlclijlc besz~~it van 5 janum·i 
1957 tot bepaling van de toelcennings
voo1'wam·den en van de omvang van de 
1·echten van de benadeelden· tegenove1· het 
Gemeenschappelijlc JJII oto1·waa1' bo?·gfonds 
bepaalt wel de te1·mijn wam·binnen het 
ongeval bij dit Fonds moet wonlen aan
gegeven en het in geb1·elce moet wo1·den 
gesteld tot ~~itvoe1·ing van zijn ve1·plich
tingen, doch stelt de vonn van deze ve?·
lclm·ing en van deze ingeb1·elcestelling 
niet vast (1). 

2° I)e ve1·zelce1·aa1' t·reedt in de 1·echten van 
de ve1·zelce1·de wannee1· hij de do01· de 
ve1·zelce1·cle geleden schade heeft betaald, 
ongeacht of hij daa1·toe al dan niet ge
houden was (2). (Art. 22 wet van 11 juni 
1874.) ' 

3° Hoewel de 1'echte1·lijlce beslissingen, 
wellce voo1· gezag van gewijsde in aan
me?·lcing lcomen, dit gezag hebben van 
zod1·a zij gewezen zijn, ve1·dwijnen de 
gevolgen van dit gezag van gewijsde 
echtm· wannee1· de beslissing gewijzigd 
of vemietigcl wo1'dt (3). (Artt. 23 en 24 

d. III, nr. 264; J. VAN RYN en J. HEENEN, 
P1·incipes de d1·oit commercial, d. IV, m·s. 2480, 
2523 en 2529 ; l\1. PICARD en A. BESSON, Les 
asstwances tm·,·est,·es en d1·oit franga·is, d. I, 
nrs. 327 en 335. 

(3) Raadpl. Het 1'echte1·lijk gewijsde en het 
Gerechtelijlc W etboek, rede uitgesproken ter 
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G.W.; algemeen beginsel van het gezag 
van gewijsde in strafzaken.) 

4o Wannee1· een beslissing, die de bestttU?'
de?' van een moton·ijtuig alleen aansp?·a
kelijk vm·lclaa?·t voo1· de gevolgen van 
een ongeval, w01·dt ve1·nietigd omdat de 
?'echte?' onwettelijk heeft beslist dat de 
bestttu1·de1· van het ande?'e moto?'1'ijtuig 
geen fottt heejt begaan, st·rekt de _ve?·nie
tiging zich niet ttit tot het besch~kkende 
gedeelte volgens hetwelk de em·ste be
stutwde?· een jout heejt begaan Waa?'VOO?' 
hij aanspmkelijk is (1). 

5o Wannee1· een beslissing, die de bestutt1'
de?' van een moto?'1'ijtttig alleen aansp?·a
kelijk ve1·klaa1·t voo1· de gevolgen van een 
ongeval, wonlt ventietigd omclat de 
?'echte?' onwettelijk heejt beslist dat de 
bestttu1·de1· van het ande1·e 1·ijtuig geen 
fout heeft begaan, st1·elct de ventietiging 
zich niet uit tot het beschiklcencle gecleelte 
waa1·in het beclmg van cle cloo1· het on
geval veToo?'zaakte schade w01·dt vast
gesteld (2). 

( GEli'IEENSCHAPPELIJK MOTORW AARBORG
FONDS, T. NAA.ll'lLOZE VE:t-.TNOOTSCHAP 
« LES ELEVEURS PROPRrETAIRES ET 
INDUSTRIELS BELGES» . ) 

ARREST. 

HET HOF ; ~ Gelet op het bestreden 
arrest, op 16 oktober 1972 door het Hof 
van beroep te Gent gewezen; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 16 van de 
wet van 1 juli 1956 betreffende de v.er
plichte verzekering van de burgerhJl~e 
aansprakelijkheid inzake motorvoertm
gen, 1 en 5, meer bepaald lid 2, van het 
koninklijk besluit van 5 januari 1957 tot 
bepaling van de toekenningsvoorwaarden 
-en van de omvang van de rechten van 
de benadeelden tegenover het Gemeen
schappelijk Motorwaarborgfonds bedoeld 
bij voormelde wet van 1 juli 1956, 1319, 
1320 en 1322 van het Burgerlijk vVetboek. 

doo1•dat het arrest het middel verwerpt 
waardoor eiser in zijn conclusie voor het 
hof van beroep liet gelden dat verweer
ster nagelaten had, binnen de door arti-

plechtige openingszitting van 1 september 
1971, biz. 7 en vlg. en biz. 38; cass., 26 mei 
1972 (.A1'1', cass., 1972, blz. 907) ; 1 december 
1972 (ibid., 1973, blz. 321) en noot· 3. 

kel 5, lid 2, van voormeld koninklijk 
besluit van 5 januari 1957 bepaalde ter
mijn, eiser in gebreke te stellen haar de 
som van 3.250.000 frank terug te betalen, 
welke aan de rechthebbenden van het 
slachtoffer door verweerster was uitbe
taald, en dat, wat de weduwe van het 
slachtoffer betreft, deze zich ertoe be
perkt had als burgE\rlijke partij voor de 
strafrechtscolleges een som van drie maal 
50.000 frank te vorderen als vergoeding 
van morele schade voor haar drie minder
jarige kinderen, - zulks op grond van de 
beschouwingen dat eiser op 23 december 
1960 bij aangetekend schrijven van de 
raadsman van gezegde weduwe op de 
hoogte werd gesteld van het ongeval dat 
op 12 december 1960 plaatsgreep en uit
drukkelijk verwittigd werd van de bedoe
ling van de slachtoffers het Fonds aan
sprakelijk te stellen voor de onbekend 
gebleven autobestuurder, dat eiser later 
bij schrijven van 23 februari 1962 van de 
raadsman van gezegde weduwe verwit
tigd werd dat de zaak op de zitting van 
de Correctionele Rechtbank te Kortrijk 
van 26 maart 1962 zou voorkomen, en 
verzocht werd vrijwillig op deze zitting 
te verschijnen om nutteloze kosten van 
rechtstreekse dagvaarding te besparen, 
dat eiser hieraan gevolg gaf en vrijwillig 
in het geding tussenkwam en in aile in
stanties zijn belangen verdedigde, dat 
derhalve eiser rechtmatig in gebreke 
werd gesteld zijn verplichtingen na te 
komen, dat meer bepaald voormelde 
brief van 23 februari 1962 van de raads
man van de weduwe van het slachtoffer 
als een ondubbelzinnige ingebrekestelling 
zonder enige beperking omtrent het be
drag van de schade beschouwd moest 
worden, en dat verweerster, die de rechten 
van de benadeelde en door haar vergoede 
partijen uitoefent, tot geen afzonderlijke 
ingebrekestelling diende over te gaan, 

te1·wijl, ee1·ste ondeTdeel, de brief van 
23 december 1960 van de raadsman van 
de weduwe van het slachtoffer weliswaar 
aan eiser kem1is geeft van het ongeval, 
doch slechts op voorwaardelijke wijze de 
bedoelingen van de weduwe laat kennen 
eiser aansprakelijk te stellen voor het 
ongeval, namelijk in geval de onbekende 
derde onbekend zou blijven en aanspra
kelijk zou zijn, waaruit volgt dat die 

(1) Vgl. cass., 10 februari 1972 (.A1'1', cass., 
1972, biz. 539); 19 september 1972 (ibid., 
1973, biz. 76). 

(2) Vgl. cass., 19 februari 1968 (A1·r. cass., 
1968, biz. 807) en noot 2. 



-934-

brief niet beschouwd kan worden als de 
door artikel 5, lid 2, van voormeld 
koninklijk besluit van 5 januari I957 
vereiste ingebrekestelling, waardoor de 
benadeelde partij en het recht behouden 
eiser aan te spreken overeenkomstig de 
artikelen I van voormelde wet van I jtui 
I956 en I van voormeld koninklijk besluit 
van 5 januari I957; en waaruit verder 
volgt dat, door te b eslissen zoals gezegd, 
h et arrest de bewijskracht miskent, welke 
overeenkomstig de artikelen I3I9, I320 
en I322 van h et Bmgerlijk W etboek aan 
voormelde brief van. 23 december I 960 
wordt gehecht ; 

tweecle onclm·cleel, de brief van 23 fe
bruari I962 va.n de raadsmail van de 
weduwe van h et slachtoffer zich ertoe 
beperkt eiser uit te nodigen te laten weten 
of hij vrijwillig t er zitting van de correc
tionele rechtbank zou verschijnen, en 
eiser ervan te verwittigen dat, bij gebrek 
aan antwoord, gezegde weduwe tot 
rechtstreekse dagvaarding zou overgaan, 
doch geen enkele precisering inhoudt be
treffende de aard en de omvang van d e 
schade waarv6or de weduwe hetzij bij 
rechtstreekse dagvaarcling, hetzij bij 
conclusie voor de correctionele recht 
bank, vergoeding zou vorderen, waaruit 
wederom volgt dat die brief niet be
s chouwd ka.n worden als de door artikel 5, 
lid 2, van voormeld koninklijk besluit 
vereiste ingebrekestelling, waardoor de 
benadeelde partijen het recht behouden 
eiser aan te spreken overeenkomstig de 
artikelen I van voormelde wet van I jtlli 
I956 en I van voormeld koninklijk be
shut, en waanut verder volgt dat, door 
te beslissen zoals gezegd, het arrest de 
b ewijskracht miskent, welke overeen
komstig de artikelen I3I9, I320 en I322 
van h et Bmgerlijk Wetboek aan voor
melde brief van 23 februari I962 wordt 
gehecht : 

Overwegende dat het koninklijk be
sluit van 5 januari I957 tot bepaling van 
de toekenningsvoorwaarden en van de 
omvang van de rechten van d e benadeel
den t egenover het Gemeenschappelijk 
Motorwaarborgfonds bedoeld bij de wet 
van I jtui I956 betreffende de verplichte 
aansprakelijkheidsverzekering inzake mo
torrijtuigen de vorm niet bepaalt waarin 
d e benadeelde persoon het ongeval aan 
h et Gemeenschappelijk Motorwaarborg
fonds moet aangeven en dit Fonds in 
gebreke moet stellen; 

Overwegende dat h et hof van beroep 
derhalve, zonder van de brieven van 
23 dec ember 1960 en van 23 februari I962 

een interpretatie te geven die met de 
termen ervan onverenigbaar is, heeft 
kunnen oordelen clat eiser regelmatig van 
h et ongeval verwittigd werd en in gebreke 
gesteld; 

Dat h et middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van d e artikelen I25I, meer 
bepaald 3°, van het Bm·gerlijk vVetboek 
en 22 van de wet van II jm1.i I874 op de 
verzekeringen, 

clo01·clat het arrest beslist dat, m·ga 
omnes en dus ten aanzien van eiser, vast
stond dat de verzekerde van verweerster 
geen enkele fout had begaan die in 
oorzakelijk verband stond m et het on
geval, constateert dat verweerster de 
benadeelde partij en had vergoed vooral
eer enige veroordeling tegen haar ver
zekerde werd uitgesprok en, en niett emin 
de vordering van verweerster, strekkende 
tot terugbetaling door eiser van de som
men welke verweerster aan de ben adeelde 
p artijen had uitbetaald, ontvankelijk en 
gegrond verklaart, ztllks om de reden dat 
verweerster, ten gevolge van gezegde
tutbetaling, lu·achtens voormelde wette
lijke bepalingen gesubrogeerd was in de 
rechten van die benadeelde partij en, 

tenvijl, nu uit de boven aangehaalde 
beslissing en constatering van b et arrest 
blijkt dat verweerster de benadeelde
partijen had vergoed zonder daartoe ver
bonden te zijn, daaruit volgt dat ver
weerster noch krachtens artikel I251 , 
meer bepaald 3°, van het Burgerlijk W et
hoek, noch luachtens artikel 22 van de 
wet _van II juni I874, wettelijk gesubro 
geerd was in d e rechten van de benadeel
de partij en : 

Overwegende dat het middel de beslis
sing van h et arrest niet luitiseert, luidens. 
welke de "verzekerde" in wiens rechten 
de verzekeraar is gesubrogeerd, in de 
betekenis van artikel 22 van de wet van 
II juni I874 (houdende de titels X en XL 
van boek I van het Wetboek van lwop-
handel), de benacleelde is die vergoed 
werd (1); 

(1) .A.J:tikel 22 van de wet van 11 juni 1874 
op cle verzek eringen moet worden v ergeleken 
m et. artikel 6 van de wet van 1 juli 1056 
betreffende de verplichte aansprakelijkheids• 
verzekering inzake motorrijtuigen « dat aan 
cle benacleelcle een eigen r echt toekent tegen cle 
verzekeraar van de hm·gerrechtelijk aanspra· 
k elijkheid inzake motorrijtuigen "· 

De benadeelde clie cloor de verzekeraar is. 
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Overwegende dat voormelde wets
bepaling toepasselijk is zodra d e verze
keraar de schade betaald heeft, .ongeacht 
Qf hij al dan niet daartoe verbonden was ; 

Dat inderdaad voormelde w etsbep aling 
de subrogatie van de verzekeraar in de 
rechten van d e v erzekerde aan geen ande
re voorwaarde onderwerpt dan d e b eta
ling van de sch a d e door de v erzekeraar ; 

Dat het middel naar recht faalt ; 

Ove~ het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 3, 4, 15 
van de wet van 17 april 1878 houdende 
de inleidende titel van het W etboek v an 
strafvordering , 1319 en 1320 van het 
Burgerlijk W etboek . 

do01·dat het arrest h et middel verwerpt 
w aardoor eiser in zijn conclusie voor h et 
hof v an beroep liet gelden d at verweer 
ster vergeefs d e vrijspraak van h aar v er 
zekerde Bossouw inriep, zodat onderzocht 
moest worden of Bossouw geen fout h ad 
begaan, en b eslist dat, luachten s de 
diverse b etreffende h et litigieuze ongeval 
gevelde strafrechtelijke beslissingen , h et 
m·ga omnes en d us ook t en aanzien v an 
eiser vast stond d at Bossouw geen enkele 
fout h ad b egaa;n. die in oorzakelijk ver
ban.d stond m et de doding van h et 
slach toffer, 

ten vijl, nu h et v onnis van de Correc
t ionele R echtbank te K ortr ij k v an 7 m ei 
1962 B ossouw op strafrech telijk gebied 
h eeft veroordeeld wegens onopzettelijk 
doden v an gezegd slachtoffer, h em op 
burgerlijk gebied heeft veroordeeld t ot 
h et betalen van een vergoeding aan d e 
burgerlijke partij en eiser buiten d e zaak 
heeft gesteld, nu h et arrest van het Hof 
v an b eroep te Gent van 17 n ovember 1962 
Bossouw op strafrechtelij k gebied h eeft 
v rijgesproken , d e strafrechter onbevoegd 
h eeft verklaard om uitspraak te d oen 
over de burgerlijke vordering t egen Bos 
souw ingest eld en eiser h eeft v eroord eeld 
tot h et b et alen van een vergoeding aan 
d e burgerlijke p a r tij , nu h et arrest van 
h et Hof van cassatie van 16 december 
1963 (1) t en aanzien van eiser , de burger
lijke p ar t ij en d e verzekerde B ossouw h et 
.arrest v an h et H of van beroep t e Gent 
van 17 november 1962 heeft vernietigd in 

vel'goed, verkeert in dezelfcle toest ancl a ls die 
v an de ver zekercle wiens sch a de door d e ver
zekeraar is betaald en k an blijkbaa.r m et h em 
g elijkgest eld worden voor de uitoefening van 
bet subrogatier echt van de v erzek eraar. 
{Raa dpl. cass. , 21 juni 1071, A1'?·. cass., 1971, 

zoverre h et eiser had veroordeeld tot 
betaling van schadev ergoeding aan d e 
burgerlijke partij en tot de kosten en 
zich uitgesproken had over de vordering 
door de burgerlijke p a rtij t egen Bossouw 
ingesteld, en d e aldus b eperkte zaak naar 
h et Hof van beroep t e Brussel h eeft ver
wezen , nu het arrest v an h et Hof van 
b eroep te Brussel van 9 maart 1965 het 
vonnis van de Correctionele R echtbank 
t e Kortrijk t e niet heeft gedaan voor zo
ver het Bossouw had veroordeeld om d e 
burgerlijke p artij t e vergoeden en d e 
r echtbank onbevoegd h ad verklaard om 
t e beslissen nopens d e eis ·van d eze bur
gerlijke partij t egen eiser gerich t, aan de 
burgerlijke partij alde h eeft gegeven dat 
zij afstand d eed van haar eis tegen 
Bossouw en t egen eiser gericht, en b edoel
d e afstand rechterlijk h eeft v astgesteld, 
en nu clit a rrest van h et Hof van beroep 
t e Brussel in kracht van gewij sd e is ge
gaan, daaruit volgt da t d e vrij spraak van 
B ossouw op st rafrech telijk gebied t en 
aanzien van geen van d e p artij en, v er
m elcl in het arrest van h et Hof van cas
catie van 16 d ecember 1963, op burgerlijk 
gebied gezag v an gewi.j sde bezat , en dat, 
ten aanzi.en van gezegde p ar t ij en , d e 
vraag betreffende d e aansprakelijkheid 
v an hetzij B ossouw het zij de onbekend ge
bleven bestuurder door h et arrest van h et 
H of van beroep t e Brussel van 9 maart 
1965 onbeslecht was gelaten , zod at, door 
t e besli.ssen zoals hierboven gezegd, h et 
arrest een verkeerde t oep assing maakt 
van de artikelen 3, 4 en 15 van voormelde 
wet van 17 april1878 en teven s d e b ewij s 
krach t miskent welke overeenkornstig d e 
art ikelen 1319 en 1320 van h et Burgerlijk 
\ iVetboek gehecht wordt aan v oormeld 
vonnis van de Correctionele R echt bank t e 
Kortrijk van 7 m ei 1962, aan voormeld 
arrest van het Hof v an beroep te Gen t van 
17 n ovember 1962, aan voormeld arrest 
v an het Hofvan cassatie v an 16 d ecember 
1963 en aan voormeld arrest van h et Hof 
van beroep. te Brussel van 9 m aart 1965 : 

Overwegende dat h et arrest vast stelt : 
da.t h et vonnis van de Cor rectionele 
R echtbank t e Kort rijk van 7 mei 1962 , 
op strafgebi.ed , B ossou w, verzekerde van 
verweerst er , veroordeelt, zijn werkgever 
civielrechtelijk aansprakeli.jk verldaart 

biz, 1055; E . BEYENS, « L 'assura.n ce des vehi
cules automoteurs », nrs . 405 tot 407, in L es 
Novelles, Droit commer cial ; R. ANDRE, A sstt
rances et 1·espon sabili te des tias, 2de uitg., 
nrs. 19 en 51.) 

(1) Bu.ll . en PASIC., 1964, I, 408 . 
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en eiser buiten de zaak stelt, op burgerlijk 
gebied, voormelde Bossouw en diens 
werkgever solidair tot betaling van 
150.000 frank schadevergoeding aan de 
weduwe van het slachtoffer veroordeelt 
en de rechtbank onbevoegd verldaart om 
uitspraak te doen over de rechtsvorde
ring van de burgerlijke partij in zoverre 
deze tegen eiser is gericht ; dat het arrest 
van het Hof van beroep te Gent van 
17 november 1962, op strafgebied, Bos
souw van de vervolging ontslaat en de 
civielrechtelijk aansprakelijke partij bui
ten de zaak stelt, op btugerlijk gebied, het 
hof van beroep onbevoegd verldaart om 
ke1mis te nemen van de rechtsvordering 
van de burgerlijke partij in zoverre deze 
tegen voormelde partijen is gericht en 
eiser tot betaling van 150.000 frank 
schadevergoeding veroordeelt ; dat het 
arrest van het Hofvan 16 december 1963 
voormeld arrest van h et Hof van beroep 
te Gent vernietigt in zoverre het eiser 
veroordeelt tot betaling van schadever
goeding en uitspraak doet over de door de 
burgerlijke partij tegen Bossouw inge
stelde rechtsvordering, dat het Hof van 
beroep te Brussel, rechtscollege na ver
wijzing, bij arrest van 9 maart 1965, 
voormeld vonnis van de Correctionele 
Rechtbank te Kortrijk van 7 mei 1962 
vernietigt in zoverre het Bossouw ver
OOl'deelt de bm·gerlijke partij te vergoe
den en de rechtbank onbevoegd verldaart 
om te beslissen over de rechtsvordering 
van de bm·gerlijke partij tegen eiser en 
beslist dat het hof van beroep, wegens de 
afstand door de burgerlijke partij van 
haar rechtsvordering tegenover Bossouw 
en eiser, zonder macht wordt om de 
grond van de zaak te onderzoeken ; 

Dat het arrest beslist dat, krachtens 
voormelde strafrechtelijke beslissingen, 
het thans e1·ga omnes vaststaat dat Bos
souw geen enkele fout heeft begaan die · 
in oorzakelijk verband met het ongeval 
kan gebracht worden ; · 

Overwegende dat het arrest van het 
Hof van 16 december 1963 en het arrest 
van het Hof van beroep te Brussel van 
9 maart 1965 respectievelijk de voormelde 
door het Hof van beroep te Gent en door 
de Correctionele Rechtbank te Kortrijk 
op burgerlijk gebied gewezen beslissingen 
vernietigd hebben ; dat deze beslissingen 
door geen andere werden vervan.gen ; 

Dat daaruit volgt dat, ten aanzien van 
de in de zaak betrokken partijen, de 
vraag betreffende de aansprakelijkheid 
van Bossouw of van de onbekend geble 
ven bestum·der niet beslecht werd ; 

Dat de omstancligheid dat het Hof van 

beroep te Brussel, ten gevolge van de 
afstand van de rechtsvordering van de 
burgerlijke partij, de grond van de zaak 
niet verder heeft onderzocht, niet tot 
gevolg kan hebben dat de beslissing van 
h et Hof van beroep te Gent van 17 no
vember 1962, ten aanzien van voormelde 

· partijen, een gezag van gewijsde zou 
h ebben geki·egen, dat haar door het arrest 
van het Hof werd ontnomen ; 

Overwegende dat het arrest derhalve, 
door op grond van bovengemelde straf
rechtelijke beslissingen te beschikken dat 
h et thans e1·ga omnes vaststaat dat Bos
souw geen enkele fout heeft begaan die 
in oorzakelijk verband met het ongeval 
k an gebracht worden, het gezag eri de 
bewijskracht van die beslissingen mis
kent; 

Dat het m iddel gegrond i ; 
Overwegende echter dat het middel de 

beslissingen van het arrest niet kritiseert, 
luidens wellre het ongeoorloofd maneuver 
van de onbekende bestum·der door een 
band van noodzakelijkheid met het on
geval verbonden is en de aansprakelijk
heid van die bestutuder, en dienvolgens 
die van eiser, vaststaat ; dat het evenmin 
de bepaling van het bedrag van de schade 
kri tiseert ; 

Dat het middel derhalve tot de vernie
tiging van die beslissingen niet kan lei
den; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest in zoverre het uitspraak doet 
over de grond van de zaak, behalve in 
zoverre het de aansprakelijld1eid van de 
onbekende bestuurder voor de gevolgen 
van het ongeval vaststelt en het beclrag 
van de door het ongeval veroorzaakte 
schade bepaalt ; verwerpt de voorziening 
voor het overige ; beveelt dat van dit 
arrest melcling zal gemaakt worden op 
de kant van. de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing ; houdt de kosten aan opdat 
erover door de feitenrechter zou worden 
beslist ; verwijst de aldus beperkte zaak. 
naar het Hof van beroep te Brussel. 

26 april 1974. - 1e kamer. - Voo?"
zitte?·, Ridder Rutsaert, voorzitter. 
- Ve1·slaggeve1·, de H. Gerniers.- Gelijlc
hddencle conclttsie, de H. P. Mahaux, 
eerste advocaat-generaal. - Pleite1·s, de 
HH. Bayart en Fally. 
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1e KAMER.- 26 april1974. 

1° VONNISSEN EN ARRESTEN. 
BURGERLIJKE ZAKEN. - VONNIS WAAR· 
BIJ EEN GETUIGE DIE NIET VERSCHIJNT 
WORDT VEROORDEELD TOT EEN GELD· 
BOETE EN OOK TOT OPDECIE!VIEN EN 
EEN VERVANGENDE GEVANGENISSTRAF. 
- 0NWETTELIJKHEID . ' 

2° VONNISSEN EN ARRESTEN. 
BURGER LIJKE ZAKEN. - VONNIS DAT 
NALAAT EEN NIEUWE GELDBOETE OP TE 
LEGGEN AAN EEN GETUIGE DIE BLIJ · 
VEND VERSTEK LAAT GAAN NA OPNIEUW 
TE ZIJN GEDAGVAARD. - 0NWETTE· 
LIJKHEID. 

3° CASSATIE. -BEVEL VAN DE l\HNIS· 
TER VAN JUSTITIE. - BURGERLIJKE 
ZAKEN. - VONNIS WAARBIJ EEN GE· 
TUIGE DIE NIET VERSCHIJNT WORDT 
VEROORDEELD TOT Elj:N GELDBOETE EN 
OOK TOT OPDECIEMEN EN EEN \'ERV AN· 
GENDE GEVANGENISSTRAF.- MACHTS· 
OVERSCHRIJDING. - GEDEELTELIJKE 
CASSATIE ZONDER VERWIJZIN G. 

4° CASSATIE. - VOORZIENING IN HET 
BELANG VAN DE WET. - BURGERLIJKE 
ZAKEN. · - VONNIS DAT NALAAT EEN 
NIEUVVE GELDBOETE OP TE LEGGEN 
AAN EEN GETUIGE DIE BLIJVEND VER· 
STEK LAAT GAAN NA OPNIEU\V TE ZIJN 
GEDAGVAARD. - CASSATIE ZONDER 
VERWIJZING. 

I 0 Het vonnis dat, in btwge?'lijlce zalcen, 
een geldboete oplegt aan een getuige die 
niet ve1·schijnt mag op deze geldboete 
geen opdeciemen toepassen en oolc niet 
nog een vm·vangende gevangenisst?·aj 
uitsp1·elcen (1) . (Art . 926 G.W.) . 

2° Wannee1· , in bm·ge1·lijlce zalcen, een 
opnieuw gedagvaa1·de getuige blijvend 

(1) l\fen ra adpiege h et versiag van de 
£ommiss~e voor de justitie van de Senaa t en 
de verkiaring v an de Koninklijk Commissaris 
voor de gerechtelijke hervorming in deze 
commissie (Gedr. St. Senaat, zitting 1964-1965, 
nr. 170, biz. 151). 

(2) Artikei 264 yan het Wetboek van bur
gerlijke rechtsvordering bepaaide dat een 
getuige die blijvend verstek liet gaan tot een 
nieuwe geidboete met lijfsdwang veroordeeld 
kon worden en dat tegen hem een b evel tot 
medebrenging kon worden verieend. 

ve1·stelc laat gaan is de 1'echte1· gehouden 
hem een nieuwe geldboete op te leggen (2) . 
(Artt. 926 en 927 G .W . ). 

3° Op de voo?'ziening van de p?·ocuTett?'· 
genemal, ingesteld op bevel van de 
ministe?' van Justitie, ve1·nietigt het Hoj 
zonde1· ve1·wijzing, wegens machtsovm·
sch?'ijding, het vonnis dat, in bu?·ge?'lijlce 
zalcen, opdeciemen toepast op de geld
boete die het aan een niet ve1·schijnende 
getuige oplegt en dat bovendien een vm·
vangende gevangenisst?'aj ttitsp1·eelct (3). 
(Artt . 926 en 1088 G.W. ). 

4° Op de voo1·ziening van de p?'octt?'ett?'· 
genm·aal, ingesteld in het belang van de 
wet, vm·nietigt het Hof zonde1· vm·wijzing 
het vonnis dat, in btwge?'lijlce zalcen, 
hoewel het vaststelt dat een getuige die 
1·egelmatig opnieuw we1·d gedagvam·d 
blijvend ve?'stelc laat gaan, nalaat hem 
een niettwe geldboete op te leggen (4) . 
(Artt . 926, 927 en 1089 G.W.). 

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN 
CASSATIE, IN ZAKE REYDAMS.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op de vordering 
van de procureur-generaal bij dit Hof, 
welke luidt als volgt : 

« Aan het Hof van cassatie, 

» De ondergetekende procureur-gene
raal ' heeft de eer ter kennis te brenge n 
dat de minister van Justitie hem, bij 
schrijven van 11 maart 1974, Bestuur 
der Wetgevi.ng, nr. 6340, uitdrukkelijk 
gelast heeft, overeenkomstig artikel 1088 
van het Gerechte lijk Wetboek, de be
schikkingen gewezen op 29 j1.mi e n 5 ok
tober 1973 door de Voorzitter van de 
derde kamer van de Arbeidsrechtbank te 
Antwerpen, zitting houdend inzake ge-

(3) Dat de schending van een fundamenteie 
regei van de r ecbtsbedeling machtsoverschrij
ding kan vormen in de zin van artikel 1088 
van het Gerecbtelijk vVetboek, raadpieeg 
daarover R. HAYOIT DE TERMICOURT, Les 
powvois dans l'intt!J·et de la loi et les denoncia· 
tions su1· 01'd1·e du Minist?·e de la Jttstice, biz. 35 
en noot 4; adde cass., 12 mei 1930 (Bull. en 
PAsrc. , 1930, I, 209) en 13 januari 1932 (ibid., 
1932, I, 26). 

(4) Men raadplege cass., 30 april 1945 
{Bull . en PASIC., 1945, I, 1952). 
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tuigenverhoor, bij het Hof aan te bran
gen. 

" De beschikking van 29 juni 1973 
veroordeelt, op grond van artikel 926 
van het Gerechtelijk vVetboek, Reydams 
Jacob, gedagvaarde en niet verschijnende 
getuige, tot een geldboete van 100 frank, 
gebracht op 3.000 frank bij toepassing 
van de wetten betreffende de opdeciemen 
op strafrechtelijke geldboeten, en spreekt 
een vervangende gevangenisstraf van 
acht dagen uit. 

" De rechtbank heeft hierbij uit het 
oog verloren dat, sedert het in werki:ng 
treden van het Gerechtelijk Wetboek, de 
geldboeten uitgesproken ten laste van 
de gedagvaarde en niet verschijnende 
getuigen niet meer van strafrechtelijke 
maar van hmgerrechtelijke aard zijn. 

" Dit vloeit duidelijk hieruit voort dat, 
1uidens artikel 926 van het Gerechtelijk 
Wetboek, in dergelijk geval de getuige 
veroordeeld wordt tot een geldboete van 
100 frank tot 10.000 frank, terwijl artikel 
263 van het Wetboek van burgerlijke 
rechtsvordering slechts de toepassing van 
een geldboete van ten hoogste 100 frank 
toeliet, en dat, luidens de verklaring van 
de Koninklijke Commissaris voor de 
gerechtelijke hervorming en het verslag 
van de Cornmissie voor de Justitia van 
de Senaat, bedoelde geldboeten burger
lijke geldboeten zijn en bijgevolg niet 
onderworpen zijn aan de voor de straf
rechtelijke geldboeten gebruikelijke ver
hoging met deciemen (Gedr . St. Senaat, 
zitting 1964-1965, nr. 170, blz. 151). 

" Door niettemiil opdecien1en toe te 
passen en een vervangende gevangen
zitting uit te spreken, heeft de aange
brachte beslissing een fundamentele rege1 
van een goede rechtsbedeling geschonden 
en, dm·halve, een machtsoverschrijding 
begaan in de zin van artikel 1088 van het 
Gerechtelijk Wetboek (Raadpl. R. 
HAYOIT DE TERliUCOURT, Les pow·vois 
dans l'inte1·et de la loi et les denonciations 
Sit1' onl1·e dtt 1Vlinist1·e de la Jttstice, p . 35 
en noot 4; adele cass., 12 mei 1930, Bitll. 
en PASIC., 1930, I, 209, en 13 januari 
1932, ibid., 1932, I, 26). 

" De beschikking van 5 oktober 1973 
stelt vast dat voormelde beschikking aan 
voornoemde getuige met dagvaarcling o1n 
te verschijnen werd betekend, dat de 
getuige evenmin is verschenen en zegt dat 
de beschi:kking van 29 juni 1973 behou
den blijft. 

· " Deze tweede beschikking is door de
zelfde wetsmiskenning en dezelfde 

machtsoverschrijding aangetast als de 
eerste. 

" De ondergetekende procm·mu-gene
raal heeft verder de eer de beschikking 
van 5 oktober 1973, op grond van artike1 
1089 van het Gerechtelijk 'iVetboek, bij 
het Hof aan te brengen. 

"Artikel 927 van het Gerechtelijk Wet
boek verleent aan de rechter de bevoegd
heid over het in stand houclen van de 
uitgesproken veroordeling of over het 
geheel of gecleeltelijk ontheffen ervan 
uitspraak te doen aileen indien de ver
oorcleelde getuige later verschijnt. 

"Wanneer, zoals ten deze, de veroor
deelde getuige, na betekening van de be
schikking en nieuwe dagvaarcling, niet 
verschijnt, moet de rechter opnieuw van 
de bepalingen van artilcel 926 van dit 
Wetboek toepassing maken. 

"Artikel 264 van het Wetboek van 
bm·gerlijke rechtsvordering bepaalde in 
dergelijk geval, dat de getuigen die blij 
vend verstek lieten gaan bij lijf tot een 
nieuwe geldboete konden veroordeeld 
worden en dat zelfs tegen hen een bevel 
tot medebrenging kon worden verleend. 

" Deze bepaling werd weliswaar in het 
Gerechtelijk Wetboek niet overgenomen. 
Deze omstandigheid heeft tot gevolg dat 
de getuige die opnieuw verstek laat gaan 
niet meer " bij lijf " kan veroordeeld 
worden en dat een " bevel tot medebren
ging " niet meer kan verleend worden. 
Zij brengt echter niet mee, dat die getuige 
niet opnieuw tot een geldboete moet 
veroordeeld worden, vermits de door 
artikel 926, lid 1, bepaalde voorwaarden 
verenigd zijn. 

"De beschikking van 5 oktober 1973 
schendt dm·halve de artikelen 926 en 927 
van het Gerechtelijk W etboek, in zover 
zij verklaart dat de vroegere beschikking 
in stand blijft, in steele van een nieuwe 
geldboete uit te spreken. 

" Dergelijke wetsmiskenning, ten voor
dele van de veroordeelde getuige begaan, 
kan enkel in het belang van de wet her
steld worden. 

" Om die redenen, vordert de onder
getekende procureur-generaal dat het 
aan het Hof moge behagen voormelde 
beschikkingen wegens machtsoverschrij
cling te vernietigen in zoverre zij opde
cielnen toepassen en een vervangende 
gevangenisstraf uitspreken ; voo~melde 
beschikking van 5 oktober 1973 m het 
belang van de wet te vernietigen in. zoyer 
zij verklaart dat de door de besclukking 
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van 29 juni 1973 uitgesproken gelclboete 
behouden blijft in steele van een nieuwe 
geldboete uit te spreken ; te bevelen dat 
melding van zijn arrest zal gemaakt wor
den op de kant van de gedeeltelijk ver
nietigde beschikkingen en te zeggen clat 
e r geen reden tot verwijzing is. 

"Brussel, 27 maart 1974. 
" N amens de Procureur-generaal, 

" D e Eerste advocaat-generaal, 
" (get.) Paul Mahaux "; 

Gelet op de artikelen 1088 en 1089 van 
het Gerechtelijk Wetboek, de reclenen van 
bovenstaancle vorclering aannemencle, 
vernietigt, wegens machtsoverschrijcling, 
de beschikkingen op 29 juni en 5 oktober 
1973 door de voorzitter van de derde 
kamer van de Arbeiclsrechtbank te Ant
werpen, zitting houclencl in zake getui
genverhoor, gewezen, in zover zij opcle
ciemen en een vervangencle gevangenis
straf uitspreken ; vernietigt, in het be
lang van de wet, de beschikking van 
5 oktober 1973 in zover zij verklaart clat 
de door de beschikking van 29 jtmi 1973 
uitgesproken boete behouden blijft in 
steele van een nieuwe gelclboete uit te 
spreken; beveelt dat melding van clit 
arrest zal worden gemaakt op de kant 
van de gedeelte lijk vernietigde beschik
kingen ; zegt dat e r geen reden is tot 
verwij zin.g. 

26 april 1974. - 1e kamer. - Voo?'· 
zitte1· en Ve1·slaggeve1·, Ridder Rutsaert, 
voorzitter. - Gelijkluidende conchtsie, 
de H. P. Mahaux, eerste a d ,vocaat-gene
raal. 

2e KAl\IER . - 29 april 197 4. 

1° CASSATIEMIDDELEN. - STRAF· 
ZAKEN. - MIDDEL DAT SLECRTS SO:M
li'IIGE REDENEN VAN DE BESTREDEN 
BESLISSING BEKRITISEERT.- BESCIDK· 
KING WETTELIJK VERANTWOORD DOOR 
ANDERE REDENEN. - MIDDEL NIET 
ONTV ANKELIJK. 

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.
VERZOEK 011'[ EEN BIJKO:MENDE ONDER· 
ZOEKS:MAATREGEL. - RECRTER DIE 
NAUWKEURIG DE REDENEN OPGEEFT 
WA.ARDOOR IDJ TOT ZIJN OVERTUIGING 
IS GEKO:MEN. - VERWERPING VAN DE 

MAATREGEL 
VEERD. 

REGEL:MATIG GE:MOTI· 

3° VALSHEID EN GEBRUIK VAN 
vALSE STUKKEN 0 - v ALSREID EN 
GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN MET 
RET OOG:MERK Oll'l DE INKO!VISTEN • 
BELASTINGEN TE ONTDUIKEN.- V}l}R· 
VOLGING DOOR RET OPENBAAR !VIINIS
TERIE ALLEEN. WETTELIJKREID 
VAN DE VEROORDELING TOT EEN 
ROOFDGEVANGENISSTRAF. - 0NWET· 
TELIJKREID VAN DE VEROORDELING 
TOT EEN GELDBOETE. 

4° CASSATIE. - 0li'IVANG. - STRAF
ZAKEN. - VEROORDELING WEGENS 
VALSREID EN GEBRUIK VAN VALSE 
STUKKEN GEPLEEGD MET RET OOG· 
l\'lERK Ol\'I DE INKO!VISTENBELASTINGEN 
TE ONTDUIKEN ( OVERTREDING VAN 
ARTIKEL 342 VAN RET WETBOEK VAN 
DE INKOJ\'ISTENBELASTINGEN). - VOOR· 
ZIENING VAN DE BEKLAAGDE.- VER· 
NIETIGING OlVIDAT, OP DE VERVOLGING 
VAN RET OPENBAAR l\'l!NISTERIE AL· 
LEEN, BUITEN DE ROOFDGEVANGENIS
STRAF EEN GELDBOETE IS OPGELEGD.
VERNIETIGING BEPERKT TOT DE VER
OORDELING TOT EEN GELDBOETE. 

5° VERWIJZING NA CASSATIE. 
STRAFZAKEN.- V ALSREID EN GEBRUIK 
VAN VALSE STUKKEN GEPLEEGD lVIET 
RET OOG:MERK Ol\'I DE INKOJ\'ISTENBE· 
LASTINGEN TE ONTDUIKEN (OVERTRE· 
DING VAN ARTIKEL 342 VAN RET VVET· 
BOEK VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN). 
- VEROORDELING, OP DE ENKELE VER· 
VOLGING VAN RET OPENBAAR lVIINIS· 
TERIE ALLEEN, TOT EEN ROOFDGEVAN· 
GENISSTRAF EN EEN GELDBOETE. -
VOORZIENING VAN DE BEKLAAGDE. -
VERNIETIGING VAN DE VEROORDELI NG 
TOT EEN GELDBOETE. - GEEN VERWIJ • 
ZING. 

6° SAMENLOOP VAN MISDRIJVEN. 
- EENDAADSE SA:MENLOOP.- 0VER
TREDING VAN ARTIKEL 342 VAN RET 
WETBOEK VAN DE INKOl\'I:STENBELAS· 
TINGEN EN VAN ARTIKEL 206 VAN RET 
WETBOEK VAN DE REGISTRATIE-, RY· 
POTREEK- EN GRIFFIERECRTEN. 
VEROORDELING TOT DE ZWAARSTE 
STRAF BIJ DE EERSTE EN TOT EEN GELD· 
BOETE BIJ DE TWEEDE VAN DEZE BEPA· 
LINGEN OPGELEGD. 

1 o Niet ontvankelijk, wegens het ont
b?·eken van belang, is het middel dat 
slechts sommige 1·edenen van de best?·e
den beslissing bek?·itisee?·t, wannee1· het 



- 940 

beschilckende gedeelte wettelijk ve?·ant
woo?·d is doo1· ande1·e 1·edenen ( 1). 

2° De ?'echte?' motivee1·t ?'egelml}tig de ve?'· 
wm·ping van een ve1·zoek om een bij
lcomende onde?·zoeksmaat?·egel, als hij 
na~~wke~~1·ig de gegevens van de zaak ve?' · 
meldt wam·doo?' hij tot zijn ove1·tuiging 
is gekomen en iodoende impliciet vc~st
stelt dat de gevmagde onde?·zoeksmaat
?'egel m~tteloos is (2). (Artikel 97 Grand
wet.) 

3° tVannee1· doo1· het openbaaT ministe1·ie 
bij het stmjge1·echt de ?'echtsvo?'Cle?·ing 
wettelijlc aanhangig gemaakt tvo?'Clt ten
einde een hoojdgevangenisst1·aj toe te 
passen wegens valsheid en geb1·t~ik van 
valse stt~lcken gepleegd met het oogmm·k 
om de inkomstenbelastingen te ontdt~i
ken, lean dat ge1·echt evenwel, bij geb1·elc 
aan ve1·volging doo1· de administ1·atie de?' 
di1·ecte belastingen, de beklaagde niet 
ve?'001'delen tot een geldboete (3). (Artt. 
342 en 350 W.I.B.) 

4° Ve1·nietiging OJJ de voo1·ziening van 
de beklaagde omdat, op ve1·volging van 
het openbaa1· ministe1·ie alleen, de ?'echte1· 
wegens valsheicl en gebn~ik van valse 
sttdclcen gepleegd met het oogme1·lc om de 
inlcomstenbelastingen te ontd~tiken (ave?'· 
t1·eding van a1·tilcel 34.2 van het W etboelc 
van de inkomstenbelastingen) een geld
boete heejt toegeJJast samen met de hoojcl
gevangenisst?·aj, is tot de ve1·oo?'Cleling 
tot de geld boete bepe1·/ct ( 4). 

5° liVannee1·, op het cassatiebe?·oeJJ van de 
belclaagde, een a1·1·est tot ve?'OO?'deling 
wegens valsheid en gebn~ik van valse 
st~dclcen gepleegd met het oogmm·lc om de 
inlcomstenbelastingen te ontdttilcen (ove?'· 
t1'eding van m·tilcel 342 van het Wetboelc 
van de inlcomstenbelastingen) ve1·nietigd 
tvo1·dt omdat, op vm·volging van het open
baa?' ministe1·ie alleen, een geldboete is 
opgelegcl, geschiedt de ve1·nietiging, wellce 
tot de ve?'OO?'Cleling tot de geldboete is be
pm·Tct, zonde1· ve1·wijzing (5). 

6° Wannee1· een en hetzeljde jeit tegel~jlcm· 
tijd een ove1't1·ecling van a?·tilcel 342 van 

{1) Cass., 8 januari 1968 (A1'1', cass., 1968, 
blz. 628); vgl. cass., 8 november 1973, su.pm, 
blz. 280. 

(2) Cass ., 19 december 1972 (A?'1', cass., 
1973, blz. 405); raadpl. cass., 30 oktober 1973, 
su.p1·a, blz. 255). 

(3) (4) en (5) Raadpl. cass., 11 december 
1961 (B~tll. en PASIC., 1962, I, ' 445), en de 

het W etboek van de inlcomstenbelastin
gen en een ove?'t?·eding van a1·tikel 206 
van het W etboek van de 1'egist1·atie-, 
hypotheelc- en g?·itfie?·echten opleve1·t, 
moet de ?'echte?· de zwaa1·ste st1·aj ttitsp?'e· 
ken wellce bij de ee1·ste van deze bepa
lingen gesteld tvO?·dt en een geldboete 
opleggen, zoals in de tweede bepaling is 
vastgesteld (6). (Artt. 65 en 100, lid 1 
en 2 S.W.). 

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

ARREST (ve1·taling). 

RET HOF ; -- Gelet op het bestreden 
arrest, op 18 oktober 1973 op verwijzing 
gewezen door het Hof van beroep te Luik ; 

Gelet op het arrest van het Hof van 
5 februari 1973, waarbij het arrest van 
25 mei 1972 van het Hof van beroep te 
Brussel wordt vernietigd ; 

I. In zoverre de voorziening gericht is 
tegen het openbaar ministerie :. 

Over het tweede middel, afgeleid u.it de 
schencling van de artikelen 193, 196, 197, 
213, 214 van h et Strafwetboek, 154, 189 
van het Wetboek van strafvorderin g, 334, 
342, 350 van het Wetboeli: van de inkom
stenbelastingen gevoegd bij het coordi
nerend koninklijk besluit van 26 februari 
1964, 203, 206 vart het Wetboek der 
registratie-, hypotheek- en griffierechten 
en 97 van de Grondwet, 

do01·dat het arrest de feiten van de 
telastleggingen A en B tegen eiser bewe
zen verklaart, op grand dat, met betrek
king tot de onder A ten laste gelegde fei
ten, hem namelijk een " belastingverho
ging , werd toegerekend op de winsten 
gemaakt op het verkavelen van l'Eau 
Vive, welke winsten hij niet h ad aange
geven, dat die verhogingen bestraffingen 
zijn die maar worden toegepast bij niet
aangifte of in geval van ·onvolledige of 
onjuiste aangifte en die de administratie 
niet kan vorderen bij ontstentenis van . 
bewijslevering van fiscaal beclrog of van 

kronil'k over de rechtspraak van raaclsheer 
Trousse, Rev. dr. pen. et crim., 1961-1962, 
b lz. 804; raadpl. ook cass., 14 november 1972 
(A1·r . cass ., 1973, blz. 263). 

(6) Raadpl. cass., 22 juli 1970 (A1·r. cass., 
1970, blz. 1030) en bet arrest waarvan sprake 
in noot 2 . 
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opzettelijke verzwijging, dat de beklaag
de de gegrondheid van. die verhogingen 
niet h eeft betwist en dat hij dus heeft 
aanvaard dat hij in de alden een lagere 
prij s dan de werkelijke prij s heeft ver
meld of doen vermelden met het opzet 
een gedeelte van zijn inkomstenbelastin
gen te ontduiken; en dat, met betrekking 
tot de telastlegging B, « zoals hiervoren 
werd gezegd, de valsheden in geschriften 
van Buisson ten doel hadden de registra
tierechten te ontduiken of zulks mogelijk 
te maken » ; dat het arrest, rechtdoende 
op de civielrechtelijke vordering, eraan 
toevoegt dat de fout van de beklaagde 
erin bestaat door valse vermeldingen 
belastingontduiking mogelijk te hebben 
gemaakt, 

tenvijl 1° belastingverhogingen ver
schuldigd zijn bij niet-aangifte of ingeval 
van onvolledige of onjuiste aangifte, 
zonder dat enig onderscheid client te 
worden gemaakt tussen h et geval waarin 
d e niet-aangifte, de onjuistheicl of de 
onvolledigheid te ;vijten is aan bedrog 
en het geval waarin zulks te wijten is aan 
loutere nalatigheid of vergetelheid ; het 
feit dat eiser de gegrondheicl niet heeft 
betwist van de belastingverhogingen op 
de winsten die hij bij h et verkavelen van 
l 'Eau Vive heeft gemaakt, clerhalve niet 
bewijst clat hij h eeft aanvaard clat hij 
de onder A ten laste gelegde valsheicl wel 
degelijk heeft gepleegd om een deel van 
zijn inkomstenbelastingen t e ontduiken 
(schending inzonderheicl van de artikelen 
154, 189 van het ViTetboek van strafvor
dering, 334, 342, 350 van h et Wetboek 
van de inkomstenbelastingen en 97 van 
de Grondwet); 

2° de rechters in hoger beroep ter 
staving van hun bewering dat eiser heeft 
gehancleld met het opzet de registratie
rechten te ontduiken of zulks mogelijk 
te maken, enkel en aileen aanvoerden 
dat hij heeft aanvaard te hebben gehan
deld, zoals hij h et inderdaad ook deed, 
om een gedeelte van zijn inkomstenbe
lastingen te ontduiken; laatstgenoemde 
omstandigheid natuurlijk niet volstaat 
om te bewijzen dat hij door te handelen 
zoals hij het deed eveneens de registratie
rechten wilde ontcluiken of die ontduiking 
mogelijk maken ; zulks des te min vol
staat daar eiser in zijn conclusie in hoger 
beroep, door nauwkeurig en omstandig 
de redenen van zijn betoog op te geven, 
aanvoerde dat artikel 206 van het Wet
hoek der registratierechten op hem niet 
kon worden toegepast (schending inzon
derheid van de artikelen 154, 189 van het 
Wetboek van strafvordering, 203, 206 

van het Wetboek der registratie-, hypo
theek- en griffierechten en 97 van de 
Gronclwet); 

3° d e redengeving van het arrest geen 
passend antwoord geeft op de regelmatige 
conclusie die eiser in hoger beroep heeft 
genomen en waarin hij aanvoerde met 
name : dat de enige alden betreffende 
welke artikel 206 van het W etboek der 
registratierechten van toepassing zou 
zijn, de notariele alden zijn, waarbij de 
eigend om wordt overgedragen en die met 
toepassing van artikel 19 van dat wet
hoek aan verplichte registratie oncler
worpen zijn ; dat die alden niet het werk 
zijn van de beklaagde en evenmin door 
hem ingegeven werclen, maar uitsluitend 
het werk zijn van de kopers, de verkopers 
en htm notaris (-sen), zonder clat de be
klaagde enigerwijze aan het opmaken 
ervan h eeft cleelgenomen of bij het lezen 
ervan aanwezig was, zodat volgens de 
artikelen 203, 204 en 207 van het Wet
hoek der registratierechten alleen de 
partijen zelf of de openbare ambtenaar 
die aan het bedrog hebben deelgenomen, 
met toepassing van artikel 206 van dat 
wetboek kunnen worden vervolgd ; dat 
de kopers en eventueel de verkopers 
;visten welk beclrag door de kopers werd 
betaald om het goed te verkrijgen en dat, 
zonder dat er noodzakelijk een verband 
heeft bestaan tussen de verkoopbelofte 
en de notariele alde van verkoop, de 
partijen en in elk geval de kopers met 
kennis van zaken bij het verlijden van 
genoemde akten zijn verschenen en voor 
cleze alden aileen verantwoordelijk zijn ; 
clat, zelfs inclien er bewimpeling van de 
lasten zou hebben plaatsgehacl, cleze uit
sluitend het werk is van de . partijen ; 
dat d e verkoopbeloften niet aan de 
registratie moesten worden onderworpen 
eri dat zij die, zoals de beklaagcle, geen 
partij bij de akte zijn, niet aan het op
maken ervan hebben deelgenomen, bij de 
ondertekening ervan niet aanwezig waren 
en geen belang bij de veinzing hebben 
WaJ.meer d eze aide de gegevens niet ver
meldt die voor de h efting van de belasting 
zijn vereist, niet gehouden zijn tot een 
aanvullende verklaring voorzien van hun 
handtekening oncleraan op de akte ; dat 
zelfs indien artikel 46 van het W etboek 
cler registratierechten toepasselijk zou 
zijn, er client te worden opgemerkt dat 
dit artikel niet oplegt dat in d e alde 
melding zou worden gemaakt van een 
andere prijs dan de werkelijk bedongen, 
betaalde en gei'ncasseerde prijs, maar 
!outer aan degenen die bij d e akte partij 
waren, pm jisco en met het oog op de 
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registratie bovendien de werkelijke ver
koopwaarde van het goecl te vermelden ; 
bij ontstentenis ervan door laatstge
noemden, er slechts een tekort in waar
dering bestaat in de zin van artikel 201 
van het vVetboek der registratierechten, 
welk tekort worclt gestraft op de wijze 
die in genoemd artikel is vermeld en niet 
door de straffen opgelegd bij de strafwet 
inzake valsheid (schending in.zonderheid 
van artikel 97 van de Grondwet); 

4° in elke onderstelling de redengeving 
van het arrest in het onzekere laat of, 
door tegen eiser de onder A ten laste ge
legde feiten zowel als de feiten van de 
telastlegging B bewezen te achten, de 
rechters in hoger beroep aldus hebben 
beslist, op groncl dat eiser, door te han
clelen zoals hij het deed, de ontcluiking 
van een gedeelte van zijn inkomsten
belastingen clan wei de ontduiking van 
de registratierechten en het Inogelijk 
maken ervan, dan wei nog de ontcluiking 
van de inkornstenbelasting en van de 
registratierechten samen op het oog had; 
dat die onzekerheid het Hof belet de 
wettelijkheid van de beslissing na te gaan 
(schending inzonclerheicl van artikel 97 
van de Grondwet) : 

Betreffencle het eerste en het tweede 
onclerdeel : 

Overwegende dat het arrest erop wijst 
dat « de feiten die ten grondslag liggen 
aan de misclrijven die in de dagvaarding 
zijn bedoeld, door de eerste rechter wor
den vermelcl onder de juiste bewoordin
gen, welke bewoordingen worden geacht 
hierin te zijn overgenom.en " ; 

Overwegende dat de eerste rechters uit 
de door hen vastgestelcle feiten wettelijk 
hebben afgeleid dat « het hedrieglijk op
zet bestaat in. het oogmerk van de be
klaagde om aan de in.komstenbelasting te 
ontsnappen, een _buitensporige winst te 
verwezenlijken en de kopers in de mo
gelijkheid te stellen een verminclering 
der registratierechten te genieten, tot 
welke handelwijze laatstgenoem.den zich 
wei lichtzim1ig lieten verleiden " ; 

Dat het eerste onderdeel van het micldel 
niet ontvankelijk is wegens het ontbreken 
van belang en het tweede ondercleel 
feitelijke grondslag mist; 

Betreffende het derde en het vierde 
onderdeel samen : 

Overwegende dat eiser uitclrukkelijk 
werd vervolgd om de misdrijven te heb
ben uitgevoerd of aan de uitvoering ervan 
-rechtstreeks te hebben meegewerkt; 

Dat het arrest op grond van de gege
vens waarop in zijn eigen redengeving of 
in overgeno1nen redenen worclt gewezen, 
beschouwt dat eiser «in de verkoop
beloften en in de authentieke alden van 
verkoop ... bedrieglijk een fictieve prijs 
heeft vermeld of doen vermelden, die 
lager is dan de werkelijke prijs " : 

Dat het arrest alclus een passend en 
ondubbelzinnig antwoorcl geeft op de in 
het lniclclel overgenomen conclusie ; 

Dat die onclerclelen van het midclel 
feitelijke gronclslag missen ; 

Over het dercle 1nicldel, afgeleicl uit de 
schencling van de artikelen 342 van het 
vVetboek van ·de inkomstenbelastingen 
gevoegcl bij het coorclinerend koninklijk 
besluit van 26 februari 1964, 1319, 1320, 
1322 van het Bm'gerlijk vVetboek en 97 
van de Gronclwet, 

cloonlat het arrest de telastlegging A 
tegen eiser bewezen verklaart op grond 
met name clat nit het in het clebat ge
brachte fiscaal dossier blijkt clat beklaag
cle een belastingverhoging wercl toegere
kencl op de winsten gemaakt op het ver
kavelen van l'Eau Vive, wellm winsten 
hij niet had aangegeven, clat die belas
tingverhogingen sleclits kmn1en worden 
gevorclercl in geval van beclrog vanwege 
de belastingschulclige, dat de beklaagcle 
de gegroncU1eicl van die verhogingen niet 
heeft bet·wist en clat hij clus heeft aan
vaarcl clat hij in de akten een lagere prijs 
clan de werkelijke prijs heeft vermelcl of 
doen vermelden met ·het opzet een gedeel
te van zijn inkomstenbelastingen te ont
duiken, 

zoncle1· te antwoonlen op de aanvullencle 
conclusie die eiser regelmatig in boger 
beroep heeft genomen en waarin hij 
beweercle : dat de clirectem·-generaal van 
het centraal bestuur cler clirecte belastin
gen in zijn brief van 14 mei 1973 iets 
bevestigt wat niet met de werkelijkheid 
overeenkomt, warn1eer hij beweert dat 
de inkomsten die de beklaagcle uit de 
kwestieuze verrichtingen had verkregen, 
aan de belasting werclen onclerworpen 
vanaf het ogenblik clat het bestuur cler 
clirecte belastingen kennis had van het 
vorn1is van de Correctionele Rechtbank 
te Brussel van 8 oktober 1970; dat het 
wei grote betekenis heeft dat die brief 
aldus meer zegt clan het getuigschrift clat 
wercl afgeleverd op 10 mei 1973 door de 
hoofdcontrolem· der belastingen Nolet en 
waarin die vermelcling geenszins voor
komt; dat de conclusienemer, zich her
halencl, erop wijst : l 0 dat hij zelf het 
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initiatief heeft genomen om na de uit
s_p_raak van het vonnis van 1970 zich bij 
ZlJn controleur te begeven (als bewijs 
luervan geldt dat de conclusienemer niet 
van ambtswege werd belast); 2° indien 
hij dit initiatief in de loop van het tweede 
trimester 1971 heeft genomen, slechts in 
het jaar 1970 winsten ontstonden, in 
tegenstelling met vroeger, waar er op h et 
geheel van de verrichtingen geen werden 
b ehaald (volgt dan d e uitleg hierom: 
trent); dat de controleur aan de h and van 
die inlichtingen heeft geacht dat de com
missielonen moesten worden verdeeld 
over de aanslagjaren tijdens welke deze 
werclen ge!ncasseerd en dat hiervan 
moesten worden afgetrokken de gerecht
vaardigde en aanvaardbare algem en e on
kosten (zie zijn brief van 16 november 
1971) en « met betrekking tot h et even
tueel verlies dat U zal lijden bij de eind
afrekening voor de w egeniswerken ... 
(heeft geacht) dat de eventueel nog ver
schulcligde saldi en de niet ingevorderde 
saldi, die U zouden worden aangerekend 
na ~l e eindafrekening, een last opleveren 
dte m rekemng te brengen is op het aan
slagjaar, in de loop waarvan de schulcl
vorderingen te uwen laste zullen worden 
gelegd en behoorlijk door U zullen zijn 
b et aald »; dat die gedraging van de 
controleur bewijst dater geen opzettelijke 
mkorilstenverzwijging is geweest ; inder
daad: a) er is geen aanslag van ambtswe 
ge geweest ; b) er is spreiding over vroe
gere dienstjaren geweest, waardoor d e 
progressiviteit van de belasting werd ver
minderd; c) de gerechtvaarcligde alge
mene onkosten werden afgetrokken ; 
d) er werd aangenomen dat het ging om 
commtsstelonen en niet om prij zen in h et 
zwart, welke omstandigheden op hun 
b eurt het bewijs erv an zijn dat, door op 
eigen initiatief zich bij zijn controleur te 
b egeven en door · hem stukken over te 
leggen waardoor werd b ewezen op welke 
d ata de verschillende commissielonen 
door hem werden ontvangen en door te 
rechtvaardigen m et welke algemene on
kosten zij waren bezwaard, d e conclusie
n em er zeker niet de bedoeling heeft gehad 
de betaling v an die inkomstenbelasting 
te ontduiken; dat indien h et h of van 
b~roep . voornoemde overwegingen en 
mtleg m et zonder meer kon aannem en, 
h et daaromtrent een aanvullende onder
zoeksmaatregel zou moeten b evelen ; dat 
··: deze (te. weten die overwegingen en 
dte mtleg) mderdaad volgen uit de brief 
die door de hoofdcontroleur Nolet op 
16 november 1971 in tempo1·e non suspecto 
w erd geschreven en aan de andere k ant 

door geen enkel gegeven van het dossier 
worden tegengesproken : 

Overwegende dat enerzijds h et arrest 
op regelmatige wijze v astst elt dat eisers 
aangifte . van zijn inkomstenbelastingen 
onvoll.edtg 1s, door erop t e wijzen 
dat htJ ." de ge~rondheid van de b elasting
verhogmgen met h eeft b etwist » ; 

Dat anderzijds h et arrest, zoals voor
meld, ook op regelmatige wijze vaststelt 
dat eiser de inkomstenbelasting heeft 
willen ontduiken ; 

Overwegende d at de rechter geen ant
woord moet geven op een conclusie waar
in sommige vermoed ens worden aange
voerd,_ wanneer, zoals ten deze, hij zijn 
b eshssmg op andere bewijselementen 
stetmt; 

Overwegende dat overigens de rechter 
een passend antwoord geeft op de con
clusie waarin mn nieuwe onderzoeks
tnaatregelen werd verzocht, wanneer 
blijkt,_ ;z;oals ten d eze uit de overwegingen 
van ztJn beshssmg, d at die maatregelen 
overbodig zijn ; . 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

En overwegende d at d e substantiele of 
op straffe van nietigh eid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat 
de beslissing overeenkomstig de wet is; 

Over het eerste middel, afgeleid nit de 
schending van d e artikelen 25, 63, 65, 
79, 80, 193, 196, 197, 213, 214 van het 
Strafwetboek, 342, 350 van het Wetboek 
der inkomstenbelastingen gevoegd bij het 
coordmerend koninklijk b esluit van 26 fe 
bruari 1964, 203, 206 van bet Wetboek 
der registratie-, h ypotheek- en griffie
rechten, en 97 van d e Grondwet, 

doo1·dat h et ~n·est beslist t egelijkertijd 
d at de verschtllende t en laste van eiser 
gelegde feiten d e opeenvolgende uiting 
van hetz~lfde bedrieglijk opzet opleveren, 
dat de fetten van v alsheid en van gebruilr 
van valse stukken, die het voorwerp van 
d e t elastlegging A zijn, door eiser werden 
gepleegd_ !fie~ h et oogmerk om een gedeel
te van ztJn mkomstenbelastingen te ont
~uiken en dat, daar de gepleegde verval
smgen t en doel hadden d e registratie
rechtet: te ontduiken of zulke ontduiking 
mogehJk t e maken, de telastlegging B 
eveneens b ewezen is, vervolgens die eiser 

· veroordeelt tot zes maanden hoofd
gevangenisstraf en tot 26 frank geldboete 
en bovendien tot een geldboete van 
20.000 frank, 

teTwijl h et arrest, nu het vaststelt dat 
de verschillende onder A en B ten laste 
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gelegde feiten de opeenvolgende uiting 
van hetzelfde bedr:ieglijk opzet oplever
den, het eiser slechts tot een enkele straf 
kon veroordefen, met name tot de zwaar
ste ; valsheid gepleegd in verkoopbeloften 
en authentieke verkoopakten en gebru:ik 
van deze vervalste alden door andere 
personen dan ambtenaren of openbare 
officieren m et het opzet om de inkomsten
belasting te ontduiken (telastlegging A) 
in geval van correctionalisering en b:ij 
gebrek aan vervolgingen vanwege de 
administrat:ie, wat ten deze het geval 
was, met een maand tot v:ijf jaar gevan
genisstraf wordt gestraft, daarentegen 
valsheid door bew:impeling in een akte 
van de bij een overclracht van een goed 
bedongen prij s of van de waarde van een' 
goed en gebruik van derw:ijze vervalste 
akte enkel en aileen met het oogmerk om 
de registratierechten t e ontduiken of 
zulks mogelijk te maken (telastlegging B), 
slechts strafbaar zijn met 200 tot 200.000 
frank geldboete en met acht dagen tot 
twee jaren gevangenisstraf of met een 
enkele van cleze straffen ; de zwaarste 
straf die op de onder A en B samen ten 
laste gelegde en tegen eiser bewezen ver
klaarde feiten van toepassing is en die 
aileen t egen deze kon worden u:itgespro
ken, een gevan.genisstraf van een maand 
tot vijf jaren was ; eiser in. elke onder
stalling niet wettelijk kon worden ver
oordeeld tot een geldboete van 26 frank 
en bovendien tot een geldboete van 
20.000 frank : 

Overwegende dat krachtens de arti
kelen 342 en 350 van het Wetboek der 
inkomstenbelastingen bij ontstentenis 
van vervolgingen ingesteld op verzoek 
van de administratie der directe belas
tingen d e bewezen verklaarde feiten van 
de telastlegging A enkel en aileen straf
baar waren met de straffen gesteld bij de 
artikelen 80 en 196 van het Strafwetboek ; 

Overwegende echter dat het misclrijf 
van de telastlegging B, dat bewezen werd 
verldaard, maar dat werd beschouwd te 
zijn opgeleverd door hetzelfde feit als de 
onder A ten laste gelegde vervalsing, met 
toepassing van artikel 100 van het Straf
wetboek wordt gestraft met de straf 
bepaald in artikel 206 van het W etboek 
der registratie-, hypotheek- en griffie
rechten; 
· Dat, door eiser te veroordelen buiten 

die gevangenisstraf en die geldboete 
tot 26 frank geldboete, het arrest 
artikel 214 van het Strafwetboek alsmede 
artikel 342 van het W etboek van d e 
inkomstenbelastingen, die in het middel 
worden vermeld, heeft geschonden ; 

Dat dit middel in die mate gegrond is ; 
Overwegende dat, wanneer een veroor

delende beslissing uitgesproken wegens 
overtrading van het Wetboek der inkom
stenbelastingen op de voorziening van de 
b eldaagde wordt vernietigd, omdat hier
bij een geldboete werd opgelegd op de 
vervolging aileen van het openbaar 
ministerie, de vernietiging, die aileen de 
v eroordeling tot de geldboete betreft, 
wordt uitgesproken zonder verw:ijzing ; 

II. In zoverre de voorziening gericht 
is tegen verweerder, burgerlijke pa.rtij : 

Over het vierde middel, afgeleid uit de 
schencling van d e artikelen 1319, 1320, 
1322, 1382, 1383 van h et Burgerlijk Wet
hoek, 203, 204, 206, 207 van het Wetboek 
der registratie -, hypotheek- en griffie
rechten en 97 van de Grondwet, 

do01·dat het arrest eiser veroordeelt tot 
de betaling als schadevergoeding aan de 
burgerlijke partij, de Belgische Staat, 
van een bedrag van 656.842 frank, op 
grond dat, nude rechtsvorder:ing van die 
p artij op artikel 138.2 van het Burgerlijk 
W etboek stel.mt, de aan gevoerde argu
nlenten die de beldaagde bij conclusie 
afleidt uit de artikelen 206 en 207 van het 
W etboek der registratierechten, niet ter 
zake zijn ; dat clie beldaagde in zijn aan
vuilende conclusie voor het Hof van 
beroep te Brussel, waarnaar hij verwijst, · 
trouwens erkent : « dat de burgerlijke 
partij enkel en aileen ontvankelijk en 
gerechtigd is om de vergoeding te vor
deren voor de schade die zij tengevolge 
van die misdrijven zou hebben geleden " ; 
dat de .fout van de beldaagde, waardoor 
d e schade werd veroorzaakt, erin bestaat 
door valse vermeldingen belastingont
duiking mogelijk het h ebben gemaakt ; 
dat de schade voor d e Belgische Staat, 
burgerlijke partij, erin bestaat niet bij
tijds te hebben kwmen beschild{en over 
d e ontdoken rechten en ze op dit ogenblik 
niet te hebben ingevorderd ; dat de Bel
giselle Staat heeft aanvaard dat zijn 
schade op 656.842 frank zou worden 
teruggebracht, 

te1·wijl eiser in zijn conclusie voor het 
Hof van beroep te Luik met betrekking 
tot de civielrechtelijke vordering aan
voerde dat de administratie weliswaar 
in een strafprocedure, met een misclrijf 
inzake belastingontduiking tot voorwerp, 
zich burgerlijke partij kan stellen en voor 
het strafgerecht van degen en die ze zijn 
verschuldigd de beclragen kan vorderen, 
die krachtens het W etboek der registra
tierechten moeten worden betaald; dat 
luidens de artikelen 203 en 204 van het 
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W etboek der registratie echter aileen de 
partij en bij de akte waarin prijzen, enz. 
werden bewimpeld, aanvullende rechten 
·en fiscale boeten verschuldigd zijn ; 
opdat andere p ersonen hiertoe zouden 
gehouden zijn, te weten alle m et een 
openbare dienst of met een openbaar 
ambt b elaste p ersonen, die tot een van 
·de bij voornoemd artikel gestelde straffen 
worden veroordeeld, men een afzonder
lijke tekst h eeft moeten invoeren, met 
.name artikel 207 van h et W etboek der 
registratierechten, dit laatste met r estric
tieve uitlegging ; d e burgerlijke partij 
alleen ontvankelijk en gegrond zou zijn 
om van de b eklaagde de vergoeding t e 
vorderen voor de aanvullende schade 
veroorzaakt door diens persoonlijke mis
drij ven ; zij echter in gebrek e blijft 
te wijzen op enige schad e en a jO?·tiO?·i 
deze t e bewijzen ; laat stgenoemde schade 
bovendien onbestaande is v ermits de 
burgerlijke partij d e bet aling van de 
fiscale boeten, van de ontdoken rechten 
enz. kan vorderen van de p artij en bij d e 
alden; en, subsidiair, in elke onder
.stelling de beklaagd e slechts zou kunnen 
worden gehouden tot de bet aling van d e 
ontdoken rechten , de fiscale boeten en de 
kosten in de m ate waarin en v oor zover 
de p artij en bij d e akte, . die in hoofdzaak 
deze b edragen zijn verschuldigd, zelf 
tot die betaling gehouden zijn en voor 
zover zij niet r eeds h et geheel of een 
gedeelte hebben betaald van d e bedragen, 
waarvan de administratie tegen d e be
Jdaagde de b etaling vordert ; d e bur
gerlijke partij van de partij en bij d e 
akten aanvullend rechten en een fiscale 
geldboete wegens te lage schatting h eeft 
gevorderd; h et klaar is d at zij niet 
ontvankelijk is om van d e beklaagde 
andere bedragen t e vorcleren dan d eze 
aldus gevorderd van de p artij en bij de 
alden, schulden aars in h oofdzaak van 
de eventueel verschuldigde bedragen ; 

. door d e burgerlijke partij geen enkele 
uitleg werd v erstrekt omtrent haar in
vorderingen t en opzichte van d e partij en ; 
in de onderstelling (aanvullende con
dusie) dat zij een geding h eeft aangespan
nen tegen andere personen dan d e par
tijen en de optredende openbare ambte
naar, om op b asis van artikel 206 en als 
schadevergoeding de ontdoken r echten 
en de door d e contracterende partij en 
opgelopen geldboeten te kunnen invor
deren , zij zou moeten bewijzen - wat zij 
niet doet en evenmin aanbiedt te doen - : 
1° dat de ten laste van de b eklaagd e in
gevorderde rechten en geldboeten w erke
lijk door de contracterende partijen w er-

den opgelopen en verduidelijken of de 
partij en zich schuldig h ebben gemaakt 
aan loutere te lage schatting ofwel aan 
b ewimpeling, v ermits zij volgens de 
artikelen 201 en 203 in het eerste geval 
slechts een geldboete ten laste van de 
v erkrijgende partij kan invorderen en in 
h et tweede geval slechts tegen ieder der 
contracterend e partij en een individuele 
boete kan vorderen; 2° dat zij werkelijk 
t en laste van de partij en bij de akte de 
door hen opgelopen rechten en boeten 
heeft ingevorderd en geen dadingen heeft 
aangegaan b etreffende h et geheel of een 
gedeelte van hun b edrag ; 3° dat die 
rechten en boeten t en laste van degenen 
die d eze wettelijk zijn verschuldigd noch 
geheel, noch gedeeltelijk kunnen worden 
ingevorderd wegens h et onvermogen van 
laatstgenoemden en niet wegens d e 
traagheid, waarmee d e administratie ze 
vervolgt; 

het arrest derhalve d e bewijslu·acht 
van die conclusie schendt en deze niet 
p assend beantwoordt ; 

in elke onderstelling, voor zover het 
arrest ter rechtvaardiging van d e veroor
d eling die h et tegen eiser ten gunste van 
de Belgische Staat uitspreekt, steunt op 
artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek, 
h et ertoe komt, door de straffen gest eld 
in artikel 206 van het vVetboek der 
registratierechten verkeerd uit t e breiden, 
een derde aansprakelijk te stellen voor 
d e betaling van de rechten en boeten die 
alleen door d e partijen bij d e akte ver
schuldigd zijn en zelfs door de betrokken 
d erde een zwaardere aan sprakelijkheid 
te laten dragen dan die welke genoemde 
p artijen zouden dragen, vermits even 
eens in het geval m et name van bewim
p eling van de prijs of van de b edongen 
waarde van d e verkochte goederen de 
partij en weliswaar luidens artikel 203 
hoofdelijk gehouden zijn tot d e betaling 
van de ontdoken rechten, doch, ieder wat 
h aar betreft , slechts gehouden zijn tot 
de betaling van d e boet e gelijk aan het 
ontdoken recht ; 

ten slotte een veroordeling die uitge 
sproken is op basis van artikel 1382 van 
h et Burgerlijk Wetboek slechts wettelijk 
is gerechtvaardigd indien bewezen is dat 
er schade is en dat er een oorz!).kelijk ver
band bestaat tussen d e fout die zij moet 
straffen en d e betrokken schade, welke 
voorwaarde t en deze niet bewezen was, 
daar de B elgische Staat heeft n agelaten 
h et b ewijs ervan te leveren dat d e kwes
tieuze rechten en geldboeten door hem 
niet konden worden ingevorderd ten laste 
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van degenen die deze wettelijk verschul
digd waren: 

Overwegende dat het arrest met be
trekking tot de civieh·echtelijke vorde
ring, gemotiveerd is door de in h et middel 
vermelde overweging ; 

Dat het aldus met redenen omklede 
arrest geen passend antwoord geeft op 
de conclusie die voor de rechters in hoger 
b eroep werd neergelegd ; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest, voor zover het eiser veroor
deelt tot een geldboete van 26 frank, 
op 520 frank gebracht, of tot acht dagen 
vervangende gevangenisstraf, en voor 
zover het uitspraak doet op de civiel
rechtelijke vordering; beveelt dat van 
dit arrest melding zal worden gemaakt op 
d e kant van d e gedeeltelijk vernietigde 
beslissing; veroordeelt eiser en verweer
der ieder in de helft van de kosten ; ver
wijst de zaak, beperkt tot de civiel
rechtelijke vorderi.ng, naar het Hof van 
beroep te Gent ; zegt dat met b etrekking 
tot de strafvordering er geen grond 
bestaat tot verwijzing. 

29 april 1974. - 2• lmmer. - Voo1·
zitte~·, de H. Louveaux, eerste voorzitter. 
:.._ Ve~·slaggeve~·, de H . Legros. - Gelijk
lttidende conclttsie (1), de H . P . Mahaux, 
eerste advocaat-generaal. - Pleite1·s, de 
HH. Fam·es en F ally. 

2• K.AlVIER. - 29 april 1974. 

1 D REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. - STRAFZAKEN.-
00NCLUSIE VOOR DE RECHTER IN HOGER 
BEROEP.- BESLISSING VAN DE EERSTE 
RECHTER DIE EEN PASSEND ANTWOORD 
BEVAT OP DEZE CONCLUSIE. - RECH
TER IN HOGER BEROEP DIE VERWIJST 
NAAR DE REDENEN VAN DE EERSTE 
RECHTER. - REGELMATIG MET REDE 
NEN OllffiLEDE BESLISSING. 

2D CASSATIEMIDDELEN. - STRAF
ZAKEN. - MIDDEL DAT OP EEN ONJUIS
TE UITLEGGING VAN DE BESTREDEN 

(1) De conciusie van het openbaar minis
t erie is verscheuen in Revtte de d1·oit penal et 
de c1·iminologie, 1973-1974, biz. 956. 

BESLISSING BERUST. - MIDDEL DAT 
FEITELIJKE GRONDSLAG MIST. 

3D REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.
RECHTER IN HOGER BEROEP DIE DE 
BEROEPEN BESLISSING BEVESTIGT. -
BEVESTIGING HIEROP GEGROND DAT DE 
EERSTE RECHTER NAAR BEHOREN OVER 
DE EIS HEEFT BESLIST. - DRAAG
WIJDTE VAN DEZE REDEN. 

1 D De 1·echte1' in hoge~· be1·oep die ve1·wijst 
naa1· cle 1·eclenen van cle ee1·ste 1'echte1·, 
beantwoo1·clt cle vom· hem genomen con
clttsie, wannee1· deze 1·eclenen een passend 
antwoo1·cl bevatten OJJ cle in hoge1· be1·oep 
voo1'gelegcle eisen of venveenniclclelen (2). 
(Art. 97 Grondwet.) 

2D F'eitelijke gmnclslag 11iist het miclclel clat 
op een onjttiste ttitlegging van cle be
st?·eclen beslissing be1·ust (3). 

3D De 1·echte~· in hoge1· be1·oe1J die de 
be~·oeJJen beslissing bevestigt, op g1·oncl 
clat de ee1·ste 1·echtm· nam· beho1·en ove1· 
de eis heejt beslist, maalct alcltts impliciet 
cle 1·eclenen van cle bevestigcle beslissing 
tot cle zijne (4). (Art. 97 Gronclwet.) 

(STEVE, T. PASSALACQUA, 
wwe PRESTI, EN LITISCONSORTEN.) 

Met d e notities overeenstemmend arrest. 

29 april 1974. - 2• kamer. - Voo1·
zitte1·, de H. Louveaux, eerste voorzitter. 
- Ve~·slaggeve1·, de H. Screvens. - Ge
lijlcltticlende conclttsie, d e H. P. Mahaux, 
eerste adv~JCaat-generaal. - Pleite1·s, de
HR. Bayart en VanRyn. 

2• KAMER. - 29 april 197 4 . 

1 D AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST). WEGVER-

(2) Cass., 27 september 1972 (A1'1'. cass., 
1973, blz. 107). 

(3) Cass., 2 april 1974, supm, blz. 853; 
vgl. cass., 25 april 1974, sup1·a, biz. 924. 

(4) Vgl. cass., 21 september 1973, supra, 
biz. 68. 



- 947 

KEERSONGEVAL. -- FOUTEN DOOR DE 
BESTUURDER VAN EEN VOERTUlG EN 
DOOR EEN DERDE BEGAAN. -- 0NT
BREKEN VAN OORZAKELlJK VERBAND 
TUSSEN DE FOUT VAN DEZE DERDE EN 
DE SCHADE.-- V ALT NlET AF TE LElDEN 
UlT HET FElT ALLEEN DAT HET ONGE 
VAL ZIOH ZONDER DE FOUT VAN DE 
BJ~STUURDER NlET ZOU HEBBEN VOOR
GEDAAN. 

2° CASSATIE. -- Ol\'l:VANG. -- STRAF
ZAKEN. -- BURGERLlJKE REOHTSVOR
DERlNG.-- ARREST WAARBlJ DE ElSER 
VOOR EEN ONGEVAL ALLEEN AANSPRA
KELlJK VERKLAARD EN VEROORDEELD 
WORDT TOT BETALlNG VAN DEFlNlTlEVE 
VERGOEDlNGEN EN VAN EEN VOORLOPl
GE VERGOEDlNG, EEN DESKUNDlGENON
DERZOEK BEVOLEN EN OVER DE KOSTEN 
BESLlST WORDT.-- 0ASSATlE OP GROND 
DAT HET ARREST NlET ANTWOORDT OP 
DE OONOLUSlE VAN DE ElSER TEN BETO
GE DAT DE REOHTSVOORGANGER VAN 
DE VERWEERDERS ZELF OOK EEN FOUT 
HEEFT BEGAAN. -- 0l\'J:VANG VAN DE 
OASSATlE. 

1° HT annee1· bij een wegvm·kee1·songeval 
jouten begaan zijn dam· de bestt~u1·de1· 
van een voe1·tt~ig en doo1' een dm·de, lean 
de 1·echtm· het ontb1·eken van een 001'
zakelijlc ve1·bancl tt~ssen de fout van deze 
de1'de en de schade ten gevolge van het 
ongeval niet afleiden uit het feit alleen 
dat de schade z·ich niet zou hebben voo1' 
gedaan zonde1· de fottt van cle bestt~tt1'
de1' (1). (Art. 1382 B.W.) 

2° W o1·dt een an·est, wam·bij de eise1· tot 
cassatie wegens een doo1· hem gepleegde 
fout alleen aanspmkelijk ve1·klaa1·d wo1·dt 
voo1· de gevolgen van een ongeval waa1·van 
de 1'echtsvoo1·gangm· van de vm·wee1·de1·s 
het slachtojje1· is geweest, de eise1· wo1·dt 
ve1'001'deeld tot betaling van dejinitieve 
ve1'goedingen aan een 1·echthebbende en 
van een voo1'lopige ve1·goeding aan 
ande1'e 1'echthebbenden, een deslcundigen
onde1·zoelc bevolen en ove1· de lcosten 
beslist wo1·dt, ventietigd op gmnd dat het 
niet antwom·dt op de conclt~sie van de 
eise1· ten betoge dat de 1'echtsvoo1·gange1· 
van de venvee1·de1·s zelf oak een ]out heejt 
begaan die het ongeval heeft ve1'001'
zaakt, dan geldt de ve1·nietiging vom· de 
beschikkende gedeelten wam·in de eise1· 
alleen aanspmkelijk is ve1'lclaa1·d voo1' 

(1) Cass., 29 juni 1973 (A1-r. cass., 1973, 
blz. 1072). 

de gevolgen van het ongeval, het bedmg 
van de dejinitieve vm·goedingen en van 
de vom·lopige vm·goeding vastgesteld en 
ovm· de lcosten beslist wo1'dt; de vm·
nietiging st1'ekt zich niet t~it tot het 
beschiklcencle gedeelte volgens hetwelk 
de eise1· een fout heejt begaan waa1·vom· 
hij aanspmkelijk is en evenmin tot het 
beschiklcende gedeelte dat een deslctmdi
genonde?·zoek beveelt (2). 

(VAN LlERDE E. EN H., 
T. KIEKENS EN VERHASSELT J. EN P.) 

ARREST (ve1·taling). 

HET HOF;-- Gelet op het bestreden 
arrest, op 8 november 1973 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

I. In zoverre de voorzieningen gericht 
zijn tegen de beslissingen op de rechts
vordering die door het openbaar minis
terie is ingestelcl tegen : 

a) de eiser Etienne Van Liercle, be
ldaagde : 

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

b) de eiser Henri Van Lierde, civiel
rechtelijk aansprakelijke partij : 

Overwegende dat uit de stukken, waar
op het Hof vermag acht te slaan, niet 
blijkt clat eiser zijn voorziening aan het 
openbaar ministerie heeft laten beteke
nen; 

Dat de voorziening clerhalve niet ont
vankelijk is ; 

II. In zoverre de voorzieningen gericht 
zijn tegen de beslissingen op de civiel
rechtelijke vorderingen die zijn ingestelcl : 

a) door de verweersters Jeannine Ver 
hasselt, echtgenote Rene Dekeyser, en 
Paula Verhasselt tegen de eisers : 

Over het midclel afgeleicl uit de scherr
cling van de artikelen 97 van de Grand
wet, 1382 en 1384 van het Burgerlijk 
Wetboek, 

doo1·dat, na te hebben vastgestelcl dat 
de eisers aansprakelijk waren voor het 

(2) Raadpl. cass., 18 januari 1965 (Bull . en 
PAsrc., 1965, I, 490); 19 februari 1968 (A1'1' . 
cass., 1968, biz. 807) en 16 februari 1970 
(ibid., 1970, blz. 561). 



-948-

verkeersongeval dat d.e dood van Karel 
Verhasselt heeft veroorzaakt, eerstge
noemden uit dien hoofde strafrechtelijk 
te hebben veroordeeld, en ze civielrech
telijk te hebben veroordeeld tot de beta
ling van schadevergoeding aan de ver
weersters, het arrest heeft beslist dat de 
eerste eiser geheel aansprakelijk was voor 
h et ongeval en de eisers heeft veroordeeld 
tot de betaling van alle schade die de 
verweersters, burgerlijke partijen, heb
ben geleden, zulks enkel en aileen op 
gron<;l. dat de eerste eiser het wegverkeers
reglement heeft overtreden, 

tenvijl de eisers bij conclusie hebben 
aangevoerd dat het slachtoffer van het 
ongeval zelf verschillende fouten had . 
begaan, '\vaardoor het zelf voor het 
ongeval gedeeltelijk aansprakelijk is ; 
in die conclusie werd aangevoerd met 
name dat de getroffene voetganger, wijlen 
Verhasselt, door zich op de rijbaan te 
begeven op het ogenblik dat het voertuig 
van de eerste eiser in het zicht was, een 
fout in oorzakelijk verband met het 
ongeval had begaan ; de eisers bij con
clusie beweerden dat de getroffene boven
dien de volgende fouten eveneens in 
oorzakelijk verband met h et ongeval had 
begaan : - toen hij zich uiteindelijk 
rekenschap ervan heeft gegeven dat er 
een wagen naderde, heeft Verhasselt ge 
aarzeld en niet duidelijk zijn voornemen 
te kennen gegeven mn verder over te 
steken, te blijven stilstaan of achteruit te 
gaan ; deze gedraging heeft de eerste 
conclusienemer belet zoals 't hoort te 
reageren om het ongeval te vermijden, 
te weten de voetganger duidelijk links of 
rechts voorbij te rijden; - Verhasselt, 
die leed aan heupjicht, waardoor hij niet 
meer kon werken, is de Tervuerenlaan 
buiten de oversteekplaats voor voet
gangers op 20 meter ervan begi:tmen over 
te steken, wat gevaarlijk was en niet
tegenstaande hij weten moest dat op die 
plaats het rijverkeer dikwijls zeer druk 
en snel is en hij moest gezien hebben dat 
de verkeerslichten i:t1. de door de eerste 
conclusienemer ge:volgde richti:t1.g op 
groen stonden; het arrest op die con
clusie niets heeft geantwoord, niettegen
staande, overeenkomstig artikel 97 
van de Grondwet, de rechterlijke beslis
singen een antwoord moeten geven op 
alle middelei). en excepties die bij regel
matig neergelegde conclusies door de 
part:ijen worden voorgeclragen : 

Overwegende dat, na te hebben beslist 
dat de snell1.eid van het .voertuig van de 
eerste eiser overclreven was, h et arrest 

erop wijst dat, al was het voor de rechts
voorganger van de verweersters mogelijk 
wegens het zicht waarover hi:j beschikte, 
om het voertuig van eerste eiser op een 
afstand van 120 meter op te merken, 
laatstgenoemde eveneens over hetzelfde 
zicht beschikte, dat hij de gedraging van 
de voetganger volkomen duidelijk heeft 
kunnen nagaan en dat de rijbaan vol
doende breed was om het eiser, enige 
weggebruiker ·OP dat ogenblik, mogelijk 
te maken een voetganger te vermijden , 
zelfs a l had deze geaarzeld ; dat het 
arrest hieri.rit afleidt dat de geclraging 
van Verhasselt geen oorzakelijk verband 
heeft met het ongeval ; 

Overwegende dat trit de vaststellingen 
van het arrest niet kan worden afgeleid 
dat het ongeval zich tach zou hebben 
voorgedaan en dezelfde gevolgen zou 
hebben gehad, indien, zoals de eisers in 
htm conclusie beweerden, Verhasselt de 
rijbaan niet was begi:t1.nen over te steken 
buiten een oversteekplaats voor voet
gangers op twintig meter daarvan, terwijl 
de verkeerslichten i:t1. de richting die door 
de eerste eiser werd gevolgd, op groen 
stonden en laatstgenoemde bin~1en zijn 
gezichtsveld was ; 

Overwegende dat het arrest nalaat het 
omstandig verweer van de eisers te be
antwoorden en zijn beslissing, volgens 
welke het de gehele aansprakelijkheid 
voor het on.geval ten laste van de eerste 
eiser laat, niet wettelijk rechtvaardigt; 

Dat het middel gegrond is ; 

b) door de verweerster Anna Kiekens : 
1° tegen d e eiser ·Etienne Van Lierde, 

beklaagde : 

Overwegende dat het arrest, aan die 
verweerster een provisionele vergoeding 
toekent en voor het overige een deskun
digenonderzoek beveelt ; 

Dat die beslissing geen eindbeslissing 
is in de zin van artikel 416 van het Wet
hoek van strafvordering en evenmin uit
spraak doet omtrent een geschil inzake 
bevoegdheid ; 

Dat de voorziening voorbarig en dar
halve niet ontvankelijk is ; 

Overwegende echter dat de vernieti
ging van de beslissi:t1.g op de civielrechte
lijke vorderi:t1.gen ingesteld door de ver
weersters Jeannine Verhasselt en Paula 
Verhasselt de vernietigi:t1.g meebrE>ngt 
van de op dezelfde onwettelijld1.eid ge
gronde beslissing op de civielrechtelijke 
vordering van de verweerster Anna 
Kiekens; 

Overwegende dat de beslissing, waarbij 
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het arrest een deskundigenonderzoek 
heeft bevolen, evenwel gerechtvaardigd 
blijft door de beslissing dat eiser de 
artikelen 418 en 419 van het Strafwet
boek heeft ove.rtreden en dat hij voor dit 
ongeval kan worden . aangesproken, op 
welke beslissing geen kritiek door het 
middel wordt geoefend ; 

2° tegen de eiser Henri Van Lierde, 
civielrechtelijk aansprakelijke partij : 

Overwegende dat uit de stukken waar
op het Hof vermag acht te slaan, niet 
blijkt dat eiser zijn voorzieni11g heeft 
doen betekenen aan de partij tegen wie 
zij is gericht ; 

Dat de voorziening niet ontvankelijk 
is; 

Overwegende echter dat wegens de 
vernietiging van de beslissing op de 
civielrechtelijke vordering die tegen de 
eerste eiser is ingesteld, de beslissing 
waarbij die partij civielrechtelijk aan
sprakelijk wordt gesteld, geen reden van 
bestaan meer heeft ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest, voor zover het uitspraak doet 
op de civielrechtelijke vorderingen die 
door de verweersters zijn ingesteld, be
halve voor zover het beslist dat de eerste 
eiser een fout heeft begaan waarvoor hij 
aansprakelijk kan worden gesteld en, 
rechtdoende op de rechtsvordering die 
door de verweerster Kiekens is ingesteld, 
het een deskundigenonderzoek beveelt, 
waardoor de beslissing, waarbij de tweede 
eiser voor de ten gtmste van die verweer
ster uitgesproken veroordelingen civiel
rechtelijk aansprakelijk wordt verklaard, 
geen bestaansreden meer heeft ; verwerpt 
de voorziening voor het overige ; beveelt 
dat van dit arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van de gedeeltelijk 
vernietigcle beslissing ; veroordeelt de 
eisers in de helft van de kosten en de 
verweersters Verhasselt in de andere 
helft van die kosten ; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar het Hof van beroep 
te Luik; 

29 april 1974. - 2e kamer. - Voo1'
zitte?', de H. Louveaux, eerste voorzitter. 
- Ve1·slaggeve1·, de H. Closon.- Gelijk
luidende conclusie, de H. P. Mahaux, 
eerste advocaat-generaal. - Pleite1·, de 
H. Struye. 

ze KAMER. - 29 april 1974, 

VOORZIENING IN CASSATIE.- TER
liUJN.- STRAFZAKEN.- ARREST VAN 
DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTEL
LING DAT EEN BESCHIKKING TOT BUI
TENVERVOLGINGSTELLING VERANDERT 
EN DE VERDACHTE NAAR DE CORREC
TIONELE RECHTBANK VERWIJST. 
ARREST DAT NIET BESLIST OVER EEN 
GESCHIL INZAKE DE BEVOEGDHEID VAN 
DE ONDERZOEKSGERECHTEN.- VOOR
ZIENING VAN DE VERDACHTE VOOR DE: 
EINDBESLISSING. - NIET-ONTVANKE
LIJKHEID. 

Niet ontvankelijk is de voo1·ziening van de· 
ve1·dachte, wellce v661· de eindbeslissing 
is ingesteld tegen ~en a?Test van cle 
lcame1· van inbeschttldigingstelling dat, 
zoncle1· te beslissen ove1· een geschil inzake 
de bevoegclheid van de onde?·zoelcsgeTech
ten, een beschiklcing tot bttitenve?·volging
stelling ve1·ande1·t en de ve1·dachte naa1· 
de co?Tectionele 1·echtbank ve1·wijst (1). 
(Art. 416 Sv.) 

(DE RIDDER EN JANSSENS, T. ADLER.} 

ARREST (ve1·taling). 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 26 februari 1974 gewezen door 
het Hof van beroep te Brussel, kamer 
van inbeschuldigingstelling ; 

Overwegende dat het arrest op verzet 
van verweerder, burgerlijke partij, met. 
aanneming van verzachtende omstandig
heden en rechtdoende met eenparigheid 
van stemmen, de beschikking tot buiten 
vervolgingstelling van de raadkamer te 
niet doet en de eisers wegens valsheid en 
gebruik van valse stukken naar de Cor
rectionele Recht bank te Brussel verwijst ; · 

Overwegende dat die beslissing geen 
eindbeslissing is in de zin van artikel 416· 
van het Wetboek van strafvordering ~ 
dat zij evenmin uitspraak doet over een 
geschil inzake bevoegdheid van een on
aerzoeksgerecht; 

Dat de voorzieningen voorbarig en. 
derhalve niet ontvankelijk zijn ; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie-

(1) Cass., 14 juni 1971 (Ar1·. cass., 1971. 
blz. 1027); vgl. cass., 15 januari 1973 (ibid .• 
1973, biz. 497). 
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ningen ; veroordeelt iedere eiser in de 
kosten van zijn voorziening. 

29 april 1974. - 2e kamer. - Voo1'
zitte1', de H. Louveaux, eerste voorzitter. 
- Ve1·slaggevm·, de H . Legros. - Gelijk
.luidende conchtsie, de H . P . Mahaux, 
·eerste advocaat-generaal. 

2e KA.lVIER. - 29 april 1974. 

1° BEVOEGDHEID EN AANLEG. 
STRAFZAKEN. WEGVERKEER. 
VLUCHTMISDRIJF. - GEPLEEGD NAAR 
AANLEIDING VAN EEN ONGEVAL 

DAT SLAGEN, VERWONDINGEN OF DE 
DOOD TEN GEVOLGE HAD. - 0NBE
VOEGDHEID VAN DE POLITIERECHT

BANK. 

2° REGELING VAN RECHTSGEBIED. 
- BES0HIKKING VAN DE RAADKAMER 
TOT VERWIJZING NAAR DE POLITTE· 
RECHTBANK VAN TWEE BEKLAAGDEN 

DIE BESCHULDIGD ZIJN VAN ONOPZETTE
LIJK TOEBRENGEN VAN VERWONDINGEN, 
WELK · WANBEDR.IJF MET AANNEMING 

VAN VERZACHTENDE Oi\1STANDIGHEDEN 
WERD GECONTRAVENTIONALISEERD, EN 

VAN OVERTREDING VAN HET WEGVER
KEERSREGLEMENT EN BOVENDIEN, EEN 
VAN BElDEN, VAN EEN VLUCHTMISDRIJF. 
- VONNIS, WAARBIJ ·DEZE RECHTBANK 
ZICH ONBEVOEGD VERKLAARD HEEFT, 
GEGROND OP HET FElT DAT HET VLUCHT
MISDRIJF NIET TOT DE BEVOEGDHEID 

VAN DE POLITIERECHTBANK BEHOORT 
'EN DAT DE MISDRIJVEN SAl\iENHAN
GEND ZIJN. - BESLISSINGEN IN KRACHT 

VAN GEWIJSDE GEGAAN. - REGELING 
VAN RECHTSGEBIED.- BESLISSING TOT 
ONBEVOEGDVERKLARING DIE GERECHT
VAARDIGD BLIJKT TE ZIJN. - NIETIG
VERKLARING VAN DE BESCHIKKING. 
GRENZEN. - VERWIJZING NAAR DE 
CORRECTIONELE RECHTBANK, IN EERSTE 
AANLEG ZITTING HOUDENDE. 

1 o De politie1·echtbank is niet bevoegd om 
kennis te nemen van een vl~whtmisd1'ijf 
naa1· aanleiding van een ongeval dat 
voo1· een mule1· slagen, ve1·wondingen 
of de dood heeft ten gevolge gehacl (1). 
(Art. 138, 6o Sv.) 

2° Wannee1· de 1·aadkame1· twee beklaag
den, die besch~ddigd w01·den van on-

opzettelijk toeb1·engen van ve1·wondingen 
en van ove1·t1·edingen van het wegve1·
lcee1'S1'eglement en een van beiden boven
dien besch~dcligd wo1'Clt van een vlttcht
misd?·ijf, met aanneming van ve?·zach
tende omstandigheden voo1· het ee1·ste 
misd1·ijf nam· cle politie1·echtbanlc heejt 
ve1·wezen, en deze 1'echtbanlc zich onbe
voegd heeft vm·lclaa1'Cl omclat het vltwht
misd?·ijf nam· aanleiding van een onge
val dat voo1· een ancle1· onopzettelijke 
slagen of venvondingen heeft ten ge
volge gehacl, ingevolge m·tilcel 138, 6°, 
van het T¥etboek vat~- st1·afvo1'Cle1·ing aan 
de bevoegclheid van deze 1·echtbanlc is 
ontt1·olclcen, en de ve1'scheidene misd?·ij
ven onde1·ling samenhangencl zijn, gaat 
het Hof, waa?'ljij een ve1·zoelc tot 1·egeling 
van 1·echtsgebiecl aanhangig is, na of de 
beslissingen in lcmcht van gewijscle zijn 
gegaan en of het vonnis, waa1·bij de 
1'echtbanlc zich onbevoegcl ve1·lclaa1't, 
schijnt ge1·echtvaa1·digd te zijn; zo ja, 
ve1·nietigt het cle beschiklcing van de 
?'aacllcamm·, in zove1·1·e zij de politie-
1'echtbanlc heeft aangewezen als zijnde 
de ?'echtbanlc die bevoegcl is om lcennis 
te nemen van de ve1·scheidene miscl1·ijven 
en venvijst de zaalc naa1· cle C01'1'ectionele 
1·echtbank, in ee1·ste aanleg zitting 
houdende (2). 

(PROCUREUR DES KONINGS TE AARLEN, 
IN ZAKE DEOlVI EN PATAR. ) 

ARREST (vm·taling). 

RET HOF ; - Gelet op het verzoek
schrift tot regeling van rechtsgebied op 
14 februari 1974 door de procureur des 
Konings te Aarlen ingecliencl ; 

Overwegencle dat de r aacUmmer van 
de Rechtbank van eerste aanleg te Aar-

. len, bij beschikking van 16 augustus 1973 
Andre Deom, geboren op 5 m ei 1935 te 
Aarlen, aldaar woonachtig de Beherne
straat 77, en Jean Patar, geboren op 
6 november 1951 t e Habay-la-Neuve, 
alclaar woonachtig Bonapartestraat 7; 
naar de bevoegde politierechtbank heeft 
verwezen, om op 12 november 1972 te 
R einsch door gebrek aan voorzichtigheicl 

(1) Oass., 7 november 1950 (Bttll . et PASIC., 
1951, I, 247) en noot 1; 27 mei 1958 (A1'1', cass., 
1958, blz. 1175) en 28 januari 1974, stt1J1'ct, 
biz. 583. 

(2) Raadpl. de arresten waarvan in de 
vorige noot sprake is en noot 1 onder case.. , 
25 januari 1955 (Bull . en PAsiC., 1955, I, 513) . 
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of voorzorg, maar zonder het oogmerk 
om de persoon van een ander aan te 
randen, onopzettelijk slagen of verwon
dingen te hebben toegebracht met name 
aan Roland Burati, zulks na verzachten
de omstandigheden te hebben aangeno
men, en, rnet san1enhang, orn overtredin
gen op het algemeen reglement op de 
politie van het wegverkeer te hebben 
gepleegd en bovendien, de eerste, om als 
bestuurder van een voertuig op de open
bare weg, 's nachts, wetende dat zijn 
voertuig oorzaak van dan wel aanleiding 
tot een ongeval was geweest, de vlucht 
te hebben genomen om zich aan de dien
stige vaststellingen te onttrekken, onder 
de omstancligheid dat clit ongeval voor 
anderen slagen en verwondingen ten 
gevolge had ; 

Overwegende dat de politierechtbank 
bij op tegenspraak gewezen vonnis van 
9 januari 1974 zich onbevoegd heeft ver
ldaard om kennis te nemen van de bij 
haar aanhangig gemaakte rechtsvorde
ringen, op grond dat het vluchtmisclrijf 
werd gepleegd naar aanleiding van een 
ongeval dat voor anderen onopzettelijke 
slagen of ver:wonclingen ten gevolge heeft 
gehad; 

Overwegende dat de beschikking van 
de raadkamer en het vonnis van de 
politierechtbank beide in kracht vim 
gewijsde zijn gegaan ; dat ingevolge de 
tegenstrijcllgheid van die beslissingen een 
bevoegdheidsgeschil is ontstaan, waar
door de gang van het gerecht wordt be
lemmerd ; dat er derhalve grond is tot 
regeling van rechtsgebied ; 

Overwegende dat het ten laste van 
Deom gelegcle vluchtmisdrijf schijnt te 
zijn gepleegd naar aanleiding van een 
ongeval dat voor anderen slagen of ver
wondingen ten gevolge had, welke om
standigheid is bepaald in artikel 138, 6°, 
van het Wetboek van strafvordering, 
waarbij dit misdrijf aan de bevoegdheid 
van de politierechter wordt onttrokken ; 

Overwegende dat er samenhang schijnt 
te bestaan tussen de andere ten laste 
gelegde feiten en het vluchtmisclrijf; 

Om die redenen, beslissende tot rege
ling van rechtsgebied, vernietigt de be
schikking van de raadkamer van de 
Rechtbank van eerste aanleg te Aarlen 
van 16 augustus 1973, voor zover ze de 
politierechtbank heeft aangewezen als 
bevoegde rechtbank om kennis te nemen 
van de regelmatig gecontraventionali
seerde wanbedrijven van onopzettelijke 
slagen of verwondingen, die ten laste van 
Deom en van Patar werden gelegd, als
mede van de hiermee samenhangende 

misdrijven ; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de kant 
van de gedeeltelijke vernietigde beslis
sing ; verwijst de zaak naar de Correc
tionele Rechtbank te Aarlen, zitting 
houdende in eerste aanleg. 

29 april 1974. - 2e kamer. - Voo?'
zitte?', de H. Louveaux, eerste voorzitter. 
- VeTslaggeveT, de H. Legros. - Gelijk
lttidende conclttsie, de H. P. Mahaux, 
eerste-advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 29 april 1974. 

REGELING VAN RECHTSGEBIED.
STRAFZAKEN. - BESCHIKKING TOT 
VER\VIJZING NAAR DE CORRECTIONELE: 
RECHTBANK WEGENS EEN lVIISDAAD . . -
GEEN OPGAVE VAN VERZACHTENDE 
OMSTANDIGHEDEN. BESLISSING 
WAARBIJ DE RECHTBANK ZICH ONBE
VOEGD VERKLAART. - VERNIETIGING 
VAN DE BESCHIKKING EN VERWIJZING 
NAAR DE KA:Th1ER VAN INBESCHULDI
GINGSTELLING. 

W annee1· de madlcame1· een ve1·dachte we
gens een misdaad nam· de co?Tectionele 
1·echtbank heejt ve1·wezen, zonde1· opgave 
van ve1·zachtende omstandigheden, het 
vonnisgm·echt zich onbevoegd heeft ve?'
klaa?·d en beide beslissingen in k?-acht 
van gewijsde zijn gegaan, ve1·nietigt het 
Hoj, het 1·echtsgebied 1·egelende, de 
beschikking van de 1'aadlcame1· en ve?·
wijst de zaak naa1· de kame1· van in
beschttldigingstelling (I). 

(PROCUREUR DES KONINGS TE BERGEN, 

IN ZAKE GALLEZ.) 

ARREST (ve1·taling). 

RET HOF; - Gelet op het verzoek
schrift tot regeling van rechtsgebied op 
8 februari 1974 door de procureur des. 
Konings te Bergen ingediend ; 

Overwegende dat de raadkamer van 
de Rechtbank van eerste aanleg te Ber-

(1) Cass., 8 januari 1973 (.A!'!', cass., 1973,. 
biz. 469) ; 10 september 1973, sttpm, biz. 27 ., 
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gen bij beschikking van 24 november 
1972 Gallez Yves, Paul, Nick, Kinion, 
geboren te Wasmes op 21 januari 1947 
en aldaar woonachtig, rue des Allies, 54, 
naar de correctionele rechtbank heeft 
verwezen, om op 15 juli 1972 te Bergen 
.aanranding van de eerbaarheid zonder 
geweld of bedreiging te hebben gepleegd 
op de persoon of met behulp van de 
persoon van V. D .. . , mmderjarig kind 
beneden de volle leeftijd van zestien 
jaar op het ogenblik van de feiten, 
daar zij op 16 oktober I957 geboren is, 
met de omstandigheid dat hij die feiten 
heeft gepleegd na te ziju veroordeeld 
bij arrest van het Hof van beroep te 
Brussel del. I7 december I969 tot acht
tien maanden gevangenisstraf wegens 
aanranding van de eerbaarheid met 
geweld of bedTeiging op de persoon van 
een minderjarige beneden de volle leeftijd 
van zestien jaar op het ogeublik der fei
ten, en voordat vijf jaren zijn verlopen 
sinds I4 j1.mi I970, op welke datun1. hij 
zijn straf heeft ondergaan ; 

Overwegende dat genoemde beschik
king ten onrechte overweegt dat het ten 
laste gelegde feit van dien aard is dat 
het door de artikelen 372, lid 1:, 374, 378 
·en 56 van het Strafwetboek met correc
tionele straffen wordt gestraft; 

Overwegende dat de Correctionele 
Rechtbank te Bergen bij vonnis van 
28 mei I973 zich onbevoegd heeft ver
klaard om kennis te nemen van de ten 
laste gelegde.feiten, op grond dat de aan
hangige feiteu luidens lid I van artikel 372 
van het Strafwetboek met een criminele 
straf gestraft worden en dat bij ont
stentenis van enige vennelding van ver
zachtende omstandighedei1. die misdaad 
niet wettelijk werd gecorrectionaliseerd ; 

Overwegende dat de beslissingen van 
de raadkamer en van de correctionele 
rechtbank in kracht van gewijsde zijn 
gegaan en dat uit hun tegenstrijdigheid 
een bevoegdheidsgeschil is ontstaan, 
waardoor de gang van het gerecht wordt 
belemmerd. ; 

Overwegende dat het ten laste van 
Yves Gallez gelegde feit door lid I van 
artikel 37.2 van het Strafwetboek met 
opsluiting wordt gestraft ; 

Dat, nu in de beschikking van de raad
kamer op geen aanwezigheid van ver
zachtende omstandigheden werd gewe• 
zen, de correctionele rechtbank niet be
voegd was om kennis te nemen van de 
zaak; 

Om die redenen, beslissende tot rege
ling van rechtsgebied, vernietigt de be-

schikking van de raadkamer van de 
Rechtbank van eerste aanleg te Bergen 
van 24 november I972; beveelt dat van 
dit arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van de vernietigde beslissing ; 
verwijst de zaak naar de kamer van 
inbeschuldigingstelling van het Hof van 
beroep te Brussel. 

29 april I974. - 2e kamer. - Voo?'
zitte?', de H. Louveaux, eerste voorzitter. 
- Ve1·slaggevm·, de H. Closon. - Gelijk
htidende conclusie, de H. P. Mahaux, 
eerste advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 29 april 1974. 

REGELING VAN RECHTSGEBIED.
STRAFZAKEN. - BESCHIKKING VAN DE 
RAADKAlVIER DIE EEN REGELllfATIG GE
CORRECTIONALISEERDE MISDAAD EN 
EEN MISDAAD, DIE NIET GECORRECTIO

NALISEERD WERD, DOCH DIE HET KON 
WORDEN, NAAR DE CORRECTIONELE 
RECHTBANK VERWIJST. - CORRECTIO

NELE RECHTBANK EN HOF VAN BEROEP 
DIE ZICH WEGENS DE ONSPLITSBAAR

HEID VAN DE FElTEN VOOR DE GEHELE 
ZAAK ONBEVOEGD VERKLAREN.- BE
SLISSINGEN IN KRACHT VAN GEWIJSDE 
GEGAAN. - REGELING VAN RECHTS
GEBIED. - BESLISSINGEN TOT ONBE

VOEGDVERKLARING DIE BLIJKEN GE
RECHTVAARDIGD TE 'ZIJN. - NIETIG
VERKLARING VAN DE BESCHIKKING.
GRENS. VERWIJZING NAAR DE 
KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTEL

LING. 

1'Vannee1· de 1'aadkame1· een 1·egelmatig 
gec01'1'ectionalisem·de misdaad en een 
andm·e misdaad die niet geco1'1'ectiona
liseenl wenl, doch die het leon wm·den, 
naa1· de co?'Tectionele ?'echtbank heeft ve1'
wezen en deze ?'echtbank alsmede het 
hof van be?"Oep zich wegens de onsplits
baa?·heicl van de feiten voo1· de gehele 
zaak onbevoegd hebben ve1·lclam·d, gaat 
het Hof, wam·bij een ve1·zoek tot ?'egeling 
van 1·echtsgebied aanhangig is, na of de 
beschilcking en het a?'1'est van het hof van 
be1·oep in kmcht van ge'IPijsde zijn ge
gaan en of de misd1·ijven schijnen 
samenhangend te zijn; zo ja, vm·nietigt 
het Hof de beschilcking van de mad-
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kame1·, behoudens in zoven·e zij voor de 
ee1·ste misdaad ve1·zachtende omstandig
heden heejt aangenomen, en ve1·wijst de 
zaak nam· de kamm· van inbeschuldi
gingstelling ( 1). 

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN 
BEROEP TE BRUSSEL, IN ZAKE LALINE.) 

ARREST (ve1·taling). 

RET HOF ; - Gelet op het verzoek
schrift tot regeling van rechtsgebied, op 
20 februari 1974 door de procureur-gene
raal bij het Hof van beroep te Brussel 
ingediend; 

Overwegende dat de raadkamer van 
de Recht bank van eerste aanleg te Bergen 
bij beschikking van 30 juni 1972 Laline, 
Jules, Emile, Desire, monteur, geboren 
op 10 juni 1948 te Bergen, woonachtig 
te Flenu, rue de Ouesmes nr. 167A, 
bij aanvaarding, met betrekking tot de 
feiten van de eerste telastlegging, van 
verzachtende omstandigheden, naar de 
Oorrectionele Rechtbank te Bergen heeft 
verwezen, om te Bergen of elders in het 
gerechtelijk arrondissement, te Bergen, 
tussen 8 en 12 oktober 1970, 

1° met bedrieglijk opzet of met het 
oogmerk om te schaden, valsheid te heb
ben gepleegd in authentieke en openbare 
geschriften, in handels- of bankgeschrif
ten en in private geschriften hetzij door 
valse handtekeningen, hetzij door na
making of vervalsing van geschriften of 
handteken:ihgen, hetzij door overeen
komsten, beschiklcingen, verbintenissen 
of schuldbevrijdingen valselijk op te 
maken of achteraf in de alden in te 
voegen, hetzij door toevoeging of ver
valsing van bedingen, verklaringen of 
feiten die deze akten ten doel hadden 
op te nemen of vast te stellen, om met 
name ee:f\ ontvangstbewijs van betaling 
te hebben opgemaakt, waaruit valselijk 
bleek dat een bedrag van 792 frank door 
of ten gtmste van mevrouw Niser op de 
postrekening nr. 2085.62 van Intercom te 
Bergen werd gestort en om met hetzelfde 
bedrieglijk opzet of oogmerk om de 
schaden van genoemd vervalst stuk ge
bruik te hebben gemaakt, wetende dat het 
vals was; 

2° ten nadele van Victorine N iser 

(1) Raadpl. cass., 23 september 1957 (Btt.ll. 
en PASIC., 1958, I, 36). . 

een bedrag van 800 frank, . dat hem 
werd overhandigd onder verplichting om 
het terug te geven of het voor een bepaald 
doel te . gebruiken of aan te . wenden,. 
bedrieglijk te hebben verduisterd of ver
spild; 

Overwegende dat de Oorrectionele 
Rechtbank te Bergen zich bij op tegen
spraak gewezen vonnis van 11 september 
1973 onbevoegd heeft verklaard, op 
grand dat, daar de feiten van de tweede· 
telastlegging door Laline werden gepleegd 
op het ogenblik dat hij als brievenbestel
ler in dienst van het Bestmu der Poste
rijen het ambt van een « vertrouwens
persoon >> uitoefende, deze feiten de mis
daad opleverde, zoals omschreven bij 
artikel 240, lid 1, van het Strafwetboek, 
die niet werd gecorrectionaliseerd bij 
beschikking van de raadkamer en dat zij 
wegens de onsplitsbaarheid van de feiten. 
van de twee telastleggingen evenmin 
kennis kon nemen van de feiten in de 
eerste telastlegging vermeld ; 

Dat dit vonnis op het hager beroep van 
de procm·eur des Konin.gs bevestigd werd 
bij arrest van het Hof van beroep te 
Brussel, afdeling Bergen, dat op 23 janua
ri 1974 op tegenspraak uitspraak heeft 
gedaan; 

Overwegende dat de beschikking van 
de raadkamer en het arrest van het hof 
van beroep in kracht van gewijsde zijn 
gegaan en dat uit lllm tegenstrijdigheid 
een negatief conflict van rechtsmacht is 
ontstaan , waardoor de gang van het 
gerecht wordt belemmerd ; dat er der
halve grand is tot regeling van rechts
gebied; 

Overwegende dat de in de tweede te
lastlegging bedoelde feiten de misdaad 
schijnen op te leveren, die bij lid 1 van 
artikel 240 van het Strafwetboek wordt 
gestraft en dat zij schijnen samenhan
gend te zijn met de feiten van de eerste 
telastlegging ; 

Om die redenen, beslissende tot rege
ling van rechtsgebied, vernietigt de be
schiklcing van de raadkamer van de 
Rechtban.k van eerste aanleg te Bergen 
van 30 juni 1972, behalve voor zover zij 
beslist dat 1 de onder 1 ten laste van de 
beklaagde gelegde feiten wegens ver
zachtende omstandigheden slechts met 
correctionele straffen mogen worden ge
straft ; beveelt dat van clit arrest melding 
zal worden gemaakt op de kan.t van de 
gedeeltelijk vernietigde beslissing ; ver
wijst de aldus beperkte zaak naa.r de ka
mer van inbeschuldigingstelling van het 
Hof van beroep te Brussel. 
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29 april 1974. - 2 8 kamer. - Voo1'
zittm·, de H. Louveaux, eerste voorzitter. 
- Ve1·slaggeve1·, de H. Closon. - Gelijlc
luidende conclttsie, de H. P. Mahaux, 
eerste advocaat-generaal. 

28 KAJHER. - 30 april 1974, 

REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.
BESLISSING DIE DE FEITELIJKE GEGE
VENS WAAROP ZIJ IS GEGROND, NAUW 

KEURIG VERMELDT. - BESLISSING DIE 
ALDUS ANTWOORDT OP EEN OONCLUSIE 
WAARIN ANDERE OF IDERNI:EE STRIJDIGE 
FEITELIJKE GEGEVENS WORDEN UIT
EENGEZET. - REGELli'[ATIG GEli'[OTI

VEERDE BESLISSING. 

Regelmatig gemotiveenl is de beslis~~np 
die de feitelijke gegevens wam·op Z~J ~s 
gegmnd, nauwlce~t1·ig ve1·meldt en ald~ts 
antwo01·dt OJJ de conclttsie waa1·in ande1·e 
of hie1·mee st1·ijdige feitelijke gegevens 
wonlen ~titeengezet (1). (Art. 97 G.W.) 

(VAN MEOHELEN, T. PEETERS.) 

ARREST 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 6 decernber 1972 in hoger 
beroep gewezen door de Correctionele 
Rechtbank te Antwerpen ; 

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

Over h et middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 97 van de Grondwet 
-en 27-1 van. het koninklijk besluit van 
14 maart 1968 houdende algemeen regle
ment op de politie van het wegverkeer, 

doo1·dat het vonnis eiser veroordeelt 
wegens inbreu.k op voormelde bepaling 
van het wegverkeersreglement op groncl 
van. de beschouwing dat hij " zich eraan 
n1.oest verwachten dat zijn voorga.nger, 

(1) Cass., 12 februari en 25 maart 1974, 
Stt1J1'a, blz. 636 en 8ll. 

de burgerlijke partij Peeters (verweer
der), aan een kruisp1.mt plots verplicht 
kon worden zeer hevig te remmen, zelfs 
om een onverwachte en voor he1n onge
kende reclen ,, 

tenvijl, ee1·ste ondenleel, deze beslissing 
impliceert dat een plots tot stilstand 
komen van een voorligger steeds moet 
worden voorzien en aldus een regel stelt 
die niet uit de bewoorclingen van voor
melcl artikel 2 7-1 kan worden afgeleicl ; 

tweede onclenleel, cleze beschouwing 
strijclig is met de claarop volgencle consi
clerans, 1net na1ne : " dat het plotse rmn
maneuver van de bm·gerlijke partij 
Peeters (verweercler) in de gegeven om
standigheclen geen onvoorzienbare hin
clernis was " ; 

clenle ondenleel , alclus niet geantwoorcl 
wordt op eisers conclusie waarin uiteen
gezet wercl waarom het plots stoppen van 
zijn voorligger voor hem een onvoorzien
bare hindernis was : 

Overwegencle clat eiser in conclusie 
gestelcl had dat verweercler Peeters, die 
v66r hem reed, plots hevig geremd had 
hetzij als gevolg van de" roekeloze rijwij
ze " van zekere Hennans, die clan aan
sprakelijk voor de aanrijcling zou zij~1., 
hetzij zonder reden, in welk laatste geval 
Peeters zelf bedoelde aansprakelijkheid 
1noest clragen ; 

Overwegende clat de rechter, na breecl
voerig de omstancligheden van het on
geval te h ebben onderzocht, tot het 
besluit komt clat, alleszins, Peeters op 
een kruisp1.mt plots om veiligheids
reclenen had 1noeten remn'len, en dat 
deze reclenen te vinclen waren in de aan
wezigheid v66r Peeters van een derde 
bestuurder (Hermans) die op bedoeld 
kruisp1.mt naar rechts diende af te slaan; 
clat de rechter alsdan vervolgt met de in 
het m iclclel aangehaalcle consicleransen ; 

Overwegende clat het vonnis aldus de 
regel noch stelt noch impliceert " clat 
een plots tot stilstancl komen van een 
voorligger steeds moet worden voorzien ,, 
maar enkel beslist clat eiser ten cleze, 
omclat hij het kruispunt naclerde, zich 
eraan nwest verwachten clat, zelfs mn 
een eiser niet bekencle reclen, Peeters tot 
plots re1n1nen zou lnuu1.en geclwongen 
worden ; ~lat het geenszins tegenstrijclig 
is te beslissen clat, nu eiser zich aan clit 
re1nmaneuver 1noest verwachten, clit 
1naneuver voor hem clan ook geen onvoor
zienbare hinclernis kon opleveren; 

Overwegencle clat de rechter met cleze 
beweegreclenen tevens de feitelijke ele-
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menten preciseert waarop hij zijn beslis
sing grondt, en aldus eisers conclusie 
waariil andere of strijdige feitelijke ge
gevens werden aangevoerd, naar behoren 
beantwoordt ; 

Dat het Iniddel 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; 

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

Overwegende dat eiser geen bijzonder 
middel inroept ; 

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

30 april 1974. - 2e kamer. - Voo1·
zitte1·, de H . vVauters, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Vm·slaggeve1·, de 
H. Chatel. - Gelijkhtidende conclttsie, 
de H . Detournay, advocaat-generaal. -
Pleite1·, de H. Hellemans (van de balie 
te Antwerpen). 

2e KAMER. - 30 april 1974. 

1° CASSATIEMIDDELEN. - STRAF
ZAKEN.- MIDDEL WAARIN DE BOHEN
DING WORDT AANGEVOERD VAN EEN 
OPGEGEVEN vVETTELIJKE BEPALING. -
GEEN ANDERE AANDUIDING. - NIET 
ONTVANKELIJK l\i!DDEL. 

2° CASSATIEMIDDELEN. - STRAF
ZAKEN. - MIDDEL DAT KRITIEK OE
FENT OP EEN FEITELIJKE BEOORDELING 
VAN DE FEITENRECHTER. NIET 
ONTVANKELIJK MIDDEL. 

1° Niet ontvanlcelijlc, we gens onduidelijk
lwid, is het middel dat enlcel aanvoe1·t dat 
de best1·eden beslissing een opgegeven 
wettelijlce bepaling schendt, zonde1· te 
pTecism·en waa1·in deze schending be
staat (1) . 

2° Niet ontvanlcelijlc is het middel dat 

(1) Cass., 12 februari 1974, Stt]J1"a, blz. 609. 

k1·itiek oejent op een feitelijlce beoO?·de
ling van .de jeitem·echte1· (2). (Art. 95 
G.W.). 

(GOEl\'i:AERE.) 

Met de notities overeenstemrnend arrest .. 

30 april 1974. - 2e kamer. - Voo1·
zitte1· en VeTslaggeve1·, de H. Wauters,. 
raadsheer waarnemend voorzitter.- Ge
lijkluidende conclusie, de H. Detournay, 
advocaat-generaal. - Pleite1·, de H . Van 
de Velde-Malbranche (van de balie te 
Brussel). 

2e KAMER. - 30 april 1974. 

1° VOORZIENING IN CASSATIE. 
AFSTAND. - STRAFZAKEN. - VOOR
ZIENING VAN DE VOOR DE BEKLAAGDE 
BURGERREOHTELIJK AANSPRAKELIJKE· 
PARTIJ TEGEN DE BESLISSINGEN OP DE 
BURGERLIJKE RECHTSVORDERINGEN.
AFSTAND VAN DE VOORZIENING. -
AFSTAND GEGROND OP DE ENKELE 
REDEN DAT DEZE BESLISSINGEN GEEN 
EINDBESLISSINGEN ZIJN IN DE ZIN VAN 
ARTIKEL 416 VAN HET 'VETBOEK VAN 
STRAFVORDERING. - AFSTAND DIE 
NIET KAN WORDEN UITGELEGD ALS EEN 
BERUSTING. - GEVOLG. 

2° AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST). - SCHADE VER
OORZAAKT DOOR DE RESPECTIEVE FOU
TEN VAN VERSCHILLENDE PERSONEN. 
EENIEDER VAN HEN IS T.A.V. HET 
SLACHT0FFER GEHOUDEN TOT VOLLE
DIGE VERGOEDING VAN DE SCHADE. 

3° CASSATIEMIDDELEN. - STRAF
ZAKEN. - BURGERLIJKE RECHTSVOR
DERING. - VOORZIENING VAN DE PAR
TIJ \VELKE VOOR DE BEKLAAGDE, DIE 
VOOR HET ONGEVAL ALLEEN AANSPRA
KELIJK VERKLAARD IS, BURGERREOH
TELIJK AANSPRAKELIJK IS EN SAMEN 
ME'£ HEM VEROORDEELD WERD TOT 
VOLLEDIGE VERGOEDING VAN DE SCHA
DE. VOORZIENING TEGEN HET 
SLACHTOFFER GERICHT. - MID DEL DAT 
ENKEL BETREKKING HEEFT OP DE 

(2) Cass., 21 f ebruari 1974, supra, blz. 561. 
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BESLISSING DAT EEN DERDE NIET AAN
SPRAKELIJK IS.- MIDDEL VAN BELANG 
ONTBLOOT. NIET-ONTVANKELIJK
HEID. 

4° CASSATIEMIDDELEN. - STRAF
ZA.KEN. - MIDDEL DAT OP EEN ON
JUISTE UITLEGGING VAN DE BESTREDEN 
BESLISSING STEUNT. - MIDDEL DAT 
FEITELIJKE GRONDSLAG MIST. 

1° "1-Vannee1· de voo1· de belclaagde btM'ge1·-
1'echtelijlc aanspmlcelijlce paTtij zich in 
cassatie heeft voo1·zien tegen de beslis
singen op de tegen haa1· ingestelde btw
ge?·lijlce 1'echtsvoTdeTingen en ve1·volgens 
van ham· vooTziening ajstand heeft ge
daan om cle enlcele nclen dat cleze beslis
singen geen einclbeslissingen zijn in cle 
zin van aTtilcel 416 van het Wetboelc van 
st1·ajvo1·cle1'ing, lean cleze ajstancl niet 
als een be?'ttsting woTclen ttitgelegcl en 
wo1·dt hij cloo1· het H of niet geclec1'eteenl, 
inclien het vaststelt clat clie beslissingen 
definitief zijn (1) . 

2° W annee1· cloo1· de ?'eSJJectieve Jouten van 
veTscheidene JJe1·sonen schacle is ve1'001'
zaalct, is eenieclm· van hen t.a.v . het 
slachtoffm· gehouclen tot volleclige ve1'
goecling van cle schacle (2). (Artt. 1382 
en 1383 B.W.). 

:3° Van belang ontbloot en cleThalve niet 
ontvanlcelijlc tot staving van een voor
ziening die tegen het slachtojje1· van een 
ongeval wo1·clt ge1·icht clo01· de pm·tij 
wellce voo1· cle belclaagcle, die voo1· het 
ongeval alleen aanspmlcelijlc vm·lclaaTcl 
is, btwge1'1'echtelijlc aanspmlcelijlc is en 
samen met hem ve1·oo1·cleeld we1'Cl tot 
volledige vm·goecling van de schade, is 
het micldel dat enlcel bet1·elclcing heeft 
op de beslissing dat een dm·de geen fout 
heeft begaan die in o01·zalcelijlc ve1·band 
staat met die schade (3). (Artt. 1382 en 
1383 B.W.). 

4° Feitelijlce g1·ondslag mist het micldel 
dat op een onjttiste ~titlegging van de 
best1·eclen beslissing bentst ( 4). 

{NATIONALE MAATSCHAPPIJ VAN BELGI
SCHE SPOORWEGEN, T. NAAMLOZE VEN

NOOTSCHAP «ZURICH "• VERNIERS, 

(1) Cass., 24 oktober 1972 (A1·r. cass., 1973, 
blz. 190) ; raadpl. cass., 20 december 1971 
(ibid., 1972, blz. 382), 29 mei 1973 (ibid., 1973, 
blz. 945), 14 januari en 9 april 1974, sttp?·a, 
blz. 531 en 877. 

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP «ROYALE 
BELGE ll, LEDOUX, MINET EN NAAMLOZE 
VENNOOTSCHAP << SOCIETE DE TRACTION 
ET D'ELECTRICITE ll,) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 22 november 1972 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

I. In zoverre de voorziening gericht is 
tegen de beslissing op de rechtsvordering 
door het openbaar ministerie ingesteld 
tegen eiseres, civielrechtelijk aansprake
lijk voor de beklaagde Marcel Vander
straeten, haar aa.ngestelde : 

Overwegende dat eiseres geen middel 
aanvoert; 

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

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 15, lid 1, en 16, 
lid 2, a, van het koninklijk besluit van 
14 maart 1968 houdende algemeen regle
ment op de politie van het wegverkeer 
en 97 van de Grondwet, 

do01·dat het arrest eiseres als civiel
rechtelijk aansprakelijke partij tot beta
ling van aile schadevergoeding veroor
deelt, zegt dat er geen enkel misdrijf in 
hoofde. van de rechtstreeks gedaagde 
partij Verniers bewezen is en deze vrij
spreekt om de reden dat « de toepassings
modaliteiten van artikel 15 van het 
algemeen wegverkeersreglement verschil
len alnaargelang de aard van het kruis
punt ; dat zo op gewone kruispunten in 
een agglomeratie en op andere kruis
punten waar de voorrang van rechts 
geldt aile voorzichtigheid geboden is, 
deze voorzichtigheid anders te beoor
delen is op een kruisptmt van een priori
taire rijksweg met twee rijbanen van elk 
zeven meter breeclte (zoals ter zake) of 
op een kruispunt clat door verkeerslichten 
of door een agent geregeld wordt ; dat op 
laatstbedoelde lnuisptmten de prioritaire 
bestuurder terecht op zijn voorrang mag 
rekenen ; dat op de rijksweg in kwestie 
een sneil1eid van 100 a 110 km. per uur 

(2) Cass., 14 januari 1974, sttpm, blz. 535 . 
(3) Raadpl. cass., 15 oktober 1973, sup1•a, 

blz. 186; vgl. cass., 14 december 1972 (An·. 
cass., 1973, blz. 382). 

(4) Cass., 29 april 1974, sup1·a, blz. 956. 
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niet noodzakelijk als overdreven te aan
zien is ; dat het niet aan de rechtstreeks 
gedaagde behoorde uit te zien of er soms 
geen enkel voertuig deze rijbaan ging 
dwarsen, maar integendeel aan de ge
daagde zich terdege te vergewissen dat 
hij de voorranghebbende bestuurder in 
geen geval kon verhinderen noch ver
rassen ; dat hij aan dit voorschrift tekort
geschoten is ; dat de door beldaagde uit
gevoerde rijbeweging uiteraard verras
send was voor de rechtstreeks gedaagde 
zodat aan deze laatste niet kan verweten 
worden dat zijn remmaneuver van het 
1aatste moment, op een vochtige rijbaan 
geen beter resultaat opgeleverd heeft >>, 

te1·wijl, ee1·ste onde?·deel, elke bestuurder 
die een kruispunt oprijdt bijzonder voor
zichtig moet zijn ten einde alle ongevallen 
te voorkomen en het wegverkeersregle
ment geen onderscheid maakt inzake 
kruispunten, naargelang ze al dan niet 
in een agglomeratie zouden liggen of 
naargelang van de breedte van de rij
banen ; de prioritaire weggebruiker op elk 
kruispunt op zijn voorrecht mag rekenen 
maar ook op elk kruisptmt bijzonder 
voorzichtig moet zijn; de betekenis van 
dezelfde prioriteitstekens op elk kruis
punt dezelfde is en niet verschilt volgens 
de zogezegde aard der kruispunten 
schending van de artikelen 15, lid 1, en 
16, lid 2, a, van het koninldijk besluit 
van 14 maart 1968); 

tweede ondm·deel, het verweerder Ver
niers wel behoorde uit te zien of een voer
tuig de rijweg ging dwarsen en het 
maneuver van V anderstraeten . derhalve 
voor Verniers geen onvoorzienbare hin
dernis was ; het in alle geval onmogelijk 
is uit te maken of de rechters het maneu
ver van Vanderstraeten ·als onvoorzien
baar hebben bestempeld omdat Verniers 
zogezegd niet naar dwarsende voertuigen 
moest uitkijken of omdat deze te kort 
het kruispunt genaderd was (schending 
van "alle bepalingen) : . 

a) Inzover het middel betrekking heeft 
op de beslissingen op de civielrechtelijke 
vorderingen tegen eiseres ingesteld door 
de verweerders Gabriel Minet, Henri 
Ledoux en de naamloze vennootschap 
«Zurich» : 

Overwegende dat bij akte ter griffie van 
het Hof neergelegd op 20 februari 1973, 
Mr. Houtekier, advocaat bij dit Hof, 
namens eiseres verklaard heeft afstand 
te doen van de door haar ingestelde voor
ziening tegen de beslissing op de civiel
rechtelijke vordering van verweerder 

Gabriel Minet, dit om de enkele reden dat 
het arrest hetwelk aan verweerder slechts 
een provisioneel bedrag van 1 frank toe
kent op een eis op 10.000 frank geschat, 
geen eindarrest is en onder het voor
behoud om zich opii.ieuw tegen het arrest 
in cassatie te voorzien wanneer een defi
nitief arrest zal zijn gewezen ; 

Overwegende dat het arrest de beroe
pen beslissing bevestigt waarbij eiseres 
samen met de beklaagde Vanderstraeten, 
haar aangestelde, veroordeeld vvordt om 
aan verweerder Minet een provisie van 
1 frank te betalen, alsook in de kosten, 
en aan Minet akte wordt gegeven van de 
schatting van zijn eis op · 10.000 frank 
« te verhogen of te verminderen in de 
loop van het geding » ; 

Overwegende dat de rechter, door 
eiseres te veroordelen tot de betaling van 
het provisioneel bedrag van 1 frank, aan 
verweerder al hetgeen hij eiste heeft 
toegekend ; dat hieruit volgt dat de be
slissing een eindbeslissing is in de zin 
van artikel 416 van het Wetboek van 
strafvordering en derhalve vatbaar was 
voor onmiddellijk cassatieberoep ; dat 
mitsdien geen grond ertoe bestaat de 
afstand van de voorziening te decreteren 
vermits de afstand door dwaling blijkt 
te zijn aangetast en niet als een perusting 
kan worden gelnterpreteerd; 

Overwegende dat uit het middel zelf 
blijkt dat eiseres noch beweert dat be
ldaagde Vanderstraeten, haar aangestel
de, voor wie ze niet betwist civielrechte
lijk aansprakelijk te zijn, geen fout heeft 
begaan die in oorzakelijk verband met 
het ongeval staat, noch aanvoert dat 
de verweerders voor dit ongeval aan
sprakelijk zouden zijn ; 

Overwegende dat, warmeer de schade 
het gevolg is van de samenlopende fouten 
van verscheidene personen, elk onder hen 
jegens het slachtoffer tot volledige ver
goeding van die schade gehouden is ; 

Overwegende clat de ten voordele van 
de verweerders uitgesproken . veroor
deling van eiseres als civielrechtelijk aan
sprakelijk voor beklaagde Vanderstrae
ten, wettelijk verantwoorcl zou blijven 
zelfs indien het middel gegrond verklaard 
werd; 

Dat het middel mitsdien bij gemis aan 
belang niet ontvankelijk is; 

b) Inzover het middel betreldring heeft 
op de beslissingen gewezen op de civiel
rechtelijke vorderingen van de verweer
ders Michel Verniers en naamloze 
vennootschap " Royale Belge » tegen 
eiseres, alsmede van deze laatste tegen 
de verweerder Michel Verniers en de 
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naamloze vennootschap « Societe de Trac
tion et d'Electricite » : 

Overwegende dat uit de soevereine 
constateringen van het arrest blijkt dat 
de wagen van verweerder Michel Vemiers 
een rijksweg voorzien van het verkeers
teken nr. 2 volgde to en hem de weg werd 
afgesneden door het voertuig bestuurd 
door Marcel V ande~·straeten, aangestelde 
van eiseres, hetwelk voertuig uit een weg 
voorzien van het verkeersteken nr. 26 
kwam en na een stilstand weer aanzette ; 
dat het arrest verder aanmerkt enerzijds 
dat Vanderstraeten zich rekenschap kon 
geven van de snelheid door Verniers ont
wikkeld, vermits hij verklaarde diens 
voertuig duidelijk te hebben gezien, en 
anderzijds dat bedoelde snelheid 100 a 
IIO lnn. per um· bedroeg, « wat op voor
melde rijksweg niet noodzakelijk over
dreven was » ; 

Wat het eerste onderdeel betreft 

Overwegende dat uit de in het middel 
weergegeven consideransen geenszins 
blijkt dat de rechter van o01·deel is ge
weest dat een bestm.u·der die een ln·uis
punt oprijdt n:iet steeds bijzonder voor
zichtig moet zijn, of dat het verkeers
reglement een onderscheid zou maken 
tussen de kruispunten; 

Dat het arrest enkel beschouwt dat 
wanneer de rechter nagaat of een bestum·
der bij het · oprijden van een kruisp1.mt 
bijzonder voorzichtig is geweest, hij met 
de feitelijke omstandigheden eigen aan 
de zaak rekening moet houden ; 

Dat het middel in zijn eerste onderdeel 
uitgaat van een onjuiste lezing van het 
arrest en dienvolgens feitelijke grondslag 
mist; 

Wat het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat, om de uitsluitende 
aansprakelijld1eid voor het ongeval ten 
laste van de aangestelde van eiseres te 
leggen, het arrest uit de feitelijke om
standigheden van het ongeval die hier
boven zijn aangegeven afleidt « dat de 
door beklaagde (de aangestelde van 
eiseres) uitgevoerde rijbeweging uiter
aard verrassend was voor de rechtstreeks 
gedaagde (verweerder Michel Verniers) 
zodat aan deze laatste niet kan verweten 
worden dat zijn re1nmru1euver vru1 het 
laatste moment, op een vochtige rijbaan, 
geen beter resultaat opgeleverd heeft » ; 
dat hieruit op ondubbelzinnige wijze 
blijkt dat het ten deze vanwege beklaag
de o1n een onverwachte en onvoorzien
bare rijbeweging ging, uitgevoerd op 

een ogenblik dat de prioritaire wegge
bru:iker reeds te dicht was genaderd; 

Dat het middel in zijn tweede onder
dee! deels opkomt tegen een overbodige 
redengeving van het arrest, en in die 
mate bij gebrek aan belang niet ontvan
kelijk is, en deels uitgaat van een ver
keerde lezing van het arrest, en deswege 
feitelijke grondslag mist ; 

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

30 april 1974. - 2e kamer. - Voo1·
zitte1·, de H. Wauters, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Ve1·slaggevm·, de 
H. Chatel. - Gelijlcl~ticlencle conclusie, 
de H. Detom·nay, advocaat-generaal. -
Pleite1·s, de HH. Houtekier en Dassesse. 

2e KAMER. - 30 april 1974. 

1° CASSATIEMIDDELEN. - STRAF
ZAKEN. - STRAFVORDERING. - EEN 
ENKELE STRAF UITGESPROKEN WEGENS 
VERSCHEIDENE 1\USDRIJVEN. - MID· 
DEL DAT SLECHTS OP EEN VAN DEZE 
1\'llSDRIJVEN BETREKKING HEEFT. -
STRAF WETTELIJK GERECHTVAARDIGD 
DOOR EEN ANDER 1\'llSDRIJF. - NIET 
ONTVANKELIJK 1\'llDDEL. 

2° CASSATIEMIDDELEN. - STRAF· 
ZAKEN. - MIDDEL HIERUIT AFGELEID 
DAT OP EEN VERWEERMIDDEL NIET IS 
GEANTWOORD. VERWEERMIDDEL 
VOOR DE FEITENRECHTER NIET AANGE
VOERD. - MIDDEL DAT FEITELIJKE 
GRONDSLAG 1\'llST. 

I 0 W annee1· we gens ve1·scheiclene miscl1·ij-
· ven een enlcele st?·aj is uitgesp1·olcen, is 

niet ontvanlcelijlc, wegens het ontb1·elcen 
van be.lang, cle eis tot ven~ietiging van 
cle beslissing op cle stmjvonle1·ing, wellce 
gegmncl is op een miclclel clat slechts op 
een van cleze miscl1·ijven bet1·elclcing 
heejt, als cle uitgesp1·olcen stmf wettelijlc 
gm·echtvaanligcl blijjt cloo1· een ande1· 
misd1'ijj (1). (Artt. 4ll en 414 Sv.) 

(1) Cass., 25 maart Hl74, sttp!·a, biz. 817. 
Aangezien het Hof van cassatie enkel tot 

taak heeft na te gaan of de uitgesproken straf 
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2° Feitelijke grondslag mist het middel 
hie?"uit ajgeleid dat de 1·echte1' niet ge
antwoo?·d heeft op een ve1·wem·middel, 
als uit geen p1·ocesstttk wam·op het H of 
ve1·mag acht te slaan, blijkt dat dit ve?·
weenniddel we1·d aangevoe1·d (1). 

(KNUDDE.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 9 januari 1973 in hoger beroep 
gewezen door d e Correctionele Recht
bank te Gent ; 

Over het tweede middel, afgeleid uit de 
schencling van de artikelen 65 van het 
Strafwetboek, 35 en 38-1° van de ge 
coorclineerde wetten betreffende de poli
tie over het wegverkeer, en 1 van de 
besluitwet van 14 november 1939 betref
fende de beteugeling van de dronken 
schap, 

doonlat de correctionele rechtbank 
eiser wegens dronkenschap aan het stmu 
en wegens openbare dronkenschap tot 
een enkele straf veroorcleelt, 

tenvijl, nu het misclrijf van clronken
schap aan het stuur seclert cle wet van 
15 april 1958 niet meer beteugeld worclt 
door cle besluitwet van 14 november 
1939, maar enkel door wettelijke bepa
lingen die de verkeerspolitie betreffen, en 
nu voormeld misdrijf alle bestancldelen 
omvat van het misdrijf omschreven door 
artikel 1 van voormelde besluitwet, de 
rechter, bij het veroordelen wegens 
dronkenschap aan het stul.;IT, niet ter-· 
zelfclertijd de omschrijving van openbare 
dronkenschap in aanmerking mocht ne
men; 

en terwijl eiser er belang bij had clat 
laatstvermelde telastlegging zou weg
vallen om bij een eventuele nieuwe ver-

op een wettelijke grondslag berust (cass., 
5 mei 1913, Bull. en PAsiC., 1913, I, 216, als
mede de conclusie van de proclu·em·-generaal 
Terlinden), mag slechts " het belang van de 
wet, in aanmerking genomen worden (cass., 
8 juli 1935, ibid., 1935, I, 315, a lsmede de 
conclusie van de eerste advocaat-generaal 
Sartini van den Kerckhove, toen advocaat
generaal) en geenszins het belang van de 
eiser tot cassatie. l\'[en raadplege ook de con
clusie van cle eerste advocaat-generaal Jans
sens de Bisthoven, toen advocaat-generaal, 
v66r cass., 2 december 1946 (Bull. en PASIC., 
1946, I, 459), alsmede de noot 2, get. P.L., 

volging wegens gewone dronkenschap 
aan de verzwaring van de straf wegens 
herhalihg te ontsnappen : 

Overwegende clat eiser wegens een in
brenk op het algemeen wegverkeersregle
ment (feit A), wegens dronkenschap aan 
het stuur (feit B), wegens strafbare alco
holintoxicatie (feit 0) en wegens open
bare dronkenschap (feit D) tot een enkele 
straf werd veroordeeld, met name 150 
frank geldboete of 40 clagen vervangende 
gevangenisstraf, en stuurverbod gedu
rencle een periode van een maand ; 

Dat, nu de enige uitgesproken straf 
wettelijk gerechtvaarcligd blijft op grand 
van de bewezen verklaarde misclrijven B 
en 0, het micldel dat enkel op cle telast
legging D betrekking heeft, ook indien 
het gegrond zou zijn, bij gebrek aan be
lang niet ontvankelijk is; 

Over het eerste middel, afgeleicl uit de 
schending van artil{el 97 van cle Grand
wet, 

doo1·dat de correctionele rechtbank het 
beroepen vonnis bevestigt zonder te ant
woorden op de voorgebrachte verweer
middelen thans in h et tweede micldel ver
vat: 

Overwegende dat uit de stukken waar
op het Hof vermag acht te slaan niet 
blijkt clat eiser voormelcle middelen voor 
de rechter heeft laten gelden ; 

Dat het middel feitelijke gronclslag 
mist; 

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

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

30 april 1974 .. - 2e kamer. - Voo?·
zitte?', de H . Wauters, raadsheer waar-

onder cass., 6 november 1922 (Bttll. en PAsic., 
1923, I, 39), waarin de draagwijdte nauw
keurig wordt omschreven van de woorden 
" niet ontvankelijk wegens het ontbreken van 
belang ,, die het Hof gebruikt ter verwerping, 
met toepassing van de theorie van de gerecbt
vaardigde straf, van het .qllddel van de eiser 
tot cassatie. Over de gevallen waarin de straf 
niet gerechtvaardigd blijft, raadplege men 
de noot get. R.H. onder cass., 7 juli 1947 
(Bttll . en PASIC., 1947, I, 320). 

(1) Cass., 24 oktober 1966 (A1'1'. cass., 1967, 
biz. 250); vgl. cass., 11 februari 1971 (ibid., 
1971, blz. 562). 
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nemend voorzitter. - Vm·slaggeve1·, de 
H. Chatel. :- Gel~jkluidende conclttsie, 
de H . Detournay, advocaat-generaal. -
Pl.eitm·, de H . Cammaert (van de balie 
te Gent). 

2• KAMER. - 30 april 1974. 

1° VOORZIENING IN CAS SA TIE. 
BESLISSINGEN WAARTEGEN EEN CAS· 
SATIEBEROEP KAN WORDEN INGESTELD. 
- NA EEN VOORZIENING WORDT GEEN 
ANDERE VOORZIENING TOEGELATEN.
UITZONDERINGEN. 

2° VOORZIENING IN CASSATIE. -
PERSONEN BEVOEGD OM ZICH IN CAS
SATIE TE VOORZIEN. - STRAFZAKEN. -
VooRziENING vAN EEN BEKLAAGDE 
TEGEN DE BESLISSINGEN OP DE RECHTS· 
VORDERINGEN VAN HET OPENBAAR 
lVIINISTERIE TEGEN EEN l\'IEDEBEKLAAG· 
DE EN TEGEN DE VOOR DEZE BURGER
RECHTELIJK AANSPRAKELIJKE PARTIJ 
EN OP DE BURGERLIJKE RECHTSVORDE· 
RING VAN EEN DERDE TEGEN DEZE 
lVIEDEBEKLAAGDE. - NmT-ONTVAN · 
KELIJKHEID. 

3° VOORZIENING IN CASSATIE. -
VORlVI. - STRAFZAKEN. - BURGER· 
LIJKE PARTIJ, EISERES. - GEEN EENS· 
LUIDEND VERKLAARD AFSCHRIFT VAN 
DE VERKLARING VAN VOORZIENING BIJ 
HET OORSPRONKELIJK EXPLOOT VAN 
BETEKENING GEVOEGD. - NIET·ONT· 
V ANKELIJKHEID. 

4° RECHTERLIJKE ORGANISATIE. 
- STRAFZAKEN 0 - SAlVIENSTELLING 
VAN HET RECHTSCOLLEGE.- VERVAN· 
GING VAN DE RECHTER DIE IN DE ZAAK 
VERSLAG HEEFT UITGEBRACHT. 
RECHTER WETTIG VERHINDERD DE 
UITSPRAAK BIJ TE WONEN VAN HET 
VONNIS WAAROVER IDJ lVIEDE HEEFT 
BERAADSLAAGD.- ARTIKEL 779, LID 2, 
VAN HET GERECHTELIJK WETBOEK.
BEPALING IS VAN TOEPASSING. 

5° HOGER BEROEP.- STRAFZAKEN. 
- EENSTEMMIGHEID. - VERZWARING 
DOOR DE IN HOGER BEROEP RECHT· 
DOENDE CORRECTIONELE RECHTBANK 
VAN DE DOOR DE POLITIERECHTBANK 

(1) Cass., 11 december 1973, sttpm, biz. 419. 
(2) Cass., 11 en 25 februari 1974, SHp1'ct, 

biz. 629 en 707. 
(3) Cass., 15 oktober 1973, sttp1'Ct, biz. 186. 
(4) Cass., 26 maart 1974, supm, biz. 822. 

UITGESPROKEN STRAF. - EENSTEM
MIGHEID VEREIST. 

1° Bttiten het toepassingsgeval van a1·tikel 
40, lid 4, van de wet van 15 juni 1935 
op het geb1'ttik de1· talen in gm·echtszaken, 
het geval van 1·egelmatige ajstand of dat 
waa1·in tegen een a1'1·est van venvijzing· 
naa1· het hof van assisen nag cassatie
be1·oep openstaat na het ve1·oo1'delend 
ct1'/'est, kan in stTajzaken een pa1·tij zich 
geen tweecle maal in cassatie voo1·zien 
tegen een en dezelfde beslissing (1). 
(Art. 438 Sv.) 

2° Een beklaagcle is niet bevoegd om zich 
in cassatie te voo1·zien tegen de beslis
singen op de 1'echtsvo1·de1·ing van het 
openbaa1· ministe1·ie tegen een mede
beklaagde en tegen cle voo1· deze btwge1'· 
1'echtelijlc aanspmkelijke JJa1·tij (2) en 
op cle btwge1·lijke 1·echtsvonle1·ing van. 
een de1'de tegen deze medebelclaagde (3). 
(Art. 216 Sv.) 

3° Niet ontvankelijlc is cle voo1·ziening van 
een btwge1·lijke pm·tij, wannee1· geen 
eensltticlencl veTlclaanl ajsclwijt van cle 
vm'lcla1·ing van voo1·ziening bij het oo1'· 
SJJ1'onkelijk exploot van betekening van. 
clit 1·echtsmiddel is gevoegd (4). (Arti
kel 21 Sv.) 

4° A1·tikel 779, lid 2, van het Ge1·echtelijk 
W etboek, k1·achtens hetwelk de voo1·zitte1· 
van het ge1·echt . een nchtm· mag aan
wi.fzen teneinde op het ogenblik van de 
ttitsJJ1'aak van het vonnis een 1·echte1· te 
ve1·vangen, die wettig ve1·hindm·d is deze 
uitspmalc bij te wonen en die ove1· het 
vonnis mede heeft be1·aaclslaagd ove1'· 
eenkomstig a1·tilcel 778, is van toepassing, 
zelfs indien cleze 1'echte1· bij de behancle
ling van de zaak te1· te1'echtzitting ver
slag heeft ttitgebmcht (5). 

5° De in hogm· be1·oep 1·echtdoencle C01'1'ec
tionele rechtbanlc mag de cloo1· de politie-
1'echtbank ttitgesp1'0lcen st1·aj niet ve1'· 
zwm·en, zondm· de eenstem1m:gheicl van 
haa1·leden vast te stellen (6). (Art. 2llbi8' 
Sv.) 

(DERUDDER T. VEB.SCHATSE, 
DE lVIEESTER EN DE BACKER.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden.' 

(5) Raadpl. cass., 2 maart 1971 (A1'1' . cass., 
1971, biz. G2G); vgl. cass., 27 rr>aa.rt 1974,. 
sttpm, biz. 828 . 

(6) Cass. , 29 januari 1974, Btt1J1'ct, biz. 588. 
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vonnis, op 1 december 1972 in hoger 
beroep gewezen door de Correctionele 
Rechtbank te Brussel; 

A. Op de voorziening ingesteld op 
11 december 1972 : 

Overwegende dat eiser zich reeds op 
8 december 1972 tegen het bestreden 
vonnis heeft voorzien, zodat de daarna 
tegen dezelfde beslissing ingestelde voor
ziening krachtens artikel 438 van het 
W etboek van strafvordering niet ont
vankelijk is, zelfs al werd zij ingesteld 
alvorens de eerste voorziening verworpen 
werd; 

B. Op d e voorziening ingesteld op 
8 december 1972 : 

I. In zoverre de voorziening gericht is 
tegen de beslissingen op de vordering van 
het openbaar ministerie en op de civiel
rechtelijke vordering van verweerder 
Cyriel De Backer, die tegen de verweer
ders Eric Verschatse en Urbain De Mees
ter werden ingesteld : 

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

II. In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de beslissing op de civielrechte
lijke vordering van eiser tegen de ver
weerders Eric Verschatse en Urbain 
De Meester: 

Overwegende dat· geen gelijlduidend 
verldaard afschrift van de verklaring van 
voorziening gevoegd is bij het exploot 
van betekening van de voorziening dat 
door eiser, burgerlijke partij, in origineel 
werd overgelegd en regelmatig in het 
dossier is opgenomen ; 

Dat de voorziening derhalve, bij toe
passing van artikel 418 van het Wetboek 
van strafvordering, niet ontvankelijk is. 

III. In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de beslissingen op de strafvor
dering en op de civielrechtelijke vorde
ringen van de verweerders Cyriel De 
Backer. en Urbain De Meester : 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schendi.ng van de artikelen 172 (zoals 
gewijzigd door artikel 5 van de wet van 
1 mei 1849) en 209 van het Wetboek van 
strafvordering, 

cloo1·dat het vonnis gewezen werd door 
de heren Verkaeren en Wijnant, resp ec 
tievelijk ondervoorzitter en rechter, en 
Mevrouw Lamberty, rechter, 

te1·wijl het verslag gedaan werd door 

CASSATIE, 1974. - ill 

rechter Wauters die niet bij de uitspraak 
aanwezig was : 

Overwegende dat luidens het proces, 
verbaal van de terechtzitting van 8 no
vember 1972 het rechtsprekend college 
samengesteld was uit de heren Verkaeren 
en Wauters, respectievelijk ondervoor
zitter en rechter, en Mevrouw Lamberty, 
rechter; dat rechter Wauters verslag 
deed, dat de zaak onderzocht en in 
beraad gehouden werd, en, voor de uit
spraak van het vonnis, op 1 december 
1972 uitgesteld werd ; 

Overwegende dat bij bevelschrift op 
28 november 1972 door de voorzitter van 
de Rechtbank van eerste aanleg te 
Brussel verleend, bevelschrift waarvan 
een eensluidend verldaard afschrift bij 
het dossier is gevoegd, rechter Wy.nant 
aangewezen werd ter vervanging van de 
heer Wauters, wettig verhinderd de uit, 
spraak van het vonnis, waarover hij 
mede had beraadslaagd, bij te wonen ; 

Overwegende dat luidens de vermel
clingen zowel van het proces-verbaal van 
de terechtzitting als van het vonnis van 
1 december 1972, het vonnis uitgesproken 
werd door de heren Verkaeren en Wy
nant, respectievelijk ondervoorzitter en 
rechter, en Mevrouw Lamberty, rechter; 

Overwegende dat krachtens artikel 
779, lid 2, van het Gerechtelijk Wetboek, 
wanneer een rechter wettig verhindercl is 
de uitspraak bij te wonen van een vonnis 
waarover hij mede heeft beraadslaagd, 
de voorzitter van het gerecht een andere 
rechter kan aanwijzen om hem op het 
ogenblik van de uitspraak te vervangen ; 

Dat noch voormelde bepaling, noch 
enige andere wetsbepaling een uitzon
dering op deze regel maakt wanneer de 
te vervangen rechter die over de zaak 
heeft mede beraadslaagd, tevens de 
verslaggever was ; 

Dat het middel naar recht faalt ; 

Over het tweede middel, ... 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 140 van de wet 
van 18 jtmi 1869 op de rechterlijke in
richting en uit de miskenning van het 
geheim der beraadslagingen, 

doo1·dat het vonnis, wat de vordering 
van het openbaar ministerie betreft, ver
klaart bij eenparigheid van stemmen te 
beslissen, 

tenvijl, ee1·ste onde1·deel, l19ger aange· 

:-



- 962 

haalde wetsbepaling geen toepassing 
vindt wanneer de correctionele rechtbank 
in hoger beroep over de strafvordering 
uitspraak doet ; 

tweecle oncle1'Cleel, ware het nog anders, 
bedoelde eenparigheid slechts vereist is 
om in hoger beroep d e in eerste aanleg 
vrijgesproken beklaagde schcudig te ver
klaren of de door de eerste rechter uit
gesproken straffen te verhogen, zodat, 
door die eenparigheid vast te stellen 
nopens de, vrijspraak van verweerder 
Verschatse en de buitenzaakstelling van 
verweerder De Meester, het geheim van 
de deliberaties wordt geschonden : 

W at het. eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat d e wet van 18 jcmi 
1869 bij artikel 1, § 1, 45°, vervat in 
artikel 2 van de wet van 10 oktober 1967 
houdende het Gerechtelijk Wetboek, 
opgeheven werd ; 

Overwegende dat artikel 149 vervat in 
artikel 3 van de wet van 10 oktober 1967, 
in het W etboek van strafvordering een 
artikel 211 bis he eft ingevoegd dat onder 
meer de eenstemmigheid van de leden 
van het gerecht in hoger beroep, ook 
wanneer dit gerecht de correctionele 
rechtbank is, vereist om d e tegen de 
b eklaagde uitgesproken straffen te ver
zwaren, wat ten deze en wat eiser betreft, 
het geval is ; 

Dat het middel in dit onderdeel naar 
recht faalt ; 

Wat het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat het middel in zijn 
tweed e onderdeel enkel betrekking heeft 
op de beslissing gewezen op de vordering 
van het openbaar ministerie tegen de 
medebeldaagde , verweerder Verschatse, 
en de voor deze civielrechtelijk aanspra
kelijke persoon, verweerder De Meester ; 

Dat het deswege niet ontvankelijk is ; 
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; 

30 april 1974. - 2e kamer. - Voo1·
zitte1·, de H. Wauters, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, de 
H. Chatel. - Gelijlcltticlencle concltts?:e, 
de H. Detomnay, advocaat-generaal. 
Pleite1·, de H. Moors (van de balie te 
Gent). 

1e KAMER. - 2 mei 1974. 

ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING 
VAN TAFEL EN BED. - EcHT
SCHEIDING OP GROND VAN BEPAALDE 
FElTEN. - GEWELDDADEN VAN DE 
MAN ONDER MEER TIJDENS CRISISSEN 
VAN EPILEPSIE DIE VERERGERD ZIJN 
DOOR BEWUST DRANKMISBRUIK. 
GROVE BELEDIGINGEN VOOR DE VROUW. 

De beslissing waa1·bij aan cle V1'0ttw echt
scheicling wm·clt toegestaan op g1·oncl 
van g1·ove belecligingen wo1·clt wettelijk 
ge1·echtvaarcligcl cloo1· de 1·echte1· clie 
vaststelt clat cle gewelclclaclen van cle man 
onclm· mem· wm·clen gepleegcl tijclens 
epilepsiec1·isissen clie ve1·e1·ge1'Cl zijn doo1· 
clmnkmisbntilc waa1·aan cle man zich 
bewust en v1·ijwilli g ove1'leve1·cle ( 1): 
(Art. 231 B.W.) 

(v ... , T.v ... ) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 10 april 1973 door het Hof van 
beroPp te Brussel gewezen ; 

· Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 97 van de Grondwet 
en 231 van het Burgerlijk Wetboek, 

cloorclat het arrest de echtscheicling ten 
laste van eiser toelaat wegens grove 
beledigingen jegens verweerster om de 
reden dat eiser zich van het begin van 
het huwelijk geregeld, schier dagelijks, 
beclronk en bet echtelijk dak vervoegde 
diep in de nacht ; dat zijn thuiskomen 
dan ook gepaard ging met zware bele
digingen en het toebrengen van slagen; 
dat het niet bewezen is dat de drankzucht 
van appellant, die wegens openbare 
dronkenschap werd veroordeeld, het ge
volg is geweest van een ziekelijke toe
stand ; dat het drankmisbruik een nade
lige invloed heeft gehad op de epilepsie 
waaraail eiser 1ijdt en dat hij zijn huwe
lijksplicht erg heeft geschonden door zich 
bewust en vrijwillig aan de drank over 
te leveren, 

tm·wijl, ee1:ste oncle1'Cleel, het arrest niet 
ten genoege van recht geantwoord heeft 
op de aanvullende conclusie van eiser, 

(1) Raaclpl. cass., 22 jtmi 1882 (Bttll. en 
PASIC., 1882, I, 250). 
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waarin deze in uitdrukkelijke bewoor
dingen staande hield dat zijn dronken
schap het gevolg was van zijn .ziekelijke 
toestand waarvoor hij sinds 1966 in 
behandeling was ; dat het attest van 
professor Dereymaeker desbetreffende 
duidelijk is en bevestigt dat de· epilepsie 
een neiging tot drankzucht voor gevolg 
kan hebben ; dat ook professor Baro in 
zijn attest van 13 oktober 1972 spreekt 
van epilepsie en gestoorde persoonlijk
heid ; dat uit deze attesten blijkt dat de 
drankzucht van eiser het gevolg is van 
epileptische aanvallen en zijn gestoorde 
persoonlijkheid (schending van artikel 97 
van de _Grondwet); 

tweede ondeTdeel, het arrest ten onrechte 
op gl'ond van de door verweerster aan
gehaalde zware beledigingen de echt
scheiding ten laste van eiser toekent daar 
het niet bewezen is dat eiser voor deze 
feiten aansprakelijk is en zij immers het 
gevolg zijn van zijn ziekelijke drank
zucht (schending van artikel 231 van 
het Burgerlijk Wetboek) : 

Over beide onderdelen ·sam en : 

Overwegende dat het arr-est zich ertoe 
niet beperkt te, affirmeren dat het niet . 
bewezen is dat de drankzucht van eiser, 
die wegens openbare dronkenschap werd 
veroordeeld, het gevolg is geweest van 
een ziekelijke toestand ; 

Dat het er tevens op wijst, eensdeels, 
dat het drankmisbruik een nadelige 
invloed heeft gehad op de epilepsie waar
aan eiser lijdt en, anderdeels, dat hij zich 
bewust en vrijwillig aan de drank over
leverde en zodoende zijn kwaal aanwak
kerde, hetgeen de daarmee gepaard 
gaande aanvallen, opgewondenl;teid en 
gedragsstoornissen uitlokte; 

Dat het arrest alzo, verre van de 
ziekelijke toestand waarop het verweer 
van eiser was gesteund te negeren, het 
juiste verband ervan met de dronken
schap nader bepaalt om aldus eisers aan
sprakelijkheid vast te stellen ; 

Overwegende dat het arrest . derhalve 
de conclusie van eiser passend beant
woordt en, door een soevereine beoorde
ling van de feiten, artikel 231 van het 
Burgerlijk W etboe~~ juist toepast ; 

Dat het middel riet kan aangenomen 
worden; 

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

2 mei 1974.- 1e kamer.- Voo1·zitte1·, 
de H. Perrichon, raadsheer waarnemend 

voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, Ridder de 
Schaetzen. - Gelijklttidende conclusie, 
de H. Colard, advocaat-generaal. 
Pleite1·s, de HH. Houtekier en Ba.yart. 

1e KAMER. - 2 mei 1974. 

AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST). - OMVANG VAN 
DE VERSOHULDIGDE VERGOEDING. -
0MVANG VAN DE SCHADE. - BEOOR· 
DELING DOOR DE FEITENREOHTER. 

A1·tikel 1382 van het Bu1·ge1'lijk Wet
boek vm·plicht degene do01· wiens schuld 
aan een ande1• Schade W01'dt Ve1'001'· 
zaa/ct deze integ1·aal te ve1·goeden, wat 
implicee1·t dat de benadeelde tentgge
plaatst woTdt in de toestand wam·in hij 
zou gebleven zijn indien de fout waa1·ovm· 
hij zich beklaagt niet was gepleegd (1); 
de 1'echte1' beoo1·deelt soeve1·ein in jeite 
de omvang van deze schade (2). 

(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « FEDERAAL 
IMMOBILIEN VENNOOTSCHAP VAN HET 
BOUWBEDRIJF n, T. PERSONENVENNOOT· 
SCRAP MET BEPERKTE AANSPRAKEUJK~ 
HElD « HOVE-UITBREIDING n, NAAMLOZE 
VENNOOTSCHAP cc FONCIERE DU CENTRE 
D'ANVERS l> EN JANSSENS.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestrederi 
arrest, op 15 februari 1973 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 1116, 1382, 1383 
van het Burgerlijk W etboek en 97 van 
de Grondwet, 

doo1·dat; nu de overeenkomst waardoor 
eiseres, die handel drijft in onroerende 
goederen, op 23 december 1964 van ver
weerders een geheel van gronden gekocht 
had,. vernietigd is wegens het door de 

(1) Cass., 15 mei 1941, redenen (Bull. en 
PASIC., 1941, I, blz. 192). 

(2) Cass., 18 april 1973 (A?'1·. cass., 1973, 
blz. 823). 
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verkopers gepleegd bedrog .en nu eiseres ar in hoofdorde van de verweerders 
schadevergoeding gevorderd heeft, vast
gesteld op grond van de waarde · van 
tegeldemaking van de goederen, na de 
verkaveling daarvan en de inplanting 
van Ian en, b) subsidiair de aanstelling 
van een deslumdige gevraagd heeft die 
ermee zou worden belast, onder meer, de 
som te bepalen, die moest ge'investeerd 
worden voor de realisatie van de verka
veling en de promotie van de verkoop, 
alsrnede de waarde van de goederen OP' 
het ogen blik van de mogelijke herverkoop 
te schatten, het arrest, om cleze eisen te 
verwerpen en aan eiset es slechts een 
·frank schadevergoecling toe te kennen, 
erop wijst : « 

0

o oo vermits schadeloosstelling 
impliceert dat de benadeelde zo volledig 
mogelijk terug zou geplaatst worden in 
dezelfde toes.tand als die waarin hij zou 
gebleven zijn indien d_e fout waarover hij 
zich beklaagt niet gepleegd was geworden, 
appellante (huidige eiseres) thans slechts 
de restitutie mag; opvorcleren in de inte
griteit van haar vroeger vermogen, alsof 
het schadeverwekkencl feit zich niet had 
voorgedaan, en zij dus, in onderhavig 
clebat, ten onrechte de compensatie 
beoogt van voordelen die zij alleen clan 
kon verhopen wanneer het contract nor
maal tot stand zou zijn gekomen ; o o o 

immers de ter zake nog te bepalen ver
goeding geenszins betrekking heeft op de 
wanprestatie ener verbintenis voort
spruitend uit oveteenkomst, doch enkel 
op de gevolgen van een tijdens de voor
besprekingen en in het contracteren zelf 
bedreven font ; 000 alzo niet kan ingegaan 
worden op het door appellante voorgelegcl 
eenzijdig aclvies van lanclmeter Roger 
Elskens, hetwelk, ter waardering der 
schade, een methode aanwendt die ver
trekt van de gans ondoeltreffende hypo
these dat appellante de litigieuze gronden 
in december 1964 zou aangekocht hebben 
en zodoende door herverkoop zekere 
winsten zou hebben ln.u1nen verwezen
lijken ; 0 0 0 door de opdracht die appel
lante, bij een subsidiaire conclusie, voor
stelt aan een gerechtsexpert toe te ver
trouwen, eveneens getracht worclt de 
becijfering der schade te bereiken door 
schatting van voorgespiegelcle winstkan
sen die, naar beweerd wordt, verloren 
gi'ngen, ter~jl app:lla.nte deze ka~
sen nooit bezat, verm1ts vaststaat dat ZlJ, 
ook zonder bedrog vanwege ge'intimeer
den (thans verweerders), de gronclen niet 
zou .hebben aangekocht en daarop dus 
geen winsten kon verwezenlijken )), 

te1owijl, bij vernietiging van een con-

. tract wegens bedrog, het nadeel waarvan 
de vergoeding kan bekomen . worden niet 
noodzakelijk beperkt is tot het herstel 
van de getroffene in de integriteit van zijn 

: vroeger vennogen, en het equivalent 
omvat van de winst welke hij had kunnen 

: maken indien het contract regelmatig 
was gesloten of welke hij had kunnen ver
wachten door het slniten van een gelijk
aardig contract en, in elk geval, de ver
goecling omvat voor het verlies van de 
kans een gelijkaardig contract te slniten, 
hetgeen de rechter niet mocht weigeren 
of nalaten te onderzoeken : 

Overwegende dat de feitenrechter op 
soevereine wijze oordeelt over de omvang 
van het nacleel dat uit een onrechtmatige 

. daad voortvloeit, alsmecle, binnen de 
grenzen van de conclusies van de partijen, 
over het bedrag van de schadevergoeding 
die het volle herstel ervan moet verze
keren; 

Dat het arrest wettelijk erop wijst 
dat « schadeloosstelling impliceert dat de 

: benadeelde zo volledig mogelijk terug zou 
geplaatst worden in dezelfde toestand 

· als die waarin hij zou gebleven zijn indien 
de font waarover hij zich beklaagt niet 
gepleegd was geworden )) ; 

Dat het hof van beroep eraan herinnert 
dat er voorheen definitief beslist werd, 
enerzijds, dat de fout van verweerders 
hierin bestaan heeft de bezetting door 
clerden, namelijk door pachters, van de 
meeste percelen waarJ;tit het aan eiseres_ 

· verkochte goed samengestelcl was, be
. drieglijk aan laatstgenoemde te hebben 
. verborgen en, anderzijds, dat eiseres, die 
een overwegend belang aan de beschik
baarheid van de gronden hechtte, de 
overeenkomst niet zou gesloten hebben 
indien zij kennis van deze bezetting had 

· gekregen; 
Dat het arrest hiernit wettelijk ver

mocht af te leiden dat eiseres de winst, 
welke eventueel door aankoop, verluive
ling en wederverkoop van voormelde 
gronden kon worden opgebracht, in het 
onderhavige geval niet zou hebben ge
maakt, zelfs niet buiten elke geheim
houding vanwege haar tegenpartij, en 
dat zij clerhalve geen recht heeft op ver
goeding voor derving van clergelijke winst 
of winstkansen ; 

Dat uit de regelmatig aan het Hof 
overgelegde stukken niet blijkt dat eise
res voor de rechter in hoger beroep heeft 
doen gelden dat zij door het sluiten van 
de nietigverklaarde overeenkomst de 
kans op een andere gelijkaardige aankoop 
heeft verloren ; 
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Dat, in zoverre eiseres het laatst
vermelde schadeelement voor de eerste 
maal voor het Hof inroept, h et middel 
nieuw en niet ontvankelijk is, en dat 
het · voor het overige niet kan worden 
aangenomen ; 

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

2 mei 1974.- 1e kamer.- Voo1·zitte1·, 
de H. Perrichon, raadsheer waarne
mend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, Baron 
Vin<;otte. - Gelijkluidende conclusie, de 
H. Colard, advocaat-generaal. - Plei
te?·s, de HH. Fally en VanRyn. 

1e KillER. - 2 mei 1974. 

1 o REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. - BURGERLIJKE 
ZAKEN.- MIDDEL AANGEVOERD IN HET 
VERZOEKSCHRIFT TOT HOGER BEROEP. 
- APPELLANT DIE IS VERSCHENEN EN 
GEEN AFSTAND HEEFT GEDAAN VAN 
DIT l\UDDEL. - RECHTER IN HOGER 
BEROEP VERPLICHT EROP TE ANTWOOR
DEN. 

2o REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. - BURGERLIJKE 
ZAKEN.- BESLISSTNG VAN DE RECHTER 
IN HOGER BEROEP WAARIN DE FEITE
LIJKE GEGEVENS WAAROP ZlJ BERUST 
WORDEN OPGEGEVEN. - BESLISSING 
DIE ALDUS ANTWOORDT OP EEN IN HET 
VERZOEKSCHRIFT TOT HOGER BEROEP 
AANGEVOERD l\UDDEL GEGROND OP 
ANDERE OF TEGENSTRIJDIGE FEITE
LIJKE GEGEVENS. - REGELMATIG GE
li'I:OTIVEERDE BESLISSING. 

1 o tV annem· de appellant voo1· de 1·echtm· 
in hoge1· beToep is ve1·schenen en ttit de 
sttdcken van de 1·ed1.tspleging niet blijkt 
dat hij ajstand heeft gedaan van een 
middel aangevoe1·d in zijn ve1·zoeksclwijt 
tot ho ge1· be1·oep, is de 1·echte1' vm·plicht 
op dat middel te antwoonlen (1) . (Art. 97 
Grondwet.) (Impliciete oplossing.) 

2o De 1·echte1' in hoge1· be1·oep die opgeeft 
op wellce jeitelijlce gegevens hij zijn 

(1) Raadpl. cass., 7 december 1972 (.A1'1·. 
cass., 1973, blz. 339) en de noot. 

beslissing g1·onclt, beantwo01·clt aldus, 
do01· het te vm·we?'jJen, een middel geg1'Dnd 
op andm·e of tegenst1·ijdige jeitelijlce 
gegevens dat de appellant in zijn ve1'
zoelcsch1·ijt tot hoge1· be1'0ep heejt aan
gevoe?·d (2). (Art. 97 G.W.). 

(MONFILS, T. NAAli'I:LOZE VENNOOTSCHAP 
«CABLE PRINT».) ' 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 20 februari 1973 in hoger be
roep gewezen door de Rechtbank van 
eerste aanleg te Dendermonde ; 

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

do01·dat het vonnis eiser veroordeelt 
tot het uitvoeren van verschillende. wer
ken aan de dakbedekking van de verhuur
de nijverheidseigendom en zijn vordering 
tot verbreking van het huurcontract 
lastens verweerster afwijst om de reden 
dat « de huurster (hier verweerster) ver
mocht zich te beroepen op de exceptie 
non adimpleti contmctus ; dat in hoofde 
van voornoemde partij geen tekortko
ming is bewezen welke een ontbinding 
van de huur rechtvaardigt », 

zoncle1· ten genoege van recht te ant
wo01·den op het door eiser in hoger beroep 
neergelegde verzoekschrift waarin deze in 
uitclrukkelijke bewoordingen staande 
hield dat verweerster « het gebouw van 
geen enkel mobilair noch enig voorwerp 
van enige waarde voorziet, zoclat verzoe
ker alle redenen heeft om d e verbreking 
van het huurcontract te vorderen ten 
ongelijke van gemtimeerde », zodat het 
vonnis niet ten genoege van rechte 
gemotiveerd is : 

Overwegencle dat de rechter in hoger 
beroep partijen in htm midclelen gelword 
heeft; dat uit de stu.kken van de rechts
pleging niet blijkt dat eiser afstand heeft 
geclaan van de midclelen aangehaald in 
zijn verzoekschrift tot hoger b eroep ; 

Overwegencle clat h et vonnis zich niet 
ertoe· b eperkt zijn beslissing met de 
door het miclclel weergegeven beweeg
redenen t e staven ; 

Dat het met name vast3telt « ... dat de 
deskunclige onclerstreept dat ill de huidige 

(2.) Raadpl. cass., 13 februari 1974, supra, 
blz. 648. 
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stand van zaken aileen een gebruik van 
het goed mogelijk is waarvoor vocht en 
een lage temperatuur geen bezwaar op
leveren ; dat een dergelijk gebruik uit
drukkelijk uitgesloten is door de gesloten 
overeenkomst >> ; 

Dat door deze vaststelling niet aileen 
de veroordeling van eiser tot het uit
voeren van werken aan de dakbedekking 
wordt gemotiveerd ; dat de rechter uit 
de staat waarin. eiser deze dakbedekking 
gelaten heeft en de hieruit voortvloeiende 
onbruikbaarheid van het goed tot de in 
de huurovereenkomst voorziene doel
einden insgelijks afleidt dat verweerster 
« vermocht de exceptie non adimpleti 
cont1·actus in te roeper, », hetgeen betekent 
dat de foutieve tekortkoming van eiser 
aan. zijn contractuele verplichtingen het 
schorsen door verweerster van de uit
voering van haar eigen verbintenissen 
rechtvaarcligt ; dat het vonnis derhalve 
beslist dat, in die omstancligheden, ver
weerster, aan wie eiser verweet dat zij 
de huurgelden niet betaalde en het 
gebouw met geen mobilair voorzag, llier
door geen fout heeft begaan welke een 
ontbinding van. de hum·overeenkomst 
zou verantwoorden ; dat de rechtbank 
aldus de in het middel weergegeven grief 
passend beantwoordt en de afwijzing van 
eisers vordering tot ontbindin.g van het 
contract regehnatig motiveert; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

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

2 mei I974.- Ie kamer.- Voorzitte1·, 
de H. Perrichon, raadsheer waarne
mend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, Baron 
Vinc;otte. Gelijlcl~tidende conclusie, 
de H. Colard, advocaat-generaal. -
Pleite1·s, de HH. Houtek:ier en Biitzler. 

Ie KAMER. - 2 mei 1974. 

RECHTBANKEN. BURGERLIJKE 
ZAKEN. - BESLISSING WAARBIJ VER
GOEDENDE INTERESTEN WORDEN TOE
GEKJJ)ND DIE NIET GEVRAAGD ZIJN IN 
DE DAGVAARDING OF IN DE CONCLUSIE. 
- 0NWETTELIJKHEID. 

De jeitem·echte?' lean wettelijlc geen ve?'
goedende intm·esten toelcennen die niet 

gevmagd zijn in de dagvaMding of in 
de conclusie (I). (Art. ll38, 2° G.W.) 

(LONGUEVIJ,LE EN NAAli![LOZE VENNOOT 
SCHA,P « COMPAGNIE LACSOONS >>, T. DE 
CALUWE EN LITISCONSORTEN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op IO januari I973 door het Hof 
van beroep te Gent gewezen; 

Over het middel afgeleid uit de scherr
cling van de artikelen I3I9 tot I322 van 
het Bm·gerlijk W etboek aangaande de 
bewijskracht van cle akten, 70~, 3°, 742 
(gewijzigd door de wet van 24 jtmi I970), 
747,807 en ll38, 2°, van het Gerechtelijk 
Wetboek, 

doonlat het arrest de eisers veroordeelt 
aan de verweerders de vergoedende in
tresten vanaf I juli I960, datmn van het 
ongeval, tot I4 juni I96I, datum van de 
dagvaarding, en de gerechtelijke renten 
sindsclien, te betalen op de vergoeclingen 
aan de verweerders toegekend voor in
komstenverlies en voor morele schade 
wegens de blijvende werkonbekwaam
heid, 

te1·wijl de verweerders, zowel in de 
dagvaarding del. 7 augustus I972 door 
hen na het deslnmcligenonderzoek bete
kend als in hm1 conclusies in hoger 
beroep genomen, aangaande de V!iJrgoe
ding wegens inkomstenverlies, de ver
goedende intresten slechts vanaf de 
datum van de consolidatie, dit is 4 juli 
I970, hadden gevorderd; dat het arrest 
de bewijskracht van vermelde procedm·e
akten derhalve miskent (schending van 
de artikelen I3I9 tot I322 ·van het Bur
gerlijk Wetboek) en terzelfdertijd uit
spraak doet op niet gevorderde zaken 
en meer toekent dan er gevraagd was 
(schending van de andere aangehaalde 
wetsbepalingen) : 

Overwegende dat de verweerders, zowel 
in de dagvaarding van 7 augustus I972, 
door hen na het desktmcligenonderzoek 
betekend, als in htm op I september I972 
neergelegde conclusie, de vergoedende 
interesten met betrekking tot het inkom
stenverlies slechts vanaf de datum van de 
consolidatie hebben gevorderd; 

(1) Vgl. cass., 27 november 1973 (A1'1'. 
cass., 1974, blz. 350). 
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Dat zo weliswaar door de verweerders 
tevens gerechtelijke interesten werden 
gevorderd, deze laatste bewoordingen 
ten deze in gezegde procedurestukken 
geen andere interesten wegens inkomsten
verlies hebben kunnen omvatten dan de 
door hen reeds bepaald omschreven en 
beperkte vergoedende interesten vanaf de 
consolida tie ; 

Overwegende dat het arrest vaststelt 
dat de consolida.tie op 4 juli 1970 is 
ingetreden ; 

Overwegende dat het niettemin aan de 
verweerders de vergoedende interesten 
globaal en derhalve ook op de inkomsten
schade toekent vanaf 1 juli 1960, datum 
van het ongeval, tot 14 juni 1961, datum 
van de dagvaarding, en de gerechtelijke 
interesten sindsclien ; 

Dat het arrest alzo aan de verweerders 
meer toekent dan het gevorderde en 
tevens de bewijskracht van de voren
vermelde dagvaarcling en conclusie mis
kent; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest in zover het wegens inkom
stenverlies vergoedende interesten toe
kent vanaf 1 juli 1960; beveelt dat van 
dit arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing ; houdt de kosten aan en zegt 
dat erover uitspraak zal worden gedaan 
door de feitenrechter; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar het Hof van beroep 
te Brussel. 

2 mei 1974. - 1e kamer.- Voo1·zittm·, 
de H. Perrichon, raadsheer waarne
mend voorzitter. - Vm·slaggeve1·, Ridder 
de Schaetzen. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Colard, advocaat-generaal. -
Pleite1·s, de HH. Philips en Houtekier. 

1e KAMER. - 3 mei 1974. 

lD GENEESKUNDE. 0RDE VAN 
GENEESHEREN.- LIJST VAN DE 0RDE . 
- OM DE GENEESKUNDE IN BELGIE 
UIT TE OEFENEN MOET ELKE GENEES
HEER OP DE LIJST VAN DE 0RDE INGE
SCHREVEN ZIJN. 

2o VRIJHEID VAN VERENIGING. -

OM DE GENEESKUNDE IN BELGIE UIT 
TE OEFENEN MOET ELKE GENEESHEER 
OP DE LIJST VAN DE 0RDE INGESCHRE
VEN ZIJN. - GEEN SCHENDING VAN DE 
VRIJHEID VAN VERENIGING. 

3° BURGERLIJKE RECHTEN, POLI
TIEKE RECHTEN. - TUCHTRECH
TELIJKE VERVOLGINGEN EN TUCHT
SANCTIES.- IN BEGINSEL VREE!VID AAN 
DE BETWISTINGEN OVER EEN BURGER
LIJK RECHT. 

4° RECHTBANKEN. - BUITENGEWO
NE RECHTBANKEN. - RADEN VAN DE 
0RDE DER GENEESHEREN. - ZIJN 
GEEN BUITENGEWONE RECHTBANKEN, 

5° WETTENENBESLUITEN.- WET
TEN INZAKE BIJZONDERE EN BUITEN
GEWONE BEVOEGDHEDEN.- WET VAN 
31 MAART 1967. - WET WAARBIJ DE 
KONING WORDT GEMACHTIGD OlVI DE 
WETGEVING IN VERBAND MET DE UIT
OEFENING VAN DE VERSCHILLENDE 
TAKKEN VAN DE GENEESKUNDE TE 
HERZIEN EN AAN TE PAS SEN. 

6° UITVOERENDE MACHT. - Ko
NING. - BEVOEGDHEDEN VAN DE 
KONING. - GRONDWET, ARTIKEL 78.
BEVOEGDHEDEN AAN DE KONING TOE-

. GEKEND DOOR BIJZONDERE WETTEN, 
KRACHTENS DE GRONDWET ZELF UIT
GEVAARDIGD.- UITOEFE;NING VAN DE 
VERORDENENDE MACHT VAN DE KONING 
KAN BUITEN DE DOOR ARTIKEL 67 
VAN DE GRONDWET GESTELDE GREN
ZEN WORDEN UITGEBREID. -

7° WETTENENBESLUITEN.- WET
TEN INZAKE BIJZONDERE EN BUITEN
GEWONE BEVOEGDHEDEN.- WET VAN 
31 MAART 1967. - W'ET WAARBIJ DE 
KONING WORDT GE!VIACHTIGD OM DE 
WET VAN 25 JULI 1938 OP TE HEFFEN. 

go UITVOERENDE MACHT. - Ko
NING. - BEVOEGDHEDEN VAN DE 
KONING. - KONING OVEREENKOMSTIG 
ARTIKEL 78 VAN DE GRONDWET GE 
MACHTIGD OM DE WET VAN 25 JULI 1938 
OP TE HEFFEN. 

go WETTEN EN BESLUITEN.- WET 

VAN 31 1\'l:AART 1967. -WET WAARBIJ 
DE KONING WORDT GEMACHTIGD OM 
DE WETGEVING IN VERBAND llillT DE 
UITOEFENING VAN DE GENEESKUNDE 
TE HERZIEN EN AAN TE PASSEN. -
BEVOEGDHEID GEGROND OP ARTIKEL 78 
VAN DE GRONDWET. 
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10° INTERNATIONALE VERDRA
GEN. - VERDRAG TOT BESCHERMING 
VAN DE RECHTEN VAN DE MENS EN DE 
FUNDAMENTELE VRIJHEDEN, ARTIKEL 
6, PARAGRAAF 1.- BIJ HET VASTSTEL
LEN VAN ZIJN BURGERLIJKE RECHTEN 
EN VERPLICHTINGEN EN BIJ HET BEPA
LEN VAN DE GEGRONDHEID VAN EEN 
TEGEN HElVI INGESTELDE STRAFVER
VOLGING HEEFT . EENIEDER RECHT OP 
EEN EERLIJKE EN OPENBARE BEHAN
DELING VAN ZIJN ZAAK, BINNEN EEN 
REDELIJKE TERMIJN, DOOR EEN ON
AFHANKELIJKE EN ONPARTIJDIGE REOH
TERLIJKE INSTAl.'<TIE WELKE BiJ DE 
WET IS INGESTELD. 

11 o INTERNATIONALE VERDRA
GEN. - VERDRAG TOT BESCHERMING 
VAN DE RECHTEN VAN DE MENS EN DE 
FUNDAlVIENTELE VRIJHEDEN, ARTIKEL 
6, PARAGRAAF 1. - BEPALING MET 
RECHTSTREEKSE GEVOLGEN IN DE BEL
GISCHE INTERNE RECHTSORDE. 

12o INTERNATIONALE VERDRA
GEN. - VERDRAG TOT BESCHERMING 
VAN DE RECHTEN VAN DE MENS EN DE 
FUNDAMENTELE VRIJHEDEN, ARTIKEL 
6, PARAGRAAF 1. - BEPALING NIET 
VAN TOEPASSING OP TUCHTVORDERIN

GEN. 

1 o Om de geneesleunde in Belgie te mogei~ 
ttitoefenen, moet iecle1· geneeshem· op de 
lijst van de Onle ingesclw·even zijn (1). 
(Art. 2 K.B. nr. 79 van 10 november 
1967) . 

2o De ve1plichte insclwijving op de lijst 
van een onle die, zoals de 0Tcle van 
geneeshe1·en, een pttbliek?·echtelijke in
stelling is wellee als opdmcht heejt te 
waken ovm· de naleving van de plichten
lem· en de instandhouding van de ee1·, 
cle discTetie, de eeTlijlcheid en de waaT
digheid van haa1· leden, lean niet wonlen 
beschottwd als zijnde onvm·enigbaa1· met 
de m·ijheid van ve1·eniging (2). (Verdrag 
tot bescherrning van de rechten van 

(1) en (2) Raadpl. J. DE MEYER, noot onder 
het hier gepubliceerde arrest in R.W., 14 sep
tember 1974, kol. 102 tot 108. Zie ook A. VAN
WELKENHUYZEN, « L'attribution de pouvoirs 
speciaux et le controle jucliciaire de la consti
tutionnalite cles lois. A propos cle l 'arrilt de 
la Cour d e cassation du 3 mai 1974 », J.T., 
26 oktober 1974, blz. 577 tot 584, en 2 novem
ber 1974, blz. 597 tot 608; K. RIMANQUE, 
« Overwegingen naar aanleiding van het 

de mens en de fundarnentele vrijheden, 
te Rome op 4 november 1950 onder
tekend en goedgekeurd bij de hande
ling van de wetg.evende macht van 
13 mei 1955; art. 20 G.W.; art. 2 K.B. 
nr. 79 van 10 november 1967.) 

3° Tttchtve1·volgingen en het ttitsp1·eleen 
van tttchtmaat?·egelen zijn in beginsel 
vTeemd aan de geschillen wam·van m·tileel 
92 van de (l'rondwet de leennismalcing bij 
uitsluiting aan de hoven en 1·echtbanleen 
voo1·behoudt (3). 

4o N u de ?'aden van de 01·de de1· genees
he1·en geen bevoegdheid hebben om ovm· 
geschillen te beslissen waa1·van m·tileel 92 
van de GTondwet de lcennisnerning bij 
uitsluiting aan de hoven en 1'echtbanleen 
voo1·behoudt, zijn die 1·aden geen buiten
gewone ?'echtbanken waa1·van de op?·ich
ting doo1· m·tikel 94 van de G1·ondwet 
ve1· baden is ( 4) . 

5o K1·achtens a1·tikel 1, 8°, a, van de wet 
van 31 rnam·t 1967 was de Koning ge
rnachtigd om de wetgeving in ve1·band 
met de ttitoefening van de vm·sch'illende 
taleleen van de geneesleunde te hm·zien en 
aan te passen (5). 

6o Ingevolge a1·tileel 78 van de (]'rondwet 
lean een bijzondm·e wet, lemchtens de 
G?·ondwet zelf ttitgevaa1·digd, de ttit
oefening van de ve1·m·denende macht van 
de Koning buiten de doo1· m·tikel 67 van 
de G?·ondwet gestelde g1·enzen ttitb?·ei
den (6). 

7o en 8° Ove1·eenlcomstig aTtikel 78 van 
de G1·ondwet bij de wet van 31 maa1·t 1967 
dam·toe gemachtigcl, heejt de Koning 
ingevolge het koninlelijk besluit m. 79 
van 10 novembe1· 1967 de wet van 
25 jttli 1938 op geldige wijze ktmnen 
opheffen (7). 

9° De wet van 31 mam·t 1967 heejt oveT
eenlcomstig aTtileel 78 van de G?·ondwet 
de Koning gemachtigd om de wetgeving 

cassatiearrest van 3 mei 1974 in zake Le Comp
te tegen Orde de1• geneesheren », Tijdsclu·ijt 
vom· Bestu•t.1'Stvetensclwppen en Publiek~·echt, 

1974, blz. 255 tot 271. 
(1) tot (7) Men raadplege de autems waar

van hierboven sprake. 
(3) Cass., 27 november 1957, verenigcle 

kamers (B•tll. en PASIC., 1958, I , 328). Raadpl. 
cass., 10 maart 1972 (A1'1'. cass., 1972, blz. 651). 

(7) De Raacl van State heeft het koninklijk 
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in ve1·band met de ttitoejening van de 
ve1·schillende takken van de geneeskunde 
te heTzien en aan te passen (8) . 

10° Bij het vaststellen van zijn btwge?"lijke 
1·echten en ve1·plichtingen en bij het 
bepalen van de gegTondheid van een 
tegen hem ingestelde st1·ajvm·volging, 
heeft eeniede1· 1·echt op een ee1·lijke en 
openba1·e behandeling van zijn zaak, 
binnen een 1·edelijke te1·mijn, dam· een 
onajhankelijke en onpaTtijdige 1·echte1·
lijke instantie welke bij de wet is in
gesteld. Eeniede1· heeft m· oak 1·echt op 
dat het vonnis in beginsel in het open
baa?" wm·dt gewezen (9). (Verdrag tot 
bescherming van de rechten van de 
mens en de ftmdamentele vrijheden, 
art. 6, par. 1, te Rome op 4 november 
1950 ondertekend en goedgekeurd bij 
de handeling van de wetgevende macht 
van 13 mei 1955.) 

ll 0 A1·tikel 6 , pamgmaj 1, van het Ve1·
d1·ag tot besche1·ming van de 1·echten 
van de mens en de fundamentele v1·ij 
heden heejt 1·echtst1·eekse gevolgen in de 
Belgisch,e inteme 1·echtsoTde (10) . Impli 
ciete oplossing. ) 

12° A1·tikel 6 , pamgmaf 1, van het V m·
dmg tot beschm·ming van de 1·echten 
van de mens en de ftmdame?~tele wij
heden is niet van toepassing op tttcht
vo!"dm·ingen ( 11). 

(LE COMPTE, T. ORDE VAN GENEESHEREN.) 

P1·ocu1·eu1·-genm·aal Ganshof van de1· 
Mee1·sch heejt geconcludem·d als volgt : 

Eiser, tegen wie bij de Raad van de 
Orde d er geneesheren een tuchtvordering 

besluit nr. 79 van 10 november 1957 w egens 
machtsoverschrijding nietig verklaard, in 
zoverre het opheffing meebracht van de b epa
lingen van de wet van 25 juli 1938 bet1·ejfencle 
het geb1·ttilc dm· talen : 17 oktober 1972, 
nr. 15.513, Vm·z. A .R.S., 1972, blz. 845. 

(8) en (9) Zie de eerste voetnoot van 
blz. 958. · 

(9) en (10) Er zijn een paar i•ecentere 
arresten, nl. cass., 8 en 27 september 1972 
(An·. cass., 1973, blz. 28 en 105); 8 oktober 
1973 (i bid., 1974, blz. 152). 

Dat sommige b epalingen van het Europees 
verdrag tot b escherming van de rechten van 
de mens dadelijk van toepassing zijn, zie 
men in J. VELU, « L a Convention euro
peenne des droits de l 'homme et la procedure 

was ingesteld, had voor de Raad van 
beroep bij conclusie betoogd dat de op
richting van d e Raad, bij het koninklijk 
besluit nr. 79 van 10 november 1967, 
niet grondwettig was, o.m. omdat het 
afbreuk deed aan de vrijheid van vereni
ging, die het recht impliceert niet tot een 
vereniging te behoren, en dienvolgens het 
recht zich niet op d e lijst van d e Orde 
der geneesheren in te schrijven. 

D eze rechtsconstructie werd door de 
bestreden b eslissing afgewezen . 

Eiser klaagt thans, in h et eerste middel , 
schending aan van de vrijheid van vereni
ging die gehuldigd wordt, in intern recht, 
door artikel 20 van de Grondwet, en 
t evens, in internationaal recht, door 
artikel II van het Verdrag tot b escher 
ming van de rechten van d e mens, te 
Rome op 4 november 1950 ondertekend, 
en goedgekem·d bij legislatieve alde van 
13 mei 1955. 

Eiser m eent dat de schending voort
v loeit uit de verplichting, opgelegd aan 
diegenen die de geneeskunde b eoefenen, 
ingeschreven te zijn, om in B elgie de 
geneeskunde te mogen beoefenen, op de 
lijst van d e Orde der geneesheren en aan 
de rechtsprekende organen van deze 
Orde onderworpen te zijn. Deze verplich
ting is neergelegd in h et besluit nr. 79 
van 10 november 1967 (art. 2, lid 2), 
h etwelk, zo betoogt eiser, noch m et de 
Grondwet, noch m et h et Verdrag over 
de mensenrechten overeenstemt. 

Ee1·ste middel : 

H et koninklijk besluit nr. 79 van 
10 november 1967 is een zogeheten 
bijzondere-m achtenbesluit, genomen op 
basis van een bijzondere-machtenwet, n l. 
de wet van 31 maart 1967 tot toek enning 
van bepaalde machten aan de Koning 

penale beige , , in Melanges offm·ts ct Polys 
Modinos, P arijs , 1952, blz. 389 tot 453, inz. 
391 tot 395 ; van dezelfde schrijver : « La 
Convention europeenne des droits de l 'homme 
et les garanties fondam entaJes des parties 
dans le proces civil ,, in Les gm·anties fonda
mentales des pm·ties dans le pToces civil, uit
gegeven onder Ieiding van J\11. CAPPELLE=r en 
D. TALLON, J\IIilaan, 1973, blz. 245 tot 333, 
inz. 252 tot 250. \V. J. GANSHOF VAN DER 
l\'lEERSCH, Les pTocedes nationattx de mise en 
viguew· des accoJ'ds conclus 1Ja1· le gouvm·nernent 
en d1·oit belge, uitg. Interuniversita ir centrum 
voor rechtsvergelijking, 1974, nrs. 51 tot 57, 
59-2 en 59-3, b iz. 553 tot 657. 

(11) Cass., 10 maart 1972 (A1'1'. cass ., 1972, 
blz. 551) en noot 1. 
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ten einde de economische heropleving, de 
,bespoediging van de regionale reconversie 
en de stabilisatie van het begrotings
evenwicht te verzekeren. 

Zulk besluit is geen legislatieve akte (1): 
door de bijzondere-machtenwet heeft de 
wetgever aan de Koning de macht niet 
gedelegeerd die hijzelf bezit door een 
grondwettelijke delegatie (2). 

Ret bijzondere-machtenbesluit is een 
akte van de uitvoerende macht die de 
Koni.11.g neemt als hoofd van die macht en 
niet als tak van de wetgevende macht (3). 

(1) Betr. de aard van de besluiten, genomen 
krachtens bijzondere-machtenwetten, zie 
cass., Hl maart 1928 (Bttll. en PA.src., 1928, I, 
114) en de conclusie van bet openbaar minis
terie; 21 en 28 januari 1935 (ibid., 1935, I, 
122 en 131); 2 maart 1936 (ibid., 1936, I, 170); 
16 mei en 12 juli 1938 (ibid ., 1938, I, 169 en 
275}; 23 oktober en 14 november 1939 (ibid., 
1939, I, 434 en 468); 12 maart 1940 (An·. 
ve1·b1·., 1940, 36); noot onder cass., 7 juli 1949 
(Bttll. en PASIC., 1949, I, 534); 20 april 1950 
(A1"1". vm•b1·., 1950, 517} en de conclusie van 
het openbaar ministerie in Bull. en PASIC., 
1950, I, 560; 10 juli 1953 (A1T. verb1·., 1953, 
795); 21 december 1956 (ibid., 1957, 279} en 
de conclusie van het openbaar ministerie in 
Bull. en PASIC., 1957, I, 430; 19 januari 1959 
(An·. verb1·., 1959, 396); 4 september 1961 
(Bttll. en PASIC., 1962, I, 15) en 20 november 
1962 (ibid., 1963, I, 362). 

(2) Artikel 25 van de Gr ondwet bepaalt 
dat de machten worden uitgeoefend op de 
wijze bij de Grondwet bepaald. 

Hiet·nit volgt dat, in principe, subdelegatie 
van machten verboden is, waarbij de door de 
gedelegeerde overheid evenwel het recht heeft 
secundaire overheden aan te stellen met op
.clracht onder haar toezicht te handelen en 
detailmaatregelen te treffen onder voorbehoucl 
van haar uitchukkelijke of stilzwijgende goed
keuring (cass., 10 juli 1953, A1o.r. ve1·M., 1953, 
795). 

De toekenning aan cle Koning van bijzon
dere machten kan niet worden gezien als een 
delegatie van de macht om de wet te maken. 

(3) De bijzondere-machtenbesluiten ver
schillen a ldus van de besluitwetten, genomen : 

- door de Koning tijclens de eerste wereld
om·log (cass., 11 februari en 4 i.uni 1919, Bttll. 
en PAsiC., 1919, I, 9 en 70, 97 en 153; 18 fe 
bruari en 27 april 1920, ibid., 1920, I, 62 en 
124; 19 juli 1921, twee arresten, ibid., 1921, 
I, 455 en 456); 

- of door de in Raad vergaderde ministers 
tussen 28 mei 1940 en 20 september 1944 
(cass., 6, 13 en 27 november en 11 december . 
1944, A1"1". verb1·., 1945, 26, 37, 46 en 60; 

Bij het toekennen aan de Koning van 
bijzondere mach,ten, voorziet de machti
gingswet niet dat de op grand van die 
machten genomen besluiten kracht van 
wet zullen hebben (4). 

Maar het bijzondere-machtenbesluit 
onderscheidt zich van de andere veror
denende besluiten, en o.m. van de uit 
kracht van gewone kaderwetten genomen 
verordenende besluiten (5), hoofdzakelijk 
door twee kenmerken ( 6) : 

·_ enerzijds, indien de machtigingswet 

14 mei 1945, ibid ., 1945, 148; 3 maart 1947, 
ibicl ., 1947, 69; 15 maart 1948, ibid., 1948, 
154; 18 oktober 1949, ibid., 1950, 84; 23 fe
bruari 1955, ibid ., 1955, 535). 

(4) Voornamelijk daardoor verschillen clie 
besluiten van de besluiten welke op basis van 
buitengewone-machtenwetten worden gena
men en door de doctrine en de jurisprudentia 
besluitwetten worden geheten. 

Buitengewone-machtenbesluiten, bovenclien.: 
- mogen aileen worden genomen " wan

neer het nodig en spoedeisencl is n, 

- hebben betrekking op een mmder strikt 
afgebakencl gebied, 

- en behoeven niet n aderhand door cle 
wetgever bekrachtigd noch in een verslag 
aan cle Kamers toegelicht te worden, wat het 
geval is voor de meeste wetten tot toekenning 
van bij zonclere machten. 

B etr. cle buitengewone-machtenbesluiten, 
zie cass., 27 januari, 10 februari (twee arres
ten}, 28 juni en 5 juli 1943, A1"1". ve1·b1·., 1943, 
14, 37, 40, 150 en 157; 27 februari en 20 maart 
1947, ibid., 1947, 68 en 87; 22 november 1948, 
ibid., 1948, 576; 17 oktober en 8 december 
1949, ibid., 1950, 75 en 216; 17 maart 1951, 
ibid., 1951, 404; 20 en 24 september 1951, 
ibid ., 1952, 8 en 14; 26 mei 1952, ibid., 1952, 
538; 12 april 1954, ibid., 1954, 544; 28 no
vember 1955, ibid., 1956, 239 ; 4 sep tember 
1961, Bul(. en PASIC., 1962, I, 15; 22 april 
1966, ibid. , 1966, I, 1066; 16 september 1966, 
A1'1·. cass., 1967, 70 en 21 februari 1972, 
ibid., 1972, 570. 

(5} Raadpl. noot onder cass., 7 juli 1949 
(Bttll. en PASIC., 1949, I, 534). 

(6) Wanneer h et Hof in zekere arresten, een 
terminologie aanwendencle die tot dubbel
zinnigheid kan leiden, . gezegd heeft dat een 
koninklijk besluit op basis van bijzondere 
machten " kracht van wet " heeft, slaat het 
zodoencle enkel acht op het ene of het andere 
van die twee kenmerken. 

De arresten van 22 mei en 17 juli 1922 
hebben van het koninklijk besluit van 4 mei 
1920 tot reglementering van de koophanclel 
in allernoodzakelijkste voorwerpen, genomen 
op grondslag van de besluitwet van 5 novem-
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een uitdrukkelijke bepaling in deze zin 
inhoudt en mits het besluit voldoet aan 
alle door die wet bepaalde procedure
voorwaarden en niet buiten het bestek 
der aan de Koning toegekende bijzondere 
machten treedt, kan het wetsbepalingen 
opheffen, aanvullen, wijzigen of vervan
gen (7); 

- anderzijds, na de verstrijking van 
de periode tijdens welke de Koning ertoe 
gemachtigd is van de bijzondere machtem 

ber 1918, gezegd dat het kracht van wet had 
om te onderstrepen dat het na het verstrijken 
van de termijn tijdens welke de Koning tot 
het uitoefenen van bijzondere machten ge
machtigd was voile gelding had behouden 
(Bull. en PASIC., 1922, I, 320 en 403). 

Het arrest van 23 oktober 1939 heeft erop 
gewezen dat het koninklijk besluit van 31 mei 
1933 betreffende de verklaring te doen in 
verband met de subsidies, vergoedingen en 
toelagen van elke aard, die geheel of gedeel
telijk ten laste van de Staat zijn, en het 
koninklijk besluit van dezelfde datum betref
fende de deelneming van de openbare machten 
aan de controle en de strafsancties in zake 
werkloosheid, die allebei waren genomen op 
grondslag van de wet tot toekenning van 
bijzondere machten van 17 mei 1933, kracht 
van wet hadden om aan te duiden dat zij, 
regelmatig op grondslag van evengenoemde 
wet genomen zijnde, de wetgeving betreffende 
die aangelegenheden konden >vijzigen of 
aanvullen (Bttll. en PASIC., 1939, I, 434). 

Het arrest van 19 januari 1959, ten slotte, 
heeft ovel·wogen dat het koninklijk besluit 
nr. 61 van 13 januari 1935 houdende be
perking en reglementering van de verkoop 
met premien, daar het regelmatig was geno
men krachtens de bijzondere-machtenwet van 
31 juli 1934 en volgens de bij deze wet voor
geschreven vormen, dezelfde kracht had als 
een wet, om daaruit af te leiden dat het 
koninklijk besluit van 26 februari 1935, dat 
de uitvoering van het op basis van bijzondere 
machten genomen koninklijk besluit regelde, 
van dit besluit niet mocht afwijken (A1·1·. 
verb?·., 1959, 396) . 

Raadpl. ook cass., 19 maart 1928 (Bull. en 
PASIC., 1928, I, 114) en de conclusie van het 
openbaar ministerie; 7 juli 1949 (An·. ve?·b?·., 
1949, 463) en de noot 1 in Bull. en PASIC., 

1949, I, 534 ; 20 april 1950 (A1·r. verb?·., 1950, 
517) en de conclusie van het openbaar minis
terie in Bull. en PASIC., 1950, I, 560; 21 de
cember 1956 (An·. verb?·., 1957, 279) en de 
conclusie van het openbaar ministerie in 
Bull. en PASIC., 1957, I, 430, inz. biz. 443 
en 444. 

gebruik te maken, behoudt het zijn ver
bindende kracht (8}, en kan het niet 
worden opgeheven, aangevuld, gewijzigd 
of vervangen dan door een wet of uit 
kracht van een wet (9) (10). 

* * * 
Onder voorbehoud van het geval waar

in zij het voorwerp zijn geweest van een 
bekrachtigingswet (11}, zijn de op basis 

(7) Zie infm het antwoord op het derde 
mid del. 

(8) Cass., 10 juli 1953 (An·. vm·b1·., 1953, 
795). Evenwel dient het geval voorbehouden 
te worden waarin de machtigingswet de gel
digheid, in de tijd, van de bijzondere-machten
besluiten zou beperken (vergel., wat de bui
tengewone-machtenbesluiten betreft, art. 2 
van de wet van 20 maart 1945). 

(9) Het koninklijk besluit van 18 december 
1957 tot wijziging en aanvulling van de wet 
van 16 maart 1954 betreffende de controle op 
sommige instellingen van openbaar nut werd 
gewijzigd door de besluiten nrs. 4 en 88 van 
18 april en 11 november 1967. 

(10) Een gewoon koninklijk besluit, ook al 
ware het verordenend, kan dus in de regel 
niet afwijken van een koninklijk besluit dat 
regelmatig is genomen op basis van een wet 
tot toekenning van bijzondere macliten (cass., 
21 december 1956, An·. verb?·., 1957, 279, en 
19 januari 1959, ibid., 1959, 396). 

Maar nadat de bijzondere machten ver
streken zijn, behoudt de Koning het recht 
tot opheffing, aanvulling, wijziging of ver
vanging van de bepalingen van het op basis 
van bijzondere wetten genomen koninklijk 
besluit, die betrekking hebben op de onder 
zijn gewone verordenende bevoegdheid res
sorterende aangelegenheden (zie art. 3 van 
de wet van 31 maart 1967). 

(11) Het kan immers gebeuren dat de 
bijzondere-machtenwet bepaalt dat de b·ach
tens die machten genomen besluiten door de 
wetgever zullen moeten worden beb·achtigd : 
een bepaling in deze zin was opgenomen in de 
wetten van 31 juli 1934 (wat bepaalde beslui
ten betreft) en 1 mei 1939 (wat aile besluiten 
betl·eft). 

.De besluiten die op basis van deze twee 
wetten waren genomen en waarvoor een ont
werp van beb·achtigingswet moest worden 
ingediend, werden bevestigd respectievelijk 
door de wetten van 4 mei 1936 en 16 juni 1947 
met terugwerking vanaf de dag van hun 
inwerkingtreding. 

Zij worden bijgevolg geacht van meet af 
aan akten van legislatieve aard te zijn geweest. 

Zie : Bu=GENBACH, (( Contribution a I' etude 
du probleme de la ratification des arretes 
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van bijzondere mach ten genomen konink
lijke besluiten, als akten van de uitvoe
rende macht, « algemene besluiten en 
verordeningen " welke onderworpen zijn 
aan het toezicht door de hoven en 
rechtbanken waarin artikel 107 van de 
Grondwet voorziet. 

Zoals de heer procureur-generaal Cornil 
in 1950 in herinnering bracht !12), zijn 
de controverses dienaangaande stilgeval
len sedert uw arrest van 19 maart 1928 ·de 
heldere conclusie was bijgetreden waarin 
de heer Gesche, toen advocaat-generaal, 
de aard en de clraagwijdte der bijzon
dere machten geanalyseerd had (13). 

De hoven en rechtbanken hebben de 
macht om de wettigheid van de op grond 
van bijzondere machten genomen beslui
ten te toetsen (14). 

Maar hieruit, dat de machtigingswet 
bepaalt dat de Koning bestaande wetten 
mag opheffen of wijzigen, heeft de juris
j:>rudentie over het algemeen afgeleid dat 
de bijzondere-machtenbesluiten alleen 
met de machtigingswet in overeenstem
ming behoeven te zijn (15) (16). 

Ret Hof neemt aan dat in de regel de 
door artikel 107 van de Grondwet inge
voerde toetsing ook op de grondwettig
heid van de bijzondere-machtenbesluiten 
slaat (17). 

Maar deze toetsing van grondwettig
heid doet kiese problemen rijzen wanneer 
het aangevoerde gebrek van ongrond-

royaux pris en vertu des lois cl'extension de 
competence clu pouvoil• executif "• Belg. jtulic., 
1937, kol. 546 en vlg. ; « La pratique cles 
pouvoirs speciaux et le droit constitutionnel 
cle Ia Belgique "• Rev. de d1·. publ. et de la sc. 
polit., 1939, blz. 80 tot 153, inz. blz. 106 ; 
J. MERTENS, Le fonclement jw·iclique des lois 
de pouvoi1·s speciaux, Brussel, 1945, blz. 227 ; 
J. SAROT, "La pratique des pouvoirs speciaux 
et extraordinai.res "• in Miscell. W. J. Ganshof 
van der Mee1·sch, Brussel, 1972, deel III, 
biz. 293 tot 314, inz. biz. 308 en 309. 

Zie ook: cass., 13 mei 1935 (Bttll. en PAsiC., 

1935, I, 246); 16 mei 1938 (ibid., 1938, I, 169); 
12 maart 1940 (ibicl., 1940, I, 88) en 20 no
vember 1962 (ibid, 1963, I, 362). 

(12) " ... les controverses a ce sujet se sont 
tues depuis que votre arret du 19 mars 1928 
a enterine les lumi.neuses conclusions dans 
lesquelles M. Gesche, alors avocat general, 
avai.t analyse la nature et Ia portee des pou- . 
voil·s speciaux "· Bull. en PASIC., 1950, I, 562. 

(13) Bull. en PASIC., 1928, I, 114. 
(14) Cass., 22 mei, 19 juni en 17 juli 1922 

(Bull. en PASIC., 1922, I, 320, 361 en 403); 
19 maart 1928 (ibid., 1928, I, 114); 21 januari 
1935 (ibid., 1935, I, 122); 2 maart 1936 (ibid., 

wettigheid gelijk in deze zaak, aannemen
de dat het bewezen zij, zijn principe in 
de wet zou vinden. 

Ter zake, bepaalt artikel 1, 8°, a, van 
de wet tot toekenning van bijzondere 
machten, van 31 maart 1967, dat de 
Koning, door in Ministerraad overlegde 
besluiten, alle nuttige maatregelen kan 
treffen ten einde « de kwaliteit der genees
lnmdige zorgen te bevorderen en de 
norinale verstrekking ervan te verze
keren do01· een he1·ziening en een aan
passing van de wetgeving in verband 
met de uitoefening van de verschillende 
takken van de geneeslnmde "· En arti
kel 3 van dezelfde wet bepaalt o.m. 
dat de machten toegekend aan de Koning 
verstrijken op 14 november 1967, en 
dat de krachtens deze machten getroffen 
besluiten de vigerende wettelijke bepa
lingen ktmnen opheffen, aanvullen, wijzi
gen of ve1·vangen ; de Koning was er aldus 
toe gemachtigd de wet van 25 juli 1938 
tot oprichting van een Orde der genees
heren te hm·zien en aa1~ te passen: 

.Artikel 2, lid 2, van deze wet bepaalde 
dat, onder voorbehoud van de overgangs
bepalingen, de doctoren in de genees-, 
heel- en verlosktmde, in Belgie woon
achtig en verlangende aldaar de genees
kunst uit te oefenen, vooraf hm1 in
schrijving op de lijst der Orde moesten 
bekomen. 

1936, I, 170) ; 12 juli 1938 (A1'1'. vm·b1·., 1938, 
171); 23 oktober en 14 november 1939 (Bull. 
en PAsiC., 1939, I, 434 en 468); 20 april 1950 
(A•·•·· vm·b·l'., 1950, 517); 10 juli 1953 (ibid., 
1953, 795); 21 december 1956 (ibid., 1957, 
279); 19 januari 1959 (ibicl., 1959, 396); 
20 november 1962 (Bull. en PASIC., 1963, I, 
362) . 

(15) De hoven en rechtbanken gaan na of 
het besluit is genomen in een van de door de 
machtigingswet genoemde aangelegenheden 
en of de procedurevoorwaarden, o.m. de 
formaliteit van h et overleg in de ministerraad, 
werden vervulcl. 

(16) Zie evenwel Raacl van State, 25 jttni 
1968, nr. 13.047, Vm·z. A. A . R. S., 1968, 
blz. 593 ; in clit arrest heeft het hoge aclminis
tratieve college de overeenstemming van het 
bi.jzondere-machtenbesluit getoetst met de 
wet van 23 december 1946, houdende instel
ling van .de Raacl van State, d.w.z. met een 
andere wet dan de machtigingswet. 

(17) Cass., 20 april 1950 (A1'1', vm·b1·., 1950, 
517) , en de conclusie van de heer procureur
generaal Cornil in Bttll. en PASIC., 1950, I, 560. 

Vergel. cass., 23 oktober 1939 (Bttll. en 
PAsiC., 1939, I, 434) en 4 september 1961 
(ibid., 1962, I, 15). 
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De vraag blijft gesteld, meen ik, of de 
·Koning, door de beoefening van de 
geneeskunde in Belgiii van de vooraf
gaande inschrijving van de geneesheer op 
de lijst der Orde afhankelijk te maken, 
in het koninklijk besluit nr. 79 van 
10 november 1967 niets anders heeft 
gedaan dan, overeenkomstig de wet van 
31 maart 19 6 7, een regel te herzien en 
aan te passen die in de wet van 25 juli 
1938 neergelegd was. En zou dam·uit 
niet kunnen worden afgeleid dat, zo het 
bewezen was, het door eiser aangevoerde 
gebrek van ongrondwettigheid zijn be
ginsel zou vinden zowel in de wet van 
25 juli 1938 die de gekritiseerde regel 
inhield, als in de wet van 31 maart 1967 
die de Koning ertoe machtigde evenge
noemde wet te herzien of aan te passen? 

Als dit het geval was, zou U ertoe 
kunnen worden gebracht de vragen op
nieuw te moeten onderzoeken die de 
toetsing van de overeenstemming van de 
legislatieve akte met de Grondwet doet 
rijze'n ( 18). 

* * * 
Deze vraag rijst heden onder een nieuw 

aspect, waarop de doctrine totnogtoe 
niet ten volle acht heeft geslagen. 

(18) De opvatting ten gunste van de toet
sing van de wet aan de Grondwet, en oak die 
welke deze toetsing afwijst, werden herhaal
delijk uitgesproken. Zij zijn tamelijk nauw
keurig weergegeven door de doctrine, uiteen
gezet in een vermaarde openingsrede, gehou
den door de heer Soenens, eerste voorzitter 
van het Hofvan cassatie, toen eerste advocaat
generaal bij het hof van beroep te Gent 
( « Le controle judiciaire de Ia constitutionnalite 
des lois », rede uitgesproken op de plechtige 
opening·szitting van het hof van beroep te 
Gent, de 15e september 1927, B.J., 1927, 
kol. 613 tot 631. Zie in dezelfde zin : P. VER
MEERSCH, hoogleraar in publiekrecht en 
grondwettelijk recht aan de Universiteit t e 
Gent, " Le controle de la constitutionnalite 
des lois , , B.J., 1928, kol. 321 tot 341; G. VAN 
DEN BosscHE, hoogleraar aan de Faculteit 
der recht sgeleerdheid van de Universiteit te 
Gent en rector van deze Universiteit : " De 
volmacht-wet en de toekomst van het parle
mentair stelsel , , rede uitgesproken op de 
plechtige opening van het academisch jaar 
1926-1927, vert.: " La loi des« pleins-pouvoirs , 
et l'avenir du regime parlementaire ,, B.J., 
1926, lml. 577 en vlg.), en in een vordering 
voor h et Hof . van beroep te Brussel van de 
heer procureur-generaal Hayoit de Termi
court, to en substituut-procureur-generaal (vor
dering voor Brussel, 7 juli 1928, PAsiC., 1928, 

Het constitutioneel recht heeft' gr9n
dige v.eranderingen ondergaan. Enerzijds 
zijn de normatieve alden talrijker ge
worden en bestrijken zij meer en meer 
t erreip.en. Anderzijds zijn de verhoudin
gen constitutioneel recht - internationaal 
recht gewijzigd. 

Ik wens dus bondig uw aandacht 'te 
vestigen op tweeiirlei beschouwingen. 

De veelvuldigheid en de verscheiden
heid van de normatieve alden van intern 
en internationaal recht h ebben thans 
een verregaande ommekeer teweegge
bracht in het elementair en verouderd 
perspectief van een schema waarin naast 
enkele internationale verdragen alleen 
voorkomen , enerzijds, d e wet in haar 
enge zin, en, anderzijds, de traditionele 
verordenende besluiten. 

Dit normatief systeem is geleidelijk 
complex geworden. Het gaat thans niet 
meer eenvoudig om een conflict wet
Grondwet : naast de wet, op dezelfde 
« hoogte » als zij, of op een vrijwel gelijke 
« hoogte », zijn verscheidene nieuwe cate
gorieiin regels verschenen·, die ook met de 
Grondwet in conflict kunnen geraken '(1~) . 

H eeft de invoering van een nieuwe 
categorie quasi-legislatieve normen het 
onweerlegbaar vermoeden van grondwet-

II, 206, noot 1. Zie in dezelfde zin: J. DABIN, 
Let philosophic de l'o1'd?·e jw·iclique positij, 
Parijs, 1929, nrs 225 tot 229, biz. 731 tot 745; 
P. WIGNY, D1·oit constitutionnel, Brussel, 1952, 
d. II, nrs. 601 tot 604, biz. 777 tot 781; 
A. MAsT, Ove1'zicht vctn het Belgisch g>·ond
wettelijk ?'echt, Gent, 1972, nrs. 356 tot 376 ; 
« De rechterlijke toetsing van de wetten op
nieuw in de branding », in Miscell. W.J. 
Gctnshof vctn de,. Mee1'sch, B r ussel, 1972, d. III, 
blz. 191 tot 271; L.P. SUETENS, « De to~tsing 
van de wet aan de Grondwet », noot 2, onder 
Burg. Brussel, 5 juni 1973, R.W., 1973-1974, 
kol. 1011 tot 1016). 

(19) In de eerste plaats, de besluitwetten, 
akten van legislatieve aard, die tij dens de 
om·log 1914-1918 door cle Koning werden 
genomen volgens een procedure waarbij r eke
ning was g~houden met de onmogelijkheid 
voor de Kamers om t e vergaderen (cass., 
11 februari en 4 juni 1919, Bull. en PAsrc., 
1919, I, 9 en 70, 97 en 153; 18 februari en 
27 april 1920, ibid., 1920, .I, 62 en 124; 
19 juli 1921, twee arresten, ibid., 1921, I, 
455 en 456). 

Naderhand, tussen 28 mei 1940 en 20 · ~ep
tember 1944, daar in de besluitwetten, gena
men door de in raad vergaderde ·ministers, Wlj.S 

gelet, niet aileen op de onmogelijkheid voor 
de Kamers om te vergaderen, doch oak hlerpp 
dat d e Koning in de onmogelijkheid verkeerde 
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tigheid der wetten niet te gronde gericht, 
waarop in ruime mate de doctrine steun
de? Zij heeft de wetgever ertoe gebracht 
de hoven en rechtbanken en de aclrninis
tratieve gerechten uitch·ukkelijk te ver
zoeken zich onder bepaalde omstandig
heden af te vragen of het decreet, als 
legislatieve alde, of de gewone wet zelve 
geen schending van de Grondwet be
heist (20). 

om te regeren, kwam het Hof ertoe zich uit 
te spreken over hun overeenstemming met de 
Gronclwet (6, 13 en 27 november en 11 decem
ber 1944, A1'1'. ve1'b1·., 1945, 26, 37, 46 en 60; 
14 mei 1945, ibid., 1945, 148; 3 maart 1947, 
ibid., 1947, 69; 15 maart 1948, ibid., 1948, 
154, · 18 oktober 1949, ibid., 1950, 84, en 
23 februari 1955, ibicl., 1955, 535), en i.h.b. 
hun « externe wettigheid - of hun extrinsieke 
grondwettigheicl - na te gaan. In het arrest 
van 6 november 1944 heeft het geantwoord op 
de vraag of de in cle raad vergaderde ministers, 
wanneer sommigen onder hen afwezig waren, 
onder de toenmalige omstancligheden metter
daad een besluitwet konden aannemen : dit 
was wel degelijk het veri'ficeren van de pro
cedure tot totstandbrenging van een legisla
tieve akte (.A1'1·. verb1·., 1945, 26). 

De koninklijke besluiten, krachtens bijzon
dere machten genomen, en de besluitwetten, 
krachtens buitengewone machten genomen, 
hebben niet de aard van akten van de wet
gevende macht ; de rechtspraak heeft hlm het 
karakter van akten van de uitvoerende macht 
toegekend. Maar in de rangorde der juriclische 
normen liggen zij voorzeker zeer clicht bij de 
gewone wet vermits zij wijziging of opheffing 
kunnen meebrengen van deze wet die aileen, 
naderhand, hun bepalingen kan wijzigen of 
doen verdwijnen. (a) bijzondere machten
wetten : cass., 22 mei, 19 juni en 17 juli 1922, 
B~tll. en PAsiC., 1922, I, 320, 361 en 403; 
19 maart 1928, ibid., 1928, I, 114; 21 januari 
1935, ibid., 1935, I, 122; 12 juli 1938, .A1'1·. 
vm·b1·., 1938, 171; 23 oktober en 14 november 
1939, Bull. en PASIC., 1939, I, 434 en 468; 
20 april 1950, A1'1'. vm·b1•;, 1950, 517; 10 juli 
1953, ibicl., 1953, 795; 21 december 1956, ibicl :, 
1957, 279; 19 januari 1959, ibid., 1959, 396 ; 
20 november 1962, Bttll. en PASIC., 1963, I, 
362; b) buitengewone machten-wetten : cass., 
27 januari, 10 februari, twee arresten, 28 juni 
en 5 juli 1943, .A1'1·. vm·b1·., 1943, 14, 37, 40, 
150 en 157; 27 februari en 20 maart 1947, 
ibicl., 1947, 68 en 87; 22 november 1948, ibid., 
1948, 576 ; 17 oktober en 8 december 1949, 
ibicl. , 1950, 75 en 216; 17 maart 1951, ibid., 
1951, 404; 20 en 24 september 1951, ibid., 
1952, 8 en 14; 26 mei 1952, ibid., 1952, 538; 

' 12 april 1954, ibid., 1954, 544; 28 november 
' 1955, ibid., 1956, 239 ; 4 september 1961, 

De wetgeveride functie wordt aldus 
niet enkel meer uitgeoefend door de 
constituerende wetgever en de gewone 
wetgever, 1net tussenkmnst van repre
sentatieve vergaderingen die de soeve
reine wil der N a tie tot uitdrukking 
brengen. Alden die kracht van wet of 
een nagenoeg gelijke kracht eezitten gaan 
uit van de Koning, van de Raad der 
Ministers, van de Cultuurraden (21). 

Bttll. en PAsiC., 1962, I, 15; 22 april 1966, 
ibicl., 1966, I, 1066 ; 16 september 1966, 
.A1'1·. cass., 1967, 70, en 21 februal'i 1972, 
ibid., 1972, 570). 

De jongste grondwetsherziening en haar 
nasleep hebben in ons recht nieuwe « kracht 
van wet hebbende " vormen in het leven ge
roepen : de decreten van de Cultuurraad voor 
de Nederlandse Cultulu·gemeenschap en van 
de Conseil cultlu·el de la commlmaute cultu
relle fran9aise (art. 59bis van de Grondwet, 
wet van 3 juli 1971 tot indeling van de leden 
van de Wetgevende Kamers in taalgroepen 
en houdende diverse bepalingen betreffende 
de cultuurraden voor de Nederlandse cultuur
gemeenschap en voor de Franse cultuur
gemeenschap, en wet van 21 juli 1971 betref
fende de bevoegdheid en de werking van de 
cultlnu·raden voor de N ederlandse cultuur
gemeenschap en voor de Franse cultuurge-
meenschap). . 

(20) Artikel 14 van de wet van 3 juli 1971 
toch verleent aan de rechters de macht een 
« vraag betreffende de strijdigheid tussen een 
wet en een decreet of tussen twee decreten " 
op te werpen, hetgeen de macbt in zich sluit 
aan te nemen dat de gewone wetgever de 
bevoegdheid heeft overschreden welke hem 
door artikel 59bis van de Grondwet impliciet 
wordt gelaten, of dat de cultuurwetgever clie 
heeft overschreden welke dezelfde bepaling 
hem toekent. 

(21) Er moge aan herinnerd worden dat een 
van de argmnenten clie soms tegen de rechter
lijke toetsing van de grondwettigheid der 
wetten worden aangevoercl (A. MAsT, « De 
rechterlijke toetsing van de wetten opnieuw 
in de branding "• Miscellanea W. Ganshof 
van elm· JI!Ieersch, III, blz. 191 en vlg., inz. 
blz. 211 -212; L.P. SUETENS, noot 2, onder 
Blll'g. Brussel, 5 juni 1973, R .W., 1973-1974, 
kol. 1011 en vlg., hier kol. 1015, nr. 10) het 
feit is dat de wetgevende kamers uit de clirecte 
verkiezing clo01· de Natie zijn gesproten, het
geen zou rechtvaarcligen dat op het stuk van 
uitlegging van de Grondwet het laatste woord 
aan hen zou toebehoren, terwijl ~leze situatie 
niet algemeen is voor de akten van legislatieve 
aard ; zij bestaat immers niet ten aanzien van 
de decreten clie van " infra-nationale " ver
gaderingen uitgaan. Zij geldt evenmin ten 
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Moet de rechter, die te maken heeft 
met normen welke, uit verscheidene 
bronnen voortkomende, tegenstrijdig 
kunnen zijn, niet diegene kunnen kiezen 
welke hij in aanmerking moet nemen 
en die welke hij ter zijde moet schuiven? 
Komt hij er, precies langs cleze weg, niet 
noodzakelijk toe zich voortaan af te 
vragen welke de regels met legislatieve 
of para-legislatieve inhoud zijn die met 
bevoegdheiclsoverschrijcling werclen ge
nomen of waaraan een procecluregebrek 
ldeeft? 

* * * 
Ik zou in korte woorclen het Hof willen 

attenderen op het tweede aspect van de 
evolutie van het constitutioneel recht, 
dat in de onderhavige zaak zeer bijzonder 
aan de dag treedt : ik bedoel de verhou
cling constitutioneel recht - internationaal 
recht en de repercussies daarvan, welke 
vraag aan het Hof niet werd voorgelegd 
sedert zijn principe-arrest van 27 mei 
1971 (22), waarin h et, na de voorrang 
van het internationaal verdragsrecht op 
de internrechtelijke regel te . hebben 
erkend, daaruit logisch afgeleid heeft dat 
de rechter verplicht was na te gaan of 

opzichte van de besluiten « met kracht van 
wet» tot verlening van buitengewone mach
ten, die zeker niet het werk zijn van organen, 
uit rechtstreekse verkiezing door de Natie 
gesproten. W aarom zou de leer wel geld en 
in het ene geval, en niet in het andere? 

(22) An·. cass., 1971, 959, en de conclusie 
van het openbaar ministerie in Bttll. en PASIC., 
1971, I, 886. . 

(23) Raadpl. betr. dit arrest : J. J. A. 
SALMON, « Le conflit entre le traite interna
tional et la loi interne en Belgique a la suite 
de I' arret rendu le 27 mai 1971 par la Cour de 
cassation », J.T., 1971, blz. 509 en vlg. en 
529 en v lg. ; P. PESCATORE, Observations, 
Cah. ell·. eU?·., 1971, blz. 564 en vlg. ; J. MER
TENS DE WILMARS, S.E.W., 1972, blz. 42 en 
vlg.; G. BEER, Ett?'opa?·echt, 1973, blz. 261 
en vlg.; F. CAPELLI, Conftitto j1·a ?W?'ma 
comunita1·ia e ?W?'ma nazionale poste?'iore, Il 
di1·itto negli Scambi internazionali, 1971, 
blz. 545 en vlg.; E. STEIN, «Conflicts between 
Treaties and subsequently enacted Statutes 
in Belgium. Etat beige v. S.A. Fromagerie 
Franco-Suisse Le Ski "• Michigan Law Review, 
vol. 72 : 118 ; L. PLOUVIER, « La primaute du 
droit international et du droit communau
taire en Belgique "• Rev. M. Comm., 1972, 
blz. 171 en vlg. ; G. VANDERSANDEN, « Pri
maute du droit communautaire sm• le droit 
national "• Rev. int. d1·. camp., 1972, blz. 847 
en vlg.; R. ABRAHAMS et S. BRESLAW, 

deze regel met de internationaalrechte
lijke regel overeenstemde, en toepassing 
van de niet-overeenstemmende regel te 
weigeren. 

Men kan zich afvragen, of de doctrine 
van uw arrest - waarvan een groot 
gezag uitgaat (23) - U er niet zou 
moeten toe leiden een van 1849 dagte
kenencle jurisprudentie aan een nieuwe 
overweging te onderwerpen. 

Ook het in de interne orde rechtstreeks 
toepasselijke internationaal recht vormt 
een bron van normen die in het Belgisch 
recht moeten in acht genomen worden. 
Thans vloeit cleze bron rijkelijk. Zulks 
heeft mede tot gevolg dat de nationale 
rechter hoe langer hoe vaker voor con
flicten tussen normen komt te staan die 
hij moet oplossen door toepassing van 
een hogere norm, ook al ware een van d e 
conflict-normen een wet. 

Deze evolutie van de rechtspraak 
t.a.v. het conflict verdrag-wet, en de 
toekenning aan internationale rechterlijke 
instanties, zoals het Hof van J ustitie van 
de Europese Gemeenschappen of het 
E1.uopees Hof voor de rechten van de 
mens, van de macht om vast te stellen 
dat de B elgische Staat, zij het zelfs door 

Jott?'nal de d?·oit intemational, 1973, blz. 334 
en vlg.; J. DEL VA, « Bedenking over d e toet
singsmacht van de justitiele rechter ten aan
zien van het verdrag, na het cassatie-arrest 
« Le Ski >> van 27 mei 1971 >> , Tijds. v . Best. en 
Pttbl. Recht, 1973, blz. 204 en vlg. ; J. VER
HOEVEN, « Jurisprudence beige relative au 
droit international "• R.B.D.I., 1973, nr. 2, 
blz. 636 tot 639; M. WAELBROECK, « Consi
derations sur le rOle du juge beige face au 
droit international "• Rivista di di1·itto intm·
nazionale, vol. LVI, 1973, blz. 499; R. MONA
co, « La costituzionalita dei regolamenti 
comlmitari "• Il Fom Italiano, vol. XCVII, 
fasc. 2. Zie ook: cass. fr., ch. crim., arrest van 
22 oktober 1970, Adm. contributions indirec
tes et Comite interprofessionnel des vins 
doux naturels c. P. Ramel, J.T., 1971, blz. 25 
met noot H. RoLIN; Cah. d1·. eu1·., 1971, 
blz. 356, noot D. TALLON en H. GAUDEilmT
TALLON; J.C.P., 1971, II, 16671, met noot 
P.L.; D., 1971, 221, met het verslag van 
Raadsheer l\'[azard en cle noot van J. RIDEAU; 
Adde ch. crim., arrest van 7 januari 1972, 
D., 1972, 497, met de noot van J. RIDEAU, 
en Parijs, 7 juli 1973, J.T., 1973, blz. 691 
en vlg. met noot J.-V. Louis. 

Ita!. cass. burg., 3• sectie, 6 oktober 1972, 
Gitt?'. i t., 1972, I, 1, kol. 1861, met noot 
M. BERRI; Riv. di1·. ett?'., 1973, blz. 42, met 
noot A.M. VALENT! ; Cah. d1·. eur., 1973, 
blz. 591, met noot J.-V . . LOUIS. 
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het .optreden van zijn wetgevende of van 
zijn rechterlijke macht, te kort is gescho
ten aan zijn verbintenis een hogere rechts
regel na te komen, betekenen gewis ook 
" veranderingen in de dingen n, die, naar 
de formule van de heer p'rocm'e"Lll'
generaal Paul Leclercq (24), de rechter 
ertoe moeten aanzetten de eerste nit
legging te herzien die hij van zijn grond
wettelijke plichten gegeven heeft, in een 
verleden dat grondig van het huidige 
normatieve stelsel verschilde (25). 

* * * 
Opvallend blijkt op het gebied van de 

bescherming van de mensenrechten de 
nauwe verwantschap tussen het verbin
dend karakter van de internationaal
rechtelijke regel t.o.v. het interne recht 
en dat van de Grondwet t.o.v. elke andere 
regel van het nationaal recht. 

De rechten welke het Verdrag tot 
bescherming van de rechten van de mens 
en van de f"Lmdamentele vrijheden erkent 
zijn meestendeels dezelfde als die welke 
de Grondwet waarborgt. 

De controle die de rechter verplicht 
is te verrichten aan de ene kant, zou hem 
van de andere kant verboden zijn? En 
zulks ofschoon dit verbod nergens ver
meld staat? 

Hoe kunnen de plichten van de rechter, 
in de bescherming van de subjectieve 
rechten van het individu, bij de beoor
deling van hetzelfde rechtsfeit uiteen
lopen, jazelfs met elkaar in strijd zijn? 

Is het aannemelijk en in overeenstem
ming met de noodzakelijke logica van 
het recht, dat het inclividu dat zich over 
schending van een van zijn rechten 
beklaagt, zijn toevhicht moet nemen tot 
de omweg van de internationale proce
dure, terwijl de Grondwet hem hetzelfde 
recht waarborgt, maar de rechter hem 

(24) "Vous recommencez l'examen d'tme 
difficulte ancienne ( ... ) quand, par suite de la 
vie meme, du mouvement des idees on des 
changements dans les chases, il pent etre 
opportun soit de revoir des· solutions ( ... ), soit 
de preciser la portee de certaines regles (- .. ) "· 
Cass., 28 januari 1928 (B"ll. en PAsiC., 1928, 
I, 63). 

(25) Gelijk Kelsen, in zijn vermaarde 
analyse van de rechterlijke toetsing der grond
wettigheid, uiteenzet, is het beginsel van de 
toetsing van de wet t .a.v. de internationaal
rechtelijke regel hetzelfde als datgene dat de 
grondslag van die toetsing t.a.v. de Grondwet 
·vormt : " Une Constitution· dont les disposi
tions relatives a la Iegisllition peuvent etre 

de vrijwaring daarvan in rechten niet 
kan verzekeren ? 

De grote toena1ne van alden met 
legislatieve of quasi-legislatieve inhoud, 
die thans een geheel nieuwe situatie 
schept, en de bevestiging van de, voor
rang van het internationaal recht op het 
intern recht, die de verplichting in zich 
sluit het laatstgenoemde recht aan de 
internationale norm te toetsen, hebben 
de gegevens van het probleem, zoals 
het honderdvijfentwintig jaar geleden 
aan het Hof werd voorgelegd, volkomen 
anders gesteld. 

* * * 
Gezien de voorwaarden waaronder 

eiser in de voorziening de vraag van de 
toetsing van de overeenstemming van de 
door hem gekritiseerde alde inet de 
Grondwet stelt, mag ik, na aldus de aan
dacht van het Hof te hebben gevestigd 
op de nieuwe elementen die de rechter 
in zijn redenering moet betrekken, onge~ 
twijfeld volstaan met een paar belmopte 
beschouwingen over de f"Lmdamentele 
vraag. 

Kan de rechter, die uitspraak client 
te doen over geschillen ov.er persoonlijke 
rechten, wanneer de overeenstem1ning 
van de legislatieve aide met de Grondwet 
betwist wordt, vanwege zijn opdracht 
zelve die toetsing achterwege laten? Zou 
zulke houding stroken met de bevoegd
heidsregel, neergelegd in de artikelen 30, 
92 en 93 van de Grondwet, die in dit 
opzicht geen enkele beperking inhouden? 

Ligt het, bij conflict tussen twee wetten 
of tussen de wet en de Grondwet, niet 
in het wezen van de rechtersopdracht te 
zeggen welke van beide moet toegepast 
worden wmmeer deze beslissing nodig is 
om hem in staat te stellen uitspraak te 
doen? · 

Wordt door de weigering de wet aan 
de Grondwet te toetsen, aan de wet geen 

violees sans qu'en resulte l'annulation des 
lois inconstitutionnelles, zo schrijft hij, a, 
vis-a-vis des degres inferieurs (t.o.v. de 
Grondwet) de l'orclre etatique, le meme 
camctil?'e obligatoi1·e que le droit international 
vis-a-vis du droit interne " (H. KELSEN, "La 
garantie juriclictionnelle de la Constitution ,, 
Rev. d1·. publ. et sc. pol., blz. 197 en vlg., inz. 
blz. 251 en 252). 

Zie ook P. DE VISSCHER en F. DELPEREE; 
" Actualite du controle juriclictionnel des 
lois ,, T1·avaux des sixiimws jou1·nees cl' etudes 
jtt?'icliques Jean Dabin, Bibliotheque de la 
F iLCulte de droit de l'Universite catholique de 
Louvain, 1973, inz. blz. 252-253. 
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grotere rechtskracht gegeven dan die 
van de Grondwet zelf waaraan de wet 
nochtans ondergeschikt is en haar gel
digheid ontleent (26}, en bijgevolg aan 
·de geconstitueerde macht de primauteit 
boven de constituerende macht toege
Jmnd? 

Wordt zodoende ook geen rechts
positie ingenomen die ingaat tegen de 
.straklijnigheid van een grondwettelijk 
stelsel voor de herziening waarvan ver
zwaarde voorwaarden vervuld moeten 
zijn? Wanneer er geen sanctie bestaat 
-voor de ongrondwettigheid der wet, die 
.aileen uit de toetsing van die wet aan de 
Grondwet kan blijken, zal de ongrond
wettige wet immers eveneens geldig zijn. 
.Betekent dit in werkelijkheid niet, schrijft 
Kelsen, dat de wetten op een andere 
manier lumnen gemaakt worden en dat 
lmn inhoud over de gestelde grenzen heen 
kan reiken (27)? 

* * * 
Hieruit, dat artikel 107 van de Grand

wet uitdrukkelijk bepaalt dat de hoven 
en rechtbanken de besluiten en veror
de~ingen aileen toepassen in zover zij 
met de wetten overeenstemmen, is er 

(26) Raadpl. H. KELSEN, op. cit., biz. 250 
en 251. 

(27) " ... mais, admettant que les lois 
inconstitutionnelles seront aussi valables, 
e lle (d.i. de Grondwet) signifie en realite que 
l es lois peuvent ~tre faites d'tme autre fa9on 
et letu• contenu se hem·ter aux limites assi
gnees ». KELSEN, op. cit., blz. 251. 

(28) Beroep Brussel, 7 juli 1928, PASIC., 
1928, II, 206. Raadpl. ook, in dezelfde zin : 
E. HuLIN, voorzitter van het hof van beroep 
te Brussel, " Considerations sur le controle de 
la constitutionnalite des lois », Revue de d1·oit 
belge, 1928, blz. 245. 

(29) Het zou zonderling zijn, inilien een zo 
belangrijke doctrine door de grondwetgever 
was aangenomen, niet aileen dat de Grondwet 
·dienaangaande niets zegt, doch ook dat daar
van in de besprekingen in het Nationaal 
·Congres geen weerklank zou te vinden zijn. 
In het antwerp, opgemaakt door de Commissie 
-voor de Grondwet welke het Voorlopig Bewind 
ingesteld had, stand de huidige tekst van 
.artikel 107 onder artikel 50 ( dat artikel 43 
van het antwerp der centrale sectie, en daarna 
.artikel 67 van de Grondwet zou worden), dat 
was opgenomen in het hoofclstuk betreffende 
het " Staatshoofd ». In ext1·emis pas, op zondag 
6 februari 1831, daags v66r de afkondiging 
van de Grondwet, werd aan het Congres de 
tekst van het nieuwe artikel 83 van het ont-

weleens afgeleid dat zulks de mening 
wettigde dat de grondwetgever de toet
singsmacht van de rechter, wat de over
eenstemming van de wet met de Grand
wet betreft, heeft willen bannen (28) (29). 
Ik meen dat dit een fundamentele dwa
ling is. 

Daargelaten nog het menigmaal be
klemtoonde gevaar (30) van de redenering 
a contm1·io in de uitlegging van de rechts
regel, verliest men aldus· uit het oog, bij 
dit beroep op artikel 107, dat hier even
min uitdrukkelijk sprake is van een 
toetsing door de rechter aan de G1·ondwet • 

Dat de regel van artikel 107 van de 
Grondwet uitdrulllielijk gegeven is, heeft 
trouwens een heel andere verklaring en 
staat generlei deductie toe wat de con
trole van de grondwettigheid van de wet 
betreft : deze begrenzing van de uit
oefening van de verordenende macht der 
executieve - en van de ondergeschikte 
machten - ligt in het raam van het 
beginsel van de primauteit van de wet
gevende macht, die in het residuale 
karakter van haar bevoegdheden tot 
uiting komt en die tevens in de artikelen 
67, 78 en 108 van de Grondwet haar 
neerslag vindt (31). Behoeft er, overigens, 

werp der centrale sectie voorgesteld, welke 
tekst ditmaal was ingevoegd in het hoofdstuk 
« De rechterlijke macht » en geheel gelijk was 
aan het huiclig artikel 107 van de Grondwet. 
Dit artikel 83 werd, nadat een vormamende
ment was verworpen, vrijwel zonder cliscussie 
aangenomen (RumENS, op. cit., d. II, 
blz. 483) . · 

(30) Raadpl. o.m. : BAUDRY-LACANTINERIE 
et HouQUES l!~OURCADE, T1·ai te de dToit civil, 
d. I, 1907, biz. 215; P. VAN DER EYCKEN, 
Methode positive de l'interp1·etation jtn-idique, 
1907, biz. 296 tot 302, inz. 300, 301 en 302; 
JULLIOT DE LA MORANDIERE en anderen, 
Int?·oduction a l'etude dtt d1·oit, 1951, blz. 284; 
H. KELSEN, The01•ie pu1·e du d1·oit, 1953, nr. 4, 
blz. 138 en 139; F. G:ENY, Jlt.fetlwde d'interp1'e
tation, d. I , 1954, nr. 16, biz. 34 ; PLANIOL 
en RIPERT, door BouLANGER, T1·aite de cl?·oit 
civ·il, d. I, 1956, nr. 353, biz. 159; A. COLIN 
en H. CAPITANT, door J ULLIOT DE LA MoRAN
DrERE, T1·aite de d1·oit civil, d. I, 1957, nr. 403, 
blz. 241, en ru•. 405, blz. 244; P. PESCATORE, 
Int?-ocluction it la 'science du d1·oit, 1960, biz. 348 
tot 357; AUBRY en RAU, door P. EsMEIN en 
A. PONSARD, Dmit civil f1·an9ais, 1964, § 40, 
blz. 315 ; CL. RENARD, Sott1'Ces . dtt d1•oit 
et methodologie jwidique, 1969, biz. 136 ; 
A. WEILL, D1•oit civil; 1970, nr. 193, blz. 164. 

(31) Raadpl. o.m. : MATHIEU LECLERCQ, 
« Un chapitre du droit · constitutionnel des 
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op te worden gewezen dat, verre van aan 
te nemen dat het in artikel 107 van de 
Grondwet neergeschreven beginsel elke 
andere controle in de rangorde der 
rechtsnormen moest uitsluiten, U in deze 
bepaling zelf de sanctie gevonden heeft 
van het zich-niet-onderwerpen van de 
wetgever aan de internationaalrechtelijke 
verdragsregel en aan de gemeenschaps
rechtelijke regel (32)? . 

* * * 
Kan als beslissend worden beschouwd 

het argmnent dat, bij gebreke van een 
grondwettekst die aan de hoven en 
rechtbanken de macht verleent over de 
grondwettigheid der wetten te oordelen, 
het door de Grondwet aangenomen 
beginsel van d e scheiding der machten 
er zich tegen zou verzetten dat hun die 
bevoegdheid verleend wordt? 

Sedert lang immers hebben diegenen 
die uit het oogpunt van het recht de 
werking der instellingen nader onder
zoeken, opgemerkt dat de volkomen 
abstracte en, in ruime mate, van de 
realiteiten van het recht losgemaakte 
leer van de scheiding der machten, zoals 
men gemeend heeft ze te mogen begrijpen 
uit de beroemde uitweidingen van Mon
tesquieu over Engeland, in werkelijkheid 
in het objectieve recht van ons land zeer 

Belges "• B.J., 1889, kol. 1265; L. SOENENS, 
« Le controle judiciaire de la constitur,ionna
lite des lois "• rede uitgesproken ter plechtige 
zitting van het Hof van beroep te Gent op 
15 september 1927, B. J., 1927, kol. 613 tot 
631, inz. kol. 626. Zie oak : HUYTTENS, Discus
sions att Cong1·es nctlional, II, blz. 68, 69 en 
483, IV, blz. 45, 53, 83, 84, 87 en 102. 

(32) Cass., 27 mei 1971 (An·. cass., 1971, 
969), en de conclusie van het openbaar 
ministerie in Bttll. en PAsiC., 1971, I, 886. 

(33) « Ce principe ne s'oppose pas a ce que 
chacun des pouvoirs intervienne partiellement 
dans l'exercice cles autres, il n'empeche pas 
Ies relations entre les pouvoirs ; au contraire, 
illes suppose et les exige "· 0. ORBAN, Le d1·oit 
constittdionnel de la Belgique, Luik en Parijs, 
1906, d. I, biz. 375. 

(34) De Grondwet voorziet dan oak clat de 
Kamers, die gezamenlijk met de Koning de 
wetgevende macht uitoefenen, akten van 
aclministratieve aard, in de vor~ van een wet, 
kunnen maken (zie a.m. de artikelen 3, 5, 
77, 115, 119 en 121 van de Grondwet). 

Krachtens de Grondwet verrichten zij 
eveneens handelingen van hoge voogdij, die 
oak vreemd zijn aan de uitoefening van de 
wetgevende macht (zie a.m. de artikelen 62, 
68, 80, 81, 82, 83, 85, 99 en 116 van de Grand-

betrekkelijk is en dat zij allesbehalve in 
de letterlijke zin behoeft te worden 
opgevat. 

Zeker is in de Gronclwet het beginsel 
gehulcligd van d e scheicling der machten, 
die voor de uitoefening van de persoon
lijke vrijheden een ftmclamentele waar
borg is. 

Echter, wanneer men de attributies 
van de organen van de Staat beschouwt 
die, naar luid van de artikelen 26, 29 en 
30 van de Grondwet, onderscheidenlijk 
de wetgevende macht, de uitvoerende 
macht en d e rechterlijke macht uitoefe
n en, moet men vaststellen dat de schei
cling der machten, in Belgisch publiek
recht, allerminst een absoluut karakter 
vertoont. 

Dit beginsel, gelijk Orban erop wijst, 
verzet er zich niet tegen dat elke der 
machten ten dele in. de uitoefening van 
de andere machten tussenkomt ; het 
verhindert de betreld{ingen tussen de 
machten niet; het onderstelt ze integen
deel, en het vereist ze (33) (34). 

In Belgisch recht is het betrekkelijk 
karakter van h et beginsel van de schei
ding der machten zelfs duidelijk waar
neembaar in verscheidene gevallen waarin 
door een grondwettekst niet uitclrukkelijk 
is voo1·zien (35) : zelfs in door de Grondwet 

wet), alsmede handelingen van jurisdictie (zie 
a.m. de artikelen 34, 45 en 90 van de Grand
wet). 

D.e Koning aan 'vie, door de ministeriele · 
verantwoordelijkheicl gedekt, de uitvoerencle 
macht toebehoort, neemt op a llerlei manieren 
aan de uitoefening van de wetgevende machr, 
deel (artt. 27, 42, 69 en 88 van de Grondwet). 

Hij heeft cle verordenende macht die, in 
materieel opzicht, tot die functie behoort 
(artt. 67 en 68 van de Grondwet). 

Hij kan het Parlement verdagen of ont
binden (artt. 71 en 72 van de Grondwet). 

Hij heeft, in beginsel, het recht de door de 
rechters uitgesproken straffen kwijt te sahel
den of t e verminderen, zodat hij in staat is 
bepaalcle gevolgen van de beslissingen der 
hoven en rechtbanken in strafzaken te niet. 
te doen (artt. 73 en 91 van de Grondwet). 

Hunnerzijds hebben de hoven en r echt
banken krachtens de Grondwet de macht 
toepassing te weigeren van de algemene, 
provincia le en plaatselijke besluiten en veror
deningen die met de wetten niet overeen
stemmen (art. 107 van de Grondwet). Het. 
Hof van cassatie neemt kennis van conflicten 
van attributie (art. 106 van de Grondwet). 

(35) .Aldus wijden de Kamers een aanzien
lijk deel van h1.m activiteit aan bet toezicht 
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niet beheerste stoffen, komen veelvuldige 
<>verlappingen van bevoegdheid voor en 
bewegen de organen die een macht uit
-Oefenen zich vaak op het gebied dat 
zogezegd aan de andere voorbehouden is. 

Gelet op zijn relatief karakter, verzet 
het beginsel van de scheiding der mach ten 
.er zich niet tegen dat, bij gebreke van 
·een grondwetbepaling, aan de hoven en 
rechtbanken de macht wordt toegekend 
.onder bepaalde voorwaarden de grond
wettigheid van de wetten te toetsen. 

Er mag zelfs, meen ik, gezegd worden 
dat dergelijke macht, verre van een 
schending van het beginsel van de schei
·ding der mach ten op te leveren, daardoor 
gerechtvaardigd wordt. 

Het beginsel van de scheiding der 
=achten is enkel een middel om de open~ 
bare macht te verdelen, zodanig dat 
diegenen · bij wie de onderscheiden mach
ten berusten elkaar in de grenzen van 
hun respectieve functies kunnen tegen
houden. 

Evenwel, zo het beginsel van de schei-

op bet regeringsbeleid dat geen legislatief 
beleid is. Dit toezicht verrichten zij met andere 
middelen dan die bepaald in de Grondwet, 
welke met dit doel slechts voorzag in de stem
ming van de begrotingswet, de eindrekening
wet (art. 115) en de contillgentwet (art. 119), 
a lsmede in de inbeschuldigingstelling van de 
ministers door de Kamer van volksvertegen
woordigers (art. 90). 

Hoewel geen enkele grondwettekst hun 
uitdrukkelijk deze machten verleent kunnen 
. zij door amnestie de sporen en gevolgen van 
de door de rechter gevelde strafveroordelingen 
uitwissen; zij hebben bet recht de regelings
arresten van de Raad van State te vernietigen 

. (gecoiirdineerde wetten op de Raad van State ; 
koninklijk besluit van 12 januari 1973, artt. 
40 tot 46); de Kamer van volksvertegenwoor
digers berecbt zonder hoger rechtsmiddel de 
rekenplichtigen wanneer een arrest van het 
Rekenhof door bet Hof van cassatie is ver
nietigd (wet v·an 29 oktober 1846 over de 
inrichting van bet Rekenhof, art. 13, lid 3). 

Geen enkele grondwetsbepaling verleent 
uitdrukkelijk aan de Koning de macht om 
.aileen, gedekt door de ministeriiile verant
woordelijkheid, handelingen van legislatieve 
.aard, in bepaalde uitzonderlijke omstandig
b.eden, te verrichten (cass., 11 februari en 
4 juni 1919, Bttll. en PASIC., 1919, I, 9 en 
70, 97 en 153 ; 18 februari en 27 augustus 1920, 
·ibid., 1920, I, 62 en 124; 19 juli 1921, twee 
.arresten, ibid., 1921, I, 455 en 456; 6, 13 en 
27 november en 11 december 1944, An·. 
verbr., 1945, 26, 37, 46 en 60 ; 14. mei 1945, 
ibid., 1945, 148; 3 maart 1947, ibid ., 1947, 69; 

ding der machten, allerminst de rechter
lijke toetsing van de grondwettigheid der 
wetten verbiedende, integendeel ertoe 
kan bijdragen deze toetsing te recht
vaardigen, toch bepaalt het waar in 
Belgisch grondwettelijk recht de grenzen 
van deze toetsing moeten liggen. 

De hoven en rechtbanken mogen van
zelfsprekend hun werking niet in de plaats 
stellen van die welke in de macht van de 
wetgever gelegen is. Deze macht moeten 
zij met de allergrootste aandacht en 
omzichtigheid eerbiedigen. 

Mag ik ook zeggen dat het beroep op 
h et beginsel van de scheiding der mach ten 
om de uitoefening door de rechter te 
verhinderen van een toetsing die tot het 
wezen van zijn grondwettelijke opdracht 
behoort, · mij doet denken aan de argu
mentatie die insgelijks op een verkeerde 
opvatting van de scheiding der machten 
gestetmd was en die, tot in 1920 (36), de 
doorslag gevend in een jurisprudentie die 
onwrikbaar vast leek te staan, tot op dat 
tijdstip de rechterlijke bescherming aan 

15 maart 1948, ibid., 1948, 154, en 18 oktober 
1949, ibid., 1950, 84). 

De hoven en rechtbanken treden anders op 
dan jUl'isdictioneel, wanneer zij handelingen 
van gracieuze jurisdictie verrichten, die men 
" van administratieve aard >> geheten heeft 
en die de Grondwet niet kent. 

Evenmin staat er in de Grondwet een tekst 
die aan de gerechten de macht toekent de 
algemene, provinciale en plaatselijke besluiten 
en verordeningen te toetsen hetzij aan de 
Grondwet (zie o.m. cass., 20 april 1950, Arr. 
verb1·., 1950, 517; 24 januari, 2 en 9 mei 1973, 
A1'1'. cass., 1973, ·533, 836 en 854), hetzij aan 
de decreten van de cultuUl'raden voor de 
Nederlandse en Franse cul tuurgemeenschap, 
of de overeenstemming na te gaan van een 
internrllchtelijke norm met de bepalingen van 
de internationale verdragen die rechtstreekse 
werking in de nationale rechtsorde hebben 
(cass., 27 mei 1971, A1'1'. cass., 1971, 959, en 
de conclusie van bet openbaar ministerie in 
Bttll. en PAsi<i., 1971, I, 886). 

Al even vruchteloos zou men de grond
wettekst zoeken die zou luiden dat niet
gerechtelijke rechterlijke instanties zich niet 
kunnen onttrekken aan de verplichting de 
wettigheid van de algemene, provinciale en 
plaatselijke besluiten te toetsen (cass., 13 en 
19 oktober 1965, Bull. en PAsiC., 1966, I, 
204 en 235). 

(36) Cass., 5 november 1920 (Bull. en 
PASIC., 1920, I, 193) en de conclusie van de 
beer procureur-generaal Paul Leclercq, toen 
eerste advocaat-generaal. 
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de persoonlijke rechten onthouden heeft 
op een essentieel belangrijk gebied? 

De jurisprudentia, die wilde dat de 
rechterlijke macht, krachtens de schei
ding der machten, niet in de beoordeling 
van de aansprakelijkheid van de Staat 
treedt, leek volstrekt onaru1.tastbaar. 

* * * 
Om afstand te kurmen nemen van de 

beginselen die inhaerent zijn aan de 
opdracht om in het raam Vail. de artikelen 
30, 92 en 93 van de Grondwet geschillen 
over subjectieve rechten - a jo1·tio1·i, 

(37) « Le silence des textes, schrijven 
J. Falys, F. Leurquin et H. Simonart, fait 
suite au nmtisme des t1·avaux p1'epa1·atoi1·es. 
ll ne 1J1'0cede 1Joint dtt 1·ejet d'tme p1'oposition 
qui aurait porn• objet de regler la question. 
II n'est point, non plus, accidentel, ne resul
tant pas d\m de ces aleas de la procedure 
parlementaire qui font, parfois, qu\m texte, · 
tm instant retenu, se trouve delaisse, sans que 
l'on puisse cleceler, avec certitude, les raisons 
du sort qui lui est fait » (J. FALYS, F. LEUR
QUIN en H. SIMONART, «La doctrine 1831-
1940 » (betreffencle de rechterlijke toetsing van 
de wetten), in Actttalite cht cont1·6le jwidiction
nel des lois, op. cit., biz. 324 en vlg., inz. 
biz. 324, noot 4). 

Men heeft weleens doen gelden dat uitla
tingen van !eden van bet Nationaal Congres, 
in de loop van de bespreking over de Senaat, 
op 19 december 1830, i.h.b. die van graaf de 
!\'[erode, de hh. Nothomb en C. de Brouckere, 
zouden aantonen dat, in de gedacbte van de 
!eden van bet Nationaal Congres, de rechter 
de wet aan de Grondwet niet zou toetsen 
(rede van graaf cle !\'[erode, in VAN OVERLOOP, 
Expose des motifs de la Constitut·ion belge, 1864, 
blz. 422; recle van de h. Nothomb, ib·id ., 
biz. 428; antwoorcl van de b. C. cle Brouckere, 
ibid., biz. 432). 

Een aandacbtig onderzoek van aile voor
bereiclencle werkzaamheden en van de kwes
tieuze verklaringen kan niet tot bet besluit 
leiden dat de grondwetgever cle wil zou gehad 
hebben aan de hoven en rechtbanken cUe 
toetsingsmacht te weigeren. 

Graaf cle Merode verklaart niet dat, ingeval 
de wetgevende macht cle Grondwet zou komen 
te schenclen door een wet, geen enkele gecon
stitueerde overheid cle macht zou hebben die 
wet krachteloos te maken. HiJ verklaart enkel 
dat hij voorstander is van cle oprichting van 
een Senaat waarvan de !eden, in beperkten 
getale, voor htm !even zouclen aangecluid zijn. 
Want aldus, oordeelt hij, zou de Senaat 
samengesteld zijn nit burgers die er belang 
bij hebben clat de Grondwet gehandhaafcl 

de fundamentele rechten - te beslissen, 
zou de rechtvaardiging daarvan moeten 
kunnen worden gevonden in een formele· 
verklaring in de voorbereidende werk
zaamheden van de Grondwet. 

W elnu, deze werkzaamheden zeggen 
niets op clit p1mt (37). 

Des te minder kunnen de soms ingeroe
pen uitlatingen van C. de Brouckere (38) 
worden uitgelegd als de macht der 
rechters om de grondwettigheid der wet
ten te toetsen uitsluitende, daar de 
spreker zich in 1838 zonder dubbelzim1.ig-

worclt (VAN 0VERLOOP, op cit., blz. 422 en 
424). 

De b. Notbomb, die cle oprichting van de 
Senaat ook gtmstig gezind is, zegt evenmin 
dat, zo een wet ongrondwettig zou wezen, geen 
enkele geconstitueercle overheid ze krachte
loos zou vermogen te maken (VAN OVERLOOP, 
op cit., biz. 428 en 429). De aangebaalde 
passages uit zijn recle bebben a ileen de s"trek
king te zeggen dat bet niet volstaat de regel 
te formuleren, dat bet Parlement cle Grondwet 
niet mag schenden om te garanderen dat bet 
deze inderdaad zal naleven. 

Tenslotte, de verklaringen die C. de Brou
ckere op dezelfcle vergadering afgelegd h:eeft 
(VAN 0VERLOOP, op. cit., blz. 432), tot verant
woorcling van zijn verzet tegen bet twee
kamersstelsel, wettigen bezwaarlijk de inter
pretatie die ervan gegeven wordt. 

Voorzeker laat de redenaar, na de Grondwet 
als een contract gedefinieerd te heb ben, ver
staan dat, zo een der partijen dit contract 
kwam te overtreden, er geen « rechters zouden 
zijn om uitspraak te doen », maar dit doet hij 
aileen om te beklemtonen dat, bij conflict 
tussen de Koning en de verkozen Kamer, een 
Senaat niet als rechter zou kunnen dienen. 

Anderzijds is als argument weleens aange
voerd de samenstelling van bet Hof toen bet 
arrest van 23 juli 1849 werd gewezen (J. DA
BIN, antwoord op de rede van de h. Barzin, · 
Bttlletin de la classe des lelt1·es de l'Academie 
1'oyale cle Belgique, d. III, 1966, m. 10, biz. 343). 

Men heeft doen gelden dat op dat tijdstip 
bet Hof en zijn parket zes !eden telden die 
van bet Nationaal Congres dee! hadden uit
gemaakt (en o.m. baron de Gerlache, eerste 
voorzitter van bet Hof, Mathieu Leclercq,. 
procurem·-generaal, en de h. Van Meenen). 

Niets laat toe te verklaren dat bet stand
ptmt dat de bovenhand heeft gehaalcl in de 
zetel van de Kamer van bet Hof die bet 
arrest van 23 juli 1849 heeft gewezen, datgene 
van de meerderheid van de !eden van bet 
Congres geweest is. 

(38) VAN 0VERLOOP, op. cit., blz. 432. Zie 
de vorige noot. 
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heid ten gunste van die toetsing heef~ 
geuit. 

In hun " Repertoire de ! 'administration 
et du droit administratif de la Belgique », 
schrijven de Brouckere en Tielemans 
immers, met h et bijzondere gezag dat 
zij ontlenen aan hun lidmaatschap van 
d e Commissie, door het V oorlopig Bewind 
ingest eld om h et antwerp van Grondwet 
op te stellen : « Toutes les fois que dans 
un proces !')ngage devant elle, l 'autorite 
judiciaire aura des doutes sur la constitu
tionnalite. d'une disposition legislative, 
elle doit ! 'interpreter suivant la Constitu
tion, et elle le p ent sans porter a tteinte 
a l'independance de la legislature; car, 
d'un cote, il y a toujom·s presomption que 
le Iegislateur n'a rien voulu d'inconstitu
tionnel, et, d e l 'aut re, il n'y a point 
d'atteinte portee a ! 'existence d e la loi, 
quand on se borne a ! 'interpreter dans 
le sens constitutionnel plut6t que dans 
un sens contraire. 

» S'il y a entre la Constitution et la loi 
une opposition si directe qu'il est impos
sible de les concilier par une interpreta
tion raisonnable, c'est enco?"e a la Consti 
tution que le juge doit donne1· la p1·eje1·ence, 
et il pettt la lui donne?" sans m econna'it1·e 
l'independance de la legislatw·e, puisque, 
ne statttant jamais que stw des cas pa1·ti
ettlie1·s, il laisse subsistm· la loi en~ these 
genemle ; il n e la declare ni bonne ni 
m auvaise, ni valable ni nulle , mais, 
ayant a choisi1· ent1"e sa clisposition et celle 
de la Constitution qtti lui est cont1·ai1·e, 
il juge le p1·oces en appliquant la plus 
sacree, la plus souveraine des deux» (39). 

* * * 
D eze vragen, waarvan ik, mij dunkt, 

een belmopte uiteenzetting niet achter
wege mocht laten, zult U zich aileen 
stellen indien U van oordeel bent dat h et 
aangevoerde gebrek van ongrondwettig
heid - aannemende dat het gegrond zij 
- noodzakelijk zijn beginsel in de wet 
vindt. · 

{39) C. DE BROUCKERE et F . TIELEMANS, 
Repe?·loi?·e de l'adrninist?·ation el dtt d1·oi t 
administ?·atif de la B elgiqtte, Brussel, 1838, 
d . V, biz. 194 en 195 . 

(40) G . DoR, Notes de d1·oil public, Luik, 
1953, nr. 426, blz. 224; P. WIGNY, D1·oit 
constittttionnel, Brussel, 1952, d . I, nr. 24 7, 
biz. 385 ; Cou?'S de d1·oit constitutionnel, Brussel, 
1973, blz. 182. R aadpl. G. B URDEAU, L es 
libe?-tes publiques, Parijs, 1966, biz. 179. Door 
in artikel 1, lid 2, van de wet van 24 m ei 1921, 
tot waarborging van h et r echt van ver eniging, 
de r egel neer te leggen dat " niemand kan ge-

Maar moeten wij het niet zo opvatten, 
als wij het middel strikt naar de letter 
n em en, dat eiser, wat de toetsing van 
de grondwettigheid betreft, aan het Hof 
enkel heeft v.rillen voorleggen d e vraag 
van de overeenstemming van het besluit 
met de Grondwet en met het Verdrag . 
tot bescherming van de rechten van dE7 
mens en van de fundamentele vrijheden ?· 
Ik neig ertoe dit aan te n emen. 

I s h et juist dat de verplichte aanslui
ting bij de Orde d er geneesheren, waarin 
artikel 2, lid 2, van h et besluit nr. 79 van 
10 november 1967 voorziet, in strijd is 
m et de artikelen 20 van d e Grondwet en 
11 , § 1, van h et Verdrag tot besch erming 
van de rechten van d e mens en d e ftmda
mentele vrijheden? 

Artikel 20 van d e Grondwet luidt : 
" D e B elgen hebben het r echt van vere
niging ; clit r echt kan niet aan enige 
preventieve maatregel worden onder
worpen ». 

Dit recht sluit h et recht in van een 
vereniging niet deel uit te m aken (40) . 

Nu, artikel 11 , p aragraaf l, van het 
Verdrag tot bescherming van d e rechten 
van de m ens en de fundamentele vrij
heden luidt : "Eenieder heeft recht op 
vrijheid van vreedzame vergadering en 
op vrijheid van vereniging, met inbegrip 
van h et recht om vakverenigingen op t El" 
richten en zich bij vakverenigingen aan 
te sluiten voor de b escherming van zijn 
belangen ». 

D e jurispruden t ia van de Europese· 
Commissie voor de rechten van de mens 
begvijpt dit zo, da t ook dit artikel de 
vrijheid omvat zich niet m et anderen te 
verenigen of zich niet . bij vakbonden 
aan te sluiten (41). 

Hieruit, dat de in de Grondwet en in 
het Verdrag tot bescherming van de 
rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden vastgelegd e vrijheid van vere
niging impliceert da t niem and ertoe kan 
gedwon gen worden va.n een vereniging 
deel uit te maken, vloeit niettemin niet 

dwongen worden van een vereniging dee! uil> 
te maken of daarvan niet dee! uit t e maken », 

heeft de wetgever aileen maar expliciet tot 
uitili·ukking gebrachl> een impliciet uitvloeisel 
van het grondwel>telijk b eginsel. 

(41) Europese commissie voor de r echten 
v an de mens, b eslissing over de onl>vankelijk
h eid van he~ verzoekschrift nr. 4072 /69, 
3 februari 1970, X l>egen B elgie , Rec. de deci
sions de la Comm. eu?·. des d1·. de l'h., nr. 32, 
biz. 80 en vlg., inz. b iz. 86; Annuai?·e de la 
Convention, XIII, biz. 719 en vlg. 
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voort dat deze vrijheid onverenigbaar is 
met de verplichting van de geneesheer 
op de lijst van zijn orde ingeschreven te 
zijn om de geneeskunde in Belgie te lrun
nen beoefenen. 

De vrijheid niet tot een vereniging toe 
te treden belet niet dat de burger nood
gedwongen deel uitmaakt van de Staat, 
een cultmugemeenschap, een gewest, 
een provincie of een geineente : deze 
publiekrechtelijke instellingen zijn geen · 
verenigingen in de zin van de artikelen 20 
van de Grondwet en ll van het Verdrag 
tot bescherming van de rechten van de 
mens en de fundamentele vrijheden (42). 

Verenigingen in de zin van deze bepa
lingen vormen evenmin, gelijk v'\Tigny 
terecht opmerkt (43), de publiekrechte
lijke instellingen, opgeleverd door de 
beroepsordes die de wet heeft opgericht 
en die precies als reden van bestaan 
hebben het verplichte verenigen van alle 
leden van eenzelfde beroep, om de activi
teit daarvan te controleren, overeen
komstig de regels der beroepsplichten 
en -eer. 

Door het oprichten van een beroeps
.orde, erkent de wet het karakter van 
algemeen belang van de discipline in het 
geregelde beroep en zet zij die discipline 
buiten het gebied van de bijzondere 
overeenkomsten ( 44) . 

Dit doel van algemeen belang kan niet 
bereikt worden, indien de orde niet alle 
leden van het beroep verplicht verenigt. 
De verplichting voor de !eden van het 
beroep op de lijst van de Orde in
geschreven te zijn ligt m de aard 

(42) P. WIGNY, D1·oit constitutionnel, Brus
sel, 1952, d. I, nrs. 229 en 247, blz. 360-361 en 
385-386 ; Cott!'S cle cl1·oit constuutionnel, Brus
sel, 1973, blz. 182-183. 

(43) . P. WIGNY, D1·oit constitutionnel, 1952, 
d. I, nr . 247, blz. 385-386; Cott!'S cle cl1·oit 
constittdionnel, 1973, blz. 182-183. Zie ook : 
·G. BURDEAU, Les libm·tes pttbliqttes, 1966, 
blz. 179 ; A . BuTTGENBACH, Theorie genemle 
·cles mocles cle gestion cles services Jntblics en 
Belgique, Brussel, 1952, m·s . 431 tot 439, 
blz. 371 tot 375; P. CooLE, Comme;ttai1·e su1· 
l'Onl1·e cles phctnnaciens et l'Onl1·e cles meclecins, 
.Brussel, 1950, blz. 25; ad vies van 1 februari 
1963 van de Raad van State over het wets
·ontwerp nr. 172 betreffende de Orde der 
.geneeshren (Pa1·l. st., Senaat, zitt. 1962-1963, 
4 april 1963, nr. 1'72, blz. 38-39) . 

(44) Raadpl. cass., verenigde kamers, 
'26 maart 1952 (An·. vm·b1·., 1952, 406) en de 
-conclusie van de h . procureur-generaal CornU 
in Bttll. en PASIC., 1952, I, 463. 

(45) Zie Pm·l. st., Senaat, zitt. 1936-1937, 

zelve van de instelling besloten : met de 
reden van bestaan van de nieuwe in
stalling hand in hand gaande, is zij het 
essentieel vereiste om de uitspraken der 
Orde kracht bij te zetten en doelmatig 
te maken (45) . 

Bij de instelling van de Orde der 
geneesheren, heeft de wetgever van 1938 
overwogen dat het nodig was, in het 
belang van de volksgezondheid, de nale
'ving van de regels der medische beroeps
plichten te verzekeren, en tevens de 
inachtneming van de eer, de discretie en 
de waarcligheid van de geneesheren in de 
uitoefening of naar aanleiding van de 
uitoefening van een beroep dat met het 
algemeen belang ten nauwste verbonden 
is. Dat is het doel van de wet. 

Ret staat vast, m.i., dat de vrijheid 
van vereniging, gewaarborgd door de 
artikelen 20 van de Grondwet en 11, § I, 
van het Verdrag tot bescherming van de 
rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden, niet onverenigbaar is met 
verplichte inschrijving op het tableau 
van een orde die, als de Orde der genees
heren, een publiekrechtelijke instelling 
is welke als opdracht heeft te waken over 
het naleven van de regelen van de 
medische plichtenleer en over de hand
having van de eer, de bescheidenheid, 
de eerlijkheid en de waardigheid van 
haarleden. 

Behoeft er ten slotte op te worden 
gewezen, wat artikel 11 van het Verdrag 
betreft, dat de uitoefening van het rech t 
op vrijheid van vereniging, krachtens 
paragraaf 2 van deze bepaling, aan 

13 mei 1937, nr. 200, blz. 3; P. CooLE, 
op. cit., blz. 26 : « Il (de Orde) reunit obliga
toirement tons les membres d'une meme 
profession, condition obligatoire pour donner 
force et vigueur a ses sentences )) , 

Aile wetten betreffende de beroepsordes 
voeren een gelijkaarclige verplichting in 
(art. 428 van het Gerechtelijk Wetboek, wat 
de Orde van advocaten betr·eft; art. 2 van 
de wet van 19 december 1950 tot instelling 
van een Orde der dierenartsen ; art. 5 van 
de wet van 26 juni 1963 tot instelling van een 
Orde van architecten; art. 2 van bet konink
lijk besluit nr. 80 van 10 november 1967 
betreffende de Orde der apothekers) . Deze 
verplichting doet niets af aan de vrijheid 
van de leden der Orde zich t.a.v. de verdedi
ging van hun stoffelijke belangen met elkaar te 
verenigen of niet. Dat de wet geen afbreuk 
deed aan de vrijheid van vereniging der 
geneeshel'en werd in de memorie van toelich
ting beklemtoond. Zie Pm·l. st., Senaat, zitt. 
1936-1937, 13 mei 1937, nr. 200, blz. 4 . 
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beperkingen kan worden onderworpen 
« welke bij de wet zijn voorzien en die 
in een democratische samenleving nodig 
zijn ( ... ) voor de bescherming van de 
gezondheid " ? 

Het ·eerste middel faalt naar recht. 

* * * 
Tweede middel : 

Eiser betoogt in het tweede middel dat 
de bestreden beslissing werd geveld door 
een « buitengewone rechtbank ,, inge
steld door het krachtens de wet van 
31 maart 1967 genomen koninhlijk besluit 
nr. 79 van 10 november 1967, en dat deze 
« buitengewone rechtbank " uitspraak 
diende te doen over burgerlijke rechten, 
in casu het recht de geneeskunde te 
beoefenen. N aar eisers mening is deze 
beslissing onwettig, enerzijds, omdat 
geen "buitengewone rechtbank" mag 
worden ingesteld om uitspraak te doen 
over geschillen aangaande burgerlijke 
rechten, anderzijds, omdat de wet van 
31 maart 1967 voorzeker aan de Koning 
niet toestond zulke rechtbank in het 
!even te roepen. 

In zoverre het de oprichting van bui
tengewone rechtban.ken, onder welke 
benaming ook, verbiedt, moet artikel 94 
van de Grondwet gei:nterpreteerd worden 
aan de hand van artikel 92, dat aan de 
hoven en rechtbanken de kennisneming 
voorbehoudt van geschillen over burger
lijke rechten, met welke geschillen uit 
kracht van de artikelen 7 en 73 de ver 
volgingen in strafzaken worden gelijk
gesteld. 

De « buitengewone rechtbank ,, in de 
zin van artikel 94, is het vaste gerecht 
waaraan geheel of ten dele de bevoegd
heden zouden worden toegekend die 
artikel 92 aan de hoven en rechtbanken 
voorbehoudt. Zij verschilt van de buiten
gewone commissie, die maar een tijdelijk 
karakter heeft (46). 

(46) M. LECLERCQ, « Un chapitre du droit 
constitutionnel des Belges (1852) », in B.J., 
1889, kol. 1265 en vlg., inz. kol. 1289-1290; 
J.J. THONISSEN, La Constitution belye annotee, 
Brussel, 1876, nr. 398, blz. 275-276; G. TIIIRY, 
"De !'interdiction des triblmaux et des com
missions extraordinaires », in B.J., 1887, 
kol. 1313 en vlg., inz. kol. 1331-1332; A. GI
RON, Dictionnai1·e de d1·oit administ1·atij et de 
d1·oit public, Brussel, 1896, V 0 Pottvoi?' judi
ciai?·e, nr. 28; 0. ORBAN, D1·oit constitutionnel 
de la Belgiqtte, Luik-Parijs, 1908, d. II, 
blz. 606. 

Verge!. P. ERRERA, T1·aite de d1·oit pttblic 

Krachtens artikel 94, tweede zin, van 
de Grondwet vei'mogen noch de wet
geve:Q.de, noch de uitvoerende macht 
jm·idictionele organen in te stellen die · 
tot taak hebben uitspraak te doen over 
geschillen aangaande burgerlijke rechten 
of kennis te nemen van vervolgingen in 
strafzaken, onder het voorbehoud dat, 
uit kracht van artikel 94, eerste zin, de 
wetgevende macht nieuwe rechtpanken 
mag instellen van dezelfde aanl als die 
wellce de (l'rondwet e1·kent. 

Eiser voert aan dat de disciplinaire 
organen van de Orde der geneesheren 
uitspraak doen over geschillen aangaande 
burgerlijke rechten. 

Daarin vergist hij zich, meen ik, om
trent de juridische aard van het disci
plinair gerecht. 

Gelijk het Hof heeft beslist in zijn 
arrest van 27 november 1957, in verenig
de kamers gewezen (47}, maken tucht
vervolgingen en het uitspreken van tucht
sancties in de regel geen geschillen uit 
die krachtens artikel 92 van de Grondwet 
ter kennisneming van de rechtbanken 
staan. In de tuchtsancties is begrepen de 
uiterste maatregel : de afzetting, d.w.z. 
de beeindiging van de uitoefening van 
het beroep. 

De tuchtvordering wordt autonoom 
uitgeoefend, :wwel t.o.v. de strafvorde
ring, die strekt tot· bestraffing van de 
inbreuk op de strafwet, a ls t.o.v. de 
burgerlijke vordering die strekt tot het 
bekomen van vergoeding van een schade. 

Zij bestaat, gelijk de heer procureur
generaal H ayoit de Termicourt erop 
wees, vooral in het belang van het korps 
waartoe de verweercler behoort, en haar 
hoofdcloel is het vrijwaren van de collec
tieve eer; claaruit is afgeleicl dat de uit
oefening van de disciplinaire macht 
« veeleer een bestraffing in de familie
luing is », dat het tuchtgerecht een 
« familiaal gerecht " is en dat de beslissing 
die een tuchtstraf oplegt « niet het 
karakter van een vonnis heeft » (48). 

belye, Parijs, 1918, biz. 243; P. ·wrGNY, D1·oit 
constitutionnel, Brussel, 1952, d. II, m·. 557, 
blz. 734. 

(47) A1·r. vm·b1·., 1958, 190. Raadpl. cass., 
10 maart 1972 (.A1'1' . cass., 1972, 651). 

(48) " ... elle (de tuchtvordering) est exercee> 
surtout dans !'interet du corps auquel appar
tient le defendeur et son but principal est de. 
sauvegarder l'honneur collectif ( ... ). On en a 
deduit que l'exercice du pouvoir disciplinaire 
est " plutot une correction de famille ,, que. 
la juridiction disciplinaire est une " juridiction 
familiale » et ·que « la decision qui infiige un 
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Aangezien zij uitspraak behoeven te 
doen, noch over geschillen aangaande 
burgerlijke rechten, noch over straf
vervolgingen, kunnen tuchtgerechten niet 
gerekend worden tot de buitengewone 
rechtbanken waarvan de oprichting door 
.artikel 94 van de Grondwet verboden 
is (49). 

Handelende over de opwerping van 
·ongrondwettigheid, uit schend~g van de 
.artikelen 92 en 94 van de Grondwet afge
leid, zegde de beer Pholien, verslaggever 
in de Senaat van de Commissie van volks
gezondheid die belast was met het onder
zoek van het wetsontwerp dat de wet 
van 25 juli 1938 tot oprichting van de 
Orde der geneesheren zou worden, in 
1937 in zijn verslag : 

« Er kan geen spraak zijn van ongrond
wettelijkheid van de wet zoals zij ons 
wordt voorgelegd, vermits het er vol
strekt niet om gaat een rechtsmacht in 
het leven te roepen die te enigerlei titel 
kan mededinging aandoen aan de rechter
lijke macht zoals zij thans bestaat en 
waarvan de bevoegdheid in niets wordt 
gewijzigd » (60). 

De Raad van beroep van de Orde der 
geneesheren is geen buitengewone recht
bank waarvan de oprichting door arti
kel 94 van de Grondwet wordt verboden. 

Door aan organen van de Orde der 
geneesheren disciplinaire bevoegdheden 
toe te kennen, heeft het koninklijk 
besluit nr. 79 voorts de bijzondere mach
ten niet overschreden die bij de artikelen 
1, 8°, a, en 3, § 2, van de wet van 31 maart . 
1967 aan de Koning werden verleend. 

De Koning was ertoe gemachtigd de 
wetgeving in verband met de uitoefening 
van de verschillende takken van de 
geneesktmde te herzien en aan te passen. 
De wetgever verwees onder meer naar 
de wet van 25 juli 1938 tot oprichting 
van de Orde der geneesheren. Door aan 
de Koning toe te staan deze wet te 
he1'Zien en aan te passen, machtigde de 
wet van 31 maart 1967 noodzakelijker
wijze het Staatshoofd om toepassing te 
maken van de in die wet vervatte begin-

-chatiment disciplinaire n'a pas le caractere 
d'un jugement » "· P.roJJOS Sti1' l'w·ticle 95 cle la 
.Const-itut·ion, rede door de h. procureur-gene
raal R. HAYOIT DE TERMICOURT uitgesproken 
op de plechtige zitting van het Hof van 
15 september 1954, Bull., blz. 23-24 en gege
ven referenties. 

(49) M. LECLERCQ, op cit., B.J., 1889, 
kol. 1289-1290; J. J. THONISSEN, op. cit., 
nr. 401, blz. 277; G. THIRY, op. cit., B.J., 
1887, koi, 1331-1332; A. GIRON, op. cit., 

selen, en dienvolgens om aan de raden 
van de Orde disciplinaire bevoegdheden 
toe te kennen. 

Het middel faalt in beide onderdelen 
naar recht. 

* * * 
De1·de middel : 

In het derde middel gaat eiser uit van 
het feit dat het koninklijk besluit nr. 79 
van 10 november 1967, dat de Raad 
ingesteld heeft die de bestreden beslissing 
heeft gewezen, overeenkomstig artikel 32 
ervan in werking is getreden krachtens 
artikel I van het koninldijk besluit van 
25 maart 1969 hetwelk de wet van 
25 juli 1938 opgeheven heeft. Eiser 
betoogt dat artikel 67 van de Grondwet 
de Koning geen mogelijld1eid bood de 
bepalingen van die wet op te heffen. 

Beperkt het derde middel er zich niet 
toe, net als het eerste, wat de grief van 
ongrondwettigheid betreft, de niet-ov(lr
eensternnling van beslttiten met de Grond
wet aan te voeren? Dit is een uitlegging 
welke gewis aan dat middel kan worden 
gegeven. En die is het waartoe wij, 
meen ik, moeten besluiten. 

De opheffing van de wet van 25 juli 
1938 vloeit voort, tegelijk uit het konink
lijk besluit nr. 79 van 10 november 1967, 
genomen ingevolge van de wet tot ver
lenging van bijzondere machten van 
31 maart 1967, en uit het koninldijk 
besluit van 25 maart 1969, genomen tot 
uitvoering van het evengenoemde be

. sluit, hetwelk de datum van die opheffing 
vaststelt. 

Het middel geeft niet zeer duidelijk 
te kennen of de bepalingen welke het 
vermeldt zouden zijn geschonden door 
het eerste besluit, door het tweede of 
door allebei tegelijk. 

In Belgisch grondwettelijk recht bezit 
aileen de wetgevende macht de voll1eid 
van attributies, in deze .zil1 dat aileen zij 
vermag te handelen in aile aangelegen
heden welke de Grondwet niet uitclruk
kelijk aan een andere macht voorbehoudt. 

Aile verordenende machten van de 

v 0 Pouvoi1· jttdiciai1·e, nr. 28. De h. procm·eur
generaai R. HAYOIT DE TERMICOURT, op. cit. , 
biz. 23-24. 

(50) Pw·l. st., Senaat, zitt. 1937-1938, nr. 7, , 
17 november 1937, b iz . 28-29. Raadpi. ook : 
Pw·l. Handel., Senaat, zitt. 1937-1938, verga
deringen 1 december 1937, biz. 48, en 2 de
cember 1937, biz. 75; THONISSEN, op. cit., 
m·s. 400 en 401, blz. 276 en 277, als referentie 
aangehaaid door de verslaggever in de Senaat. 
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Koning hoegenaamd zijn dus attributie
machten. 

Onder deze machten zijn te onder
scheiden, enerzijds, die waarin artikel 67 
van de Grondwet voorziet, en anderzijds 
die welke de Koning krachtens een bij
zondere wet uitoefent en die hun oar
sprang in artikel 78 van de Grondwet 
vinden. 

De verordenende machten van de 
Koning waarin artikel 67 van de Grand
wet voorziet zijn verordenende machten 
die de uitvoering van de wetten tot doel 
hebben ; op de Koning rust het, uit het 
beginsel van de wet en uit haar algemene 
economie de gevolgtrekkingen af te leiden 
die, naar de geest welke bij haar aan
neming heeft voorgezeten en de doel
einden die zij beoogt, daarnit natnnrlijk 
voortvloeien (51). · 

D e uitoefening van die veror:denende 
uitvoeringsmachten impliceert niet het 
voorafbestaan van een machtigingswet. 

Maar de grondwetgever heeft zich niet 

(51) Cass., verenigde kamers, 18 november 
1924 (Bull. en PASIC., 1925, I, 25); 19 januari 
_1959 (A1'1'. ve·rb1·., 1959, 396); 12 december 
1963, redenen (Bttll. en PAsrc., 1964, I, 398); 
15 maart 1965 (ibid., 1965, I, 740) en 5 mei 
1970 (An·. cass., 1970, 823). Raadpl. cass., 
22 april 1956 (Bull. en PASIC., 1966, I, 1066) 
en 16 september 1956 (An·. cass., 1967, 70). 

(52) De "wending « krachtens de Grondwet 
uitgevaardigd " dient blijkbaar uitgelegd t e 
worden als « m et de Grondwet overeenstem~ 
mend " : 0. ORBAN, Le d1·oit constitutionnel de 
la Belgique, 1908, II, p. 401; J . MASQUELIN, 

La fonction reglementaire et les pouvoirs 
speciaux "• Rec. de jtw. du clr. adm. et du Cons. 
d'Etat, 1968, blz. 1 tot 34, inz. blz. 19. 

Een bijzondere wet kan aan de Koning een 
bijzondere verordenende bevoegclheid aileen 
verlenen, indien de machtiging slaat op aan
geiegenheden die vailen onder de residuale 
machten, d.w.z. machten welke de Grondwet 
niet uitdrukkelijk aan andere organen van de 
Staat, en met name aan de wetgever, voor
behouden heeft. 

(53) Deze verordenende machten worden 
soms « verordenende att1 .. ibutiemachten " ( « pou
voirs regiem entaires d'attribution ll } ge
heten. Raadpl. J. MASQUELIN, op. cit., blz. 2 : 
d eze benam.ing is niet welgekozen ; aile ver
ordenende machten van de Koning, m et inbe
grip van de verordenende uitvoeringsmachten, 
zijn attributiemachten. 

(54) J. MERTENS, Le fonclement jucliciai1·e 
des lois cle pouvoi1·s speciattx, Brussel-Leuven, 
1945, blz. 181. 

(55) J. MERTENS, op. cit., blz. 174. 
(56) L. MOUREAU, « Les lois elites de « pou-

willen houden aan de enkele in de Grand
wet genoemde attribnties : artikel 78-
van de Grondwet staat toe dat een « bij
zondere wet, krachtens de Grondwet. 
uitgevaardigd » (52}, de uitoefening van. 
's Konings verordenende machten buiten 
de door artikel 67 gestelde grenzen u.it
b?·eidt (53). Deze yerordenende macht is 
dus niet rechtstreeks nit de Grondwet 
gesproten, maar uit een bijzondere 
machtigingswet (54). 

Het is dus duidelijk dat en wanneer
de Koning handelt nit kracht van arti
kel 67 van de Grondwet en wanne.er hij 
handelt uit kracht van artikel 78 een. 
legislatieve akte. vereist is ; maar in elk 
van beide gevallen speelt deze akte een 
verschillende rol (55). 

Overeenkomstig artikel 78 van de 
Grondwet door een bijzondere wet ge
machtigd, zal de Koning, onder de bij 
deze wet bepaalde voorwaarden, aange
legenheden kunnen regelen die normaal 
door de wet worden behandeld (56). Er· 

voil·s speciaux >> dans leurs rapports avec le
regime constitutionnel representatif de la 
Belgique "• in Rev. cle cl1·. constit. j1·. et et>-ang., 
1935, blz. 264 en vig. ; A. Bu=GENBACH, 
« La pratique des pouvoirs speciaux et le· 
droit constitutionnel de la Belgique "• in 
Rev. dtt d1·. public et de la sc. pol., 1939, blz. 80· 
en vlg., inz. blz. 118 tot 120; J. MERTENS, 
Le fondement jtn•idique des lois de pouvoi>·s
speciattx, Brussel-Leuven, 1945, inz. blz. 161 
tot 203 ; D. DECLEIRE, Le cont>·ole judiciai1·e· 
de l'administ>·ation dans l'exm·cice de ses fonc
tions quasi-!egi~latives, Rapport, in juni 1946-
voorgesteld aan het Beigisch Instituut voor 
bestuurswetenschappen, inz. blz. 14· tot 22; 
G. DoR, Notes de d1·oit pttblic, Luik, 1953,. 
blz. 320 en 321; G. PIQUET, « L'exercice des· 
pouvoirs speciaux en 1957 "• _in Rec. cle ju1·. dtt 
d1·. adm. et du Cons. d'Etat, 1967, biz. 271 tot 
285, inz. blz. 272; J. l'IIASQUELIN, «La fonc
tion r eglementail·e et les pouvoirs speciaux "• 
in Rec. dq ju1·. du cl1·. aclm. et du Cons . d'Etat, 
1958, biz. 1 tot 34; J. SAROT, « La pratique· 
d es pouvoirs speciaux et extraordinaires avant
et apres 1945 "• in .Misc. W. J. Ganshof van 
der Mem·sch, Brussel, 1972, d. III, blz. 293-
tot 314, inz. blz. 295-296. 

Raadpl. P. WIGNY, D1·oil constitutionnel, 
cl. II, Brussel, 1952, blz. 629-630; vV. J. GANS
HOF VAN DER l\iEERSCH en A. VANWELKEN· 
HUYZEN, L es tendances actuelles de la ?'epm·ti
tion cles fonctions legislatives ent1·e le Pa1·lement 
et le Gouvernement, Belgisch rapport aan het 
VIlle Congt·es international d e droit compare 
(1970), uitg. Brussel, C.I.D.C., 1970, blz. 555 
tot 592, inz. blz. 581-582; A. MAST, Overzicht. 
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bestaan i1umers in Belgisch grondwette -
1ijk recht, buiten de door de grond
wetgever aan de wetgever voorbehouden 
.aangelegenheden, op de eerste rang waar
van de fundamentele rechten en de 
openbare vrijheden komen, geen objec
tieve criteria voor de aangelegenheid 
waarvoor een wet vereist is. Het regelen 
van een aangelegenheid shut de macht in 
de bestaande wetgeving te wijzigen en 
op te heffen. 

Artikel 78 van de Grondwet breidt de 
verordenende macht van de Koning ·qit. 
De bijzondere machtigingswet waarin 
·dit artikel voorziet kan de Koning ertoe 
in staat stellen, als hoofd van de uit
voerende macht, besluiten te nemen tot 
-opheffing, aanvulling, wijziging of ver
vanging van de vroegere wetgeving in 
de aangelegenheden die zij bepaalt, mits 
deze aangelegenheden residuals stoffen 
zijn (57). 

Het verbod « de wetten zelf te schorsen 
{en) vrijstelling van hun tutvoering te 
verlenen ,, dat in fine van artikel 67 
van de Grondwet is bepaald, kan niet 
worden beschouwd als tegen die macht 
ingaande. Dit verbod tach, schrijft 
.J. Mertens terecht, richt zich aileen tot 
de executieve en niet tot het Parlement. 
Het betekent dat de Koning niet eigen
·machtig een wet mag wijzigen door een 
koninldijk besluit dat louter tot uit
voering strekt, d.w.z. een koninklijk 
beshut in een aangelegenheid die reeds 
bij een wet is geregeld (58). 

Hieruit, dat de Koning geen macht 
heeft om een wet mott1 p1·op1·io te wijzigen 
-of op te heffen, vloeit niet voort dat hij 
-dit niet kan doen wanneer de wetgever 
.hem daartoe uitdrukkelijk machtiging 
verleent. De wetgever, over de volheid 
van attributies beschikkende, kan alles 
doen wat hem door de Grondwet niet is 
verboden, uitdrukkelijk of impliciet. 

·van het Belgisch g?·ondwettelijlc ?'ecl.d, Gent
Leuven, 1972, blz. 204 tot 213, inz. blz. 208 
tot 210. 

(57) Van deze bijzonderheid van de ver
ordenencle macht welke de Koning krachtens 
artikel 78 van cle Gronclwet kan uitoefenen 
.zijn in cle doctrine alsmede in het Parlement 
verschlllencle verklaringen gegeven : raadpl. 
M . VAUTHIER, PTecis d1·. aclm., 1950, d . I, 
blz. 57; Pw·l. st., Kamer, zitt. 1932-1933, 
nr. 144; zitt. 1933-1934, m. 271. 

(58) « Cette prohibition, en effet, ne s'aclres
·se qu'a l'executif seul. et non au Parlement. 
Elle signifie que le Roi ne peut, cle sa propre 
.autorite, par un arrete royal de pure execution, 

Niet alleen in de legislatieve praktijk 
is steun te vinden voor de tutlegging 
naar welke de Koning, handelende in de 
grenzen van de hem door een bijzondere 
wet verleende attributies, een wet kan 
wijzigen of opheffen (59). Zij valt af te 
leiden tut de voorbereidencle werkzaam
heclen tot artikel 67 van de Grondwet, 
waar van deze bevoegdheicl uitdrukkelijk 
gewag gemaakt worclt : bet Staatshoofd, 
verldaart Raikem, verslaggever aan het 
Congres, m.b.t. artikel 67, kan de wetten 
niet schorsen; het kan geen vrijstelling 
van hun tutvoering verlenen ; het zal dtts 
v1·ijstellingen alleen hmnen ve1·lenen in de 
gevallen wam·in die macht hem tlitcl1'tllc
kelij lc do01· een wet zal zijn toegelcencl ( 60). 

Er komt derhalve te blijken dat de 
Koning, handelende als hoofd van de 

,1.utvoerende macht, op grondslag van de 
machtigingswet van 31 maart 1967 de 
opheffing heeft kunnen beslissen van 
wetsbepalingen betreffende de genees 
lnmde en, met name, door artikel 32 
van het koninldijk besltut nr. 79 van 
10 november 1967, de opheffing van de 
wet van 25 juli 1938. 

Wat het koninldijk besluit van 
25 maart 1969 betreft, dat de datum 
van de opheffing vastgesteld heeft waar, 
van het beginsel in artikel 32 van even
genoemd koninldijk besluit nr. 79 was 
neergeschreven, dit is vanzelfsprekend 
in overeenstemming met de Gronclwet 
daar het door de Koning, met naleving 
van artikel 67 van de Grondwet, regel
matig werd · genomen als uitvoerings
maatregel van het beshut van 10 novem
ber 1967. Evenals een wet het aan de 
Koning kan overlaten te beslissen wan
neer zij in werking zal treden, kan een 
koninklijk besluit, regelmatig genomen 
op grondslag van een wet tot verlening 
van bijzondere machten, de Koning 
ertoe machtigen de datum vast te stellen 
waarop het in werking zal treden. 

c'est-a-clire par un arrete royal sur une 
matiere deja legiferee, modifier une loi "· 
J. MERTENS, op. cit., blz. 192 tot 203, inz. 
blz. 195. Raaclpl. ook : ERRERA, op. cit., 
blz. 216. 

(59) Betreffencle cleze legislatieve praktijk, 
zie o.m. J. MERTENS, op. cit., blz. 184 tot 186. 

(60) « Le Chef cle l'Etat ne peut suspendre 
les lois ; il ne peut dispenser cle leur execution. 
II ne pourra done accorcler des clispenses que 
clans les cas ou ce pouvoir lui am·a ete confere 
par la ' loi d'une maniere expresse "· Verslag 
geclaan door Raikem op cle vergaclering van 
7 januari 1831 ; HUYTTENS, op. cit., cl. IV, 
blz. 83-84; VAN 0VERLOOP, op. cit., blz. 567. 
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Ret middel faalt naar recht. 

* * * 
T1 ie1·de middel : 

In het vierde middel, tenslotte, doet 
eiser' een schending van artikel 6, para
graaf 1, van het V erdrag tot bescherming 
van de rechten van de mens en de funda
mentele vrijheden gelden, welke bepaling 
in Belgisch intern recht rechtstreeks 
werking heeft. 

Deze schending vloeit, volgens hem, 
hieruit voort, dat de bestreden beslissing 
werd gewezen door een beweerdelijk niet 
onpartijdige rechterlijke instantie, die 
bovendien de zaak niet vooraf in open
bare zitting behandeld had. 

Ook dit middel faalt naar recht. 
Wel kent artikel 6, paragraaf 1, van 

het V erdrag tot bescherming van de 
rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden aan elke persoon die onder de 
jurisdictie van de verdragsluitende Sta
ten valt het recht toe " op een eerlijke en 
openbare behandeling van zijn zaak, 
binnen een redelijke termijn, door een 
onafhankelijke en onpartijdige rechter
lijke instantie welke bij de w:et is inge
steld », maar uit de termen zelf van deze 
bepaling vloeit voort dat zij aileen van 
toepassing is in procedures die tot doel 
hebben " het vaststellen van zijn burger
lijke rechten en verplichtingen of .. . het 
bepalen van de gegrondheid van een 
tegen hem ingestelde strafvervolging ». 

Dat is de reden waarom het Rof 
beslist heeft dat dit artikel niet toepas
selijk is op de procedures in belasting
zaken (61) of in dienstplichtzaken (62), 
en evenmin op rechtsplegingen in straf
zaken, gevoerd voor de onderzoeksge
rechten (63) (64). 

Om dezelfde reden heeft U beslist, 
door uw arrest van 10 maart 1972, dat 

(61) Cass., 29 oktober 1971 (An·. cass., 
1972, 227) en 8 september 1972 (ibid., 1973, 
28); raadpl. cass., 27 januari 1970 (ibid., 
1970, 480) en 17 november 1970, redenen 
(ibid., 1971, 251). 

(62) Cass., 27 september 1972 (An·. cass., 
1973, 105). 

(63) Cass., 25 maart 1963 (Bttll. en PASIC., 
1963, I, 808), 23 maart 1964 (ibid., 1964, 
I, 797), 23 september 1968 (A>T. cass., 1969, 
89) en 14 juni 1971 (ibid., 1971, 1031). 

(64) Aangaancle het toepassingsgebiecl van 
artikel 6, paragraaf 1, van het Europees 
Verclrag over de mensenrechten, raadpl. ook 
· ~ass ., 1 juni 1966 en de conclusie van de heer 
eerste advocaat-generaal P. Mahaux, toen 

artikel 6, paragraaf 1, van het Verdrag 
niet van toepassing is op procedures in 
tuchtzaken (65). 

Deze procedures, waaraan het door
gaans verkieslijk is, in het belang van 
degene tegen wie zij zijn gericht, geen. 
ruchtbaarheid te geven, hebben inder
d~tad niet tot doel te beslissen over ge
schiJl(ln aangaande burgerlijke rechten en 
verp!ichtingen (66) of over de gegrond
h eid van een strafvervolging. 

De jurisprudentie van de Europese· 
Commissie voor de rechten van de mens. 
staat in dezelfde zin vast (67). 

De bestreden beslissing heeft artikel 6, 
paragraaf 1, van het Verdrag tot bescher
ming van de rechten van de mens en da. 
fundamentele vrijheden niet kunnen 
schenden, nu zij werd gewezen in een 
tuchtprocedure, waarop die bepaling niet 
van toepassing is. 

Oonclusie op de vim· middelen : ver
werping. 

ARREST. 

RET ROF ; - Gelet op de bestreden. 
beslissing, op 30 oktober 1972 gewezen 
door de Raad van beroep, met het 
N ederlands als voertaal , van de Orde der· 
geneesheren ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikeleri. 20 van de 
Grondwet en 11, 1, van het Verdrag tot. 
bescherming van de rechten van de mens. 
en de fundamentele vrijheden onder
tekend te Rome op 4 november 1950, 
goedgekeurd door artikel 1 van de wet. 
van 13 mei 1955, 

doo1·dat de beslissing genomen werd. 
door een orgaan van de Orde der genees
h eren ingericht door het koninklijk 
besluit nr. 79 van 10 november 1967,. 

advocaat-generaal (Bull. en PAsiC., 1966, I,.. 
1243). 

(65) An·. cass., 1972, 651 en noot 1. 
(66) Raadpl. cass., verenigcle kamers, 27 no

vember 1957 (An·. cass ., 1958, 190). 
(67) Commissie 29 mei 1961 (Rec. des dec. 

de la Commission, vol. 6, blz. 29); 2 oktober· 
1964 (ibid., vol. 15, blz. 8); 31 mei 1967 
(ibid., vol. 23, blz. 125); 10 juli 1967 (ibid., . 
vol. 24, blz. 113); 16 maart 1970 (ibid., vol. 33, 
blz. 23); 5 februari 1971 , twee beslissingen 
(ibid., vol. 37, blz. 25 en 134); 23 septembe1•· 
1971 (ibid., vol. 39, blz. 59); 10 juli 1972 
(ibid ., vol. 42, blz. 82). Zie ook de verwijzingen 
naar c'le doctrine, gegeven in noot 1 bij cass.,. 
10 maart 1972 (An. cass., 1972, 651). 
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waardoor bepaald wordt dat de uit
oefening van de geneeskunde in Belgie 
afhankelijk gesteld wordt van de ge
·dwongen toetreding van de arts tot 
_gezegde orde en dienvolgens van de 
o~derwe~ping van. de arts aan de juri
dwtionele organen van gezegde orde, 

tm·wijl het opleggen van gezegde toe
tredmg en onderwerping indruist tegen 
l1et door de artikelen 20 van de Grand
wet en 11 van hager vermeld verdrag 
_gehuldigde beginsel van de vrijheid van 
vereniging : 

Overwegende dat naar luid van artikel 
.2, lid 2, van het koninklijk besluit nr. 79 
van 10 november 1967 betreffende de 
·Orde der geneesheren, om de genees
~mnde in Belgie te mogen uitoefenen, 
1eder geneesheer op de lijst van de Orde 
ingeschreven moet zijn ; 

Overwegende dat de verplichte in
;gchrijving op de lijst van een orde, die, 
als de Orde der geneesher(l,n, een publiek
rechtelijke instelling is welke als opdracht 
heeft te waken over de naleving van de 
plichtenleer en de instandhouding van 
·de eer, de discretie, de eerlijkheid en de 
waardigheid van haar leden, niet als 
-onverenigbaar met de vrijheid van 
vereniging, vastgelegd in artikel 20 van 
de Grondwet, kan beschouwd worden ; 

Overwegende dat eiser niet aanvoert 
dat de gelu·itiseerde regel de grenzen zou 
-overschrijden van de beperkingen die 
.artikel 11, lid 2, van het Verdrag tot 
bescherming van de rechten van de 
:mens en de fundamentele vrijheden, 
-onder meer voor de bescherming van de 
_gezoncli1eid toestaat ; 

Dat het middel naar recht faalt ; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
-de schending van de artikelen 92, 94 van 
·de Grondwet, 1, meer bepaald S0 , a, en 3 
lid 2, van de wet van 31 maart 1967 tot 
toeke1ming van bepaalde machten aan 
-de Koning ten einde de economische 
heropleving, de bespoediging van d e 
regwnale reconversie en de stabilisatie 
van het begrotingsevenwicht te verze -
1reren, 

do01·dat de beslissing genomen werd 
·door een jurisdictioneel orgaan ingericht 
-door het koninldijk besluit nr. 79 van 
10 november 1967 uitgevaardigd luach
tens yoormelde wet van 31 maart ·1967, 
-en mtspraak doet over h et bm·gerlijk 
recht van eiser de geneesktmde uit te 
·oefenen, 

te1·wijl voormelde artikelen van de 
Grondwet verbieden uitzonderingsrecht- 1 

banken in te richten om over burgerlijke 
rechten uitspraak te doen, . 

en terwijl voormelde bepalingen van 
de wet van _31 maart 1967 aan de Koning 
d~ machtn1et hebben gegeven dergelijke 
mtzondermgsrechtbanken in te richten : 

Overwegende dat de bestreden beslis
sing over een tuchtvervolging uitspraak 
doet en een tuchtmaatregel oplegt; 

Overwegende dat tuchtvervolgingen 
~n het uitspreken v~ tuchtmaatregelen 
m prmmpe vreemd ziJ:O. aan de geschillen 
waarvan artikel 92 van de Grondwet de 
kennisneming bij uitsluiting aan de hoven 
en rechtbanken voorbehoudt ; 

Overwegende dat, nu de raden van 
de Orde der geneesheren geen bevoegd
held hebben om over geschillen te beslis
sen waarvan artikel 92 van de Grondwet 
de kennisneming bij uitsluiting aan de 
hoven en rechtbanken voorbehoudt, die 
raden geen buitengewone rechtbanken 
zijn waarvan de oprichting door artikel 94 
verboden is ; 

Overwegende dat uit artikel 1, so, a, 
van de wet van 31 maart 1967 blijkt 
dat de Koning ertoe gemachtigd was de 
wetgeving in verband met de uitoefening 
van de verschillende taldren van de 
geneeslnmde te herzien en aan te passen ; 
dat de wetgever onder meer verwees 
n.aar de wet van 25 juli 193S tot oprich
tmg van de Orde der geneesheren, die 
aan de raden van de Orde tuchtrechte-
1ijke bevoegdheden verleende ; 

Dat het midde1 naar recht faalt ; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 67 van de 
Grondwet, 1 en 11 van de wet van 
25 juli 193S tot oprichting van de Orde 
der geneesheren, 

'doonlat de b eslissing genomen werd 
door een jurisdictie ingericht door het 
koninklijk bes1uit nr. 79 van 10 november 
1967 dat, overeenkomstig artikel 32 van 
dit koninklijk besluit, in voege is getre
den krachtens artikel 1 van het koninklijk 
besluit van 25 maart 1969, hetwelli 
tevens voormelde wet van 25 juli 193S 
heeft opgeheven, 

tenvijl artikel 67 van de Grondwet 
zich er tegen verzet clat de Koning de 
bepalingen van voormelde wet van 25 juli 
193S zou hebben ktmnen opheffen : 

Overwegende clat het koninldijk besluit 
nr. 79 van 10 november 1967, op grand
slag van de artikelen 1, S0 , a, en 3 van de 
wet van 31 maart 1967, in artikel 1 
bepaalt dat voor de Orde der geneesheren, 
opgericht door de wet van 25 juli 193S, 
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-voortaan de bepalingen van dit besluit 
.gelden, en, in artikel 32, de Koning ertoe 
machtigt de datum waarop de wet van 
25 juli 1938 wordt opgeheven en die 
·waarop dat besluit in werking treedt 
vast te stellen ; 

Dat het koninklijk besluit van 25 maart 
1969 in artikel 1 de datum waarop het 
1wninklijk besluit nr. 79 van 10 november 
1967 in werl~ing treedt, alsmede de 
.datum waarop de wet van 25 juli 1938 
"is opgeheven, op 1 april 1969 bepaalt; 

Overwegende dat artikel 78 van de 
Grondwet toestaat dat een bijzondere 
wet, krachtens de Grondwet zelf uitge· 
vaardigd, de uitoefening van de ver
·ordenende macht van de Koning buiten 
de door artikel 67 van de Grondwet 
.gestelde grenzen uitbreidt ; 

Overwegende dat de Koning derhalve 
op grond van de wet tot bevoegdverkla
ring van 31 maart 1967 bij het koninklijk 
besluit nr. 79 van 10 november 1967 heeft 
lwnnen beslissen tot opheffing van de 
wet van 25 juli 1938; 

Overwegende dat, in zoverre het 
koninldijk besluit van 25 maart 1969 de 
·datum bepaalt waarop de wet van 25 juli 
1938 is opgeheven, het regelmatig is 
genomen ter uitvoering van het konink
lijk besluit nr. 79 van 10 november 1967, 
{)Vereenkomstig artikel 67 van de Grand
wet; 

Dat het middel naar recht faalt ; 

Over het vierde middel, afgeleid nit de 
-schending van artikel 6, 1, van het 
Verdrag tot bescherming van de rechten 
-van de mens en de fundamentele vrij
heden ondertekend te Rome op 4 novem
ber 1950, goedgekeurd door artikel 1 
-van de wet van 13 mei 1955, 

dom·dat, em·ste onde1·deel, de beslissing 
genomen werd zonder dat voorafgaan
delijk de zaak in openbare zitting werd 
behandeld, 

te1·wijl artikel 6, 1, van voormeld ver
drag dergelijke openbare behandeling 
voorschrijft ; 

en doo1·dat, tweede onde1·deel, de beslis
sing genomen werd door een rechtscollege 
voor de helft samengesteld uit genees 
heren en aan eiser een tuchtsanctie heeft 
opgelegd wegens het feit dat eiser pers
artikels zou hebben gepubliceerd of 
1aten publiceren, welke een ongeoorloofde 
publiciteit zouden hebben uitgemaakt 
voor zijn medische praktijk, 

tenvijl, nu de ten laste van eiser gelegde 
feiten, in de veronderstelling van de 
gegrondheid van de telastlegging, van 
die aard waren dat zij schade konden 

beroklrenen aan de collega's van eiser, 
een rechtscollege voor de helft samen
gesteld uit .collega's van eiser niet be
schouwd kan worden als een onpartijdig 
rechtscollege in de zin van artikel 6, 1, 
van voormeld verdJ:ag : 

Overwegende dat de bestreden beslis
sing in tuchtzaken uitspraak doet; 

Overwegende dat naar luid van lid 1 
van artikel 6 van het V erdrag tot 
bescherming van de rechten van de mens 
en de fundamentele vrijheden, eenieder, 
bij het vaststellen van zijn burgerlijke 
rechten en verplichtingen en bij het 
bepalen van de gegrondheid van een 
tegen hem ingestelde strafvervolging, 
recht heeft op een eerlijke en openbare 
behandeling van zijn zaak, binnen een 
redelijke termijn, door een onafhanke
lijke en onpartijdige instantie welke bij 
de wet is ingesteld en die haar vonnis 
in principe in het openbaar moet wijzen ; 

Overwegende dat deze bepaling niet 
toepasselijk is op procedures die in tucht
zaken zijn ingesteld ; 

Dat het middel naar recht faalt ; 

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

3 mei 1974.- 1e kamer.- Voo1·zitte1·, 
Ridder Rutsaert, voorzitter. - Ve1·slag
geve1·, de H. Sury. - G1·otendeels gelijk
lttidende conclttsie, de H. Ganshof van der 
Meersch, procureur-generaal. - Pleite1·, 
de H. Bayart. 

1e KAMER. - 3 mei 1974, 

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. - BURGERLIJKE 
ZAKEN. - AANSPRAKELIJKHEID GE
GROND OP RET GEBREK VAN DE ZAAK 
DIE MEN ONDER ZIJN BEWARING HEEFT. 

2° AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST). - BURGERLIJK 
VVETBOEK, ARTIKEL 1384, EERSTE LID . 
- GEBREK VAN DE ZAAK. - EEGRIP. 

1° Regelmatig gemotivem·d is de beslissing 
van de ?'echte?' die het ve1·wee1· van een 
gemeente, geg1·ond hie?'Op dat het 
uitvallen van een ve1·kee?·slicht, dat had 
moeten b1·anden, te wijten was ofwel aan 
een ttitwendige oo1·zaak ojwel aan no?'
male slijtage, vm·we1·pt ene1·zijds door 
vast te stellen dat het licht defect was 
en ko1·t daa1·op doo1· de bevoegde gemeen-
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tedienst he1·steld werd en ande1·zijds door 
te beslissen dat de betwiste installatie was 
aangetast doo1· een geb1·ek van de zaak 
zelf, welke de gemeente onde1· haa1· 
bewa1·ing had, en waa1·doo1· deze zaak 
ongeschikt was voo1· het 1w1·maal gebntik 
waa1·vo01' zij bestemd was. (Art. 97 
Grondwet.) 

2° Doo1· te beslissen, ene1·zijds dat geen 
jout ten laste van de gemeente leon 
wonlen gelegd op de voet van de a1·ti-
kelen 1382 en 1383 van het Btwgerlijk 
Wetboek, dam· niet bewezen was dat zij 
ovm· voldoende . tijd had beschikt om het 
dejecte ve1·kee1·slicht, dat de doo1·gang aan 
de voe1·tuigen had moeten ve1·bieden, 
te laten he1·stellen, en ande1·zijds dat de 
ve1· kee1·slichteninstallatie was aangetast 
do01· een geb1·ek van de zaak zelf welke 
de stad onde1· haa1· bewa1·ing had, ve1·
wa1·t de 1·echte1' het toevallig abno1·maal 
jtmctione1·en van dit ve1·kee1·slicht niet 
met een abno1·male eigenschap van de 
zaak wellce op zichzelf een gebrelc van 
de zaak is en hij venlmait dtts niet het 
beg1~ip « geb1·elc van de zaalc " ( 1). 
(Artt. 1382, 1383 en 1384, eerste 
lid B.W.) 

(STAD ANTWERPEN, T. DELAUNOIS.) 

ARREST 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 7 januari 1972 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1384, lid 1, van het 
Burgerlijk Wetboek en 97 van de Grand
wet, 

doonlat, na met verwijzing naar de 
motieven van het beroepen vonnis vast
gesteld te hebben dat verweerder « met 
groen licht het lu·trispunt opreed en het 
rood licht van paal 3· (Oranjestraat) 
defect was op het ogenblik van de aan
rijding, zodat voor de bestum·der Frans
sen het ro~e licht niet brandde toen hij 
h et lU'uisptmt naderde ,, het arrest eiseres 
veroordeelt tot betaling van een bedrag 
van 56.141 frank aan verweerder orn de 
reden dat « de kwestieuze verkeerslicht-

(1) Raadpl. cass., 27 november 1969 en de 
conclusie van het openbaar ministerie (An·. 
cass., 1970, blz. 306) ; 18 september, 22 okto
ber en 24 december 1970 (ibid., 1971, blz. 59, 
174 en 416); 6 oktober en 9 november 1972, 
(ibicl., 1973, biz. 138 en 243) en de conclusie 

installatie, en in het bijzonder paal 3 
ervan, door een inherent gebrek aange
tast was, een gebrek vastklevend aan 
de zaak zelf die gei:ntimeerde (thans 
eiseres) onder haar bewaring had, dat dit· 
gebrek een onvolmaaktheid tritmaakte 
waardoor de zaak niet de hoedanigheden 
vertoonde die haar uiteraard eigen zijn 
en waardoor zij ongeschikt geraakte voor 
de normale dienst waarvoor zij . was 
beste1nd ,, 

te1·wijl 1° het arrest geheel ten onrechte
oordeelt dat het feit dat het lichtsignaal 
van paal 3 uitgevallen was een inherent 
gebrek is waardoor de paal 3 ongeschikt 
geraakt was voor zijn normale dienst ; 
immers trit het enkel feit dat het licht
signaal van paal 3 tritgevallen was en niet 
meer nonnaal werkte niet regelmatig kan 
afgeleicl worden dat deze paal daardoor 
met een inherent gebrek behept was en . 
het arrest alzo ten onrechte de abnormale 
ftmctie van cle zaak als het gebrek zelf 
beschouwt (schending van artikel 1384, ' 
lid 1, van het Bmgerlijk W etboek) ; 
2° eiseres in conclusie in uitdrukkelijke 
bewoorclingen staande hield dat « geen 

. gebrek van de zaak bewezen is ; dat de 
lamp ofwel door een uitwendige oorzaak 
(trillingen van een bouwmachine of 
zwaar vrachtverkeer bijvoorbeeld) ofwel 
door een normaal beeindigen van haar 
functie uitgevallen is ; dat geen van beide 
op een gebrek stetmt en de lamp trou
wens daarv66r normaal gewerkt heeft ; 
dat de verkeersinstallatie in haar geheel 
eveneens zonder gebreken is >> en het 
arrest deze conclusie niet ten genoege 
van rechte beantwoordt ; het arrest 
immers de abnormale functie van de· 
lichtpaal nr. 3 als een inherent gebrek 
beschouwt, zonder vast te stellen dat 
geen andere oorzaken van deze abnormale 
ftmctie bestaan, hoewel eiseres deze uit
drukkelijk in haar conclusie vermeldde 
(schencling van de artikelen 1384, lid 1, 
van het Burgerlijk Wetboek en 97 van 
de Grondwet); 3° het arrest, met ver
wijzing naar de motieven van de eerste' 
rechter, aanneemt dat het «rood .licht 
bestemd voor de weggebruikers komende. 
trit de Oranjestraat blijkbaar plots uitviel 
en eiseres niet bij machte was clit te ver
helpen ,, hetgeen een toevallige abnor
male ftmctie van cle lichtpaal nr. 3 is en 
geen « gebrek vastklevend aan de zaak 

van het openbaar ministerie v66r clit arrest in 
Bttll. en P.asrc., 1973, I, 238; 22 maart en 1 jmli 
1973 (ibid., 1973, plz. 729 en 957). Zie ook : 
J;t. DALCQ, Tm·ile de la 1'esponsctbilite civile, I, 
nr. 2/48. 



- 991 

zelf die een onvolmaaktheid uitmaakt »; 
het arrest hier verwart tussen de abnor
male eigenschap van de zaak die op zich
zelf een gebrek uitmaakt en de abnormale 
ftmctie van de zaak, die aan een gebrek 
kan te wijten zijn ; deze motieven 
dubbelzinnig en duister zijn en in geen 
geval de beslissing rechtvaardigen (scherr
ding van de artikelen 1384, lid I, van het 
Burgerlijk Wetboek en 97 van de Grand
wet): 

Overwegende dat het arrest, na te 
hebben vastgesteld dat het rode verkeers
licht van paal 3 defect was en kort 
daarop door de reparatiedienst hersteld 
werd, beschouwt dat de zienswijze van 
de verweerder moet worden bijgetreden, 
luidens welke de kwestieuze verkeers
lichteninstallatie, meer in het bijzonder 
paal 3, aangetast was door een inherent 
gebrek, dit is een gebrek dat « vastldeef
de » aan de zaak zelf die eiseres onder 
haar bewaring had en waardoor die zaak 
ongeschikt werd voor de normale dienst 
waarvoor zij bestemd was ; 

Overwegende dat het hof van beroep 
door die beschatrwing de stelling van 
eiseres luidens welke het uitvallen van 
de lamp te wijten was aan een uitwendige 
oorzaak of aan een normaal beeindigen 
van haar werking, als niet overtuigend 
van de hand wijst en meteen passend 
beantwoordt ; 

Overwegende dat het hof van beroep 
door bovenstaande vaststellingen en 
beschouwing geenszins het louter uit
vallen of het niet of abnormaal functione
ren van het verkeerslicht op zichzelf 
gelijkstelt met een gebrek inherent aan 
de zaak, doch oordeelt dat, nu het uit
vallen van de lamp niet aan een uit
wendige oorzaak noch aan een normaal 
beeindigen van haar werking te wijten is, 
dit uitvallen ten deze >~>ijst op een gebrek 
van de zaak in de zin van artikel 1384 
van het Burgerlijk Wetboek; 

Dat, in zoverre het middel deze laatste 
gevolgtrekl~ing becritiseert, het opkomt 
tegen een feitelijke en dienvolgens soe
vereine vaststelling van de rechter; 

Overwegende dat het arrest enkel ver
wijst "naar de doelstelling van de vorde 
ring en de omstandigheden van het onge
val zoals die in het beroepen vonnis wer
den toegelicht » en de " oorcleelkundige 
motivering van de eerste rechter » enkel 
bijtreedt in zoverre deze laatste had be
slist d!!-t aan eiseres geen tekortkoming op 
grond van de artikelen 1382 en 1383 van 
het Burgerlijk Wetboek kan worden ver
weten, omdat niet bewezen is dat zij over 

voldoende tijd had beschikt om het uit
gedoofde verkeerslicht te herstellen ; 

Overwegende dat, door enerzijds bo
venvermelde motivering van de eerste 
rechter aangaande de niet bewezen ge
achte persoonlijke fout van eiseres bij 
te treden en anderzijds te beschouwen 
dat de verkeerslichteninstallatie inte
gend eel was aan getast door een gebrek 
vastldevend aan de zaak · zelf die eiseres 
onder haar bewarmg had, het hof van 
beroep geenszins een toevallig abnormaal 
functioneren van de lichtpaal verwart met 
de abnormale eigenschap van de zaak die 
op zichzelf een gebrek van de zaak uit
maakt; 

Dat die motivering niet dub ::!::;innig 
is; 

Dat het middel in geen van zijn onder
delen kan worden aangenomen ; 

Om die r eden en, verwerpt de voor
ziening ; veroordeelt eiseres in de kosten. 

3 mei 1974.- re kamer.- Voo?'Zitte?', 
Ridder Rutsaert, voorzitter. - Ve?'slag
geve?·, d e H. de Vreese. - Gelijklttidende 
conclttsie, de H. Ganshof van der Meersch, 
procureur-generaal. - Pleite1·s, de HH. 
Houtekier en van Heeke. 

Je KAMER. - 3 mei 1974. 

1° ARCHITECT (TUCHT EN BE
SCHERMING VAN DE TITEL). -
UITOEFENING VAN RET BEROEP VAN 
ARCHITECT ONVERENIGBAAR MET DAT 
VAN AANNEJ.VIER VAN WERKEN. 

2° ARCHITECT (TUCHT EN BE
SCHERMING VAN DE TITEL). -
UITOEFENING VAN RET BEROEP VAN 
ARCHITECT ONVERENIGBAAR MET DAT 

VAN AANNEMER VAN WERKEN. - DOEL 
VAN DE WETGEVER BIJ DE INVOERING 
VAN DEZE ONVERENIGBAARHEID. 

3o ARCHITECT (TUCHT EN BE
SCHERMING VAN DE TITEL). -
RADEN VAN DE 0RDE VAN ARCHITEC
TEN. - BESLISSING VAN DE RAAD VAN 
BEROEP VAN DE 0RDE VAN ARCHITEC
TEN WAARBIJ, ONDER BIJZONDERE 0111:

STANDIGHEDEN, RET BEROEP VAN AR
CHITECT NIET lll:AG UITGEOEFEND WOR
DEN SAlliEN lVIET ZEKERE BEZIGHEDEN 
I.V.M. HET BEROEP VAN AANNEMER. -
0NWETTELIJKHEJID. 
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~ 0 De ttitoefening van het be1·oep van 
a1'Chitect is onveTenigbaa?' met dat van 
aanneme1· van openba1·e of p1·ivate 
we1·ken (I). (Art. 6 wet van 20 februari 
1939). 

2o Doo1· invoe1·ing van de onvm·enigbaa?'
lwid tussen het be1·oep van a1'Chitect en 
dat van aanneme1· van openbaTe of 
p1·ivate we1·ken heeft de wetgeve1·, in het 
belang zowel van het bm·oep van a1'Chitect 
als van de opd1·achtgevm·s, de conceptie 
van en het toezicht op de wm·ken enm·zijds 
en de uitvom·ing e1·van ande1·zijds van 
elkam· willen scheiden (2). (Art . 6 
wet van 20 februari 1939.) 

3° Onwettelijk is de beslissing van de mad 
van bm·oep van de 01·de van m·chitecten 
dat m·tikel 6 van de wet van 20 feb1·ua1·i 
1939 niet van toepassing is op de inge
nieu?', die als a1'Chitect i.v.m. wm·ken 
tvaa1'V001' openba1·e actnbestedingen V001' 
1·ekening van het ministe1·ie van open
ba?'e wm·ken tQaTen ttitgesclweven en die 
bet1·ekking hadden op ontwm-pen welke 
hijzelf in een studiebtweatt in dienst 
van een vennootschap van onde1·nemingen 
had opgemaakt, in dit geval slechts is 
tussengekomen als zeljstandig a?·chitect 
van dit studiebu1·eau voo?' we1·ken waa?'
vooT openba?·e aanbestedingen zijn ttit
gesch?·even en zich eTtoe ve1·bindt als 
a1·chitect geen pTivate we1·ken aan te 
nemen. 

(NATIONALE RAAD VAN DE ORDE · 
DER AROHITEOTEN, T. DEWULF.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 20 maart 1973 gewezen 
door de Raad van beroep met het N eder
lands als voertaal van de Orde van archi
tecten; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 6, 12 van de wet 
van 20 februari 1939 op de bescherming 
van de titel en het beroep van architect, 
2, 4, 5, 17, 19, 20 van de wet van 26 juni 
1963 tot instelling van .een orde van 
architecten en 97 van de Grondwet, 

doonlat de beslissing, na te hebben 
vastgesteld dat verweerder als zelfstandig 

(1) en (2) Raaclpl. cass., 18 december 1967 
(A1'1'. cass., 1968, blz. 553); 17 februari 1969 
(ibid., 1969, blz. 566) . 

architect optreedt in het raam van, open
bare wedstrijdaanbestedingen uitgeschre
ven door het ministerie van Openbare 
werken, met betrekking tot projecten 
door hem opgesteld in het raam van een 
studiebureel in clienstverband met een 
aannemersbedrijf, beslist dat geen tekort
lwming aan de deontologische normen 
ten laste van verweerder valt en dus dat 
bij het optreden in deze dubbele hoe
danigheid geen onverenigbaarheid be
staat, daar verweerder zich in een bijzon
dere toestand bevindt, zelfstandig op
tredend, enkel in het raam van openbare 
aanbestedingen, hem akte ervan gevend 
dat hij ter zitting spontaan heeft ver
klaard zich nimmer te willen inlaten met 
private architectenopdrachten, 

te?·wijl, ee?·ste onde1·deel, de door artikel 6 
van de wet van 20 februari 1939 gestelde 
onverenigbaarheid tussen het uitoefenen 
van het beroep van architect ·en het uit
oefenen van het beroep van aannemer van 
openbare en prive werken, ook op de 
ingeniew-s toepasselijk krachtens artikel 
12 van dezelfde wet, van open bare orde is 
en de wet geen enkele uitzondering be
paalt, waaruit volgt dat, door te beslissen 
dat, ondanks de dubbele hoedanigheid 
van verweerder, deze onverenigbaarheid 
op hem niet toepasselijk is, omdat hij 
aileen in een bepaalde tak werkzaam is 
en zich verbindt voor geen ander zelf
standige clienteel te werken, de beslissing 
enerzijds de toedracht van deze wettelijke 
onverenigbaarheid miskent en ander
zijds de hancli1aving beslist, op de tabel 
van de Orde van architecten, als zelf
standig architect, van een ingenieur die 
de wettelijke vereisten tot het uitoefenen 
van dit beroep niet vervult (schencling 
van alle hierbovengenoemde wetsbepa
lingen); 

tweede ondm·deel, de beslissing klaar
blijkelijk tot de handhaving van ver
weerder als zelfstandig architect op de 
tabel van de Orde van architecten besluit 
omdat hij enkel als zelfstandig architect 
optreedt in het raam van de openbare 
aanbestedingen uitgeschreven door het 
Ministerie van Openbare werken en om
dat hij zich er toe verbonden heeft zich 
niet in te laten met private architecten
opclrachten, verbintenis waarvan de· 
beslissing aan verweerder alde geeft, 
hoewel de inschrijving op de tabel van 
de Orde of op een lij st van stagiairs 
nochtans de toelating insluit het beroep 
van architect uit te oefenen overeen
komstig de voorschriften van de plichten
leer die het beroep betreffen en dus vol
ledig zelfstanclig, zonder dat deze uit-
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6efening kan worden begrensd tot een 
bepaalde clienteel, waaruit volgt dat, 
door tot de handhaving van verweerder, 
als zelfstandige architect, op de tabel 
van de Orde te besluiten omdat hij enkel 
als dusdanig optreedt in het raam van 
openbare aanbestedingen en zich ver
bindt zich niet in te Iaten met private 
architectenopdrachten, de beslissing 
enerzijds door een tegenstrijdigheid is 
aangetast, welke gelijkstaat met een ont
breken van gronden, en andei:zijds de 
gevolgen van de inschrijving op de tabel 
:van de Orde miskent (schending van aile 
aangehaalde wetsbepalingen) : 

Overwegende dat de beslissing, na 
vastgesteld te hebben dat verweerder als 
zelfstandig architect optreedt in het 
raam van openbare wedstrijdaanbeste
dingen als ontwerper van de plannen en 
als bezoldigde van een aannemersbedrijf, 
beslist dat, wegens de omstandigheid dat 
verweerder enkel voor de opdrachten 
die in het raam vallen van voormelde 
openbare aanbestedingen als zelfstandig 
architect optreedt, er te zijnen laste geen 
tekortkoming aan deontologische normen 
in aanmerking kan worden genomen ; 

Overwegende dat, krachtens artikel 6 
van de wet van 20 februari 1939 op de 
bescherming van de titel en van het 

· beroep van a;rchitect, het uitoefenen van 
het beroep van architect onverenigbaar 
is met dat van aannemer van openbare 
of prive werken ; 
• Dat de wetgever door deze onverenig
baarheid, en zulks in het belang zowel 
van het beroep van architect als van de 
meesters van de werken, het ontwerpen 
van en het toezicht op het werk enerzijds 
en de uitvoering ervan anderzijds heeft 
willen van ellmar losmaken ; 

Dat uit voormelde vaststellingen van 
de beslissing blijkt dat ten deze het ont
werpen van het werk en de uitvoering · 
ervan niet van elkaar gescheiden zijn ; 

Overwegende dat het verweer luidens 
hetwelk de werkgever van verweerder 
geen aannemer is maar een fabrikant van 
bouwelementen die meedoet aan een 
studiegroep waaraan ook een aannemer 
'deelneemt die inschrijft, door de beslis
sing tegengesproken wordt, nu zij vast
stelt dat de aanbesteding aan voormelde 
werkgever worclt toegezegd ; 

Overwegende derhalve clat de beslissing 
h aar dispositief door voormelde gronden 
niet wettelijk rechtvaardigt ; 

Om die redenen, vernietigt de bestre
den beslissing ; beveelt dat van dit arrest 

CASSA'l'!E, 1974. - 32 

melding zal worden gemaakt op de kant 
van de vernietigde beslissing ; houdt de 
kosten aan opdat erover door de feiten
rechter zou worden beslist ; verwijst de 
zaak naar de anders samengestelde Raad 
van beroep met het N eclerlands als voer
taal van .de Orde van architecten . 

3 mei 1974.- 1e kamer.- Voo1·zitte1·, 
Ridder Rutsaert, voorzitter. - Ve1·slag
gevm·, de H. Gerniers. - Gelijkluidende 
conclusie, de H. Ganshof van der Meersch, 
procureur-generaal. - Pleite1·s, de HH. 
Ansiaux en Houtekier. 

2e KAMER.- 6 mei 1974. 

1 o VOORZIENING IN CASSATIE. 
PERSONEN BEVOEGD OM ZICH IN CAS· 
SATIE TE VOORZIEN OF TEGEN WIE EEN 
CASSATIEBEROEP KAN WORDEN INGE· 
STELD. - STRAFZAKEN. - VOORZIE· 
NING VAN EEN BURGERLIJKE PARTIJ 
TEGEN EEN ANDERE BURGERLIJKE 
PARTIJ.- GEEN GEDING TUSSEN DEZE 
PARTIJEN OF VEROORDELING VAN DE 
EERSTE TEN VOORDELE VAN DE ANDERE. 
- NIET ONTVANKELIJKE VOORZIENING. 

2° VOORZIENING IN CASSATIE. -
AFSTAND. - STRAFZAKEN. - VOOR· 
ZIENING VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ 
TEGEN DE BESLISSING OP HAAR RECHTS· 
VORDERING. - AFSTAND GEGROND OP 
DE ENKELE REDEN DAT DEZE BESLIS· 
SING GEEN EINDBESLISSING IS IN DE 
ZIN VAN ARTIKEL 416 VAN HET WET· 
BOEK VAN STRAFVORDERING. - AF
STAND DIE NIET ALS EEN BERUSTING 
KAN WORDEN UITGELEGD.- GEVOLG. 

3° HUWELIJKSCONTRACT.- WET· 
TELIJKE GEMEENSCHAP. - ECHTGE· 
NOOT DIE PERSOONLIJKE SCHULDEISER 
IS VAN DE ANDERE. - MAG VOOR DE 
ONTBINDING VAN DE GEMEENSCHAP 
BETALING VORDEREN VAN ZIJN SCHULD · 
VORDERING OP DE PERSOONLIJKE GOE· 
DEREN VAN DE ECHTGENOOT·SCHULDE· 
NAAR. 

1° Niet ontvankelijk is de voo1·ziening van 
een bu1·gm·lijke pa1·tij tegen een ande1·e 
bu1·gm·li,ike pa1·tij waa1·tegen zij voo1· de 
jeitem·echte1· geen geding had aangegaan 
en ten wie1' voo1·dele de best·reden beslis-
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s~ng geen ve?'OO?'deling van de eisende 
pa1·tij ~titsp1·eelet ( l). 

2° W annee1· de bu1·ge1'lijlee pa1·tij zich in 
cassatie heeft voo1·zien tegen de beslissing 
op ham· ?'echtsvorde?·ing en ve1·volgens 
van haa1· voo1·ziening . ajstand heejt ge
clam~ om de enleele 1·eden dat deze · be
slissing geen eindbeslissing is, in cle 
zin van m·tileel 416 van het W etboele van 
st?·ajvo?·de?·ing, lean deze ajstand niet als. 
een bentsting wo1·den ge~nte?]J?'eteerd en 
wm·clt hij clam· het Hoj niet gedec1·etee1·d, 
als het Hoj vaststelt clat cleze beslissing 
een eindbeslissing is (2). 

3° Hoewel hticlens m·tileel 1478 van het 
B~t1·ge1'lijle Wetboele een van cle echt
genoten, na het volt1·eleleen van de vm·de
ling, persoonlijlc sch~tldeise1· is van cle 
ande1·e, zijn sclmldvo1·de?·ing vm·haalt 
op het aandeel dat de ande1·e echtgenoot 
in de gemeenschap is te be~wt gevallen 
of op diens JJe?·soonlijke goederen, volgt 
claa?'~tit niet dat de echtgenoot-sclmld
eise?' tevo1·en cle betaling e1·van niet lean 
vo?·cle1·en OJJ de JJe?·soonlij lee goecleren 
van de echtgenoot-sch~tldenam· ( 3). 

( GEllffiENSCHAPPELIJKE 
VERZEKERINGSKAS 

« LA BELGIQUE INDUSTRIELLE », 
T. RONCHAINE . ) 

ARREST (ve1·taling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op ll oktober 1973 in hager 
beroep gewezen door de Correctionele 
Rechtbank te Luik ; 

Overwegende dat de voorziening be
perkt blijft tot de civielrechtelijke be
schikkingen van het vonnis gewezen in 
zake Ronchaine, beklaagde en burger
lijke partij ; 

I. In zoverre de voorziening gericht is 
tegen de beslissing op de civielrechtelijke 
vordering die door verweerder is inge
steld tegen een medebeklaagde : 

(1) Cass., 7 november 1972 en 26 maart 1973 
(A1·r . cass., 1973, blz. 227 en 743). 

(2) Cass., 20 december 1971 (An·. cass., 
1972, blz. 382); raadpl. cass., 9 en 30 april 
1974, sttpm, blz. 877 en 955 . 

{3) DE PAGE, T1·. el. de d1· . civ. belge, 1949, 
cl. X, 1ste bd., blz. 824-825, nr. i017 ; KLUYS

KENS, Beginselen van btt1'g. 1·echt, 1950, cl. VIII, 
blz. 389, m·. 266; LAURENT, T1·. de d1•. civ., 
1876, d. XXII, blz. 569 tot 571, nr. 545 ; 
Ju1·isclasseu1' pb·iodique, art. 1478 van het 

Overwegende dat de beslissing voor 
eiseres geen grief oplevert ; 

Dat de voorziening desbetreffencl niet 
ontvankelijk is; 

II. In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de beslissing op de civielrech
telijke vordering die door eiseres tegen 
verweerder, beklaagde, is ingesteld : 

Overwegende dat eiseres voor de cor
rectionele rechtbank aan verweerder de 
terugbetaling van 220.108 frank heeft 
gevorderd, welk bedrag de uitbetA,lingen 
vertegenwoordigt, die zij als verzekeraar
arbeidsongevallen ten gunste van ver
weerders echtgenote heeft verricht; 

Betreffende de ontvankelijkheid van 
de voorziening en de afstand van het 
geding: 

Overwegende dat eiseres bij akte op 
ll januari 1974 opgemaakt en op dezelfde 
datmn op de griffie van het Hof neerge
legd met voorbehoud dat zij haar voor
ziening opnieuw zal instellen nadat op 
voormelde rechtsvordering definitief uit
spraak zal worden gedaan, van haar 
voorziening afstand heeft gedaan voor 
zover zij gericht is tegen de beslissing op 
haar civielrechtelijke vorclering tegen 
verweerder, enkel en aileen op grand dat 
het vonnis clienaangaande geen eind
vonnis is in de zin van artikel 416 van 
het W etboek van. strafvorclering ; 

Overwegende dat, na te hebben vast
gesteld enerzijds dater een vordering tot 
echtscheiding tussen verweerder en zijn 
echtgenote, Marie Geurts, was ingediend 
en anderzijds dat eiseres in de rechten 
van laatstgenoemde is getreden, het 
bestreden vonnis " de rechtsvordering 
van ( eiseres), voor zover zij betrekking 
heeft op de periode tijdens welke er tus-

. sen de echtgenoten Ronchaine-Geurts 
gemeenschap van goederen bestaat, on
gegrond verklaart en de uitspraak over 
clie rechtsvordering aanhoudt, voor zover 
zij betrekking heeft op de periode na de 
ontbinding van de gemeenschap, zo zij 

Burgerlijk Wetboek, nrs. 17 tot 24 ; PLANIOL, 
T1·. de d1·. civ., 1959, d. IV, blz. 337-338, 
m·. 1017. Cont?·a: Rep. pmt. d1·. belge, v" Con
t?·at de mm·iage, m·. 823; AUBRY en RAU, D1·. 
civ. j1· . , 1949, d. VIII, blz. 195 tot 198, § 512; 
vgl. BAUDRY-LACANTINERIE, T1· . cle d1·. civ., 
1906, d. XVI, blz. 729 tot 740, nrs. 791 tot 802; 
COLIN en CAPITANT, Cou1·s el. de cl1·. civ. fr., 
1950, d. III, blz. 310, nr. 560; JossERAND, 
Cou1·s de d1·. civ. j1·., 1930, d. III, blz. 194, 
ru·. 3(i5 . 
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wordt ontbonden », en « (eiseres) veroor
deelt in de kosten van haar rechtsvor
dering in beide instanties » ; 

D at aldus, na te hebben verklaard dat 
opnieuw uitspraak zal kunnen worden 
gedaan, wanneer de gemeenschap tussen 
de echtgenoten Ronchaine-Geurts zou 
worden ontbonden, de rechter zegt dat 
in de huidige stand van zaken de rechts
vordering van eiseres niet gegrond is 
en daarmee zijn rechtsmacht met 
betrekking tot de civielrechtelijke vor
dering, die bij hem door eiseres aanhan
gig werd gemaakt, uitgeput is ; 

Dat dientengevolge die beslissing defi
nitief blijkt in de zin van artikel 416 van 
het W etboek van strafvordering en hier
tegen wettelijk een voorziening kon 
worden ingesteld ; 

Dat er derhalve geen grand is om de 
afstand van de voorziening dienaangaan
de te decreteren, vermits blijkt dat die 
afstand door dwaling is aangetast en niet 
mag worden ge'interpreteerd als een 
berusting in die beslissing ; 

Op de voorziening : 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 3, 4 van de wet van 
17 april 1878 houdende de voorafgaande 
titel van het Wetboek van strafvordering, 
1319, 1320, 1322, 1382, 1383, 1409, 2°, 
1424 van het Burgerlijk Wetboek, 7 van 
de hypotheekwet van 16 december 1851, 
22 van de wet van 11 juni 1874 betreffen
de de verzekeringen, 4 7 van (le arbeids
ongevallenwet van 10 april 1971 en 97 
van de Grondwet, 

do01·dat het vonnis, na te hebben 
aangenomen dat eiseres, verzekeraar
ongevallen, in de rechten van Geurts is 
getreden en dat, zo laatstgenoemde ont
vankelijk is om zich tegenover haar 
echtgenoot burgerlijke partij te stellen, 
de verzekeraar-arbeidsongevallen zulks 
eveneens is, de civielrechtelijke vordering 
van eiseres tegen Ronchaine, voor zover 
zij betrekking heeft op de periode tijdens 
welke er tussen de echtgenoten Ron
chaine-Geurts gemeenschap van goederen 
bestaat, echter ongegrond verklaart, op 
grand dat eiseres in werkelijld1eid op dit 
ogenblik tegen de gemeenschap van de 
echtgenoten Ronchaine-Geurts optreedt 
en a ldus onverdeelde goederen van haar 
verzekerde zijn bedoeld, wat strijdig is 
met het begrip van verzekering zelf, en 
dat niet kan worden aangenomen dat de 
verzekeraar aldus onrechtstreeks van .de 
verzekerde de vergoedingen zou kunnen 
terug krijgen die. hij haar heeft uitbe
taald, 

tm·wijl, zoals het beroepen vonnis vast
stelt en immers blijkt uit de conclusie 
van eiseres voor de politierechtbank en 
de correctionele rechtbank alsmede uit 
de processen-verbaal van de terecht
zittingen van de politierechtbank van 
11 januari en 22 maart 1973, van welke 
stuldren het vonnis de inhoud miskent, de 
rechtsvordering van eiseres, die als ver
zekeraar-arbeidsongevallen in de rechten 
van Geurts is getreden, enkel en alleen 
gericht is tegen Ronchaine, luidens de 
uitspraak voor het kwestieus ongeval 
aansprakelijk verklaard, en niet tegen 
de gemeenschap van de echtgenoten 
Ronchaine-Geurts, 

en terwijl, indien de tegen Ronchaine 
gevorderde veroordeling zou worden uit 
gesproken, deze een persoonlijke schuld 
van hem zou opleveren, die op zijn eigen 
goederen zou kunnen worden ingevor
derd: 

Overwegende enerzijds clat eiseres, ver
zekeraar-arbeidsongevallen, haar rechts
vordering enkel en alleen tegen verweer
cler heeft ingesteld; clat zij anderzijcls 
in de rechten was getreclen die de 
echtgenote van verweerder bezat tegen 
hem, nadat hij aansprakelijk werd 
gesteld voor de schade die aan zijn echt
genote door het kwestieus ongeval werd 
veroorzaakt ; 

Overwegende dat, hoewel krachtens 
artikel 1478 van het Burgerlijk Wetboek 
een van beide echtgenoten, die persoon
lijk schuldeiser is van de andere, na het 
voltrekken van de verdeling, zijn schuld
vordering verhaalt op het aandeel dat de 
andere echtgenoot in de gemeenschap 
is te beurt gevallen of op diens persoon
lijke goederen, daaruit niet volgt dat de 
echtgenoot-schuldeiser tevoren de beta
ling ervan niet kan vorderen op de per
soonlijke goederen van de echtgenoot
schuldenaar ; 

Overwegende derhalve dat, door de 
rechtsvordering van eiseres thans on
gegrond te ·verldaren, . op grand dat de 
gemeenschap tussen verweerder en zijn 
echtgenote niet ontbonden is,. het bestre
den vonnis · zijn beslissing niet wettelijk 
rechtvaardigt ; 

Dat het' middel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den :vonnis, voor zover het uitspraak doet 
op de rechtsvor<ilering van eiseres tegen 
verweerder; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de kant 
van ·de gedeeltelijk 1vernietigde beslis
Eling; veroordeelt verw.ee~·der in de kos
ten; verwijst de aldus beperkte zaak 
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naar de Correctionele Rechtbank te Hoei, 
zitting houdend in hoger beroep. 

6 mei 1974. - 2e kamer. - Voo1·zitte1·, 
de H. Louveaux, eerste voorzitter. -
Vm·slaggeve1·, de H. Legros. - Gelijk
lttidende conclttsie, de H. Velu, advocaat
generaal. 

2e KAMER. - 6 mei 197 4. 

l 0 GERECHTSKOSTEN. - STRAFZA· 
KEN.- STRAFVORDERING. -HOGER 
BEROEP VAN HET OPENBAAR MINISTERIE 
ALLEEN. - BEVESTIGING VAN DE 
BEROEPEN BESLISSING. - VEROORDE· 
LING VAN DE BEKLAAGDE IN DE KOSTEN 
VAN HOGER BEROEP. - 0NWETTELIJK· 
HElD. 

2° VOORZIENING IN CASSATIE . -
PERSONEN BEVOEGD OM ZICH IN CAS · 
SATIE TE VOORZIEN. - STRAFZAKEN. 
BURGERLIJKE REOHTSVORDERING. -
BESLISSING WELKE AAN DE BURGER· 
LIJKE PARTIJ HAAR REOHTSVORDERING 
ONTZEGT. - CASSATIEBEROEP VAN DE 
BEKLAAGDE NIET ONTVA:!o.TKELIJK. 

3° VOORZIENING IN CASSATIE. 
VORM. - STRAFZAKEN. - BURGER· 
REOHTELIJK AANSPRAKELIJKE P ARTIJ, 
EISERES. - VOORZIENING NIET BETE· 
KEND. - NIET·ONTVANKELIJKHEID. 

4° CASSATIE. - 0MVANG. - STRAF· 
ZAKEN.- CASSATIE VAN DE BESLISSING 
TOT VEROORDELING VAN DE BEKLAA,GDE 
IN DE KOSTEN VAN DE STRAFVORDE· 
RING. - GEEN OASSATIEBEROEP OF 
ONREGELMATIG OASSATIEBEROEP VAN 
DE BURGERREOHTELIJK AANSPRAKE · 
LIJKE P ARTIJ . - BESLISSING W 4-ARBIJ 
DEZE PARTIJ VOOR DE VEROORDELING 
IN DE KOSTEN BURGERREOHTELIJK 
AANSPRAKELIJK WORDT VERKLAARD 
HEEFT GEEN BESTAANSREDEN MEER, 
ZELFS INDIEN DE OASSATIE OVER EEN 
MIDDEL VAN AMBTSWEGE WORDT UIT· 

GESPROKEN. 

5° GERECHTSKOSTEN. - VOORZIE· 
NING IN OASSATIE.- STRAFZAKEN.
BESLISSING TOT VEROORDELING VER· 
NIETIGD OP DE VOORZIENING VAN DE 
BEKLAAGDE. - BESLISSING WAARBIJ 
EEN P ARTIJ BURGERREOHTELIJK AAN • 
SPRAKELIJK WORDT VERKLAARD VOOR 
DEZE VEROORDELING, ZONDER BE· 
STAANSREDEN. - 0NREGELMATIG CAS· 
SATIEBEROEP VAN DEZE P ARTIJ. -
KOSTEN ERVAN TEN L ASTE VAN DEZE 

PARTIJ. 

1° W annee1· op het hager beroep van het 
openbaa1· ministe1·ie alleen, de 1·erhter 
in hogm· bm·oep de beslissing van de . 
ee1·ste 1"echte1· bevestigt, mogen de lcosten 
van hoge1· be1·oep, zelfs niet ten dele, 
ten laste van de belclaagcle worden . 
gelegcl (1). (Art. 3, l id 1, wet van 1 juni 
1849). 

2° Niet ontvanlcelijk, wegens het ontb1·elcen 
van belang, is het cassatieberoep van cle 
belclaagrle tegen een beslissing wellce aan 
de btt1"ge1"lijlce partij haa1·1·echtsvonlering 
ontzegt (2). 

3° Niet ontvanlcelijk is de voorziening van 
een bu1·ge1'1'echtelijk aansJJmlcelijlce ·JJa?· · 
tij, clie niet is· betekencl aan cle pa1·tij 
tegen wie z~i is ge1·icht (3). (Ar·t. 418 Sv.) 

4° ·w annee1· cle beslissing tot ve1·oo1·deling 
van de belclaagde in cle lcosten van de 
stmfvO?'cle?'ing ve1·nietigd wonlt op cle 
voo1·ziening van cle beklaagde en de 
bwrge1Techtelijlc aanspmlcelijlce pa1·tij 
zich niet of zich om·egelmatig in cassatie 
!weft voo1·zien, vm·liest de beslissing, 
waa1·bij deze pa1·tij btwgen·echtelijk 
aansp1·alcelijlc w01·dt ve1·klaa1·d voo1· deze 
ve1·oordeling, haa1· bestaans1·eden, zelfs 
inclien de ventietiging ove1· een middel 
van ambtswege w01·dt ttitgesp1·oken (4). 

5° Hoewel de beslissing waa1·bij een pa1·tij 
bjt?·ge1"1"echtelijk aanspmlcelijk w01·dt vm·
lclam·d voo1· een ve?'001"rlP-ling haa1· be
staans?·eclen verliest ten gevolge van de 
ve1·nietiging, op de voo?'Ziening van cle 
beklaagde, van cle ve1·oordelencle be8lis
sing, blijven de kosten van de voo1·ziening 
van cle pm·tij die btt1·ge1Techtelijlc aan
sp?·akel·ijlc is vm·lclaard te ha1·en laste, 
indien zij zich omegelmatig in cassatie 
heeft voo1·zien, met name inrlien zij 
haa1· voo?"Ziening niet heejt betekencl aan 
de pm·tij tegen wie zij was ge1·icht (7). 

(DESICS EN POLEUR, T. THOMAES 
ENTHffiY.) 

I ' 
ARREST (ve1·taling). 

RET HOF ; - Gelet op het bestredeil · 

(1) Cass., 26 maart 1974, sup1·a, blz. 823. 
(2) Raadpl. cass., 14 november 1972 (Arr . . ,, 

cass., 1973, b lz. 262). 
(3) Cass., 6 november 1973, .s~'pra, blz. 270. 
(4) en (5) Cass., 21 maart 1972 (A1-r. casfi..,· 

1972, blz. 695),; raadpl. cass., 22 januari 1974, 
supra, blz. 565. ' · 
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vonnis, op 7 november 1973 in hager 
beroep gewezen door de Correctionele 
Rechtbank te Aarlen ; 

A. Op de voorziening van Desics, 
beldaagde: 

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

Over het middel ambtshalve afgeleid 
uit de schending van artikel3 van de wet 
van 1 juni 1849 op de herziening van het 
tarief in strafzaken : 

Overwegende dat het vonnis, op het 
hoger beroep van het openbaar minis
terie aileen, het beroepen vonnis beves
tigt ; dat het echter eiser Desics veroor
deelt in de kosten van de beide instanties 
met uitsluiting van de kosten van ver
volging tegen Thiry die ten laste van de 
Staat blijven ; 

Overwegende dat luidens de in het 
middel vermelde wetsbepaling de kosten 
van hoger beroep niet ten laste van de 
veroordeelde worden gelegd, indien het 
vonnis wordt bevestigd op het hoger 
beroep van het openbaar ministerie 
aileen; 

Dat het vonnis dus dienaangaande de 
in het middel vermelde wetsbepaling 
heeft geschonden ; 

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

II. In zoverre de voorziening gericht is 
tegen de beslissing op de civielrechtelijke 
vordering die door verweerder Thiry 
tegen eiser is gericht ; 

Overwegende dat eiser er geen belang 
bij heeft cassa.tieberoep in te steilen 
tegen de beslissing op de civielrechtelijke 
vordering, die door verweerder werd in
gesteld en die bij bevestiging van het 
beroepen vonnis ongegrond wordt ver
klaard; 

III. In zoverre de voorziening gericht 
is tegen ·de beslissing op de civielrechte
lijke vordering die door verweerder 
Thomaes tegen eiser is gericht 

Overwegende dat eiser geen enkel 
middel aanvoert; 

B. Op de voorziening van Poleur, 
civielrechtelijk aansprakelijke partij : 

O~erwegende dat uit de stukken waar-

op 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 ; 

Overwegende echter dat, met betrek
king tot de veroordeling in de kosten van 
de strafvordering van beide instanties, 
tengevolge van de vernietiging van de 
tegen eiser Desics uitgesproken beslissing 
de verldaring dat de eiser Poleur civiel
rechtelijk aansprakelijk is voor de ten 
laste van Desics gelegde kosten geen 
reden van bestaan meer oplevert ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den vonnis, voor zover het eiser Desics 
veroordeelt in de kosten van de straf
vordering van beide instanties ; verwerpt 
de voorziening van Desics voor het overi
ge ; verwerpt de voorziening van Poleur ; 
zegt echter dat de verldaring, volgens 
welke die eiser civielrechtelijk aanspra
kelijk is voor de ten laste van Desics 
gelegde kosten, geen reden van bestaan 
oplevert ; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de kant 
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing; 
vflroordeelt eiser Desics in tweederde van 
de kosten van zijn voorziening ; laat de 
overige kosten ten laste van de Staat ; 
veroordeelt eiser Poleur in de kosten van 
zijn voorziening ; verwijst de aldus be
perkte zaak naar de Correctionele Recht
bank te N eufchateau, zitting houdend in 
hager beroep. 

6 mei 1974.- 2e kamer.- Voo?·zitte?', 
de H. Louveaux, eerste voorzitter. -
Ve1·slaggeve1', Baron Richard. - Gelijk
luidende conclusie, de H. Velu, advo
caat-generaal. 

ze KAMER . - 6 mei 1974. 

1o REDENEN VAN 'DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. - ' STRAFZAKEN.-
00NCLUSIE. - BESLISSING DIE DE 
FEITELIJKE GEGEVENS 'WAAROP ZIJ IS 
GEGROND NAUWKEuRIG VERMELDT. -
BESLISSING DIE ALDUS ·ANTWOORDT OP 
DE CONCLUSIE WAARIN ANDERE OF 
HIERMEE STRIJDIGE FEITELIJKE GEGE· 
VENS WORDEN UITEENGEZET. ·- RE
GELMATIG GEMOTIVEERDE . BESLISSING. 

zo REDENEN 'vAN DE, VONNISSE}If 
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EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.
!N CONCLUSIE VOORGEDRAGEN vER
WEER DAT TER ZAKE NIET MEER DIE
NEND IS WEGENS DE VASTSTELLINGEN 
VAN DE RECHTER.- GEEN VERPLICH
TING MEER VOOR DE RECHTER HIEROP 
TE ANTWOORDEN. 

3° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.
CONCLUSIE TEN BETOGE DAT DE BE
KLAAGDE DIE WERD VERVOLGD OM TE 
HEBBEN GEWEIGERD ZICH TE ONDER
WERPEN AAN DE VOLKSTELLINGSFOR
MALITEITEN, GEHANDELD HAD ONDER 
INVLOED VAN EEN ONWEERSTAANBARE 
MACHT.- BESLISSING DAT DE BEWEEG
REDEN VAN HET MISDRIJF VAN P OLI
TIEKE .&ARD WAS EN DAT BIJ DE BEOOR
DELING VAN DE STRAF DAARlVIEE REKE
NING llfOEST WORDEN GEHOUDEN. -
!MPLICIET ANTWOORD. 

40 MISDRIJF. - RECHTVAARDIGINGS
GROND.- CoNCLUSIE TEN BETOGE DAT 
DE BEKLAAGDE DIE VERVOLGD WORDT 
OM TE HEBBEN GEWEIGERD ZICH TE 
ONDERWERPEN AAN DE VOLKSTELLINGS 
FORMALITEITEN, GEHANDELD HAD ON
DER INVLOED VAN EEN ONWEERSTAAN
BARE MACHT. - BESLISSING DAT DE 
BEWEEGREDEN VAN HET MISDRIJF VAN 
POLITIEKE AARD WAS EN DAT BIJ DE 
BEOORDELING VAN DE STRAF DAARMEE 
REKENING MOEST WORDEN GEHOUDEN. 
- lMPLICIET ANTWOORD. 

5o VOLKSTELLING. ALGElVIENE 
VOLKSTELLING EN NIJVERHEIDS- EN 
HANDELSTELLING. - KONINKLIJK BE
SLUIT VAN 5 AUGUSTUS 1970. - WEI
GERING ZICH TE ONDERWERPEN AAN DE 
VOLKSTELLINGSFORMALITEITEN. 
00NCLUSIE TEN BETOGE DAT DE BE
KLAAGDE GEHANDELD HAD ONDER IN
VLOED VAN EEN ONWEERSTAANBARE 
MACHT. - BESLISSING DAT DE BEWEEG
REDEN VAN HET MISDRIJF VAN POLI
TIEKE AARD WAS EN DAT BIJ DE BEOOR
DELING VAN DE STRAF DAARMEE REKE
NING MOEST WORDEN GEHOUDEN. ~ 
lMPLICIET ANTWOORD. 

6o SOEVEREINE BEOORDELING 
DOOR DE FEITENRECHTER. -
STRAFZAKEN. - NooDzAAK OF GE
PASTHEID VAN EEN ONDERZOEKSMAAT
REGEL.- SOEVEREINE BEOORDELING. 

1 o Regel1iiatig gemotiveeTd is de beslissing 
· die· de.· feitelijlce gegevens waa1·op z~i _is 

geg1·oncl, nattwlcetwig ve1·melclf en aldtts 

antwooTdt op de conclttsie wam·in andeTe 
of hie1·mee st1·ijdige gegevens wo1·den 
uiteengezet (1). (Art . 97 Grondwet.) 

2° De 1'echte1· is niet ve?'JJlicht andm·s te 
antwoo1·den op een in conclttsie voo1·ge
d1·agen ve1·wee1· dat te1· zalce niet mee1· 
dienend is wegens de vaststellingen. van 
zijn beslissing (2). 

3°, 4° en 5°. De conclusie ten betoge dat 
de belclaagde die wo1·clt vm·volgd om te 
hebben geweigenl zich te onde?'We?'JJen 
aan de tellingsfonnaliteiten, gehandeld 
had onde1· invloecl van een onwee1·staan
ba1·e macht, wo1·dt passencl beantwoonl 
dooT de beslissing clat de beweegTeden 
van het misd1·ijf van politielce am·d was 
en dat bij de beoonleling van de stmf 
daa1·mee moest 1·ekening gehouden W01' 
den . 

6° De feitem·echte?' beom·deelt soeve1·ein 
de noodzaak of de gepastheid van eeri 
onde1·zoelcsmaat1'egel en onde1· mem· van 
het ve1'1wo1· van getttigen te1· te?·echt 
zitting (3). 

(LECOl\fi'TE) . 

ARREST (vm·taling). 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 29 novembe r 1973 in hoger 
beroep op verwij zing gewezen door de 
Correctionel e Rechtbank te Hoei ; 

Gelet op het arrest van 2 april 1973 
van het Hof; 

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

dom·dat, om zijn beschikkend gedeelte 
te rechtvaardigen, het bestreden vonnis 
zich ertoe beperkt tot het beantwoorden 
van het middel dat in hoofdorde bij in 
hoger beroe p voor de Correctionele 
Rechtbank te Hoe i regelmatig neerge
legde conclusie door eiser werd aange
voercl en dat werd afgeleid uit de politieke 
aarcl van de telastl egging, door te steunen 
op verschille nde overwegingen, waaruit 
« blijkt dat de ten laste van beklaagde 
(thans eiser) gelegde feiten een gemeen
rechtel ijk misclrijf opleveren, dat onder 
de toepassing van de artikelen 22 en 23 

(1) Cass., 25 m aart en 30 april1974, sttp1'a., 
blz. 811 en 954. 

(2) Cass., 2 april 1974, sup1·a, blz. 846 . 
(3) Cass., 8 januari 1974, sup1·a, blz, "till. 
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van de wet van 4 juli 1962 valt », zonder 
te antwoorden op de middelen van de t er 
openbare terechtzitting van d e Correc
tioi).ele Rechtbank te Hoei van 4 oktober 
1973 regelmatig n eergelegde conclusie van 
eiser, die uitdrukkelijk verwees naar de 
voor geheel overgenomen geachte con
clusie die hij had neergelegd t er t erecht
zitting van 24 mei 1972 van de Correc
tionele Rechtbank te Luik en waarin hij 
subsidiair aanvoerde dat de t elastlegging 
niet bewezen was, op grond dat d e be
bestanddelen ervan niet aanwezig zijn, 
en, m eer subsidiair, op grond dat hij een 
rechtvaardigingsgrond in artikel 71 van 
het Strafwetboek vond, en m eer subsi
diair nog, dat « de uitspraak diende 
te worden aangehouden en de verschij
ning als getuige van de heer J ean Van 
Ryn moest worden bevolen behoudens 
vervolging van de betrokken e door de 
Procureur des Konings », 

tenvijl, om m et redenen te zijn omkleed, 
de rechterlijke beslissinge'n een antwoord 
moeten gev en op alle middelen en excep
ties die bij r egelmatig neergelegd e con
clusie zijn aangevoerd : 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat eiser vervolgd werd 
om t e hebben nagelaten de inlichtingen 
te verstrekken omtrent de personen die 
deel uitmaakten van zijn gezin, welke 
werden gevraagd m et h et oog op de 
nijverh eids- en d e handelstelling die werd · 
georganii?eerd bij koninklijk besluit van 
5 augustus 1970 betreffende d e algemen e 
volkstelling en de nijverheicls- en han
delstelling op 31 december 1970; 

Overwegende dat uit h et bestreden 
vonnis en uit e isers conclusie zelf blijkt 
dat deze heeft geweigerd elke inlichting 
te verstrekken, waarom werd verzocht 
met het oog op die nijverheids - en han
delstelling ; 

Overwegende dat artikel 20 van h et 
koninklijk besluit van 5 augustus 1970 
de telplichtigen straft, die niet nauw 
keurig en volledig elke der gevraagde 
inlichtingen v erstrekken en dus met name 
de t elplichtige die absoluut weigert hierop 
te antwoorden ; 

Overwegende dat, nu de rechter de 
aanwezigheid van aile bestanddelen v an 
het misdrijf h eeft vastgesteld, hij geen 
antwoord moest geven op de in h et middel 
vermelde conclusie, die hetzij strijdige 
feitelijke elementen uiteenzette, h etzij 
hetrekking had op aan het misdrijf zelf 
vreemde overwegingen ; 

W at het tweede onderdeel betreft : 

Ov~_rwegende dat, door erop te wijzen 
en erzlJds clat « de weigering van de 
beklaagde (thans eiser) om aan de telling 
te voldoen, in zijn geest aan een bezorgd
heid van politieke aard beantwoordt , 
en anderzijds dat « bij de b eoordeling 
van de straf rekening moet worden ge
houden met de voorzeker achtenswaar
dige gevoelens die de beklaagd e hebben 
bezield », h et vonnis een p assend ant
woordt geeft op d e conclusie waarin eiser 
aanvoerde d at hij had gehandeld onder 
invloed van een onweerstaanb are macht; 

W at het derde onderdeel betreft ; 

Overwegende dat, door te beslissen, op 
grond van d e gegevens waarop het vvijst 
en zonder de door eiser aangevoerde 
rechtvaardigingsgrond aan te nemen, d at 
de telastlegging bewezen is, h et vonnis 
impliciet doch zeker vaststelt dat de door 
eiser gevorderde onderzoeksmaatregel in 
de stand van de zaak overbodig blijkt; 

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 n ageleefd en 
dat de beslissing overeenkomstig de wet 
IS ; ' 

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

6 m ei 1974. - 2• kamer.- Voo1·zitte1· 
de H. Louveaux , eerst e voorzitter. ~ 
Ve1·slaggevm·, de H. L egros . - Gelijkhti
dende conclusie, de H. Velu, advocaat
generaal. - Pleite1· , de H. D assesse. 

2" KAMER. - 6 mei 1974. 

VOORZIENING IN CASSATIE. 
STRAFZAKEN. - VOORZIENING NAMENS 
EEN OVERLEDENE INGESTELD.- NIET
ONTV ANKELIJKHEID. 

Niet ontvanlcelijk is de voo1·ziening welke 
in st?·ajzaken namens een ove?"ledene is 
ingesteld ( 1). 

(1) Cass., 11 m aart 1974, sup1·a, blz. 753; 
raadpl. cass., 18 maart 1974 en noot 1, 
sup1·a, blz. 793 . 
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(LECOCQ.) 

ARREST (ve1·taling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 29 november 1973 in hoger 
beroep op verwijzing gewezen door de 
Correctionele Rechtbank te Hoei ; 

Gelet op het arrest van het Hof van 
2 april 1973 (1); · 

Overwegende dat uit de fotocopie van 
de akte die door de ambtenaar van de 
burgerlijke stand van de stad Luik werd 
opgemaakt en door hem eensluidend werd 
verldaard, blijkt dat Rene Lecocq in die 
stad op 8 september 1973 overleden is ; 

Dat uit de stukken, waarop het Hof 
vermag acht te slaan, blijkt dat het over
lijden is overkomen tijdens het onderzoek 
van de zaak in boger beroep ; 

Overwegende dat, overeenkomstig ar
tikel 20 van de wet van 17 april 1878, de 
strafvordering, die tegen Lecocq werd 
ingesteld, vervallen is door diens over-
lijden; . 

Dat de voorziening derhalve niet ont
vankelijk is ; 

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

6 mei 1974. - 2e kamer.- Voo1·zitte1·, 
de H. Louveaux, eerste voorzitter. -
Vm·slaggeveT, de H. Legros. - Gelijk
luidende concl~tsie, de H. Velu, advocaat
generaal. 

2e KAMER. 6 mei 1974. 

1 o VOORZIENING IN CAS SA TIE. 
PERSONEN BEVOEGD OM ZICH IN CAS
SATIE TE VOORZIEN.- STRAFZAKEN. 
VRIJSPRAAJL - VooRziENING VAN DE 
BEKLAAGDE. - NIET-ONTVANKELIJK
HEID. 

(1) Raadpl. cass., 2 april 1972 (A1'1', cass., 
1972, blz. 770). 

(2) Cass., 8 oktober 1973, SUJJ?"a, biz. 149. 
(3) Raadpl. cass., 12 februari 1912 (Bull. 

en PAsrc., 1912, I, 115), 3 augustus 1917 
· (ibid., ' 1917, I, 326) en noot 3, get. P. L., 
12 februari 1935 (ibid., 1935, I, 154), 10 juli 
1950 (ibid., 1950, I, 826) en noot 1, 10 mei 1954 

20 HOGER BEROEP. - STRAFZAKEN. 
- EENSTEMMIGHEID - BEKLAAGDE 
DOOR DE EERSTE RECHTER VEROOR' 
DEELD WE GENS EEN TELASTLEGGING. -
BEKLAAGDE DOOR DE RECHTER IN HO
GER BEROEP UITGENODIGD OM ZI0H 
BOVENDIEN VOOR HETZELFDE FElT TE 
VERDEDIGEN WEGENS EEN ANDERE 
TELASTLEGGING. BESLISSING IN 
HOGER BEROEP DIE BEIDE TELASTLEG
GINGEN BEWEZEN VERKLAART.- EEN
STEMMIGHEID VEREIST. 

1° Niet ontvankelijk, we gens het ontb1·eke1~ 
van belang, is de voo1·ziening van de 
beklaagde tegen een beslissing welke hem 
V1'ijsp1'eekt (2). 

2° Na een beklaagcle, die doo1· de ee1·ste 
1'echtm· wegens een telastlegging is 
ve1'001'deeld, te hebben ~titgenocligd om 
zich bovenclien voo1· hetzeljde jeit te ve?·
dedigen wegens een anclm·e telastlegging, 
lean de ?'echte1· in hoge1· be1'0ep zonde1' 
eenstemmigheid niet beslissen dat deze 
twee misd1·ijven bewezen zijn en dat e1· 
m.b.t. deze miscb·ijven eendaadse samen
loop bestaat (3). (Art. 2llbis Sv.) 

(VAN TILBORGH.) 

ARREST (ve1·taling). 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest, op 11 december 1973 gewezen 
door het Hof van beroep te Brussel ; 

A. In zoverre de voorziening gericht·is 
tegen de beslissing op de strafvordering 
wegens de telastleggingen van diefstal 
(telastlegging B) en heling : 

Overwegende dat eiser van het ten 
laste gelegde werd vrijgesproken ; 

Dat de voorziening derhalve niet ont
vankelijk is wegens het ontbreken van 
belang; 

B. In zoverre de voorziening gericht is 
tegen de beslissing op de strafvordering 

(ibid., 1954, I, 771) en noot 2, 3 januari 1955 
(ibid., 1955, I, 438) en de noten 1 en 2, 1 juni 
1959 (ibid., 1959, I, 996) en noot 1, 26 januari 
1964 (ibid., 1964, I, 541) en noot 1, biz. 542, 
15 september 1965 (ibid., 1966, I, 68) en n~ot 1, 
16 november 1971 (A1'1'. cass., 1972, blz. 261) 
en de noten 4 en 5, en 23 januari 1973 (ibid., 
1973, blz. 531) en noot 1. 
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w~gens de .. telastleggingen van cliefstal 
onder verzwarende omstandigheden en 
opzettelijke toebrenging van slagen : 

Over het middel ambtshalve afgeleid 
uit de schending van artikel 211bis van 
bet W etboek van strafvordering : 

Overwegende dat eiser door de eerste 
rechter werd veroordeeld tot een enkele 
straf wegens diefstal door middel van 
gewelcl of bedreiging en wegens diefstal ; 

Dat het bof van beroep, op de hogere 
beroepen van eiser en van het openbaar 
ministerie, eiser beeft verzocht om zich 
bovendien te verdedigen « omtrent de
zelfde feiten als deze in de dagvaarding 
(en) omtrent aan B ... , opzettelijk toege
brach~e slagen of verwondingen ... » : 
. Overwegende dat het arrest erop wijst 
dat « aileen de onder A ten laste gelegde 
diefstal (diefstal door middel van geweld) 
bewezen is gebleven ... ; dat eveneens 
bewezen is het wanbedrijf van opzette
lijke slagen aan B ... , waaromtrent be
ldaagde door bet hof verzocht werd zich 
te verdedigen en zich werkelijk verde
digde als aanvullende omscbrijving van 
het onder A ten laste gelegde feit » ; 

Dat, na bovendien te bebben vastge
steld « dat er met betrekking tot die 
twee misdrijven eendaadse samenloop 
bestond », het arrest de tegen eiser door 
de eerste rechter uitgesproken straf be
vestigt; 

Dat bet hof van bero6lp aldus de om
schrijving van het door de eerste :i'echter 
gestrafte feit niet heeft hersteld, maar na 
het aldus omschreven feit bewez€ln te 
hebben geacht, heeft verldaard dat er 
een nieuwe, van de eerste onderscheiden 
schuld aanwezig was ; 

Dat, door niet vast te stellen dat het 
dienaangaande met eenparigheid van 
stemmen van zijn leden uitspraak heeft 
gedaail, het hof van beroep de in het 
middel vermelde wetsbepaling heeft ge
schonden, zelfs indien, met toepassing 
van artikel 65 van het Strafwetboek, de 
nieuwe schuldigverklaring geen straf
verzwaring ten gevolge had ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest, behalve voor zover het eiser 
~an de telastlegging B en van heling 
heeft vrijgesproken; 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 Luik. 

6 mei 1974.- 2e kamer.- Voorzitter, 
de H. Louveaux, eerste voorzitter. -
Ve1·slaggevm·, de H. Closon. - Gelijk
luidende conclttsie, de H. Velu. 

2e KAMER. - 6 mei 1974. 

10 WEGVERKEER. - VEROORDELING 
WEGENS OVERTREDING VAN ARTIKEL 10, 
VIERDE LID, VAN HET WEGVERKEERS
REGLEMENT. - VONNIS W AARIN WORDT 
VASTGESTELD DAT DE BESTUURDER VAN 
EEN GELEED VOERTUIG NAAR LINKS 
IS illTGEWEKEN. EN DAT ZIJN AAN
HANGWAGEN TIJDENS - DEZE ZIJWAART
SE VERPLAATSING EEN ANDER VOER
TUIG HAD AANGEREDEN. - VONNIS 
WAARIN EROP GEWEZEN WORDT DAT 
ZODOENDE BEWEZEN IS DAT DEZE BE
STUURDER ZIJN VOERTillG NIET GENOEG 
IN HANDEN HAD. - WETTELIJKE BE
SLISSING. 

20 WEGVERKEER. - vVEoVERKEERs
REGLEMENT, ARTIKEL 12-2, a, 5°. -
BEVOEGDE OVERHEID OM RET VERKEER 
IN EVENWIJDIGE FILES TOE TE LATEN. 
-BEGRIP. 

3° CASSATIE. - 0MVANG. - STRAF
ZAKEN. - CASSATIE VAN DE BESLIS
SING WAARBIJ DE BEKLAAGDE WORDT 
VEROORDEELD.- BURGERRECHTELIJK 
AANSPRAKELIJKE PARTIJ DIE ZICH NIET 
OF DIE ZICH ONREGELMATIG IN CASSA
TIE HEEFT VOORZIEN. - GEVOLGEN 
VAN DE CASSATIE T.A.V. DEZE PARTIJ. 

1 o W ettelijk ge1·echtvam·digd is de veroor
deling we gens ove?·t?·eaing van a1·tikel 19, 
vim·de lid, van het wegve1·kee1·s?·eglement, 
dom· het vonnis dat vaststelt dat de 

. besttttt1·de1· van een geleed voe?'tttig naa1· 
links was uitgewelcen en dat zijn aan
hangwagen tijdens deze z~jwaa1·tse be
weging een ande1· voe1·tuig had aangm·e
den en m·ttit ajleidt dat deze besttturdei· 
zijn voe1·tuig niet genoeg in handen had, 
aangezien hij niet had lcttnnen ve1·mijden 
dat zijn aanhangwagen naa1· links is 
ttitgewelcen. 

2o In de zin van a1·tikel 12-2, a, 5°, van 
het wegvm·lcee?·s1·eglement wo1·dt onder 
toelating van de bevoegde ove1·heid ver-



1002 -

staan de toelating welke de in a?"tikel, 3 
van dit ?'eglement genoemde pe?"sonen 
geven om in bijzondm·e omstandigheden 
het ve1·kee1· te vm·gemakkelijken. 

3° W annem· de beslissing tot ve1·om·deling 
van de beklaagde, op zijn voo1·ziening , 
ven~ietigd wonlt en de bu1·ge1'1'echtelijk 
aanspmkelijke pm·t1,j zich niet of zich 
om·egelmatig in cassatie heejt voo1·zien, 
vediest de beslissing, waa1·bij deze pa1·tij 
bm·ge?Techtelijk aanspmkelijlc wo1·dt vm·
klaa?·d voo1· deze ve?'OO?'deling; haa1· 
bestaans1·eden ( 1). 

(BONISTALLI EN PEREZ, T . POUPE.) 

ARREST (ve1·taling). 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
vonnis, op 20 novembe~· 1973 in hoger 
beroep gewezen door de Correctionele 
Rechtbank t e Bergen ; 

Op de voorziening van Bonistalli, be
ldaagde : 

a) In zoverre de voorziening gericht is 
tegen het openbaar ministerie : 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van artikel 10, lid 4, van het weg
verkeersreglement, 

dom·dat het vonnis eiser wegens over
trading van die bepaling veroordeelt op 
grond dat hij « naar links is uitgeweken, 
waarschijnlijk om te rijden om de toer
auto waarachter hij gestopt had en die 
stilstond, en het achtergedeelte van de 
aanhangwagen gedurende die zijwaartse 
verplaatsing het rechter voorstuk van 
het voertuig van gedaagde in hoger be
roep (thans verweerder) heeft aangere
den ; dat aldus bewezen is dat eiser in 
hoger beroep Bonistalli niet voldoende 
zijn geleed voertuig in de hand had, 
aangezien hij niet heeft kunnen ver
mijden dat een uitwijking naar links 
van de oplegger de aanrijding ten ge
volge heeft gehad », en Z'/,tl lcs zonder 
de gegevens te vermelden waaruit bleek 
dat eiser d e controle van het door hem 
bestuurde voertuig was kwijt geraakt, 
terwijl het feit zelf van het ongeval geen 
bewijs is dat eiser het te zijnen laste 
gelegde misdrijf h eeft gepleegd : 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
erop wijst dat eiser naar links is uitge-

(1) Cass., 22 januari 1974, supra, blz. 565. 

weken, dat het achtergedeelte van zijn 
aanhangwagen het rechter voorstuk van 
verweerders voertuig gedtuende die zij
waartse verplaatsing heeft aangereden en 
en dat aldus bewezen is dat eiser niet 
voldoende het door hem bestuurde voer
tuig in de hand had, aangezien hij niet 
heeft kunnen vermijden dat zijn geleed 
voertuig naar links is uitgewekerr, zodat 
het vonnis de veroordeling wegens over
trading van artikel 10, lid 4, van het 
wegverkeersreglement wettelijk recht~ 
vaardigt; 

Dat de rechter immers uit de feiten 
die hij vaststelde, regelmatig heeft kun
nen afleiden dat eiser niet voortdurend 
het geleed voertuig clat hij bestuurde 
goed in de hand had ; 

Dat het middel niet kan worden aan
genomen; 

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

b) In zoverre de voorziening gericht is 
tegen de burgerlijke partij : 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van artikel 12-l van het wegver
ke.ersreglement, 

dom·dat, om te beslissen dat verweerder 
deze bepaling niet heeft overtreclen, , het 
vonnis overweegt clat t en deze het ver
keer in evenwijdige files mocht gebeuren 
wegens de verkeersdichtheid en de toe
lating van het b~voegde overheidsorgaan, 
welke toelating luidens het vonnis volgt 
uit « de omstandigheid dat een postbuE> 
voor autobestutuders was aangebracht 
op de verkeersheuvel gelegen links van 
de rijbaan ten opzichte van de richting 
van het verkeer » : 

Overwegende dat, om te beslissen dat 
eiser ten onrechte aan verweerder verwijt 
dat hij niet zo dicht mogelijk bij de 
rechterrand van de rijbaan is gebleven, 
het vonnis enerzijds overweegt dat 
wegens de verkeersdichtheid het ve.rkeer 
in evenwijdige files mocht gebeuren en 
anderzijds erop wijst dat h et bevoegde 
overheidsorgaan het verkeer in evenwij 
dige files had toegelaten ; 

Overwegende echter dat, om te bewe
ren dat die toelating bestoncl, het vonnis 
steunt op de in het middel aangeduide 
omstandigheid ; 

Dat aldus zijn beslissing dienaangaande 
niet wettelijk gerechtvaardigd is ; 

Dat immers, in de zin van artikel 12-2, 
a, 5o, van het wegverkeersreglement, met 
de toelating van de bevoegde overheicl 



1003 

wordt bedoeld die welke de in artikel 3 
van dat reglement vermelde ·persorien 
geven om in bijzondere ornstandigheden 
het verkeer- te vergemakkelijken ; 

Dat het micldel gegrond is ; 

II. Op de voorziening van Perez, civiel
rechtelijk aansprakelijke partij : 

Overwegende dat nit de stukken waar
op het Hof vermag acht te slaan, niet 
blijkt dat eisers voorziening betekend 
werd aan de partijen tegen wie zij is 
gericht·; dat de voorziening clerhalve niet 
ontvankelijk is en dat eiser er de kosten 
van .moeten dragen ; 

Overwegende echter dat, wegens de op 
de voorziening van Bonistalli uitgespro
ken vernietiging van de beslissing op de 
civielrechtelijke vordering, de beslissing 
waarbij eiser civielrechtelijk aansprake
lijk voor de veroordeling van Bonistalli 
wordt verklaarcl, geen reden van bestaa;-1 
meer heeft; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den vonnis voor zover het uitspraak doet 
op de civielrechtelijke vordering inge
steld tegen de eiser Bonistalli, behalve 
vbor zover het overweegt dat deze kan 
worden aangesproken voor het ongeval ; 
verwerpt de voorziening van Bonistalli 
voor het overige ; verwerpt de voorziening 
van Perez; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de kant 
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing; 
veroordeelt de eiser · Perez in de kosten 
van zijn voorziening ; veroordeelt de 
eiser Bonistalli in de helft van de kosten 
van zijn voorziening en de verweerder . 
in de andere helft ; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar de Correctionele 
Rechtbank te Doornik, zitting houdende 
in hoger beroep. ' 

6 mei 1974.- 2e kamer.- Voo1·zitte1', 
de H. Louveaux, eerste voorzitter. -
Ve1·slaggeve1', de H. Legros. - Gelijk
luidende conclusie, de H. Velu, advocaat
generaal. - Pleite1·, de H. Blondeau (van 
de balie te Bergen). 

2e KAMER. - 6 mei 197 4, 

1° BESCHERMING VAN DE MAAT
SCHAPPIJ (WET TOT). - INTER· 
NERING VAN EEN VEROORDEELDE. -
INTERNERING NIET MEER NODIG WE· 

GENS VERBETERING VAN DE GEESTES· 
TOESTAND VAN DE VEROORDEELDE.
V ASTS~ELLING DOOR DE COMMISSIE TOT 
BESCHERJ.VIING VAN DE MAATSCHAPPIJ'. 
- TERUGKEER VAN DE VEROORDEEijDE 
NAAR DE STRAFINRICHTING GELAST 
DOOR DE MINISTER VAN J'USTITIE . . 

2° VOORZIENING IN CASSATIE. 
BESLISSINGEN WAARTEGEN EEN CAS· 
SATIEBEROEP KAN WORDEN INGESTELD. 
- STRAFZAKEN. - BESCHERMING VAN 
DE MAATSCHAPPIJ'. - VASTSTELLING 
DOOR DE COMMISSIE TOT BESCHERMING 
VAN DE l.VIAATSCHAPPIJ' D.ii.T DE GEES· 
TESTOESTAND VAN EEN VEROORDEELDE 
NIET VOLDOENDE IS VERBETERD ZODAT 
ZIJ'N INTERNERING VERDER NOG NODIG 
IS. - CASSATIEBEROEP. - NIET-ONT• 
V ANKELIJ'KHEID. 

3° BESCHERMING VAN DE MAAT
SCHAPPIJ (WET TOT).- COMMISSIE 
TOT BESCHERMING VAN DE MAATSCHAP· 
PIJ' DIE VASTSTELT DAT DE GEESTES· 
TOESTAND VAN EEN VEROORDE~LDE 

NIET VOLDOENDE VERBETERD IS ZODAT 
ZIJ'N INTERNERING VERDER NOG NODIG 
IS. - CASSATIEBEROEP. - NIET-ONT· 
V ANKELIJ'KHEID. 

4° VOORZIENING IN CASSATIE. 
BESLISSINGEN WAARTEGEN EEN CAS· 
SATIEBEROEP KAN WORDEN INGESTELD. 
- STRAFZAKEN. - BESLISSING VAN DE 
COMMISSIE TOT BESCHERMING VAN DE 
MAATSCHAPPIJ' WELKE DE INRICHTING 
AANWIJ'ST WAARIN DE INTERNERING 
ZAL PLAATSVINDEN. - CASSATIEBE· 
ROEP NIET ONTVANKELIJ'K. 

5° BESCHERMING VAN DE MAAT
SCHAPPIJ (WET TOT). - COll'lMIS
siE TOT BESC1IERMING VAN DE MAAT· 
SCHAPPIJ' WELKE DE INRICHTING AAN
WIJST WAARIN DE INTERNERING ZAL 
PLAATSVINDEN. CASSATIEBEROEP 
NIET ONTVANKELIJK. 

6° VOORZIENING IN CASSATIE. 
BESLISSING WAARTEGEN EEN CASSATIE· 
BEROEP KAN WORDEN INGESTELD. 
STRAFZAKEN. - BESLISSING VAN DE 
COMMISSIE TOT BESCHERl\HNG VAN DE 
MAATSCHAPPIJ' WELKE DE INRICHTING 
AANWIJST WAARIN DE INTERNERING 
ZAL PLAATSVINDEN, TER UITVOERING 
VAN EEN BESLISSING VAN DE MINISTER 
VAN J'USTITIE OVEREENKOMSTIG ARTI· 
KEL 21 VAN DE WET TOT BESCHERMING 
VAN DE MAATSCHAPPIJ. - CASSATIE· 
BEROEP NIET ONTVANKELIJ'K. 

· 7° BESCHERMING VAN . DE MAAT-
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SCHAPPIJ (WET TOT) . - COMMISSIE 
TOT BESCHERMING VAN DE MAATSCHAP
PIJ WELKE DE INRICHTING AANWIJST 
WAARIN DE INTERNERING ZAL PLAATS 
VINDEN TER ffiTVOERING VAN EEN 
BESLISSING VAN DE MINISTER VAN 
JUSTITIE OVEREEN.KOMSTIG ARTIKEL 21 
VAN DE WET TOT BESCHERMING VAN DE 
MAATSCHAPPIJ. CASSATIEBEROEP 
NIET ONTVANKELIJK. 

1° W anneer de commissie tot beschenning 
van de maatschappij vaststelt dat de 
geestestoestancl van 'een wegens misdaad 
of wanbed1·ijf ve1·oo?·deelde, die tijdens 
zijn hechtenis kmchtens een beslissing 
van de ministm· van jttstitie ge'inte1·nee1·d 
was, voldoen'de , is ve1·bete1·d zodat zijn 
inte1·ne1·ing niet mee1· nodig is, gelast de 
ministe1· de tentgkee1· van de ve1·oo1·deelde 
naa1· de st?·afim·ichting waa1· hij vo01·dien 
in hechtenis was (1). (Art. 21 wet tot 
bescherming van de maatschappij.) 

2° en 3° Geen beslissing wam·tegen cassa
tiebe?·oep openstaat . is de vaststelling 
do01· de commissie tot besche1·ming van 
de maatschappij ove1·eenkomstig m·tikel 
21 van de wet tot besche1·ming van de 
m.aatschappij dat de geestestoestand van 
een wegens misdaad of wanbed1·ijf ve?·
oO?·deelde, clie tijdens zijn hechtenis 
k1·achtens een beslissing van de ministe1· 
van justitie ge~nte1·nee1·d was, niet vol
doende ve1·betm·d is zodat zijn inteme1·ing 
verde1· nog nadir} is (2). (Art. 608 G.W. ; 
art. 21 wet tot 'bescherming van de 
maatschappij.) 

4° en 5° Geen cassatiebe?"Oep staat open 
tegen de beslissing van d~;J commissie tot 
besche1·ming vp,n de maatschappij, welke 
te1· uitvoe1·ing van een 1·echte1·lijke beslis 
sing tot inte1·nm·ing de im·ichting aan 
wijst waa1·in deze inteme1·ing zal plaats
vinden (3) (Art. 608 G.W. ; art. 14 
wet tot bescherming van de maat 
schappij.) 

6° en 7° Geen cassatieberoep staat open 
tegen de beslissing waa1·bij de commissie 
.tot besche1·ming van de maatschappij de 
im·ichting aanwijst waa1·in de inte1·
ne1·ing zal plaatshebben, te1· ttitvoe1·ing 
van een beslissing van de ministe1· van 

(1) Cass., 21 december 1971 (A1·r. cass., 
1972, blz. 406). 

(2) Raadpl. cass., 21 december 1971, waar
van in de vorige noot sprake en 5 februari 
1974, supra, blz. 608. 

justitie ove1·eenkomstig m·tikel 21 van de 
wet tot besche1·ming van de maatschap
pij (4) . (Art. 608 G.W.; artt. 15 en 21 
wet tot bescherming van de ma!j.t
schappij.) 

(SAINTE) •. 

ARREST (ve1·taling). 

HET HOF ; - Gelet op de bestrecien 
beslissing, op 19 maart 19J4 . gewezen 
door de commissie tot bescherming van 
de maatschappij ingesteld bij de psychia
trische afdeling van de gevangenis te 
Namen; · 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van artikel 292 van het Gerechtelijk 
Wetboek. 

do01·dat de commissie tot besch:erming 
van de maatschappij bij de psychiatri
sche afdeling van de gevangenis te N a
men, die de bestreden beslisf!ing heeft 
uitgesproken, door de heer Lecocq werd 
voorgezeten, 

tenvijl deze, die ·rechter is in de Recht
bank van eerste aanleg te N amen, als 
bijzitter zitting heeft gehad in het Hof 
van assisen van de provincie N amen,_ dat 
eiser op 20 april 1972 tot vijftien jaar 
dwangarbeid. heeft veroordeeld : 

Overwegende dat de commissie tot 
bescherming van de maatschappij uit
spraak heeft gedaan op de vordering tot 
verschijning ingediend door eiser, wiens 
internering werd bevolen enerzijds op 
14 maart 1967 door de raaclkamer vari de 
Rechtbank van eerste aanleg te Dinant 
en anderzijds op 3 augustus 1973 door de 
minister van justitie krachtens artikel ·21 
van de wet tot bescherming van de 
maatschappij ; 

Overwegende dat voornoemde com
missie « de vordering en het voorstel van 
de ge'interneerde en zijn raadsman " ver
werpt en beveelt « (de ge'interneerde) in 
de inrichting tot bescherming van de 
maatschappij te Doornik te houden " ; 

I . In zoverre de voorziening gericht is 
tegen de beslissing tot handhaving van 
eisers internering : 

A . Betreffende de internering bevolen 
door de minister van justitie : 

(3) Cass., 25 maart en 9 april 1974, sup1·a, 
blz. 817 en 880. 

(4) Raaclpl. cas~., 25 maart en 9 april1974, 
waarvan in de vorige noot sprake. 
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Overwegende dat de minister van 
Justitie handelde krachtens artikel 21 
van de wet tot bescherming van de maat
'schappij, toen hij eisers internering beval 
tijdens de hechtenis van die veroordeelde 
die een straf van vijftien jaar dwang
arbeid onderging, welke straf werd uit
gesproken op 20 april 1972 door het Hof 
van assisen van de provincia N amen ; 

Overwegende dat, luidens lid 3 van 
, bedoelde artikel 21, " indien de geestes

toestand van de veroordeelde v66r het 
. verstrijken van de straftijd voldoende 
is verbeterd zodat zijn internering niet 
meer. nodig is, de commissie dit vaststelt 
en de minister van Justitia de terugkeer 
van de veroordeelde gelast naar de straf
inrichting, waar hij voordien in hech
tenis was"; 

Dat aldus aan de commissie tot be
scherming van de maatschappij geen 
opdracht wordt verleend om uitspraak 

. te doen over de persoonlijke vrijheid 'of 
zelfs om de handhaving van een inter
nering door een strafgerecht te bevelen ; 

Dat de vaststellingen welke door haar 
met toepassing van deze wetsbepa1ing 
worden gedaan derhalve niet het karakter 
hebben van een beslissing waartegen 
cassatieberoep kan worden ingesteld ; 

Dat de voorziening niet ontvankelijk 
is; 

B. Betreffende de internering bevolen 
door de raadkamer van de Rechtbank 
vrin eerste aanleg te Dinant : 

Overwegende dat uit de stukken waar
op het Hof vermag acht te slaan, niet 
blijkt dat de heer Lecocq kennis heeft 
genomen van de zaak waarin · de raad
kamer van de Rechtbank van eerste 
aanleg te Dinant beschikt heeft; 

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

II. In zoverre de voorziening gericht is 
tegen de beslissing omtrent de uitvoe
ringsmaatregelen van eisers internering : 

Overwegende dat tegen die beslissing . 
, geen cassatieberoep openstaat ; 

Dat de voorziening dienaangaande niet 
ontvankelijk is; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening. 

' 6 mei 1974. - 2e kamer. - Voorzittm·, 
de H. Louveaux, eerste voorzitter. -

' Ve1·slaggevm·, de H. Screvens. - Gelijk
luidende conclusie, de H. Velu, advocaat-

generaal. Pleite1·, de H. Miszewski 
(van de l:>alie te Brussel). 

2e KAlVillR. - 7 mei 1974. 

1° SOEVEREINE BEOORDELING 
DOOR DE FEITENRECHTER. -
STRAFZAKEN. - EEN ENKEL STRAF
BAAR OP:t;ET. - SOEVEREINE BEOOR
DELING IN FEITE. 

2° CASSATIEMIDDELEN. - STRAF
ZAKEN. - STRAFVORDERING. - MID
DEL HillRUIT AFGELEID DAT TIJDENS 
HET VOORONDERZOEK VOORWERPEN ON
WETTELIJK IN BE SLAG GENOMEN ZIJN. 
- MIDDEL WAARIN FElTEN EN RECHT 
VERMENGD ZIJN. - NIET-ONTVANKE
LIJKHEID . 

3° CASSATIEMIDDELEN. - STRAF
ZAKEN. - STRAFVORDERING. - EEN 
ENKELE STRAF UITGESPROKEN WE
GENS VERSCHEIDENE MISDRIJVEN. -
MIDDEL DAT SLECHTS OP EEN VAN DEZE 
MISDRIJVEN BETREKKING HEEF~\ -
STRAF WETTELIJK GERECHTVAARDIGD 
DOOR EEN ANDER MISDRIJF. NmT 
ONTVANKELIJK MipDEL. 

1° De ?"echte?' beo01·deelt soevm·ein in feite 
of ve1·scheidene jeiten wegens eenheid 
van opzet een enkel strafbaa?' jeit op
leve?·en (1). (Art. 65 S.W.) 

2° Niet ontvankelijk, wegens ve1·menging 
van jeiten en 1·echt, is het middel ten 
betoge dat tijdens het voomnde1·zoek voo?'
we?·pen onwettelijk in beslag genomen 
zijn, wannee1· dit het Hoj ve1·plicht jeite
lijke gegevens na te gaan (2). 

3° Wannee?' wegens ve1·scheidene misd?'ij
ven een enkele st1·aj is uitgesp1·oken, is 
niet ontvankelijk wegens het ontln-eken 
van belang de eis tot vemietiging 1•an de 
beslissing op de strajvO?·de?·ing, welke 
geg1·ond is op een middel dat slechts op 
een van deze misd1·ijven bet?'ekking heeft, 
als de uitgesp1·oken stmf wettelijk ge
?·echtvaa?·digd blijft do01· een ande?' mis
d?·ijj (3). (Artt. 411 en 414 Sv.) 

(1) Cass., 8 januari en 19 maart 1974, 
sup1·a, blz. 519 en 799. 

(2) Raadpl. cass., 2 april 1973 (Arr. cass., 
1973, blz. 770), en noot 2 onder cass., 21 maart 
1972 (ibid., 1972, blz. 691). 

(3) Cass., 30 april 1974, supra, blz. 958. 
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(VAN DEN ABEELE, T. KESSENER EN. 

PAUWELS.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op bet bestreden 
arrest, op 6 februari 197 4 door bet Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

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

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 65 van het Straf
wetboek, 

do01·dat het arrest eiser, wegens de 
feiten van zware diefstal en van valsheid 
in geschriften die het bewezen verklaart, 
veroordeelt tot gevangenisstraf en geld
boete, 

tm·wijl, ee1·ste ondm·deel; deze feiten ge
pleegd werden met hetzelfde misdadig 
opzet als andere strafbare feiten waar
voor eiser reeds in Frankrijk werd ver
oordeeld, zodat ze allen samen slechts 
een misdrijf opleverden en er geen nieuwe 
-afzonderlijke bestraffing meer mocht 
uitgesproken worden; 

en, tweede ondm·deel, opdat de eenheid 
van opzet niet zou blijken men thans 
vermeden heeft te spreken van drie in 
Belgie in 1971 in beslag genomen voer
tuigen, die door eiser in Frankrijk ge
stolen of geheeld werden en feiten .be
treffen waarvoor hij aldaar reeds werd 
veroordeeld ; deze inbeslagneming on
wettelijk geschiedde, gelet op de artikelen 
14ll, 2268 en 2269 van het Burgerlijk 
W etboek, en eiser reeds de procureur
generaal bij het Hof van beroep te Brus
sel schriftelijk verzocht, en nu ook het 
Hof verzoekt de drie bedoelde voertuigen 
vrij te geven en ze aan htm eigenaars 
terug te geven : 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat het arrest vaststelt 
dat eiser thans aileen terechtstaat wegens 
feiten die in Belgie en in Nederland wer
den gepleegd ; dat de feiten waarvoor hij 
in Frankrijk werd veroordeeld niet de
zelfde zijn als d£e waarvoor hij thans 
terechtstaat ; dat hij immers door het 
Hof van ber<iep te Toulouse uitsluitend 
veroordeeld werd uit hoofde van in 
Frankrijk gepleegde misclrijven, waar
. onder douanemisdrijven, die buiten het 
kader liggen van huidige vervolging ; dat 
zij ook niet de uitvoering van hetzelfde 
misdadig voornemen uitmaken ; 

Overwegende dat het bestaan van een 
enkel opzet, waaruit de verscheidene 
feiten voortvloeien, die in hun materiele 
uitvoering onderscheiden misdrijven op-. 
leveren, door de rechter in feite en der
halve op soevereine wijze wordt beoor
deeld; 

Dat het onderdeel niet kan worden 
aangenomen ; 

W at het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat eiser voor de feiten
rechter geen conclusie heeft genomen 
waarin hij zou gewag gemaakt hebben 
van de bedoelde drie in beslag genomen 
voertuigen, hetzij in verband met de 
eenheid van opzet, hetzij in verband met 
de wettelijkheid van de inbeslagneming 
of ·met een vraag tot beslissing over de 
teruggave ; dat het onderdeel in die mate 
niet kan worden aangenomen ; 

Dat de in het overige van het onderdeel 
aangevoerde grief geen middel tot cas
satie uitmaakt; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van het bij uitlevering gel
dende specialiteitsbeginsel, dat niet 
toelaat een uitgeleverde te vervolgen voor 
andere feiten dan die waarvoor de nit
levering werd toegestaan, 

do01·dat, na te hebben vastgesteld dat 
blijkens het bevel tot aanhouding de uit
leveringsprocedure gesteund is op de 
artikelen 66, 461 en 467 van het Straf
wetboek (zware diefstal als dader of 
mededader) en dat, naast deze misch·ij
ven, eiser eveneens vervolgd werd uit 
hoofde van valsheid in geschriften en 
gebruik ervan, het arrest beslist dat deze 
laatste vervolging rechtsgeldig werd in
gesteld ; eiser immers voor de onder
zoeksrechter op 14 juni 1973 verklaarde 
de vormen en voorwaarden van de nit
levering te verzaken ; waar reeds werd 
vastgesteld dat deze uitlevering regel
matig geschiedde, eiser zich vergeefs op 
een onoverkomelijke dwaling beroept; 
eiser weliswaar bij brief van ll juli 1973 
terugkwam op de door hem gedane af
stand, maar zulks ter zake niet dienend 
is daar de rechtzinnigheid van eiser en 
de vrije wilsuiting bij de afstand niet te 
betwijfelen vallen ; deze afstand in deze 
omstandigheden onherroepelijk is, 

_ te1·wijl, em·ste onde1·deel, eiser de regel
matigheid van de door de Franse over
heden gevoerde uitleveringsprocedure niet 
betwist, maar voorhoudt dat het Franse 
uitleveringsdecreet van 5 december 1972 
in het dossier niet berust, bet hem ook 
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nooit werd betekend en hij er de draag
wijdte niet van kent, zodat het onmoge
lijk is na te gaan of de huidige vervolgin
gen wel in het kader vallen van bedoeld 
decreet en of het specialiteitsbeginsel 
derhalve juist werd toegepast ; 

en te1·wijl, tweede onde1'deel, de verzaking 
van eiser aan de vormen en waarborgen 
van zijn uitlevering als niet bestaande 
client beschouwd te worden nu de vraag 
rijst of dergelijke verzaking, gelet op het 
specialiteitsbeginsel nog als absoluut en 
onherroepbaar mag aangezien worden en 
nu zich ten deze overigens bijkomende 
vragen stellen, met name : 1° artikel 10 
van het Frans-Belgisch uitleveringsver
drag van 15 augustus 1874 bepaalt dat 
vervolgingen waarvoor de betrokkene 
niet werd uitgeleverd niet kunnen plaats
vinden dan met zijn uitdrukh:elijke toe
stemming, welke client medegedeeld te 
worden aan hetland van uitlevering, en 
uit geen stuk van het strafdossier een 
dergelijke mededeling blijkt ; 2° ingevolge 
de artikelen 7 tot 21 van de Franse wet 
van 1927 de verzaking door de uitgelever
de niets meer kan inhouden dan het ver
zaken van de wettelijke vormen van de 
uitlevering, en de uitgeleverde derhalve 
nooit voor een andere telastlegging kan 
worden vervolgd dan die welke de nit
levering motiveerde, behoudens uitdruk
kelijke tpestemmmg van het aangezochte 
land; uit geen stuk van het strafdossier 
een dergelijke toestemming vanwege de 
Franse overheid blijkt : 

Overwegende dat in het dossier het 
bevel tot aanhouding van 5 mei 1972 
berust op grond waarvan de uitlevering 
van eiser werd aangevraagd ; dat het als 
telastlegging vermeldt : " ten nadele van 
verschillende personen zaken die hem 
niet toebehoorden, bedrieglijk weggeno
men te hebben door middel van braak, 
inklimming ·of valse sleutels » en dit a ls 
dacl.er of mededader ; 

Overwegende dat het dossier verder 
bevat : 1° een afschrift van de mededeling 
door het Franse Ministerie van Buiten
landse Zaken aan de Belgische ambassade 
te Parijs gedaan, waarbij gemeld wordt 
dat bij decreet van 5 december 1972 de 
uitlevering toegelaten werd van eiser 
" objet d'un mandat d'arret decerne le 
5 mai 1972 par le Juge d'Instruction au 
Tribunal de Premiere Instance de Bruxel
les, du chef de vols qualifies » ; .2o de 
brief van 14 mei 1973, uitgaande van 
" Le Garde des Sceaux, Ministre de la 
Justice», waarbij aan de Procureur des 
Konings te Brussel de nakende overle
vering van eiser wordt gemeld «objet 

d'un mandat d'arret decerne le 5 mai 
1972 par le Juge d'Instruction au Tri
btmal de Premiere Instance de Bruxelles, 
du chef de vols qualifies » met de ver
melding dat "!'extradition de !'interesse 
a ete accordee au gouvernement Belge 
par le gouvernement Fran<;ais »; 

Overwegende dat aldus vaststaat dat 
de uitlevering werd toegestaan op grond 
van het reeds vermeld bevel tot aan
houding; 

Overwegende dat dit bevel in de uit
eenzetting der feiten verduidelijkt dat 
het gaat om verscheidene autodiefstallen 
en andere diefstallen die aan het Iicht 
kwamen naar aanleiding van de aan
houding van een genaamde Van Haele
wijck, en die blijkbaar gepleegd werden 
door een bende bestaande uit onder meer 
een genaamde Reynders, reeds aange
houden in Belgie, en eiser, op dat ogen
blik gedetineerd te Foix in Frankrijk; 
dat het verder verwijst naar een verhoor 
van eiser dat op rogatoire commissie 
reeds te Foix plaatsvond op 28 februari 
1972 door tussenkomst van de onder
zoeksrechter aldaar ; dat uit het proces
verbaal van dit verhoor blijkt dat eiser 
toen werd ondervraagd over de auto
diefstallen, waarvoor hij later onder de 
telastleggingen A, 1, 3, 4, 7, 8 en 10, 
vervolgd en door het arrest veroordeelcl 
werd; 

Overwegende dat, in zoverre het voor
houdt dat het dossier niet toelaat uit 
te maken of eiser uitgeleverd werd voor 
de zoeven bedoelde feiten waarvoor hij 
veroordeeld werd, het middel feitelijke 
grondsla.g mist ; 

Overwegende dat eiser veroordeeld 
werd tot een enkele straf wegens deze 
telastleggingen A, 1, 3, 4, 7, 8 en 10, 
alsmede wegens de telastlegging B, 2, 
zijnde valsheid in geschriften en gebruik 
ervan ; dat deze enkele straf wettelijk 
gerechtvaardigd blijft door de eerstge
noemde misdrijven van zware diefstal , 
ook al was het middel gegrond in zoverre 
het gericht is tegen de veroordeling 
wegens de telastlegging B, 2; clat het 
middel in die mate clerhalve niet o;nt
vankelijk is wegens het ontbreken van 
belang; 

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

II. In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de beslissing op de .civielrechte
lijke vorderingen van de verweerclers : . 

Overwegende dat de feitenrechter, hoe : 
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wel hij verklaart een prmrisionele ver
goeding toe te kennen en aan de burger
lijke partijen akte van hun voorbehoud 
van hun verdere rechten te verlenen, 
definitiefuitspraak doet over alles wat het 
voorwerp was van de rechtsvorderingen 
van de burgerlijke partijen, zodat zijn 
rechtsmacht uitgeput is; 

Dat derhalve de beslissing op die 
rechtsvorderingen een eindbeslissing is 
in de zin van artikel 416 van het Wet
hoek van strafvordering ; 

Overwegende dat eiser geen bijzonder 
middel aanvoert ; 

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

7 mei 1974. - 2e kamer.- VooTzitte1·, 
de H. Wauters, raadsheer waarnemend 
voorzitter.- VeTslaggevm·, de H. Versee. 
- Gelijkl~tidende conclusie, de H. Krings, 
advocaat-generaal. 

2e KA.MER. - 7 mei 1974. 

VOORLOPIGE HECHTENIS. -HAND
HAVING VAN .DE VOORLOPIGE HECHTE
NIS NA EEN MAAND. - WET VAN 
20 APRIL 1874, ARTIKEL 5, GEWIJZIGD 
BIJ ARTIKEL 3 VAN DE WET VAN 
13 MAART 1973. - REDENGEVING 

De beslissing van het onde?·zoeksge?'echt dat 
de voo?'lopige hechtenis na een maand 
gehandhaafd wo1·dt", moet nauwkeuTig 
melding maken van de gegevens ei,qen 
aan de zaak of de pm·soonlijkheid van 
de ve1·dachte, die zodanige e1·nstige en 

' ~titzondm·lijke omstandigheden opleve1·en 
en de openba?"e veiligheid mken dat 
de hechtenis moet w01·den gehand
haajd (1) . (Art. 5 wet van 20 april1974, 

(1) Cass., 11 maart 1974, supra, biz. 757. 
In castt ging bet om een verdachte zonder 
verblijfplaats in Belgie. 

Het Hof heeft zodoende impliciet beslist 
dat de voorlopige hechtenis van een verdachte 
zonder verblijfplaats in Belgie na een maand 
enkel kan gehandhaafd worden, a ls de rechter 
de aanwezigheid vaststelt van ernstige en 
uftzonderlijke omstandigheden die de open
bare veiligheid raken zodat deze maatregel 
noodzakelijk is. De beslissing moet melding 
maken van ,de gegevens eigen aan de zaak of 1 

gewijzigd bij art. 3 wet van 13 m.aart . 
1973.) 

(JACQUIN.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 5 'april 1974 gewezen door het 
Hof van beroep te Gent, kamer vari : 
inbesehuldigingstelling ; ', · , . , 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de rechten van de verde
diging, 

do01·dat · het arrest, door te verldaren . 
« dat het Hof aileen acht heeft te slaan 
op de feiten ,, niet antwoordt op · de 
conclusie van eiseres die betwistte dat de · 
haar ten laste gelegde feiten in haren· · 
hoofde een « inbreuk" uitmaken : 

Overwegende dat, in strijd met de 
aanvoering van het middel, eiseres in 
conclusie niet liet gelden dat de haar ten 
laste gelegde feiten « geen inbreuk " zijn ,' 
maar dat de telastleggingen, zoals zij 
gekwalificeerd zijn, overdreven zijn en ' 
dat zij, op grond van de gegevens van het · 
dossier, niet gegrond zijn ; 

Dat het middel feitelijke grondslag· 
mist; 

Over het tweede en het derde middel 
sam en, 

het tweede, afgeleid uit de schending 
van de artikelen 1, 4, 5, 19 en 20 van de 
wet van 23 augustus 1-874 (lees 20 april'· 
1874) zoals zij gewijzigd werd door de 
wet van 13 maart 1973, 

doo1·dat het arrest de handhaving van 
de voorlopige hechtenis niet verant
woordt door redenen die eigen zijn aan 
eiseres, maar steunt op het gevaar dat 
derden zouden uitmaken voor de open
bare veiligheid, 

te1·wijl de gebeurlijke wil van eiseres 
om een derde te beschermen op zichzelf 
niet kan ingeroepen worden om de voor-

de persoonlijkheid van de verclachte. Artikel 5, 
eerste lid, van de wet van 20 april1874 betref
fende de voorlopige hechtenis, zoals het is 
gewijzigd bij de wet van 13 maart 1973, is clus 
in castt van toepassing. 

· Deze voorwaarden moeten claarentegen 
t.a.v. een clergelijke verdachte niet vervuld . 
zijn, als het gaat om de uitvaardiging van 
een aanhouclingsbevel of de bevestigii\g binne~ 
vijf dagen. (Artt. 1, tweecle lid, en 4 van 
genoemcle wet). 
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lopige hechteriis te rechtvaardigen, daar I 

dit geen misdrijf uitmaakt ; 
het de1·de, afgeleid uit de schending van 

artikel1 van de wet van 27 augustus 1874 
(lees 20 april 1874) en artikel 5 van het 
Verdrag tot bescherming van de rechten 
van de mens, 

, I ' 
, do01·dat het arrest de handhaving van 

de . voorlopige hechtenis steunt op de 
overweging " dat uit de brief die bij 
verdachte in beslag genomen werd en 
haar v:erklaring dienaangaande .. . blijkt 
dat .ze slechts zocht het onderzoek te 
dwarsbomen en personen tracht te be-. 
scherm.en die voor de openbare veiligheid 
uiterst gevaarlijk zijn », 

te1·wijl het aldus aantoont dat gebruik 
wordt gemaakt van de voorlopige hech
tep.is n~et om redenen van openbare 
veiligheid, .maar om eiseres tot gebeur
lijke bekentenissen te dwingen : 

· Ov~rwegende dat het arrest zijn be
slissing steunt op de volgende beschou
wingen "dat de h echtenis wegens 
ernstige en uitzonderlijke omstandighe
den die de openbare veiligheid raken 
~oet worden gehandhaafd, dat uit de 
brief die bij verdachte in beslag genomen 
werd en haar verklaring dienaangaande 
... blijkt dat ze slechts zocht het onder
zoek te dwarsbomen ep personen tracht 
te beschermen die voor de open bare 
veiligheid uiterst gevaarlijk zijn » ; dat 
het verder preciseert, met verwijzing na!J.r 
dE) Scl}l'iftelijke vordering van de procu
re"!ll'-generaal, dat eiseres een vreem
delinge is, zonder vast verblijf in 
Belgie, en dat te vrezen is dat zij, een
maal in vrijheid gesteld, zich aan de 
Belgische strafwet zou onttrekken en het 
onderzoek belemmeren ; 

Overwegende dat deze beschouwingen 
een geheel van redenen vormen die eigen 
zijn · aan eiseres en geenszins aantonen 
dat de voorlopig~ hechtenis aangewend 
werd om eiseres tot bekentenissen te 
dwingen; 

Dat de middelen feitelijke grondslag 
missen; 

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

7 mei 1974.- 2e kamer.- Voo1·zittm· 
en Vm·slaggeve1·, de H. Wauters, raads
heer waarnemend voorzitter. - Gelijk
luidende conclusie, de H. Krings, advo
caat-generaal. - Pleite1·, de H. Huisman 
(van de balie te Brussel). 

3e KAMER. - 8 mei 197 4. 

BEWIJS. -BEWIJS DOOR GESCHRIFT. ~ 
BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN. - · 
BURGERLIJKE ZAKEN. - BESLISSING 
HIEROP GEGROND DAT EEN FElT DOOR 
EEN PARTIJ NIET WORDT BETWIST. -
CONCLUSIE VAN DEZE PARTIJ WAARIN 
RET BESTAAN VAN D,IT FElT WORDT 
BETWlST. - MISKENNING VAN DE 
BEWIJSKRACHT VAN DEZE CONCLUSIE. 

De bewijsk?·acht van de conclusie van een 
pm·tij waa1·in een jeit wo1·dt betwist, 
wo1·dt miskend doo1•1 de ?'echte?' die beslist 
dat dit feit door deze partij niet w01·dt 
betwist (1). (Artt. 1319, 1320 en 1322 
B.W.) 

(COLLYS , T. VAN DENEEDE.) 

ARREST (ve1·taling). 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 31 januari 1973 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen ll07, ll08, ll34, 
ll35, 1319 en 1320 van het Burgerlijk 
Wetboek, 97 van de Grondwet en van het 
algemeen beginsel dat de rechten van de 
verdediging geeerbiedigd moeten worden, 

do01·dat het arrest, om vervolgens de 
rechtsvordering van verweerder toe te 
wijzen, aan het geschrift dat deze hiatste 
tot staving van zijn vordering heeft 
overgelegd de waarde van een begin van 
bewijs door geschrift toekent waardoor 
de litigieuze verkoop door aile rechts
middelen, vermoeclens inbegrepen, kan 
worden bewezen, op grond dat eiser niet 
betwist dat hij het stuk van 4 december 
1956 heeft ondertekend en met de hand 
de woorden " lu et approuve » heeft ge
schreven, wat de aangevoerde verkoop 
waarschijnlijk maakt; dat hij tevergeefs 
betoogt geen Frans te kennen om aile 
waarde aan dit geschrift te ontzeggen; 
dat hij immers toegeeft de belangrijke 
F .ranse woorden " lu et approuve » met 
de hand te hebben geschreven ; dat hij 
bovendien even geed de paar elementaire 
woorden " avoir vendu rna propriete » 
kan begrepen hebben en in d.e rest van 
de tekst enkel cijfers voorkomen of 

(1) Cass., 11 oktober 1973, supra; biz. 170. 
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slechts identiteiten vermeld worden die 
iedereen gemakkelijk kan begrijpen en 
dat er dus geen grand bestaat om eiser 
toe te laten tot het bewijs dat hij geen 
Frans kent, 

te1·wijl eiser, om aan dat geschrift aile 
bewijswaarde te ontzeggen, in zijn voor 
het hof van beroep genomen conclusie 
heeft aangevoerd, enerzijds, " dat onder
aan in de tekst twee regels voorkomen 
met andere inkt lu et approuve, 
E. Collys " en dat hij voor de rechtbank 
heeft verklaard " dat hij aileen de hand
tekening had geschreven" en, anderzijds, 
dat " de handtekening " die hij onderaan 
op het aangevoerde stuk had geplaatst 
geen blijk kan geven van toesternming ; 
dat hij in de eerste plaats niet kan worden 
beschouwd als iemand die Frans kent, 
zelfs in.dien zijn vorige raadsman · niet 
heeft gevraagd dat de procedure in het 
N ederlands zou worden gevoerd, dat 
hij zich enkel in het Vlaams uitdrukt, 
dat alle officiiile alden evenals de burger
lijke en strafprocedures die op hem 
betrekking hebben steeds in het Neder
lands werden gesteld en dat hij, voor 
zoveel nodig, aanbiedt door alle rechts
middelen te bewijzen dat hij gee:r1 Frans 
kent, en terwijl het arrest, door te ver
klaren dat eiser niet heeft betwist en 
zelfs heeft toegegeven de belangrijke 
woorden " lu et approuve " met de 
hand te hebben geschreven, de bewijs
kracht van genoemde conclusie heeft 
miskend (schending van de artikelen 1319 
en 1320 van het Burgerlijk Wetboek) en 
dientengevolge, zonder eigen grand ter 
wettelijke rechtvaardiging van de ver
werping ervan, het verweer heeft ver
worpen dat eiser in zijn conclusie voor 
het hof van beroep tegelijkertijd afleidde 
uit het feit dat hij noch de tekst zelf 
noch de woorden " lu et approuve " v66r 
zijn ~1andtekening met de hand had ge
schreven, en uit het feit dat hij geen 
Frans kende, nit welke omstandigheden, 
volgens hem, volgde dat zijn handteke
ning alleen, onderaan op het in het Frans 
gestelde geschrift, niet kon worden be
schouwd als bewijs of begin van bewijs 
door geschrift van zijn toestemming 
(schending van de rechten van de verde
diging en van de artikelen 1107, 1108, 
1134, 1135 van het Burgerlijk Wetboek 
en 97 van de Grondwet) : 

Overwegende dat, om te beslissen dat 
het door verweerder overgelegde stuk 
van 4 december 1956 een begin van bewijs 
door geschrift van het bestaan van de 
aangevoerde verkoop oplevert waardoor 
deze verkoop kan worden bewezen door 

alle rechtsmiddelen, vermoedens inbe
grepen, het arrest aanneemt dat eiser 
"niet loochent " of "niet betwist" .dit 
stuk te hebben ondertekend met de ver
melding " lu et approuve die hij zelf heeft 
geschreven " ; dat het arrest, ter afwijzing 
van het aanbod van eiser om aan te 
tonen dat hij geen Frans kent, ver
klaart dat eiser " toegeeft de belang
rijke Franse woorden " lu et approuve » 
met de hand te hebben geschreven " ; 

Overwegende dat deze motivering on
verenigbaar is met de bewoordingen v:an 
de conclusie in hager beroep waarin eiser 
deed gelden " dat hij voor de rechtbank 
heeft verklaard dat hij alleen de hand
tekening had geschreven >> en " dat de 
handtekening die hij onderaan op het 
stuk had geplaatst ... geen blijk kan geven. 
van toestemming " ; 

Waaruit volgt dat het arrest de bewijs
kracht van de conclusie van eiser mis-
kent; . 

Dat het middel gegrond is ; 

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

8 mei 1974.- 3e kamer. - Voorzitter, 
de H . Polet, raadsheer waarnemend voor- · 
zitter. - Vm·slaggeve1·, de H. Capelle. -
Gelijkluidende conclttsie, de H . Ducha
telet, advocaat-generaal. - Pleite1·s; dE! 
HH. De Bruyn en Philips. 

1e KAMER. - 9 mei 1974, 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. - BURGERLIJKE ZAKEN. 
- MIDDELEN AANGEVOERD IN DE 
AKTE VAN HOGER BEROEP EN BEHOU
DEN VOOR DE RECHTER IN HOGER 
BEROEP.- MIDDELEN NIET MEER TER 
ZAKE DIENEND WEGENS VASTSTELLIN
.GEN VAN DE RECHTER. - GEEN VER
PLICHTING VOOR HEM HIEROP TE ANT
WOORDEN. 

De 1·echtm· in hoge1· be?'OeJJ is niet ve1·plicht 
te antwo01·den op middelen welke in de 
akte van hoge1· be1·oep zijn aangevoe1·d 
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en voo1· hem werden behottden (I), 
wannee1· deze rniddelen niet mem· ter zake 
dienend zijn wegens vaststellingen van 
zijn beslissing (2). (Art. 97 Grondwet.) 

(TALIFRE, T. HOORNAERT.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 25 mei I973 door het hof van 
beroep te Gent gewezen; 

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

doo1·dat het arrest eiser veroordeelt om 
aan verweerster een onderhoudsgeld te 
betalen van 7.500 frank per maand vanaf 
I februari I973 om de reden dat verweer
ster « voorhoudt dat appellant (nu eiser) 
een inkomen haalt uit h et beheer van 
een eigen verzekeringsportefeuille ; dat 
appellant het aanslagbiljet voor }let 
inkomstenjaar I97l niet overlegt; dat 
uit een individuele rekening blijkt 
dat in 1972, onverminderd zijn bruto
wedde, zijn toenmalige werkgeefster, de 
Volksverzekering N.V., hem wegens com
missielonen een supplement van 91.090 
frank uitbetaald heeft ; dat derhalve mag 
aangenomen worden dat appellant uit 
voormelde bron substantiele inkomsten 
put», 

zonde1· te antwom·den op het regelmatig 
door eiser neergelegd verzoekschrift tot 
beroep, waarin deze . in uitdrukkelijke 
bewoordingen staande hield dat « het 
zou verkeerd zijn voort te gaan op de 
vroegere inkomsten ... ; door de omstan
digheid dat er een echtelijk conflict 
bestond, heeft appellant die in een chris
telijke vakorganisatie een functie had, 
zijn dienst moeten verlaten en is hij te 
Brussel gaan wonen, omdat hij in de 
streek zelf geen werk kon vinden. Te 
Brussel werd hem werk beloofd doch op 
dit ogenblik heeft hij dit werk nog niet 
gevonden », zodat het arrest niet regel
matig gemotiveerd is : 

Overwegende dat eiser in zijn verzoek-

(1) Raadpl. cass., 7 december 1972 (A1·r. 
cass., 1973, biz. 339) en de noot get. F.D., 
en 2 m ei 1974, sup>·a, biz. 965 : de rechter in 
·hoger beroep moet in de regei antwoorden 
op de door een partij in de akte van hoger 
beroep aangevoerde middeien, wanneer deze 
partij voor hem is verschenen en van die 
middeien geen afstand heeft gedaan. 

schrift tot beroep aanvoerde , en hierin 
in zijn conclusie voor het hof van beroep 
volhardde, dat hij w erkloos was daar hij 
zijn functie in een vakorganisatie had 
moeten verlaten en nu te Brussel woonde, 
zodat het · verkeerd zou zijn voort te 
gaan op de vroegere inkomsten ; 

Overwegende dat het arrest echter zijn 
beslissing steunt op de substantiele . in
komsten welke eiser haalt uit het beheer 
van een eigen verzekeringsportefeuille ; 

Dat de rechter, na d eze vaststelling, 
niet verplicht was h et verweer van eiser, 
dat niet meer dienend was, verder te 
beantwoorden ; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

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

9 mei I974. - 1e kamer.- Voo1·zitter, 
de H. Perrichon, raadsheer waarnemend 
voor.zitter. - Vm·slaggeve1·, Ridder de 
Schaetzen. - Gelijklttidende conclusie, 
de H. Detom·nay, advocaat-generaal. -
Pleite1·s, de HH. Houtekier en Biitzler. 

1e KAMER. - 10 mei 1974. 

1 o VONNISSEN EN ARRESTEN. 
BURGERLIJKE ZAKEN. - HEROPENING 
VAN DE DEBATTEN. - GERECHTELIJK 
WETBOEK, ARTIKEL 775. - RECHTER 
MOET RET ONDERWERP BEPALEN WAAR
OVER DE PARTIJEN ZULLEN WORDEN 
GEHOORD. - BEGRIP. 

zo CASSATIEMIDDELEN. - BURGER
LIJKE ZAKEN. - MIDDEL HIERUIT AF
GELEID DAT DE RECHTER, TOEN HIJ DE 
HEROPENING VAN DE DEBATTEN HEEFT 
BEVOLEN, RET ONDERWERP NIET HEEFT 
BEPAALD WAAROVER DE PARTIJEN ZUL
LEN WORDEN GEHOORD. - PARTIJEN 
DIE VERSCHENEN ZIJN NA DE HEROPE
NING VAN DE DEBATTEN ZONDER ZICH 

Over de verplichting de grieven in de akte 
van hoger beroep op te geven (artt. 1057, 7° 
en 1063 G.W.) raadpiege m en cas~ ., 9 novem
ber 1973, sup>·a, biz. 287 en de twee arresten 
waarvan in de noot sprake is. 

(2) Raadpl. cass., 19 april 1974, sup>·a, 
, biz. 889. 
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TE BEROEPEN OP DE SCHENDING VAN 
· ARTIKEL 775 VAN HET GERECHTELIJX 
WETBOEK. - NIET ONTVANKELIJK 
MID DEL. 

30 BEWIJS. - Bu:RGERLIJKE ZAKEN.·
PERSOONLIJKE VERSCHIJNING VAN DE 
PARTIJEN. - GERECHTELIJK WET· 
·BOEK, ARTIKEL ·992 TOT 1004.- VER· 
PLICHTING PROCES-VERBAAL OP TE 
MAKEN VAN DE VERKLARINGEN DER 
P ARTIJEN. - BE GRIP. 

4° VONNISSEN EN ARRESTEN. -
BURGERLIJKE ZAKEN. - PERSOONLIJ
KE VERSCHIJNING VAN DE PARTIJEN.
GERECHTELIJK WETBOEK, ARTIKEL 992 
TOT 1004. - VERPLICHTING PROCES· 
VERBAAL OP TE MAKEN VAN DE VER· 
KLARINGEN DER PARTIJEN.- BEGRIP. 

5° CASSATIEMIDDELEN. - BURGER
LIJKE ZAKEN. - MIDDEL GEGROND OP 
WETTELIJKE BEPALINGEN DIE NOCH 
VAN OPENBARE ORDE NOCH DWINGEND 
ZIJN.- MIDDEL NIET VOORGELEGD AAN 

DE FEITENRECHTER EN WAAROVER HIJ 
OP EIGEN INITIATIEF NIET HEEFT 
BESLIST. - N IET ONTV ANKELIJK MID
DEL. 

1° en 2° Niet ontvankelijk is het middel 
hiendt afgeleicl dat het a?Test waa1·bij de 
he1·opening van de debatten wo?"dt be
volen, niet ove1·eenkomstig a1·tikel 775, 
ee1·ste lid, van het Ge1·echtelijk Wetboek 
het onde?'We?'P heejt bepaald waa1·ove1' 
de pa1·tijen zttllen gehoo1·d w01·den, 
wannee?" deze in hun middelen en uitleg 
zijn geho01·d na deze he1'0pening en 
vooml de eise?' tot cassatie niet heeft doen 
gelden dat zijn 1·echt van vm·dediging 
zott geschonden zijn, omdat het a?"?"est 
niet met 1·edenen was omlcleed, zoals 
zulks door genoemde wettelijke bepaling 
is voo?-'gesch?-even. 

30 en 4° Wannee1· de pe1·soonlijlce ve?· 
schijning dm· pw·tijen plaatsheeft vo01· 
het gehele ?'echtscollege waa1·bij de zaak 
aanhangig is, wonlt do01· de wet niet 

(1) De oplossing was dezelfde onder de 
gelding van h et ·wetboek van burgerlijke 
r echtsvordering; r aadpl. ca.ss., 26 februari 
1971 (A?'1'. cass., 1971, b iz. 616), alsmede de 
noten 1, 2 en 3. 

D e bedoeling van h et Gerechtelijk Wetboek 
was niet enige· wijziging te brengen in het 
stelsel afgeleid uit de artikelen 119 en 428 van 
het Wetboek van burgerlijke recbtsvordering, 

vooTgesch1·even dat" p1·oces-vm·baal wb1·dt 
opgemaakt tot vaststelling van de ver
kla?·ingen de?' pa1·tijen (1). (Artt. 948 
en 992 tot 100<! G.W.) 

5° Nieuw en ded~alve niet ontvankelijk 
tot staving van een voo1·ziening is het 
middel geg1·ond op wettelijke bepalingen 
die noch van openba1·e 01·de noch dwin
gend zijn, dat niet aan de feitem·echte?' is 
voo1·gelegd en waa1·ovm· deze niet op 
eigen initiatief heeft beslist (2). 

(DOBBELS, T. LOOTENS.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op de bestreden 
arresten, respectievelijk op 25 mei . eJ;~. 
22 juni 1972 door het Hof V!¥1 beroep te 
Gent gewezen; · 

1. In zoverre d e voorziening tegen het 
arrest van 25 m ei 1972 is gericht : · 

Over het middel afgeleid uit. de scherr
ding van de artikelen 769, 774, 775, 780 
en 1042 van het Gerechtelijk W etboek, 
97 van de Grondwet en van het algemeen 
rechtsbeginsel van de eerbied voor de 
rechten van d e verdediging, 

doo1·dat het arrest ambtshalve d e her
opening van de d ebatten beveelt, 

te1·wijl 1° het arrest nalaat het onder
warp te bepalen waarover. de partijen 
gehoord zouden worden (schending van 
de artikelen 769, 774, 775, 780 en 1042 
van h et Gerechtelijk W etboek) ; 2° het 
arrest niet gemotiveerd is, · zoda~ het 
niet mogelijk is het grondwettelijk 
toezicht erop uit te oefenen (schending 
van alle ingeroepen wetsbepalingen· en 
voormeld algemeen rechtsbeginsel) : 

Overwegende dat overeenkomstig arti 
kel 775 van het Gerechtelijk Wetboek, 
de rechter, die de heropening van ·de 
debatten beveelt, het onderwerp client 
te bepalen waarover de partijen zullen 
worden gehoord, ten einde in het bijzon-

dit laatste artikel zoals bet werd gewijzigd bij 
artikel 20 van bet koninklijk besluit nr. 300 
van 30 maart 1936, docb duidelijke r !'lgels 
vast te leggen voor de persoonlijke verschij
ning der partijen; raadpl. bet verslag V";~,n de 
koninklijke co=issaris voor de gerechtelijke 
h ervorming, biz. 360, 

(2) Ca.ss., 1 en 14 maart 1974, supra, biz. 724 
en 782.-
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der hun recht van verdediging te vrij
waren; 

Overwegende dat wanneer, zoals ten 
deze, de partijen, na de heropening van 
de debatten, in hun middelen en in hun 
uitleg, bijgestaan door hun raadslieden, 
werden gehoord en niet hebben Iaten 

· gelden dat hun recht van verdediging 
. geschonden werd, zij niet meer gerechtigd 

zijn voor het Hof de schending van artikel 
n5 van . het Gerechtelijk Wetboek in te 
roepen 0mdat de rechter zijn beslissing 
niet gemotiveerd heeft zoals deze tekst 
het bepaalt; 

Dat het middel niet ontvankelijk is ; 

2. In zoverre de voorziening tegen het 
arrest van 22 juni I972 is gericht : 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 948, 949, 950, 
I004, I042 van het Gerechtelijk Wetboek, 
97 van de Grondwet en van het algemeen 
rechtsbeginsel van de eerbied voor de 
rechten van de verdediging, 

do01·dat het arrest de door eiser tegen 
verweerder ingestelde vordering tot be
taling van de som van 62'.500 frank ver
werpt en op tegenvordering eiser ver
oordeelt om aan verweerder de som yan 
39.700 frank te betalen om de reden dat 
de wortelsoort "Nantaise » uitzonderlijk 
geteeld wordt en dat, naar de verklaring 
van eiser ter terechtzitting, de geleverde 
wortelen van deze soort waren ; dat bij 
d,e levering de zakken niet eens geteld 
werden en eiser op de opgave van ver
weerder steunt; dat eiser, die in de aan-

. getekende brief van 23 februari I97I'aan
sprakelijk gesteld wordt voor het bederf 
van de wortelen, eerst op I maart I971 
protest liet geworden zonder, ofschoon 
hij ter plaatse was geweest, over de her
komst van de wortelen voorbehoud te 
maken ; dat het bovenstaande het bewijs 
!evert dat verweerder de wortelen aan
kocht tegen 2,25 frank het kilogram, 
onder de uitdrukkelijke voorwaarde, het 
gewicht te bepalen na bewaring in frigo 
en reiniging, 

tm·wijl I 0 het zittingsblad van 25 mei 
I972 van het Hof van beroep te Gent 
vermeldt dat verweerder _en eiser vrij
willig in persoon ter terechtzitting ver
·schijnen en in hun middelen en in hun 
uitleg over de 'zaak gehoord worden; bij
gestaan door-hun respectieve raadsman, 
·doch dat er geen proces-verbaal van de 
verklaringen van deze partijen werd 
opgesteld (schending van de artikelen 
948, 949, 950, 1004 en I042 van het 
Gerechtelijk Wetboek) ; 2° het arrest uit
drukkelijk steunt op de verldaring die 

eiser op de terechtzitting van 25 mei I972 
van het hof zou afgelegd hebben betref
fende de soort van de geleverde wortelen 
en deze verldaring noch in het zittings
blad van die terechtzitting, noch in enig 
ander procedurestuk · vermeld is, zodat 
de rechten van de verdecliging van eiser 
geschonden werden en het niet mogelijk is 
het grondwettelijk toezicht op cleze moti
vering uit te oefenen, te meer daar eiser 
geconcludeercl had " onder de formele 
betwisting van alle niet uitdrukkelijk er
kende feiten » (schending van artikel 97 
van de Grondwet en van voormeld 
algemeen rechtsbeginsel) : 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat artikel 948 van het 
Gerechtelijk Wetboek, hetwelk bij artikel 
I004 van dit wetboek op de persoonlijke 
verschijning van de partijen toepasselijk 
wordt gemaakt, op de door de rechter 
bevolen persoonlijke verschijning van de 
partijen betrekking heeft, cloch niet van 
toepassing is wanneer, zoals ten deze, de 
persoonlijke verschijning van de partijen 
voor het gehele rechtscollege waarbij de 
zaak aanhangig is plaatsvindt ; 

Dat dit onderdeel naar recht faalt; 

W at het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat, door te beschouwen 
dat, naar de verklaring van eiser ter 
terechtzitting, de geleverde wortelen van 
de wortelsoort "Nantaise » waren, het 
hof van beroep vermeldt hetgeen eiser 
op de persoonlijke verschijning van 
25 mei 1972 heeft verklaard; 

Dat het arrest aldus het Hof in de 
mogelijkheid stelt zijn toezicht over de 
wettelijkheid van de beslissing uit te 
oefenen en de rechten van de verdediging 
niet schendt ; 

Dat dit onderdeel niet kan worden 
aangenomen ; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 1137, 1182, 
1184, 1245, I246, I302, I315, I584 van 
het Burgerlijk Wetboek, 870, 1042 van 
het Gerechtelijk W etboek en 97 van de 
Grondwet, 

W at het tweede en het derde onderdeel 
betreft: 

Overwegende dat eiser in conclusie 
geen andere fouten in de bewaring dan 
fouten betreffende de temperatuurrege
ling van de frigo ten laste van verweerder 
inriep, noch stelde dat deze laatste de 
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nodige zorgen moest nemen in verhouding 
tot de door hem gekende staat van de te 
bewaren wortelen ; 

Dat, nu het verweer waarop de onder- · 
delen berusten niet aan het hof van 
beroep werd onderworpen, die onderdelen 
nieuw en derhalve niet ontvankelijk zijn ; 

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

10 mei 1974.- 1e kamer.- Voo1·zitte1·, 
Ridder Rutsaert, voorzitter. - Vm·slag
geve?·, de H. Gerniers. - Gelijklttidende 
conclusie, de H. Dmnon, advocaat-gene
raal. - Pleitm·s, de HH. Houtekier en 
Bayart. · 

1e KAMER. - 10 mei 1974. 

WEGVERKEER.- SPOORVOERTillGEN. 
- WEGVERKEERSREGLEMENT, ARTI
KEL 15-2 . - VooRRANG. - DRAAG
WIJDTE-

De aan spoo1·voe1·tttigen krachtens a?·ti
kel 15, · tweede lid, van het wegvm·kee?·s
?'eglement toegekende voon·ang op spoor
wegen houdt voo1· de ande1·e weggeb?·ui
lcers de verplichting in deze vom·tuigen 
te laten vom·gaan, behoudens feitelijke 
omstandigheclen welke een 1·echtvaa?·di
gingsg1·ond opleve1·en (1). 

(MAATSCHAPPIJ VOOR HET INTERCOMMU
NAAL VERVOER TE BRUSSEL, T. VER
GOTE EN PERSONENVENNOOTSCHAP MET 
BEPERKTE AANSPRAKELiJKHEID « TAN
GHE SNELVERVOER ».) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 9 januari 1973 door het Hof 
van beroep te Brusse1 gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de scherr
cling van de artikelen 1382, 1383 en 1384, 
inzonderheid lid 3, van het Burgerlijk 
vVetboek, 6, inzonderheid lid 5, van het 
koninhlijk besluit van 27 januari 1931 
houdende politiereglement voor de exploi
tatie van de door de regering met toe-

(1) Cass., 16 november 1972 (Arr. cass., 
1073, blz. 268). 

passing van de wet van 8 juli 1875 ver
gunde of te vergunnen tramwegen, dit 
artikel 6 gevvijzigd door artikel 1 van het 
koninhlijk besluit van 26 augustus 1938, 
15-2 van het , koninhlijk _ besluit van 
14 maart 1968, houdende algemeen regle
ment over d e politie van het wegverkeer, 
en 97 van de Grondwet, 

dom·dat, om te beslissen dat de aan
sprakelijkheid voor een botsing die plaats
had tussen een door een aangestelde van 
eiseres bestuurd tramvoertuig en een 
vrachtwagen, bestuurd door verweerder 
Vergote, aangestelde van verweerster 
Tanghe Snelvervoer, geenszins op even
genoemde Vergote rust, het arrest ver
klaart « dat appeiiante, thans eiseres in 
hoger beroep, niet bewijst welke fout 
door Vergote werd gepleegd, des te meer 
daar in zijn eenzijdig verslag de tram
bestuurder toegeeft dat hij over vol
doende ruimte beschikte om de vracht
wagen te kruisen ... , waaruit client afge
leid te worden dat hij de vrachtwagen 
had gezien maar de belemmering slecht 
heeft geapprecieerd ; dat het feit van de 
aanrijding en van de aan het tramvoer
tuig toegebrachte schade op zichzelf geen 
vermoeden van aansprakelijkheid ten 
laste van Vergote doet ontstaan ; dat het 
mogelijk is dat deze aansprakelijkheid 
aan een derde toe te schrijven is, zoals 
het ook mogelijk is dat de vrachtwagen 
reeds stilstond achter een andere tram 
omdat bijvoorbeeld rechts van de rijbaan 
voertuigen geparkeerd stonden, zodat de 
bestuurder van de tram 58 eventueel als 
plicht had zijn eigen voertuig tot stil
stand te brengen, gelet op de belemme
ring », 

tm·wijl de verkeersvoorrang op de spo
ren, door artikel 15-2 van het koninhlijk 
besluit van 14 maart 1968 aan de spoor
voertuigen toegekend, voor de andere 
weggebruikers de verplichting inhoudt 
die voertuigen te laten voorgaan, behalve 
bij aanwezigheid van feitelijke omstan
digheden die een grond van rechtvaar
diging opleveren ; 

tm·wijl de rechter noch door de boven
staande gronden, noch door enige andere 
grond antwoordt op de conclusie waarbij 
eiseres deed gelden « dat zelfs indien men 
rekening houdt met de eventuele aan
wezigheid van gestationeerde voertuigen, 
Vergote nog over een ruimte van meer 
dan 3 meter beschikte om buiten de voor 
het tegenliggend tramverkeer bestemde 
spoorlijnen t e rijden, vermits volgens het 
plan de linker rail van de door de tram 
gevolgd e lijn zich op 5,60 meter bevindt 
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van het linker voetpad ten opzichte van 
zijn richting ; dat, bijgevolg, het zonder 
enige reden is dat de ge'intimeerde, thans 
verweerder, op foutieve wijze de gemak
kelijke doorgang van de tram belemmerd 
heeft », waaruit volgt dat het arrest niet 
regelmatig met redenen omkleed is 
(schending van artikel 97 van de Grand
wet); 

te1·wijl het arrest geen enkele nadere 
aanduiding verstrekt aangaande de aard 
van de fout welke een derde zou hebben 
kunnen begaan en, derhalve, geen moge
lijkheid biedt na te gaan of er werkelijk 
een grand van rechtvaardiging ten voor
dele van 1verweerder bestaat (schending 
van alle bovenaangeduide bepalingen, 
behalve artikel 6, lid 5, van het koninklijk 
besluit van 27 januari I93I) ; 

te1·wijl uit de omstandigheid dat, gelet 
op de belemmering, de trambestuurder 
de plicht •had zijn eigen voertuig tot 
stilstand te brengen, niet valt af te leiden 
dat verweerder Vergote generlei fout zou 
hebben begaan en met name artikel I5-2 
van het koninklijk besluit van I4 maart 
I968 niet zou hebben overtreden (scherr
ding van alle bovenaangeduide bepalin
gen, inzonderheid van artikel I5-2 van 
het wegverkeersreglement en van de 
artikelen I382 en I383 van het Burger
lijk Wetboek) : 

Overwegende dat de bepalingen van 
artikel I5-2 van het koninklijk besluit 
van I4 maart I968, houdende algemeen 
reglement over de politie van het weg
verkeer, voor de weggebruikers de ver
plichting inhouden de doorgang voor de 
spoorvoertuigen vrij te laten, behoudens 
feitelijke omstandigheden welke een 
grand van rechtvaardiging uitmaken; 

Overwegende dat, door te beschouwen 
dat de aansprakelijkheid van de aanrij
ding « mogelijk aan een derde te wijten 
is », zonder de geclraging van die derde 
te bepalen welke de aanwezigheid van 
de vrachtwagen van verweerster op te 
tramsporen kon rechtvaardigen, en door 
de conclusie van eiseres niet te beant
woorden in zoverre zij staande hield dat 
de eventuele aanwezigheid van gestatio
neerde voertuigen nog voldoende ruimte 
aan de vrachtwagen overliet om de door 
het tramrijtuig gevolgde spoorlijnen vrij 
te laten, het arrest zijn beslissing, luidens 
welke geen fout ten laste van verweerder 
bewezen is, niet wettelijk verantwoordt 
en evenmin regelmatig motiveert ; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest; beveelt dat van dit arrest 

melding zal worden gemaakt op de kan.t 
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 Gent. 

IO mei I974.- Ie kamer. - Voo1·zitter, 
Ridder Rutsaert, voorzitter. - Verslag
geve?', de H. 'Sury. - Gelijlcluidende con- · 
clusie, de H . Duman, advocaat-generaal. 
- Pleitm·, de H. Fally. 

2e KAMER. - 13 mei 1974. 

I o REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. - STRAFZAKEN. -
CONCLUSIE VOOR DE RECHTER IN 
HOGER BEROEP. - BESLISSING VAN DE 
EERSTE RECHTER WELKE EEN PASSEND 
ANTWOORD BEVAT OP DEZE CONCLUSIE. 
- RECHTER IN HOGER BEROEP DIE 

~VERWIJST NAAR DE REDENEN VAN DE 
EERSTE RECHTER. - REGELMATIG MET 
REDENEN OMKLEDE BESLISSING. 

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.
ARREST DAT VERKLAART ZIJN BESLIS
SING TE GRONDEN OF DE VASTSTELLIN
GEN, OVERWEGINGEN EN BESLillTEN 
VAN EEN DESKUNDIGE. - DESKUNDI
GENVERSLAG BIJ HET DOSSIER GE
VOEGD. - REGELMATIG MET REDE 
NEN OMKLEED ARREST. 

I 0 De 1·echte1' · in hogm· be1·oep die ve1·wijst 
nam· de 1·edenen van de ee1·ste rechte1·, 
beantwo01·dt de vo01· hem genomen con
clusie, wannem· deze 1·edenen een passend 
antwo01·d bevatten op de in hoge1· be1·oep 
voo?·gelegde eisen of vm·weei·middelen (1). 
(Art. 97 G.W.) . 

2o Regelmatig met 1·edenen omlcleed is het 
an·est dat, om te beslissen dat jeitelijlce 
omstandigheden van de telastlegging be
wezen zijn, vm·lclaa1·t de vaststellingen, 
overwegingen en besluiten ove1· te nemen 
van een deslcundige, wiens ve1·slag bij het 
dossie1· is gevoegd, wat het toezicht van 
het Hoj mogelijlc maalct (2). (Art. 97 
G .W.). 

(1) Cass., 29 april 1974, supm, blz. 946. 
(2) Cass., 30 oktober 1967 (Ar1·. cass., 

1968, blz. 320); raadpl. cass., 15 februiui 1972 
(ibid., 1972, b lz. 552). 
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(CROES, T. DAUSORT.) 

Met de notities overeenstemmend arrest. 

13 mei 1974.- 2e kamer.- Vom·zitte1· 
en Ve?·slaggeve?·, Baron Richard, raads-

' l).eer waarnemend voorzitter. - Gelijk
luidende conclusie, de H. Delange, eerste 
advocaat-generaal. Pleite1·s, de 
HH. Carlier en Bottrgaux (van de balie 
te Brussel). 

2e KAMER. - 13 mei 1974. 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. - STRAFZAKEN. -BUR
GERLIJKE RECHTSVORDERING. - BE
SLISSING WAARBIJ VERGOEDENDE INTE
RESTEN ZONDER TIJDSBEPERKING WOR
DEN TOEGEKEND. - BEKLAAGDE DIE 
BETOOGD HEEFT DAT DE INTERESTEN 
MOESTEN BEPERKT WORDEN TOT DE 
NORMALE TERMIJN VAN EEN JAAR, 
WEGENS VERTRAGING VAN DE BENA
DEELDE OM ZIJN EISEN TE DOEN GEL· 
DEN. - CONCLUSIE ONBEANTWOORD. 
- NIET MET REDENEN O!VIKLEDE 
BESLISSING. 

Niet 1·egelmatig met 1·edenen omlcleed is de 
beslissing waa1·bij ve1·goedende inte1·esten 
zonde?" tijdsbepe1·lcing wm·den toegekend 
en geen antwom·d wm·dt ve?·st1·elct op de 
conclttsie van de belclaagde ten betoge 
dat de inte1·esten niet lange1· moesten 
lopen dan de nm·male tennijn van een 
jaa1·, wegens ve1·t1·aging van de bena
deelde om zijn eisen te doen gelden ( 1). 
(Art. 97 G.W.). 

(VAN HUMBEEK, T. JANSSENS.) 

ARREST (ve1·taling.) 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 4 december 1973 gewezen door 
het Hof van beroep te Brussel ; 

Overwegende dat eiser verklaard heeft 
ca:ssatieberoep in te stellen tegen alle 
bescbikkingen van het arrest, dat enkel 
en aileen uitspraak doet over de burger
lijke belangen ; 

(1) Raadpl. cass., 9 november 1971 (Arr. 
cass., 1972, biz. 262). 

Over het enig middel, afgeleid nit de 
schending van artikel 97 van de Grond
wet, 

doo1·dat het arrest eiser veroordeelt tot 
de betaling aan verweerder, buiten de 
vergoedingen van 23.834, 300.000, 
635.630 en 125.000 frank die aan deze 
werden toegekend, van de vergoedende 
interest op 23.834 frank te rekenen vanaf 
de betalingen uit de kas, op 300.0,00 frank 
te rekenen vanaf een gemiddelde datum 
vastgesteld op 6 februari 1966 en op 
635 .630 frank en op 125.000 frank te 
rekenen vanaf 1 augustus 1967, onder 
aftrek van de interest die is verschuldigd 
op de betaling van de provisie van 135.000 
frank te rekenen vanaf de datum ervan, 

te1·wijl eiser bij gemotiveerde conclusie 
voor het hof VaJ.l. beroep de toekenning 
van dergelijke vergoedingsinterest uit
drukkelijk heeft betwist en met name 
heeft aangevoerd dat hij niet de gevolgen 
diende te drag en van de vertragin g 
waarmee de burgerlijke partij haar defini
tieve eisen heeft ingecliend tengevolge 
van de oproeping die de conclusienemer 
haar op 11 december 1972 heeft moeten 
betekenen, het deskundigenverslag op 
25 jtmi 1968 werd neergelegd en.« er der
halve grond zou zijn om, inclien er 'ver
zuiminterest zou worden toegekend, deze 
te beperken tot de normale termijn van 
een jaar na de neerlegging van het ver
slag, dit is 30 juni 1969 »,, en terwijl 
derhalve, voor zover het arrest eiser 
veroorcleelt in de betaling van genoerride 
vergoedende interest, zonder deze beslis
sing met redenen te omkleden en tevens 
zonder eisers conclusie dienaangaande te 
beantwoorden, dit arrest niet regelmatig 
met redenen is omkleed : 

Overwegencle dat eiser in zijn con
clusie voor het hof van beroep de toe
kenning door de eerste rechter betwistte 
van de vergoedende interest op de bedra
gen die hij aan verweerder verschulcligd 
was ; dat hij aanvoerde met name dat 
hij de gevolgen van de vertraging niet 
diende te dragen, waarmee de burgerlijke 
partij haar definitieve eiseh heeft inge
diend, en· dat er grond zou zijn om, 
indien er een vergoedende interest zou 
worden •toegekend, deze te beperken tot 
de normale termijn van een jaar na de 
neerlegging van het deskundigenonder
zoek, dit is 30 juni 1969; 

Overwegende dat het arrest er zich toe 
beperkt de vergoedende interest op de 
toegekende bedragen te doen lopen vanaf 
de opgegeven datum en het verloop 
ervan niet in de tijd beperkt; 
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Dat het arrest aldus geen antwoord 
geeft · op eisers omstandig verweer ; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om'. die redenen, vernietigt het bestre
den arrest, in zoverre het uitspraak doet 
over de vergoedende interest op de hoofd
bedragen die het aan verweerder toekent 
alsmede over de kosten ; verwerpt de 
voor;dening voor het overige ; beveelt 
dat var'i. dit arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van de gedeeltelijk 
vernietigde beslissing ; veroordeelt ver
weerder in een vierde van de kosten en 
laat de overige kosten t en laste van eiser ; 
verwijst de aldus beperkte zaak naar het 
Hof van ·beroep te Luik. 

13 mei 1974.- 2e kamer. - Voo1·zitie1', 
Baron ·Richard, raadsheer waarnemend 
voorzitter: - Ve1·slaggeve1·, de H. Clason. 
- Gelijklttidende conclusie, de H. Delan
ge, eerste advocaat-generaal. - Pleite1·, 
de H. De , Bruyn. 

2e KAMER. - 13 mei 1974. 

1 o REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.-

. STRAFVORDERING. - VEROORDELING. 

- VERWEER VAN DE BEKLAAGDE ON
BEANTWOORD GEBLEVEN.- NIET MET 
REDENEN OMKLEDE BESLISSING. 

20 CASSATIE. - OMVANG. - STRAF
VORDERING.- BURGERLIJKE RECHTS-

• VORDERING. - BESLISSING W AARBIJ DE 
AANSPRAKELIJKHEID VOOR EEN ONGE

VAL VOOR DE HELFT WORDT VERDEELD 
TUSSEN DE BEKLAAGDE EN DE GETROF
FENE. __:_ 0ASSATIEBEROEP VAN DE 
BEKLAAGDE . - CASSATIE VAN DE BE
SLISSING OP DE STRAFVORDERING. -
CASSATIE DIE ZICH IDTSTREKT TOT DE 
BESLISSING OP DE BURGERLIJKE 

. RECHTSVORDERING. - CASSATIE DIE 

ZICH NIET UITSTREKT TOT DE BESCHIK 
KINGEN DIE DE AANSPRAKELIJKHEID 
VAN DE GETROFFENE OP TEN l\UNSTE 
DE HELFT VASTSTELLEN EN RET BEDRAG 
VAN DE SCHADE BEPALEN. 

1° Niet met 1·edenen omkleed is de beslis
sing waaTbij de beklaagde op de stmf
VO?'de?·ing wo1·dt vemoTdeeld, zondm· een · 
antwoo1·d te geven op een vm·wee1· dat de 

beklaagde 1·egelmatig bij conclusie heejt 
voo1·gedmgen (1). (Art. 97 G.W.) 

2° Wannee1· de ?'echtm· de aanspmkelijk
heid voo1· een ongeval voo1· de helft heeft 
ve1·deeld tussen de beklaagde en de ge
t?·o.ffene en de beslissing op de 8tmf
V01'de?·ing' ten laste van de beklaagde, 
op diens voo1·ziening, w01·dt veTnietigd, 
leidt deze ve1·nietiging tot de nietigvm·
klm·ing van de beslissing op de btwge?·
lijke 1'echtsv01·dm·ing tegen de beklaagde, 
welke het gevolg is van de ee1·ste, doch 
stTekt zich niet uit tot de beschikkingen 
die de get1·ojJene voo1· de helft ten minste 
aanspmkelijk veTklaTen en het bedmg 
van de schade bepalen (2) . 

(RUELLE EN BAUWIN, T. ECHTGENOTEN 
LEMAIRE·GHYSELINCK EN REGIE DER 

POSTERIJEN. } 

ARREST (ve1·taling.) 

JI~T HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, <ip 4 december 1973 in hager 
beroep gewezen door de Correctionele 
Rechtbank te Charleroi ; 

I. Op de voorziening van Ruelle : 

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

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

do01·dat, em·ste ondm·deel, het vonnis de 
twee ten laste van eiser gelegde misdrij
ven bewezen verklaart en zich dienten
gevolge bevoegd verklaart om kennis te 
nemen van de civielrechtelijke. vorde
ringen die tegen hem zijn gericht, op 
grand aileen dat " uit het onderzoek ver
richt ter terechtzitting in hager beroep 
en uit het strafrechtelijk vooronclerzoek 
blijkt dat de eerste rechter de ten laste 
van beklaagcle gelegcle misclrijven terecht 
bewezen heeft verklaard, dat de voet
gangers in globo en de bromfietser ieder 
een fout in noodzakelijk en rechtstreeks 
oorzakelijk verbancl met het ongeval 
hebben begaan, clat de helft van de aan
sprakelijkl1eid voor het ongeval ten laste 
moet worden gelegd van de voetgangers 
die de onvoorzichtigheid hebben begaan 

(1) Cass., 21 januari 1974, sup1·a, biz. 565. 
(2) Cass., 24 mei 1965 (Bnll. en PASIC., 1965, 

I, 1027); raadpl. cq.ss., 11 maart 1974, SttP,i'a, 
biz. 750. 
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zijde_. a~ zijde op de rijbaan te gaan, 
terWIJl de andere helft aah Albert 
Lemaire, bromfietser, te wijten is», 

te_nvijl eiser, in zijn conclusie die hij op 
de terechtzitting van de correctionele 
rechtbank had neergelegd, aanvoerde 
dat het feit dat de bermen onbegaanbaar 
zijn of althans schij"nen, bleek nit de door 
de verbalisanten verstrekte inlichting, 
te weten dat op die plaats de voet
gangers altijd op straat gaan, dat door 
zich op die wijze uit te drukken de ver
balisanten ldaar te verstaan geven dat 
de bermen redelijkerwijze niet begaan
baar waren, vermits iedereen althans 
's nachts deze vermeed, dat, nu bij de 
tweede telastlegging werd verweten te 
voet op de rijbaan in plaats van op de 
berm te hebben gegaan, deze telastlegging 
niet voldoende bewezen is, dat derhalve 
daaruit bleek dat eiser zich niet sclnudig 
heeft gemaakt aan enig gebrek aan voor
zichtigheid of voorzorg, door op de rij
baan te gaan. zoals hij zulks heeft gedaan, 
vermits hij bij ontstentenis van begaan
bare berm hiertoe gerechtigd was, dat het 
te zijnen laste gelegde misdrijf van slagen 
en verwondingen dus even1nin bewezen 
is, vermits uit het dossier blijkt dat eiser 
op de _rechterkant van de rijbaan ging; 
waarmt volgt dat, om de beide ten laste 
van eiser gelegde misdrijven bewezen te 
verklaren, het vonnis geen passend ant
woord heeft gegeven op de beweringen 
die bij conclusie werden uiteengezet en 
artikel 97 van de Grondwet heeft ge-
schonden; . 

tweede oncle1·deel, na het tweede misdrijf 
ten laste van de huidige eiser bewezen 
te hebben verldaard, het bestreden von
nis eveneens de eerste tegen eiser aange
voerde telastlegging van overtrading van 
de artikelen 418 en 420 van het Straf
w_etboek bewezen verldaart om de enige 
h1erboven aangehaalde redenen, terwijl 
eiser bij conclusie deed gelden « dat zelfs 
in de onderstelling dat de telastlegging 
met op de berm te hebben-gegaan, bewe
zen zou zijn - quod non - erop moet 
worden gewezen dat er tussen die telast
legging en de door Albert Lemaire en 
Marcel Bauwin opgelopen verwondingen 
geen oorzakelijk verband bestaat of dat 
dit oorzakelijk verband althans niet be
wezen is, dat Bau>~rin in het proces
verbaal zich immers uitdrull::t in de vol
gende bewoordingen : « Wij gingen zijde 
aan zijde uiterst rechts op de straat. 
Ik bevond mij links van Willy Ruelle, 
welke laatste voortging langs de verhoog
de band van deze straat >>, dat dus uit die 
verklaring volgt dat de conclusienemer 

geheel uiterst rechts op de rijbaan ging, 
?-at het derhalve_ waarschijnlijk is dat 
mdien de conclus1enemer aileen zou zijn 
geweest, de bromfietser hem zou hebben 
kunnen vermijden en dat de conclusie
n_emer slechts werd aangereden " par 
rrcochet », d1t wil zeggen dat de bromfiet
ser hem slechts heeft aangereden omdat 
hij eerst in aanraking is gekomen met de 
voetganger Marcel Bauwin die links van 
de conclusienemer ging », en het vonnis 
derhalve geen passend antwoord heeft 
gegeven op die argumenten om de ten 
laste gelegde overtrading van de artikelen 
418 en 420 bewezen te verhlaren en zich 
bevoegd te verldaren om kennis te nemen 
van de recl~tsvorderingen waarbij voor-_ 
noemden z1ch tegen eiser burgerlijke 
partij hebben gesteld, zodat het aldus 
artikel 97 van de Grondwet schendt 

Betreffende het eerste onderdeel 

Overwegende dat het vonnis zich 
beperkt tot de vaststelling dat eiser de 
o~voorzichtigheid heeft begaan op de 
rlJba~ met een andere voetganger zijde 
aan ZlJde te hebben gegaan, zonder een 
antwoord te geven op het omstandig 
verweer dat eiser in de in het middel 
vermeld~ conclusie aanvoerde ; 

Dat clit onderdeel van het middel ge
grond is; 

B. In zoverre de voorziening gericht is 
tegen de beshssmg op de civieh·echtelijke 
vordermgen che tegen eiser door de ver
weerders zijn ingesteld : 

Overwe~ende dat de vernietiging van 
de ~esh~smg op de strafvordering de 
vermet1gmg van de veroordelende beslis
sing op de civielrechtelijke vorderinaen 
meebrengt, welke beslissing het gev"'olg 
van de eerste is ; 

II. Op de voorzienin.g van Bauwin : 

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

Over het middel door hem genomen 
en geheel gelijk met het eerste onderdeel 
van het middel dat werd voorgedragen 
tot staving van de voorziening van de 
eiser Ruelle : 

Overwegende dat om de reeds vermelde 
reden het middel gegrond is ; 

B. In zoverre de voorziening gericht is 
tegen de beslissing op de civielrechtelijke 
vorderingen die tegen eiser door de ver
weerders zijn ingesteld : 
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Overwegende dat de vernietiging van 
de beslissing op de strafvordering de ver
nietiging van de veroordelende beslissing 
op de civielrechtelijke vorderingen mee
brengt, welke laatste beslissing het gevolg 
is van de eerste ; 

Om die redenen, en zonder acht te 
slaan op het tweede onderdeel van het 
middel van de eiser Ruelle, welk onder
dee! geen ruimere cassatie of cassatie ' 
zonder verwijzing zou kunnen meebren
gen, vernietigt het bestreden vonnis, 
voor zover het uitspraak doet op de straf
vorderingen en de civielrechtelijke vor
deringen die tegen de eisers zijn ingesteld, 
behalve voor zover het beslist dat Albert 
Lemaire voor ten minste de helft aanspra
kelijk is voor het ongeval en de gevolgen 
ervan en voor zover het het bedrag 
bepaalt van de schade die de echtgenoten 
Willy Lemaire-Ghyselinck en de Regie 
der Posterijen hebben geleden; beveelt 
dat van dit arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van de gedeeltelijk 
vernietigde beslissing ; veroordeelt . de 
echtgenoten Lemaire-Ghyselinck in een 
derde van de kosten, de Regie der Poste
rijen in een derde van de kosten en laat 
de overige kosten ten laste van de Staat ; 
verwijst de aldus beperkte zaak naar de 
Correctionele Rechtbank te Bergen, zit
ting houdende in hager beroep. 

13 mei 1974.- 2e kamer.- Voo1·zitte1', 
Baron Richard, raadsheer waarnemend 
voorzitter.- Ve1·slaggevm·, de H . Clason. 
- Gelijklttidende conclttsie, de H . Delan
ge, eerste advocaat-generaal. - Pleite1·s, 
de HH. Lebeau en Tassin (van de balie 
te Charleroi) . 

2e KAMER. - 13 mei 1974. 

WEGVERKEER. - BESTUURDER DIE 
LINKS WIL AFSLAAN OM DE RIJBAAN TE 
VERLATEN. VERPLICHTING ZICH 
VOORAF ERVAN TE VERGEWISSEN DAT 
HIJ ZIJN MANEUVER KAN AANV ANGEN 
ZONDER GEV AAR VOOR DE ACHTERLIG
GERS. - BESTUURDER IS, NADAT HIJ 
ZIJN VOORNEMEN KENBAAR HEEFT GE 
lVIAAKT EN ZICH NAAR LINKS HEEFT 
BEGEVEN, NIET VERPLICHT ZICH ERVAN 
TE VERGEWISSEN DAT GEEN BESTU)JR
DER TRACHT HEM LINKS IN TE HALEN. 

De bestuu1·dm· die links wil ajslaan om de 

1·ijbaan te vm·laten, moet zich voomj 
e1·van vergewissen dat hij zijn maneuve1· 
kan aanvangen zonde1· gevam· voo1· de 
achte1'ligge7'S en de1·halve zich ondm· meer 
e1·van ve1·gewissen dat er geen achte7'
ligge7' een inhaalmanettve?' heejt aange
vangen; wannee1· hij daarna zijn vom·
nemen duidelijk en tijdig genoeg kenbaa1· 
heejt gemaalct en zich naa1· linlcs begeven 
heejt, mag hij niet mee1· linlcs ingehaald 
worden en is hij de1·halve niet mee1· ertoe 
gr-houden, bij het uitvom·en van zijn 
maneuve1· met matige snelheid, zich nog
maals e1·van te vm·gewissen dat geen 
bestuu1·dm· hem tmcht in te haZen ( 1). 
(Art. 25, 2, a, b en d, wegverkeers
reglement.) 

(DE KOKER EN DECLERCQ, 
T. NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 

«AUTOS TAXIS VAN BR1JSSEL ll,) 

ARREST (vertaling). 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 10 oktober 1973 in hager 
beroep gewezen door de Correctionele 
Rechtbank te Brussel ; 

A. Op de voorziening van eiseres, be
klaagde: 

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

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 7l van het 
Strafwetboek, 1382 en 1383 van het 
Burgerlijk Wetboek en 97 van de Grand
wet, 

doo1·dat, om eiseres te veroordelen 
wegens overtreding van artikel25 van het 
wegverkeersreglement, het vonnis erop 
wijst « dat de eerste rechter, rekening 
houdende met de plaatsgesteldheid en 
met de bestaande verkeerstekens, heeft 
overwogen dat geen enkel verwijt kon 
worden gemaakt aan de beklaagde (thans 
eiseres), die het slachtoffer is gevveest van 
een onoverkomelijke dwaling ; dat, zelfs 
indien de foutieve plaats, die gedaagde 
in hoger beroep (thans eiseres) innam op 
het ogenblik dat zij haar draai nam, 
aanvaardbaar is, zij de essentiele ver
plichting die bij artikel 25 vail het 
wegverkeersreglement is opgelegd, niet 
in acht heeft genomen, dat bewezen is 
dat de gedaagde in hager beroep de haar 
opgelegde verplichting, met name alvo-

(1) Cass., 29 januari 1968 (An·. cass., 1968, 
blz. ·715). 
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rens naar links af te slaan zich ervan te 
vergewissen dat zij niet werd ingehaald 
op dat ogenblik, niet is nagekomen », 

te1·w~jl, door zonder enige redengeving 
de door de eerste rechter· bewezen ver
klaarde rechtvaardigingsgrond te ver
werpen (onoverkomelijke dwaling}, het 
vonnis -echter oordeelt dat de plaats van 
eiseres op de rijbaan aanvaardbaar is 
en haar veroordeelt wegens een niet bij 
artikel 25 van het wegverkeersreglement 
opgelegde verplichting, waaruit volgt dat 
het vonnis geen rechtvaardiging bevat 
en tegenstrijdig is en derhalve niet regel
matig met redenen ornkleed en evenmin 
wettelijk gerechtvaardigd ·is : 

Overwegende dat artikel 25 van het 
wegverkeersreglement aan iedere bestuur
der op een openbare weg, die naar links 
wil afslaan, oplegt er zich vooraf van te 
vergewissen dat hij dit kan doen zonder 
gevaar, rekening houdend met de ver
tragingsmogelijldleden van degenen die 
hem volgen, en dientengevolge dat nie
mand hem gaat inhalen ; dat, wanneer 
hij tijdig zijn voornernen kenbaar heeft 
gemaakt om elk gevaar voor ongeval te 
vermijden en reeds naar links is uitge
weken, die wetsbepaling hem niet de 
verplichting oplegt, alvorens af te slaan, 
zich opnieuw ervan te vergewissen dat hij 
niet wordt gevolgd door een bestm.uder 
die een inhaalmaneuver begint, welk 
maneuver overeenkornstig lid 2 van arti
kel 21 van het wegverkeersreglement 
eventueel naar rechts moet geschieden ; 

Overwegende dat, door vast te stellen 
dat, wegens de plaatsgesteldheid en de 
bestaande verkeerstekens, de plaats op 
de rijbaan van eiseres op het ogenblik dat 
zij links ging afslaan aanvaardbaar is, 
het vonnis erkent dat eiseres gerechtigd 
was om te beschouwen dat zij -zich naar 
links heeft gewend voor zover voornoemd 
artikel 25 haar zulks oplegde; 

D at, door aldus de door eiseres aan
gevoerde rechtvaardigingsgrond te heb
ben aangenomen, bet vonnis, zonder zich 
tegen te spreken, haar niet als fout kon 
aanrekenen zich er niet van te hebben 
vergewist dat zij niet ging worden in
gehaald; 

Dat het middel gegrond is ; 

II. In zoverre de voorziening gericht is 
tegen de beslissing op de civielrechtelijke 
vordering die door verweerster tegen 
eiseres is ingesteld : 

Overwegende dat de vernietiging van 
de beslissing op de strafvordering de ver
nietiging van de beslissing op de civiel-

rechtelijke vordering meebrengt, welke 
laatste beslissing het gevolg is van de 
eerste; 

B. Op de voorziening van eiser, civiel
rechtelijk aansprakelijke partij : 

Overwegende dat uit geen van de stuk
ken, waarop het Hofvermag acht te slaaiJ., 
blijkt dat eiser zijn voorziening heeft doen 
betekenen aan de partijen tegen wie zij 
is gericht; 

Dat de vootziening derhalve niet 
ontvankelijk is ; 

Overwegende echter dat wegens de op 
de voorziening van de beldaagde uitge
sproken vernietiging de beslissingen, 
waarbij E)iser civielrechtelijk aansprake
lijk wordt verklaard voor de veroordelin
gen die tegen beldaagde zijn uitgesproken, 
geen bestaansreden meer opleveren ; 

Om die redenen, en zonder dat -er grond 
bestaat om het eerste middel na te gaan, 
dat ter staving van de voorziening werd 
aangevoerd, welk middel geen vernieti
ging zonder verwijzing zou kunnen mee
brengen, verwerpt eisers voorziening en 
veroordeelt hem in de kosten van zijn 
voorziening ; vernietigt het bestreden 
vonnis voor zover het eiseres veroordeelt ; 
verklaart dat de beslissingen waarbij 
eiser civielrechtelijk aansprakelijk wordt 
verklaard voor de tegen eiseres uitgespro
k en veroordelingen geen bestaansreden 
hebben ; beveelt dat van dit arrest mel
ding zal worden gemaakt op de kant van 
de gedeeltelijk vernietigde beslissing ; 
veroordeelt verweerster in de overige 
kosten ; verwijst de aldus beperkte zaak 
naar de Correctionele Rechtbank te 
Nijvel, zitting houdende in hoger beroep. 

13 mei 1974. - ze kamer.- Voo?'Zitte?', 
Baron Richard, raadsheer waarnemend 
voorzitter.- Ve1·slaggeve1', d e H. Closon. 
- Gelijklttidende conclusie, de H. Delan
ge, eerste advocaat-generaal. - Pleite1·, 
de H Jules Chome (van de balie te 
Brussel). 

ze KAMER. - 14 mei 1974. 

1 o CASSATIEMIDDELEN. - STRAF
zAKEN. - BURGERLIJKE RECHTSVOR
DERING. - C.ASSATIEBEROEP VAN ' DE 
BEKLAAGDE TEGEN DE BESLISSING' 
WAARBIJ IDJ WORDT VEROORI!EELI) 
OMDAT IDJ WERKEN · HEEFT UITGE
VOERD ZONDER VERGUNNING EN WAAR-
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BIJ WORDT BEVOLEN DE PLAATS IN DE 
VORIGE STAAT TE HERSTELLEN.- VER· 
WERPING VAN HET CASSATIEBEROEP 
TEGEN DE BESLISSING OP DE STRAF· 
VORDERING. -MID DEL GERICHT TEGEN 
DE BESLISSING OP DE BURGERLIJKE 
RECHTSVORDERING WAARIN KRITIEK 
WORDT GEOEFEND OP DE BESLISSING 
WAARBIJ WORDT BEVOLEN DE PLAATS 
IN DE VORIGE STAAT TE HERSTELLEN. 
- NIET-ONTVANKELIJKHEID. 

2° STEDEBOUW. - . UITVOERING VAN 
WERKEN ZONDER VERGUNNING. 
HERSTEL VAN DE PLAATS IN DE VORIGE 
STAAT. - CASSATIEBEROEP VAN DE 
BEKLAAGDE TEGEN DE BESLISSING 
WAARBIJ HIJ WORDT VEROORDEELD OM
DAT HIJ ZONDER VERGUNNING WERKEN 
'HEEFT UITGEVOERD EN WAARBIJ WORDT 
BEVOLEN DE PLAATS IN DE VORIGE 
STAAT TE HERSTELLEN.- VERWERPING 
VAN RET CASSATIEBEROEP TEGEN DE 
BESLISSING OP DE STRAFVORDERING. -
MIDDEL GERICHT TEGEN DE BESLlSSING 
OP DE BURGERLIJKE RECHTSVORDERING 
W AARIN KRITIEK WORDT GEOEFEND OP 
DE BESLISSING WAARBIJ WORDT BEVO
LEN DE PLAATS IN DE VORIGE STAAT TE 
HERSTELLEN. - NIET-ONTVANKELIJK
HEID. 

3o CASSATIEMIDDELEN. - STRAF
ZAKEN.- MID DEL DAT KRITIEK OEFENT 
OP DE FEITELIJKE BEOORDELING VAN 
DE RECHTER. - NIET·ONTVANKELIJK
HEID. 

4° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN.- STRAFZAKE]!f.
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING. -
CONCLUSIE. - BESLISSING DIE DE FEI· 
TELIJKE GEGEVENS NAUWKEURIG VER
MELDT WAAROP ZIJ IS GEGROND. -
BESLISSING DIE ALDUS ANTWOORDT OP 
DE CONCLUSIE WAARIN ANDERE OF 
HIERMEE STRIJDIGE FEITELIJKE GE· 
GEVENS WORDEN UITEENGEZET. 
REGELMATIG GEMOTIVEERDE BESLIS· 
SING. 

1 o en 2° W egens veTwe1·ping van het cas-

(1) Raadpl. cass., 22 april 1974, supm, 
biz. 896. 

Sinds de inwerkingtreding van de wet van 
22 december 1970 kan het herstel van de plaats 
in de vorige staat slechts bevolen worden op 
vordering van de gemachtigde ambtenaar of 
van het college van burgemeestel' en schepe
nen. Hierover leze men cass., 6 maart 1973 
(Arr. cass., 1973, biz. 655). Krachtens arti
ke165, § 1, laatste lid, van de wet van 29 maart 

satiebe1·oep van de beklaagde tegen de 
beslissing waa1·bij hij, op de stmjvo?'· 
de?·ing, wo1·dt ve?'OO?'deeld omdat hij 
zonde1· ve1·gunning we1·ken heeft uitge
voe?·d en wam·bij w01·dt bevolen de plaats 
in de vo1'ige staat te he?'stellen, is niet 
ontvankelijk, bij geb1·ek aan belang, 
het middel dat ge1·icht is tegen de beslis
sing op de btwge1'lijke 1'echtsv01·de1'ing 
en dus enkel lc?·itiek oejent op de beslis
sing wam·bij die maat1·egel w01·dt be
volen (1). 

3° Niet ontvankelijk is het middel dat 
k?·itiek oefent op eenfeitelijke beoo1·deling 
van de 1·echte1' (2). (Art. 95 Grondwet.) 

4° Regelmatig gemotiveeTd is de beslissing 
die de feitelijlce gegevens nauwkeu1·ig 
ve1·meldt wam·op zij is geg1'0nd en aldus 
antwo01·dt op de conclusie waa1·in ande1·e 
of hie1·mee st?·ijdige feitelijke gegevens 
w01·den uiteengezet (3). (Art. 97 Grand
wet.) 

(BREMS, T. VERHAEGEN 
EN VANDER LINDEN.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 26 december 1972 door het 
Hof van beroep te Brussel gewezen ; 

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

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

II. In zoverre de voorziening gericht is 
tegen de beslissing op de civielrechtelijke 
vordering door de verweerders ingesteld : 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de wetsbepalingen betreffende 
de bebouwing en de ruimtelijke ordening, 
en van artikel 97 van de Grondwet, als
mede uit de miskenning van het beginsel 
dat een vordering slechts gegrond is 
wanneer zij op een rechtmatig en aan
wijsbaar belang steunt, 

1962, gewijzigd bij artikel 21 van de wet van 
22 december 1970, zijn de rechten van de 
burgerlijke partij, in geval van rechtstreeks 
h erstel, beperkt tot de door de bevoegde 
overheid gekozen wijze van herstel, onvermin
derd het recht om vergoeding van schade 
te eisen van de veroordeelde. 

(2) Cass., 30 april 1974-, sup1·a, biz. 955. 
(3) Cass., 30 april 1974, supm, biz. 954. 
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doo1·dat het arrest de eisen van de ver
weerders, burgerlijke partijen, ontvan
kelijk en gegrond verklaart, 

te1·wijl de verweerders het bewijs dienen 
te leveren van de persoonlijke schade 
geleden tengevolge van het misdrijf, wat 
niet gebeurde, en het hof van beroep zon
der kennisneming van stukken en louter 
op de beweringen van de verweerders, 
door overneming van deze beweringen en 
zonder antwoord op eisers conclusie, 
heeft beschikt : · 

Voor zover het middel gericht is tegen 
de beslissing waarbij bevolen werd « de 
plaats in de vorige staat te herstellen » : 

Overwegende dat deze beslissing lui
dens het bevestigd beroepen vonnis « zo
wel op strafrechtelijk als op bm·gerlijk 
gebied » werd gewezen; dat, wegens de 
verwerping van de voorziening tegen de 
beslissing op de strafvordering, het mid
del bij gebrek aan belang niet ontvan
kelijk wordt ; 

V oor zover het middel opkomt tegen 
de beslissing waarbij eiser veroordeeld 
wordt tot betaling aan de verweerders 
van een som (( van een frank provisioneel 
voor materiels en morele schade ver
rnengd » : 

Overwegende dat, hoewel de feiten
rechter een frank (( provisioneel )) aan de 
verweerders toekent, hij uitspraak doet 
over al hetgeen het voorwerp van hun 
rechtsvordering uitmaakte, zodat zijn 
rechtsmacht uitgeput is; dat de beslissing 
aldus een eindbeslissing is in de zin van 
artikel 416 van het Wetboek van straf
vordering ; 

Overwegende dat eiser in conclusie 
geponeerd had dat het bewijs van de 
s.chade door de verweerders niet was · ge
leverd; 

Overwegende dat het hof van beroep 
verklaart het verslag van de voorzitter, de 
pleidooien van de partijen en de vorde
ring van het openbaar ministerie te heb
ben gehoord en gelet te hebben op de 
conclusie van de partijen ; dat het ver
volgens beschouwt « dat, om hun schade 
te bewijzen, de burgerlijke partijen 
terecht aanvoeren dat door het gepleegd 
bciuwmisdrijf het rustig genot van h1.m 
eigendom gestoord is wat het zicht 
betreft, en dat de waarde van de hen 
toebehorencle aanpalende percelen grond 
hierdoor bezwaard werd )) ; 

Dat het middel,' in zoverre het beweert · 
" dat geen kennis genomen werd van 
stukken », feitelijke grondslag 'rt).jst .,en, 

in zoverTe het beweert dat de verweerders 
ten deze geen belang zouden hebben 
gehad en niet het bewijs van de schade 
geleverd hadden, er op neerkomt de 
feitelijke appreciatie van de rechter te 
kritiseren, en dienvolgens niet ontvanke
lijk is ; dat de rechter eisers bewering dat 
de schade niet bewezen was naar behoren 
beantwoordt door ze tegen te spreken, 
zodat het middel voor het overige niet 
kan aangenomen worden ; 

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

14 mei 1974.- 2e kamer.- Voo?·zitte?', 
de H. Wauters, raadsheer waarnemend 
voorzitter.- Ve1·slaggevm·, de H. Chatel. 
- Gelijkluidende conclttsie, de H. Colard, 
advocaat-generaal. - Pleite1·, de H. Ver
bist (van de balie te Mechelen). . 

2" KAMER. - 14 mei 1974. 

10 VERZET. - STRAFZAKEN. - VER

OORDELING BIJ VERSTEK. - BETEKE
NING VAN HET VERZET AAN HET OPEN
BAAR MINISTERIE. - BEGRIP. 

2° BETEKENING VAN EXPLOTEN. 
- BETEKENING AAN DE PROCUREUR 
DES KoNINGS.- BEGRIP. 

3° BETEKENING VAN EXPLOTEN. 
- 0NREGELMATIGHEID BETREFFENDE 
DE VERMELDING VAN DE BETEKENING 
VAN EEN EXPLOOT AAN DE PERSOON.
NIETIGHEID VAN HET EXPLOOT ALS 
GEVOLG VAN EEN ONREGELMATIGHEID 
IDERIN.- NIETIGHEID WELKE AMBTS
HALVE DOOR DE RECHTER KAN WORDEN 
UITGESPROKEN. 

1° V e1·zet tegen een ve1·stelcvonnis op de 
st?·ajvm·dm·ing moet woTden betekend aan 
het openbaa1· ministe1·ie, dit wil zeggen 
aan de pe1·soon van de p?·octt?'em· des 
Konings of aan een van zijn substitu
te~ (1), (Art. 187 Sv.; artt. 150 en 
151 G .W.) 

2° De JJ?'OCtt?'ettl' des Konings en zijn 

(1} Over cle betekening welke aan cle 
· procm·em·-generaal bij cle hoven van beroep 
moet geschieclen, zie cass., 12 maart 1973 
(.A1'1'. ca.ss., 1973, blz. 686). 
·~. -. 
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substitttten, in pe1·soon, zijn alleen 
, bevoegd om de betek.eningen te ont

vang.en die, voo1· alle aangelegenheden, 
aan de pmctt1'ett1' des Konings moeten 
geschieden, voo1· zove1· hij het ambt van 
openbaaT ministe1·ie ttitoejent bij de 
1·echtbank van em·ste aanleg, de ?'echt
bank van koophandel of de ?'echtbanlcen 
van politie van het a?Tondissement ( 1). 
(Artt. 151 en 187 Sv.; artt. 40, 150 
en 151 G.W.) 

go Een onTegelmatigheid in de vm·melding 
van de betekening van een exploot heeft 
nietigheid van dit exploot ten gevolge ; 
deze nietigheid tvO?'dt ambtshalve dooT 
de 1·echte1' ttitgespmlcen. (Art. 862, 
§ 1, go, en§ 2 G.W.) 

(FRANCK.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
_arrest, op 2 februari 1973 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

Over het eerste rniddel, afgeleid nit de 
schending van de artikelen 187 van het 
Wetboek van strafvordering, 32, 1°, 35, 
36 van het Gerechtelijk Wetboek en 97 
van de Grondwet, 

do01·dat, in antwoord op de door eiser 
in conclusie ontwikkelde stelling volgens 
welke de betekening van een exploot 
mag geschieden aan de verblijfplaats van 
de geadresseerde, indien zij niet aan de 
persoon kan worden gedaan, het arrest 
er zich toe beperkt op te rnerken " dat de 
betekening van. een exploot aan de heer 
procureur des Konings gebeurt op zijn 
parket ; dat ze na de sluitingsuren slechts 
kan plaatsvinden aan zijn persoon, of 
aan een van zijn substituten, meer be
paald aan de substituut van dienst "' 

teTwijl artikel 187, lid 4, van het Wet
boek van strafvordering geen bijzondere 
vorm bepaalt voor de betekening van het 
verzet aan het openbaar ministerie en 
derhalve de artikelen van het Gerechte
lijk W etboek betreffende de betekening 
van de exploten van de gerechtsdeur
waarders toepasselijk zijn en de artikelen 
35 en 36 van dit wetboek respectievelijk 
bepalen dat de betekening geschiedt aan 
de verblijfplaats van de geadresseerde, 
en dat onder verblijfplaats wordt ver
staan iedere andere vestiging, zoals de 

(1) Zie de voorgaande noot, biz. 1022. 

plaats waar de per~oon kantoor houdt of 
een handels- of nijverheidszaak drijft, 

en. terwijl het arrest niet aanduidt op 
welke wetsbepalingen het steunt om voor 
te houden dat na de shiitingsuren van 
het parket een betekening slechts kan 
plaatsvinden aan de persoon van de 
procilreur des Konings, of aan een van 
zijn substituten, meer bepaald aan de 
substituut van dienst : 

Overwegende dat uit de processtuld~en 
blijkt dat eiser op 17 februari 1972 bij 
verstel door de Correctionele Rechtbank 
te Mechelen veroordeeld werd ; dat hij 
op 24 april 1972 in kennis werd gesteld 
van de betekening van het verstekvonnis ; 
dat hij bij deurwaardersexploot van 4 mei 
1972 verzet aantekende; dat het exploot 
op die datum, om 20 u. 20, betekend 
werd aan de procureur des Konings, 
sprekende met Mevrouw Teuniers, huis
bewaarster op het gerechtshof; 

Overwegende dat het arrest beslist dat 
deze betekening onregelmatig is, om de 
reden dat " de betekening van een ex
ploot aan de heer procureur des Konings 
gebeurt op zijn parket ; dat ze na de 
sluitingsuren slechts kan plaatsviJ.1.den 
aan zijn persoon of aan een zijner substi
tuten, meer bepaald aan de substituut 
van dienst " ; dat het aldus aanduidt dat, 
met toepassing van het aangehaalde 
artikel 187 van het Wetboek van straf
vordering, het verzet moet betekend 
worden aan het openbaar ministerie, dit 
wil zeggen aan de persoon van de procu
reur des Konings die krachtens artikel 
150 van het Gerechtelijk Wetboek bet 
ambt van openbaar ministerie uitoefent 
bij de rechtbank van eerste aanleg, of aan 
de persoon van een van de magistraten 
die hem krachtens artikel .151 van dit 
wetboek bijstaan, en dat het ter hand 
stellen van het afschrift van de akte 
geschiedt op iedere plaats waar de ge 
rechtsdeurwaarder deze magistraten kan 
aantreffen ; 

Overwegende dat, door aldus de wijze 
aan te duiden waarop overeenkomstig 
artikel 187 van het vVetboek van straf
vordering de betekening van het verzet 
client te geschieden, h et arrest meteen 
eisers verweer afwijst dat betrekking had 
op een andere betekeningswij ze ; 

Dat het middel niet kan worden aan
genomen; 

Over het tweede middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 860, 861 en 
862 van het Gerechtelijk Wetboek, 

do01·dat, als antwoord op de door eiser 
in conclusie ontwikkelde stelling volgens 
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welke de dagvaarding alleszins het open
baar ministerie heeft bereikt en het aan
geklaagde gebrek of de aangeklaagde 
onregelmatigheid, - zelfs indien ze be
wezen werden, qttod non, - de belangen 
van het openbaar ministerie, die deze 
exceptie opwerpt, niet hebben kunnen 
schaden en derhalve de akte van verzet 
met dagvaarding bij toepassing van arti
kel 861 van het Gerechtelijk Wetboek 
niet nietig kan worden verklaard, het 
arrest zich ertoe beperkt aan te stippen 
dat de betekening op het gerechtshof on
regelmatig is, dat deze onregelmatigheid 
verband houdt met de vermelding van 
de betekening van een exploot, hetzij aan 
de persoon of op de plaats aangeduid 
door de wet, en dat, bij toepassing van 
artikel 86.2, § 1, 9°, van het Gerechtelijk 
Wetboek, de nietigheid zelfs ambtshalve 
door de rechter moet uitgesproken wor
den, 

tenvijl artikel 862 van het Gerechtelijk 
Wetboek enkel bepaalt dat de regel van 
artikel 861 van hetzelfde wetboek niet 
geldt voor een v13rzuim of een onregel
matigheid (sub 9°) betreffende « de ver
melding dat de exploten en akten van 
tenuitvoerlegging betekend zijn aan de 
persoon of op de plaats die de wet be
paalt n, welke bepaling enkel betrekking 
heeft op de « vermelding >> en niet op de 
wijze van betekening zelf : 

Overwegende dat, nu het enerzijds 
wettelijk beslist dat de betekening van 
de a lde van verzet diende te geschieden 
aan de persoon van een magistraat van 
het openbaar ministerie en anderzijds 
er op wijst dat het exploot vermeldt dat 
de betekening geschiedde aan de procu
reur des Konings, sprekende_met de huis
bewaarster van het gerechtshof, het 
arrest terecht vaststelt dat de onregel
matigheid de vermelding betreft dat het 
exploot betekend is aan de persoon ; dat 
het derhalve de in het middel aangehaalde 
wetsbepalingen niet geschonden heeft 
door ambtshalve de nietigheid van het 
exploot uit te spreken en het verzet niet 
ontvankelijk te verklaren ; 

Dat het middel niet kan worden aan
genpmen; 

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

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

14 mei 1974.- 2e kamer.- Voo?·zitte?·, 
de H. Wauters, raadsheer waarnemend 

voorzitter.- Ve1·slaggeve?·, de H. Versee. 
- Gelijkluidende conclusie, de H. Colard, 
advocaat-generaal. - Pleite1·, de · H. 
Lenaerts (van de balie te Antwerpen). 

,2e KA.MER. - 14. mei 1974. 

1° DRONKENSCHAP.- OVERTREDING . 
VAN ARTIKEL 4 VAN DE BESLUITWET 
vAN 14 NOVEMBER 1939. HERHA· 
LING BINNEN HET JAAR. - TOE TE 
PASSEN STRAF. 

.2° VOORZIENING IN CASSATIE. -
VORM. - STRAFZAKEN. - NEERLEG
GING vAN MEMORIES. - 0ASSATIE
BEROEP vAN HET OPENBAAR MINISTE· 
RIE. - VERZOEKSCHRIFT NEERGELEGD 
TER GRIFFIE vAN RET GERECRT DAT DE 
BESTREDEN BESLISSING HEEFT GEWE· 
ZEN. - DATUM vAN DE INDIENING 
VAN RET VERZOEKSCHRIFT NIET vAST· 
GESTELD. - VERZOEKSCHRIFT NIET 
ONTvANKELIJK. 

1° Een beklaagde die schuldig wo1·dt ve?'· 
klaa?·d omdat hij dmnkenmalcende d?·an
ken heeft opgediend aan een pe1·soon die 
kennelijk d1·onken was toen hij zich in 
staat van bijzonde1·e he1·haling bevond 
binnen het jaa?', moet worden ve?·oo?·deeld 
tot een gevangenisst?·aj van acht dagen 
tot een maand en tot een geldboete van 
52 tot 100 fmnlc (1). (Artt. 4 en 7, lid 1, 
besluitwet van 14 november 1939.) 

.2 ° N iet ontvanlcelij lc is het ve?·zoelcschrijt 
do01· het openbaa1· 'ministe?·ie, tot staving 
van zijn cassatiebe?·oep, nee1·gelegd .te1· 
gTitfie van het ge?·echt dat de best?·eden 
beslissing heeft gewezen, wannee1· niet is 
bewezen dat dit ve?·zoelcsclwijt is inge
diend binnen tien dagen na de dag van 
het cassatiebemep. (Art. 4.22 Sv.) 

(PROCUREUR DES KONINGS TE KORTRIJK, 
T. MILLEVILLE.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 

(1) Raadpl. cass., 15 niei 1972 (An·. cass., 
1972, biz. 857). 

(2) Raadpl. cass., 24 september 1951 (Bull. 
en -PASIC., 1952, I, 9). · 
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vonnis, op 7 december 1972 in hoger 
beroep gewezen door de Correctionele 
Rechtbank te Kortrijk ; 

Over het middel ambtshalve afgeleid 
uit de schending van de artikelen 4, lid 1, 
en 7, lid 1, van de besluitwet van 14 no
vember 1939 betreffende de beteugeling 
van de dronkenschap : 

Overwegende dat het vonnis, bij toe
p assing van de artikelen 4,. lid 1, en 7, 
lid 1, van voornoemde besluitwet, ver
weerster veroordeelt tot een geldboete 
van 52 frank om bij herhali.I1.g binnen het 
jaar waarin het vroeger wegens hetzelfde 
misdrijf veroordelend vonnis in kracht 
van gewijsde was gegaan, dronkenma
kende dranken te hebben opgecliend aan 
een persoon die kennelijk dronken was ; 

Overwegende echter dat luidens voor
meld artikel 7 in zodanig geval de bij 
artikel 4 gestelde gevangenisstraf a ltijd 
moet worden uitgesproken ; 

Om die redenen, en zonder acht te slaan 
op eisers verzoekschrift waarvan niet 
blijkt dat het binnen de door artikel 422 
van het W"etboek van strafvordering 
bepaalde termijn ter griffie van de Cor
rectionele Rechtbank te Kortrijk wercl 
ingediend, vernietigt het bestreden von
nis; beveelt dat van dit arrest melding 
zal worden gemaakt op de kant van de 
vernietigde beslissing ; veroordeelt ver
weerster in de kosten ; verwijst de zaak 
naar de Correctionele Rechtbank te 
Brugge, zitting houdende in hdger beroep. 

14 mei 1974.- 2e kamer.- Vootzitte1·, 
de H. \iVauters, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - T1 e1·slaggeve1·, de H. Chatel. 
- Gelijkl·uiclencle conclu.sie, de H. Colarcl, 
advocaat-generaal . 

Op dezelfcle dag is een arrest in dezelfde 
zin gewezen op voorziening van de pro
ourem· des Konings te Kortrijk tegen een 
tweede vonnis van dezelfde dag i.I1 zake 
dezelfde beklaagcle . 

2c KAl\iER. - 14 mei 1974. 

1 o BEVOEGDHEID EN AANLEG. 
STRAFZAKEN. - STRAFVORDERING. 
TERRITORIALE BEVOEGDHEID VAN EEN 
ONDERZOEKSRECHTER VOOR ZEKERE 
FElTEN ALLEEN.- BEVOEGDHEID VAN 

DIEZELFDE ONDERZOEKSRECHTER OlVI 

CASSATIE, 1974. - 03 

KENNIS TE NElVmN VAN ZEKERE FElTEN 
DIE DAARlVmE SAMENHANGEN EN DIE 
IN EEN ANDER ARRONDISSEMENT ZIJN 
GEPLEEGD. 

2° BEVOEGDHEID EN AANLEG. -
STRAFZAKEN. - STRAFVORDERING . -
TERRITORIALE BEVOEGDHEID . - ON
DERZOEK GEVORDERD IN EEN BEPAALD 
ARRONDISSEMENT, TEN LASTE VAN EEN 
BEPAALDE PERSOON EN OVER ZEKERE 
FElTEN. - GEEN BELETSEL VOOR DE 
PROCUREUR DES KONINGS VAN EEN 
ANDER ARRONDISSEMENT, DIE EVEN

EENS BEVOEGD IS. « RATIONE) LOCI "• 
OlVI VAN DE ONDERZOEKSRECHTER VAN 
ZIJN ARRONDISSEii'I:ENT TE VORDEREN 
DAT HIJ WEGENS DEZELFDE FElTEN 
EEN ONDERZOEK INSTELT. - GEVOLG 
VAN DEZE TOESTAND. - GEEN ONBE
VOEGDHEID VAN EEN VAN DE RECHTERS 
DIE VAN DE ZAAK KENNIS HEEFT GENO 
ii'IEN. - AANHANGIG GEDING . 

1° De oncle1·zoekstechte1' clie te1Tito1·iaal 
bevoegcl is voo1· zeke1·e cloo1· een ve?'clachte 
geJJleegcle feiten lean ook kennis nemen 
van ancle?'e clam·mee sam~enhangencle 
feiten waa1·voot hij nonnaal niet bevoegcl 
is en clie cloo1· cleze ve1·clachte of cloo1· een 
ancle1·e venlachte zijn gepleegcl ( 1). 

2° De bevoegclheicl van cle oncle1·zoekstechte1· 
van wie gevm·clm·cl we1·cl dat hij ten laste 
van een bepaalcle pe?'soon een oncle?'zoek 
zott instellen, om z~in onde1·zoek ove1· bij 
hem aanhangige feiten tot ancle?'e pe?·so
nen ttit te b1·eiclen, belet niet clat cle p1·octt· 
1·euY des Konings van een ancle1· ar?"Ondis
sement die eveneens bevoegcl is ratione 
loci om van de zaak lcennis te nemen, 
van de oncle1·zoelcs?·echte1' van zijn ar?"On
clissement lean votcle1·en dat h~i wegens 
clezelfde jeiten ten laste van clie ande1·e 
pe1·sonen een oncle1·zoelc .instelt ; een 
de1·gelijlce toestand is v1·eemd aan de 
bevoegdheid van de oncle1·zoeks?·echte1·s 
en is slechts een geval van litispenclen
tie (2). 

(DE KUIJPER.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreclen 
arrest, op 2 april 1974 gewezen door het 

(1} Raadpl. cass., 17 oktober 1972 (A1·r. 
cass., 1973, blz. 171). 

(2) Raadpl. cass., 19 januari 1903 (Bull. en 
PAsiC., 1903, I, 87) eri 22 juli 1959 (ibid., 
1959, I, 1143). Zie ook HOEFFLER, Traite de 
l'instnwtion p1·epamloi.1·e, nr. 37. 
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Hof van beroep te Gent, kamer van 
inbeschulcligingstelling ; 

Over het miclclel afgeleicl uit de scherr
cling van de artikelen 97 van de Grand
wet, 23 en 69 van het vVetboek van 
strafvordering, 

cloonlat op 14 maart 197 4 door de 
proctu·eur des Konings te Antwerpen 
een vordering aanhangig werd gemaakt 
bij de onderzoeksrechter te Antwerpen 
ten laste van Smeyers uit hoofde van 
heling van het schilderij « J ezus bij 
Simon de Farizeeer », een bevel tot huis
zoeking wercl afgelevercl en de gerechte
lijke politie te Antwerpen met het oncler
zoek belast, tijdens clit onclerzoek ook de 
naam van De Kuijper wercl vernoemcl, 
die zich in N eclerlan.cl bevond en op ver
zoek naar Antwerpen kwam, waar hij 
uitvoerig wercl verhoorcl over de heling 
van het bewuste schilclerij , op 18 maart 
1974 door de procuTeur des I~onings te 
Gent een vordering aan.hangig wercl ge
maakt bij de onderzoeksrechter te Gent 
ten laste van De Kuijper wegens heling 
van het schilclerij en door deze oncler
zoeksrechter een bevel tot meclebrenging 
wercl afgelevercl en naclien een bevel tot 
aanhoucling, 

tenvijl, ee1·ste onclenleel, de onclerzoeks
rechter te Gent niet bevoegcl was een 
bevel tot aanhoucling te verlenen, daar 
het misdrijf waarover zijn onclerzoek ging 
niet in zijn arrondissement gepleegd wercl, 
de dader er niet gevonclen wercl en er ook 
zijn verblijfplaats niet had ; 

tweecle onclenleel, het onclerzoek over 
het misdrijf van heling van het schilclerij 
bij de onclerzoeksrechter te Antwerpen 
regelmatig aanhangig wercl gemaakt door 
de vorclering van de prom.u'eur des 
Konings alclaar, het aangegeven feit en 
niet de vervolging tegen een bepaalcle 
persoon bij de onclerzoeksrechter aan
han.gig worclt gemaakt, het onclerzoek 
in ?'em en niet in pe1·sonam worclt 
geclaan, het clerhalve ten onrechte is 
clat het hof van beroep aanneernt 
dat de onderzoeksrechter te Antwerpen 
niet « gevat » was van het misclrijf 
van. heling ten laste van De Kuijper, 
nu het feit van heling bij hem aanhangig 
was gemaakt en tijclens zijn onclerzoek 
bezwaren tegen De Kuijper rezen, zodat 
de onderzoeksrechter te Gent niet be
voegd was om een aanhoudingsmanclaat 
af te leveren ten laste van De Kuijper uit 
hoofde van het feit van heling en aileen 
de onderzoeksrechter te Antwerpen op 
18 maart 1974 daartoe bevoegd was, aan
.gezien hij het onderzoek deed : 

W at het eerste onclercleel betreft : 

Overwegende dat het arrest beslist dat 
de onderzoeksrechter te Gent bevoegcl 
was om aanhoudingsbevel tegen eiser te 
verlenen en de beschikking van de raacl
kamer bevestigt waarbij voormelcl bevel 
wercl bevestigcl ; dat het hof van beroep 
deze beslissing steunt, bij overneming 
van de r edenen van de vordering van het 
openbaar ministerie, op de beschomvingen 
clat een gerechtelijk strafonderzoek werd 
gevorclercl ten laste van twee meclever
dachten wegens claclerschap aan cliefstal 
van het bewuste schilderij, gepleegcl te 
Zelzate op ll/ 12 augustus 1972, en tevens 
ten laste van eiser wegens heling van 
hetzelfcle voorwerp, en clat de heling zeker 
samenhan.gencl is met de cliefstal en, in 
het belang van het gerechtelijk onder
zoek, door een instantie client onclerzocht 
te worden en zelfs, in het belang van een 
goede rechtsbecleling, door een rechts
instantie client beoordeelcl te worden ; 

Overwegende clat door te ste1.men op 
de samenh.ang tussen het ten laste van 
eiser gelegd feit van heling met de feiten 
van cliefstal gepleegd te Zelzate, in h et 
gerechtelijk arrondissement Gent, tevens 
bij de onclerzoeksrechter aan.hangig ge
maakt, het arrest zijn beslissing betreffen
de de territoriale bevoegdheicl van de 
onderzoeksrechter te Gent wettelijk 
rechtvaarcligt ; 

vVat het tweecle onclercleel betreft : 

Overwegencle clat uit het feit dat de 
onclerzoeksrechter te Antwerpen belast 
was met een onclerzoek uit hoofde van 
helin.g ten laste van Smeyers en van dit 
onderzoek slechts ontlast wercl naclat een 
onclerzoek te Gent wercl ingesteld uit 
hoofcle van heling van hetzelfcle voor
werp ten laste van eiser, n iet volgt clat 
de onclerzoeksrechter te Gent niet be
voegcl was, op grand van de in het ant
woorcl op het eerste onderdeel aangehaal
cle omstancligheclen, om een onclerzoek 
ten laste van eiser te voeren en tegen hem 
aanhouclingsbevel te verlenen; 

Dat he't recht voor de onclerzoeks 
rechter · belast n1et een onclerzoek ten 
laste van een be1'laalde persoon zijn oncler
zoek over de bij h em aanhangig gemaakte 
feiten tot andere personen uit te breiden 
niet belet dat de procureur des Konings 
van een ander arrondissement, die even
eens bevoegd is ?'atione loci om van de 
zaak kennis te nemen, de onderzoeks
rechter van zijn arrondissement kan 
vorderen een onderzoek uit hoofde van 
clezelfcle feiten in te stellen, zoals ten 
deze, ten laste van die andere personen ; 
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dat een dergelijke toestand vreemd is 
aan d e bevoegdheicl van de onderzoeks
rechters en enkel de aanhangigheid be
treft ; clat clerhalve het arrest, dat niet 
voorhoudt, in strijcl met hetgeen het on
clercleel stelt, dat de onclerzoeksrechter te 
Antwerpen niet « gevat " was van de 
feiten van heling ten laste van De 
Kuijper, wettelijk beslist clat de onder
zoeksrechter t e Gent b evoegcl · was om 
aanhouclingsbevel ten laste van eiser 
te verlenen ; 

Dat h et micldel niet k an worden aan
genomen; 

En overwegencle dat de substantiele of 
op straffe van nietigheicl voorgeschreven 
rechtsvormen ·werclen n ageleefd en dat 
de beslissing overeenkomstig de wet is ; 

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

14 mei 1974. - 2• kamer.- Voo1·zitte1·, 
.de H. Wauters, raaclsheer waarnemend 
voorzitter.- Ve1·slaggeve1·, de H . Meelis. 
- Gelijlcluidende conclusie, d e H. Colarcl, 
advocaat-generaal. - Pleite1·, de H. Ver
stringhe (van de balio te Gent). 

3c KAMER. - 15 mei 197 4. 

lD CASSATIEMIDDELEN.- DIRECTE 
BELASTINGEN.- MIDDEL AFGELEID UIT 
DE MISKENNING VAN DE BEWIJSKRACHT 
VAN EEN BRIEF. -BRIEF NIET OVER· 
GELEGD. - TEKST VAN DE BRIEF 
BLIJKT NOCH UIT DE BESTREDEN BE· 
SLISSING NOCH ffiT EEN PROCESSTUK. 
- NIET ONTVANKELIJK MIDDEL. 

2o INKOMSTENBELASTINGEN. 
WIJZIGING DOOR DE ADMINISTRATIE 
VAN EEN ONJUIST BEVONDEN AANGIFTE. 
- ANTWOORD VAN DE BELASTING· 
PLICHTIGE. - BEGRIP. 

I 

I 0 N iet ontvanlcel~i lc is het middel aj geleid 
uit de mislcenni~~g van de bewijslcmcht 
van een b1·iej, wannee1· deze niet bij de 
voo?'ziening is gevoegd en noch de be
st?·eden beslissing noch enig ande1· 
p?'ocesstttlc de bewoo?'dingen e?'van ove?'· 
nemen (1). 

(1) Cass., 9 juni 1970 (A?T. cass., 1970, 
biz. 948); verg. cass., 22 m aart 1974, 8ttp?·a, 
biz. 810. 

2° Geejt geen antwo01·d in de zin van 
a1·tilcel 251 van het Wetboelc van de 
inlcomstenbelastingen de belastingplich
tige aan wie de administmtie een be1·icht 
van wijziging van zijn aangijte heejt 
gestuw·d en die in zijn antwoo?'d niet te 
lcennen geejt of hij met de voo1·gestelcle 
·wijziging al dan niet instemt (2). 

(JACOBS, T. BELGISCHE STAAT, 
MINISTER VAN FINANCrEN.} 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op h et bestreclen 
arrest, op 7 mei 1973 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen ; 

Over het midclel afgeleicl uit cle scherr
cling van cle artikelen 97 van d e Grand
wet, 1322 van het Burgerlijk V\Tetboek, 
251 en 252 van h et Wetboek van d e 
inkomstenbelastingen, 

doo?'dat het arrest , zonder acht te slaan 
op cle conclusie waarin eiser deed gelden 
clat « het materiele feit van h et tijclig 
antwoorcl volcloencle is en de inhoucl van 
het bericht van wijziging ter zake geen 
belang heeft, clat immers het bericht van 
wijziging en het antwoorcl enkel en aileen 
tot cloel hebben vast te stellen clat de 
belastingplichtige bereid is de bespre
kingen verder te zetteri en bij h et onder
zoek van zijn toestancl de noclige inlich
tingen en antwoorclen te verstrekken », 
beslist « clat h et schrijven van rekwi.rant 
(thans eiser) van 23 december 1968 geen 
antwoord uitmaakt in de zin van artikel 
251 van b et vVetboek van. de inkomsten
belastingen, doch slechts een melding van 
ontvangst van het bericht van wijziging; 
dat rekwirant in hetzelfcle schrijven ver
meldt : « eerstdaags zal antwoord gegeven 
worden op uw bericht van wij zigi.ng "' 
zodat hijzelf zijn schrijven niet als gelclig 
antwoord beschouwde " ; 

te1·wijl voormelcl artikel 251 geen enkel 
vereiste stelt betreffende de inhoucl van 
h et antwoord dat client gegeven te worden 
op het bericht van wijzigi.ng en daaren
boven uit de tekst van het schrijven van 
23 december 1968 blijkt clat eiser niet 
akkoord was om aan te n em en dat zijn 
toestand zich voorcleed zoals in het 
bericht van wijziging werd opgegeven : 

Overwegencle dat h et arrest vaststelt 

(2) Raadpl. cass. , 11 november 1956 (A1'1'. 
cass., 191>7, biz. 253) en 27 januari 19()0 (ibid. 
1960, biz. 480) . 
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dat eiser in zijn schrijven van 23 decem
ber 1968 vermeldt " eerstdaags zal op uw 
bericht van wijziging antwoord worden 
gegeven » en oordeelt dat dit schrijven 
geen antwoord uitmaakt in de zin van 
artikel 251 van het Wetboek van de 
inkomstenbelastingen, doch slechts een 
melding van ontvangst van het bericht 
van wijziging is; 

Dat het arrest aldus de hierboven aan
gehaalde conclusie passend beantwoordt 
en het middel op clit ptmt feitelijke 
grondslag mist ; · 

Overwegende dat, nu de brief van 
23 december 1968 niet bij de voorziening 
is gevoegd en het arrest noch enig proce
durestuk, behalve de voorziening zelf, de 
bewoorclingen ervan weergeven, het mid
del, voor zover h et stelt dat het arrest de 
bewijskracht van dit schrijven miskent, 
niet ontvankelijk is; 

Overwegende dat, luidens artikel 256 
van het vVetboek van de inkomsten
belastingen, bij niet overleggen van een 
antwoord op een bericht van wijziging 
binnen de in artikel 25 1 van voormeld 
wetboek gestelde termijn, de administra
tie de belasting van de belastingplichtige 
van ambtswege kan vestigen; 

bat, inclien het " antwoord » dat de 
belastingplichtige luidens artikel 251 van 
voormeld wetboek wordt uitgenocligd, 
op straffe van als niet bestaande te wor
den beschouwd, binnen een termijn van 
twintig dagen in te dienen, de redenen 
niet moet doen kennen waarop het berust, 
het nochtans moet zeggen of de belas
tingplichtige al dan niet instemt met het 
bericht van wijzigin.g; 

Dat het arrest dienvolgens, door t e 
oordelen dat een schrijven waarbij de 
belastingplichtige laat weten dat eerst
da:ags op het bericht van wijziging 
antwoord zal worden gegeven, geen 
antwoord uitmaakt in de zin van voor
meld artikel 251, van die wetsbepaling 
een juiste toepassing maakt ; 

Overwegende dat het middel niet aa.n
duidt waardoor artikel 252 van hetzelfde 
wetback zou zijn geschonden ; 

Dat het n1.iddel in zoverre het de 
schending aanvoert van voormelde arti
kelen 251 en 252, niet kan worden aan
genomen; 

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

15 mei 1974. - 3e kamer.- Voo1'zitte7' 
en Ve1·slaggevm·, de H. de Vreese, raads
heer waarnemend voorzitter. - Gelijk
ltticlencle conclusie, de H. Lenaerts, advo-

caat-generaal. - Pleitm·s, de HH. De 
Baeck en Claeys Boi1uaert (deze laatste 
van de balie te Gent). 

3e KAMER. - 15 mei 197 4. 

1D INKOMSTENBELASTINGEN. 
0NTHEFFING. - DUBBELE BELASTING. 
-BEGRIP. 

2D INKOMSTENBELASTINGEN. 
0NTHEFFING. - D UBBELE BELASTING. 
- WERKEND VENNOOT VAN EEN PERSO
NENVENNOOTSCHAP li'[ET RECHTSPER 
SOONLIJKHEID. - VERLIES VAN DE 
VENNOOTSCHAP DAT DE VENNOOT VOOR 
ZIJN REKENING HEEFT GEN0l\1EN, NIET 
AFGETROKKEN VAN ZIJN BEDRIJFS
INKOli'[STEN.- GEEN DUBBELE BELAS
TING. 

3D CASSATIEMIDDELEN. - DIRECTE 
BELASTINGEN. - MIDDEL DAT ONDER
SCHEIDEN GRIEVEN BEVAT. - GE
SCHONDEN vVETSBEPALINGEN li'[OETEN 
VOOR ELKE GRIEF AFZONDERLIJK WOR
DEN VERJ\1ELD. 

1,D D·ub bele belasting onclm·stelt clat op 
eenzelj~le inkomen ve1·scheiclene aansla
gen Z~Jn gevestigcl, wam·van cle ene cle 
ancle1·e wettelijlc uitsluit (1). (Art. 277 
Wetboek van de inkomstenbelastin
gen.) 

2D Geen aanleiding tot dttbbele belasting 
in de zin van m·tikel 277 van het 1-Vet
boelc van de inlcomstenbelastingen, geejt 
het vaststellen van de bed1·ijjsinlcomsten 
van een we1·kend vennoot van een pe7'
sonenvennootschap met 7'echtsJJe7·soon
lijkheid zonde1' het ve1·lies van de ven
nootschap, clat hij 1Je1·soonl~ik vom· zijn 
1·elcening heeft genomen, van zijn be
cl7·ijjsinlcomsten af te t1·elclcen met toe
passing van m·tilcel 43, 2D en 3D, van 
hetzeljcle wetboelc (2). 

3D Inzalce di1·ecte belastingen moet het 
cassatiemidclel clat onde1·scheiden g1·ieven 
naa1· vm·en b1·engt, vom· ellce g1·i~f af
zonde7·lijlc cle geschonden wetsbepalingen 

(1) Cass., 14 december 1973, supm, bl:~;. 432 . 
(2) Raadpl. cass., 25 februari 1971 (A1'1'. 

cass., ] 971, blz. 611). 
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aanduiclen (J ). (Art. 289 Wetboek van 
de inkomsten belastingen.) 

(DE BOE, T. BELGISCHE STAAT, 
MINISTER VAN FINANCIEN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 2 februari 1973 door h et Hof 
van beroep te Gent gewezen ; 

Over h et .eerste middel , afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 43, 2° en 3°, 114, 247 en 277 
van· het Wetboek van de inkomsten
belastingen, 

doo?'dat het arrest oordeelt dat « dubbe
le belasting, · b edoeld in artikel 277 · van 
het ~Tetboek van de inkomstenbelastin
gen, onderstelt dat een zelfde hestand
dee] v an het inkomen, v oor h etzelfde of 
voor verschillende aanslagjaren, in h.oofde 
van eenzelfde of van verschillende belas 
tingplichtigen tweemaal aan d e belasting 
onderworpen geweest is », 

te?'wijl de som van 670.000 frank (in 
acht genomen als indicie van welstand) 
slechts aan de belasting kon onderworpen 
worden doordat de administratie het 
verlies ten bedrage van 1.102.393 frank, 
geleden door de personenve1mootschap 
met beperkte aansprakelijkheid \ iVerk
huizen De Boe, waarvan eiser zaakvoer-. 
der en meerderh.eidsvennoot was, weigert 
aan t e rekenen op de voormelde so1n van 
670.000 frank en aldus geen toepassing 
m aakt van voormeld artikel 43, 2° en 3°; 
eiser dit verlies tot beloop van 1.000.000 
frank voor zijn r ekening had genomen ; 
het bedrijfsinkomen van een belasting
plichtige bestaat uit een geheel van in
komsten en uitgaven (actieve en passieve 
bestanddelen) welke onvermijdelijk tot 
een positief of negatief resultaat leiden ; 
indien het r esultaat negatwf I S, d1t verhes 
m ag aangerekend wo~·den op de i.nkom
sten van andere activ1te1ten (voormeld 
artikel 43, 2°) of van d e la t ere b edrijfs
inkomsten mag worden afgetrokken 
(vo01·meld artikel 43, 3°) ; d e som van 
670.000 frank welis>vaar niet afkomstig 
kan zijn van de vennootschap aangezien 
deze een verlies h eeft geleden van 
1.102.393 frank; h et niet toepassen van 
artikel 43, 2°, echter tot· o;evolg heefb dat 
dezelfde 670.000 frank i.'.l. hoofde van d e 

(1) Cass., 21 februari 1974 (twee arresten), 
sup·ra, blz. 691 en 693 . 

vennootschap geen verlies vertegenwoor
digen en meteen de mogelijkheid uitsluit 
het verschil tussen het verlies van de 
vennootschap (1.102 .393 frank) en het 
door de administratie in acht genomen 
teken van welstand (670.000 frank) op 
het volgende belastbaar tijdperk aan te 
rekenen ; bij correcte toepassing van 
voormeld artikel 43, 2°, h et belastbaar 
inkomen van eiser gelijk moet zijn aan 
nul, vermits het teken van welstand 
(670.000 frank) geannuleerd wordt door 
het verlies van de v ennootschap dat 
rekwirant voor zijn rekening nam ; de 
wijze waarop het bestuur thans het 
belastbaar inkomen vaststelt, hierop 
n eerkomt dat in werkelijkheid de indicie 
van welstand niet 670.000 frank bedraagt 
maar tweemaal 670.000 frank, om;ville 
van het niet aftrekken van h.et verlies 
van de vennootschap tot beloop van een
zelfde bedrag van 670.000 frank dat een 
onderdeel ui.tmaakt van het totale verlies 
van 1.102 .393 frank ; zulks nogmaals aan
toont dat eenzelfde bednig van 670.000 
frank tweemaal het voorwerp h eeft uit
gemaakt om een belastbaar inkomen vast 
t e stellen, waarvan een m et ,een positief 
resultaat en een ander met n egatief 
resultaat ; het bezwaarschrift dienvol 
gens tijdig werd ingediend overeen
komstig artikel 277 van het ~Tetboek 
van de inkomstenbelastingen ; het 
bestuur tevens gehouden is een correcte 
toepassing t e maken van artikel 43, 2o 
en 3°, van ditzelfde wetboek; het arrest 
eiser niet tegenspreekt wmmeer hij stelt 
dat voor de belastbare periode (aanslag
jaar 1965, inkomsten 1964) de p ersonen
v ennootschap ~T erkhuizen De Boe over 
een regelmatige en dubbele boekhouding 
beschikt en d e administratie nooit de 
onregelmatigh eid van de boekhouding 
heeft aangetoond ; eiser de mogelijkheid 
niet mocht ontnomen worden om d e 
werkelijld1eid van het verlies, dat hij kon 
en mocht aftreld,en; aan te tonen, verlies 
dat tenslotte zodanig reeel was dat de 
vennootsch ap W erkhuizen D e Boe nader
hand failliet wercl verklaard : 

Overwegende dat, opdat er dubbele 
belasting zou zijn, eiser zou moeten be
wijzen dat eenzelfde inkomstenb estand
d eel tweemaal aan de belasting werd 
onderworpen ; 

Overwegende dat eiser aanvoert dat hij 
en erzijds werd getaxeerd op vermoede
lijke winsten t en belope van 670.000 
frank, welke door de administratie wor
den afgeleid uit indicien van welstand 
voortspruitende uit een storting van 
670.000 frank door eiser gedaan in d e 
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kas van de personenvennootschap waar
van hij zaakvoerder was, en dat ander
zijds, hoewel hij het verlies van diezelfde 
personenvennootschap tot beloop van 
een rniljoen voor zijn rekening had gena
men, .de aclministratie, geen toepassing 
makend van artikel 43, 2° en 3°, van het 
W etboek van de inkomstenbelastingen, 
weigert bovenvermelde winsten te com
penseren met het ten laste nemen, door 
hemzelf, van voormeld verlies ; 

Dat hij hieruit afleidt dat de aanslag 
aangetast is door dubbele belasting, 
zodat zijn bezwaarschrift, bij toepassing 
van artikel 277 van het \ 'Vetboek van de 
inkomstenbelasti.ngen, niet te laat werd 
ingediend ; 

Overwegende dat, ook indien eiser het 
verlies van de personenvennootschap 
waarvan hij zaakvoerder was, werkelijk 
tot beloop van een miljoen voor zijn 
rekening heeft genomen, en ook indien, 
ingevolge het niet toepassen van voor
meld arti.kel 43, 2°, het verli.es van de 
vennootschap dat eiser voor zijn reke
ning zou hebben genomen, niet aangere
kend wordt op de w.i.nsten van eiser, 
afgeleid uit de sto~·ting van 670.000 frank 
in de kas van de vennootschap, dit nog 
niet betekent dat eenzelfde bestanddeel 
van het inkomen. tweemaal aan de belas
ting werd onderworpen ; 

Dat het niet aftrekken, van de in
komsten van eiser, van de uitgaven die 
hij" zou gedaan hebben door het voor 
zijn rekening nemen van het verlies van 
de personenvennootschap waarvan hij 
zaakvoerder was, niet gelijkstaat met het 
tweemaal aan dezelfde belasting onder
werpen van eenzelfde inkomstenbestancl
deel en derhalve geen dubbele belasting 
is, die hem. zou toelaten te genieten van 
de termijn bepaald bij voormeld artikel 
277, § 1, 1°; 

Dat het middel niet kan worden aan
genomen; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 97, 24 7 van het W etboek van 
de .i.nkomstenbelastingen, 1134 en 1289 
van het Burgerlijk Wetboek, 

Overwegende dat eiser in zijn verzoek
schrift de wetsbepalingen waarop hij 
zich beroept globaal aanduidt en ver
schillende grieven aanvoert waarvan de 
enkele opgave doet blijken dat zij onder
scheiden zijn en zonder rechtsverband 
tussen elkaar, zodat iedm• van hen een 
afzonderlijk middel uitmaakt ; 

Dat hij de wetsbepalingen niet preci-

seert waarop elk van die grieven betrek
king heeft; 

Dat het middel dienvolgens niet ont
vankelijk is ; 

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

15 mei 1974.- 3° kamer .. - Voo1·zitte1·, 
en Ve1·slaggeve1·, de H. de Vreese, raads
heer waarnemend voorzitter. - Gelijk
luidencle conclttsie, de H. Lenaerts, advo: 
caat-generaal. - Pleite1·s, de HH. Van 
Tomme en Claeys · Bouuaert (van de 
balie te Gent). 

3e K.AlVIER. - 15 mei 1974·. 

1° CASSATIEMIDDELEN.- DIRECTE 
BELASTINGEN. - MIDDEL GESTEUND 
OP DE lVIISKENNING VAN DE BEWIJS
KRACHT VAN EEN AKTE. - BESLISSING 
NIET GEGROND OP DEZE AKTE. -
MIDDEL ZONDER FEITELIJKE GROND
SLAG. 

2° CASSATIEMIDDELEN. ~ DIRECTE 
BELASTINGEN.- MIDDEL WAARIN FEl
TEN EN RECHT VERl\'lENGD ZIJN. -
NIET ONTVANKELIJK lVIIDDEL. 

3° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. - DIRECTE BELAS
TINGEN.- CONCLUSIES. - BESCHOU
WING IN DE VORJ\1 VAN EEN LOUTERE 
VERONDERSTELLING. GEEN VER
PLICHTING VOOR DE RECHTER EROP TE 
ANTWOORDEN. 

1° Feitelijke g1'ondslag mist het micldel 
geste~tnd op de miskenning van de bewijs
k?·acht van een akte, wannee1· de beslis
sing niet op deze alcte is geg1·ond ( 1) . 
(Artt. 1319, 1320 en 1322 B.W.) 

2° Niet ontvankelijk, wegens ve1·menging 
van jeiten en ?'echt, is het middel dat het 
H of e1·toe zott ve1']Jlichten gegevens van 
feitelijke aanl na te gaan (2). (Art. 95 
G.W.). 

3° De ?'echte?' is niet ve?']Jlicht te antwoonlen, 

(1) Vgl. · pass., 12 december 1073, supm,. 
blz. 421. 

(2) Cass., 13 februari 1074, su.1J?'a, blz. 653 ;. 
vgl. cass., 1 april. 1074, supm, blz. 843. 
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op beschouwingen die zijn gegeven in 
de vonn van een lmtte1·e ve?·ondeTstel
ling (1). (Art. 97 G.W.) 

{PERSONENVENNOOTSCHAP MET BEPERKTE 
AANSPRAKELIJKHEID « MEUBELMAKERIJ 
VAN DEUN-PEETERS », T. BELGISCHE 
STAAT, MINISTER VAN FINANCIEN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 6 november 1972 gewezen door 
het Hof van. beroep te Brussel ; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schencling van de artikelen 97 van 
de Grondwet, 1319, 1320, 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek, 13, 130 van de 
geco6rdineerde wetten op de handels 
vennootschappen (hoek I, titel IX, van 
het Wetboek van· koophandel) en 267 
van het vVetboek van de inkomsten
belastingen, 

doo1·dat het arrest beslist dat lu·achtens 
de artikelen 16 en 17 van de statuten van 
eiseres haar bezwaarschrift niet geldig 
door een enkele zaakvoerder of door de 
houder van een door een enkele zaak
voerder verleende volmacht mocht onder
tekend worden, 

tenvijl artikel 16, lid 7, van bedoelde 
statuten bepaalt dat « de rechtsvorde
ringen, zowel in eis als in verweer, zullen 
gevolgd worden door de enige beheerder 
der of door de zaakvoerdersraad, in naam 
van de vennootschap, op vervolging en 
benaarstiging van een zijner !eden », 
waaruit volgt dat het arrest de aan deze 
statutaire bepaling te hechten bewijs
kracht miskent (schencling in het bijzon
der van de artikele1~ 1319, 1320, 1322 
van h et Burgerlijk Wetboek), bepaling die 
aan een enkele zaakvoerder toelaat de 
rechtsvorderingen in te stellen, deze 
laatste geacht zijnde daartoe belast te 
zijn door de bevoegde maatschappelijke 
organen, hetgeen in de onderhavige 
zaak de ontvankelijkheid van de door een 
enkele zaakvoerder van eiseres of door de 
door hem aangestelde lasthebber inge
diende bezwaarschriften medebrengt 
(schending van de andere aangehaalde 
bepalingen), 

(1) Vgl. cass., 21 juni 1973 (An·. cass ., 
1973, biz. 1033) en 22 april 1974, SttJn·a, 
biz. 903. 

en te1·wijl het arrest overigens in dit 
verband niet. r egelmatig g;onnotiveerd is, 
daar h et verzuimt zich uit te spreken 
over de draagwijdte van het aangehaalde 
artikel 16, lid 7, door nate Iaten te ant
woorden op h et in de verzoekschriften 
door eiseres uit deze statutaire bepaling 
afgeleid verweer (schending van artikel 
97 van de Grondwet) : 

Overwegende dat het middel hierop 
steunt dat, lui dens artikel 16, lid 7, van. 
de statuten van eiseres, het instellen van 
een rechtsvordering mag geschieden door 
een zaakvoerder of een door hem aange
stelde lasthebber en het indienen van 
een bezwaarschrift op dezeifde wij ze als 
het instellen van een rechtsvordering mag 
geschieden ; 

Overwegende dat het arrest weliswaar 
benevens artikel 17 ook artikel 16 van 
de statuten vermeldt, maar hieruit alleen 
afleidt dat akten die de vennootschap 
binden, moeten ondertekend zijn door de 
twee zaakvoerders of een door hen heiden 
aangestelde lasthebber ; dat het geen 
uitspraak doet over de ii1 h et middel 
aangevoerd <il interpretatie van artikel 16, 
lid 7; 

Overwegende dat, nu het arrest zich 
over de toepasselijkheid van bedoeld 
lid 7 van artikel 16 niet uitspreekt, het 
d e bewijskracht ervan niet heeft kum1en 
miskennen·; 

Overwegende dat, in zoverre het 
middel de schending aanvoert van de 
artikelen 13 en 130 van de wetten op de 
ha..'ldelsvennootschappen en artikel 267 
van h et vVetboek van de inkomsten
belastingen, het Hof het middel niet kan 
onderzoeken zonder uitspraak te doen 
over de draagwijdte en betekenis die moe
ten worden gehecht aan artikel 16, lid 7, 
van de statuten, waai'over het arrest 
zich niet uitspreekt, en het middel der
halve feiten en recht vermengt; 

Overwegende dat eiseres in haar ver
zoekschriften tot voorziening bij het hof 
van beroep melding maakte van artikel 
16, lid 7, van haar statuten, doch deze 
vermelding liet volgen door d e beschou
wing " dat in de veronderstelling dat het 
inclienen van een bezwaar tegen een 
aanslag in de belastingen als een rechts
vordering in de zin van voormeld arti
kel 16 moet of kan worden opgevat, de 
h eer Franciscus P eeters als zaakvoerder 
van verzoekster in deze zin h eeft gehan
deld ; dat immers het door h em onder
tekende bezwaarschrift op haar last en 
uit haar naam werd ingediend »; 

Dat eiseres door deze beschouwing 
voor het hof van beroep niet heeft staande 
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gehouden dat het indienen van een 
bezwaarschrift als het instellen van een 
rechtsvordering moet worden aange
merkt, maar zulks _als loutere hypothese 
heeft vooropgesteld ; dat de rechter niet 
verplicht is een dergelijke beschouwing 
te beantwoorden ; 

Dat het middel n,iet kan worden aan

genomen; 

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

15 mei 1974.- 3e kamer.- Voorzitte1· , 
de H. Delahaye, raaclsheer waarnemend 
voorzitter. - Ve1·slaggevm·, de H . Versee. 
- Gelijklttidende conclusie, de H. Le
naerts, advocaat-generaal. - Pleite?'s, 
de HH. Baltus (van de balie te Brussel) 
en Claeys Bouuaert (van de balie te Gent.) 

1e KAliUm. - 16 mei 1974. 

1° GEMEENTE.- GEMEENTELIJKE RO 
DEN. - GEllrEENTEGOEDEREN IN DE 
ZIN VAN ARTIKEL 542 VAN RET BUR
GERLIJK WETBOEK. 

2° GEMEENTE. - GEli1EENTELIJKE RO
DEN. - GOEDEREN DIE DEEL UIT
MAKEN VAN RET PRivE DOMEIN VAN 

DE GEMEENTE. 

30 GEMEENTE. GEMEENTELIJKE 
RODEN. - RECHT VAN GENOT. 
RECHT DAT TOEBEHOORT AAN DE IN
WONERS VAN DE GE.MEENTE. 

40 GEMEENTE. - GEMEENTELIJKE RO
DEN.- INDIVIDUELE VERDELING VAN 
RET GENOT VAN DE GEMEENTELIJKE 
RODEN. - VAN GEMEENTELIJK BELANG. 

so GEMEENTE. GElVIEENTELIJKE 
RODEN. - INDIVIDUELE VERDELING 
VAN HET GENOT VAN DE GEMEENTE
LIJKE RODEN. - BEVOEGDHEID VAN 

DE GEMEENTERAAD. 

60 GEMEENTE. - GEMEENTERAAD. 
GElliEENTELIJKE RODEN. - INDIVI- · 
DUELE VERDELING VAN RET GENOT 
VAN DE GEl\'IEENTELIJKE RODEN. -
BESLUIT VAN DE GEl\iEENTERAAD . -
BESLUIT l\iOET DOOR DE BESTENDIGE 
DEPUTATIE WORDEN GOEDGEKEURD . 

7° GEMEENTE. GE.i\illENTELIJKE 
RODEN . - INDIVIDUELE VERDELING 
VAN HET GENOT VAN DE GEMEENTE· 
LIJKE RODEN. - VERDELING WWOP 

IN DE REGEL RET ADMINISTRATIEF 
RECHT VAN TOEPASSING IS. 

8° GEMEENTE. GEMEENTELIJKE 
RODEN. - INDIVIDUELE VERDELING 
VAN RET GENOT VAN DE GEl\illENTE
LIJKE RODEN. - VERRICHTING «SUI 
GENERIS » WAAROP DE '\oVET OP DE 
PACHTOVEREENKOMST NIET VAN TOE· 
PASSING IS . 

9° HUUR VAN GOEDEREN. 
PACHT.- GEl\iEENTELIJKE RODEN.
INDIVIDUELE VERDELING VAN RET 
GENOT VAN DE GElliEENTELIJKE RODEN. 
- VERRICHTING VREEMD AAN DE WET 
OP DE PACHTOVEREENKOMST. 

10° HUUR VAN GOEDEREN. 
PACHT. - INDIVIDUELE VERDELING 
VAN HET GENOT VAN DE GEMEENTE
LIJKE RODEN. - VERDELING MET HET 
KENMERK VAN EEN « CONCESSIE », IN 
DE ZIN VAN ARTIKEL 7 VAN DE WET 
TOT BEPERKING VAN DE PACHTPRIJZEN, 
VERVAT IN ARTIKEL III VAN DE WET 
VAN 4 NOVEMBER 1969. 

ll 0 HUUR VAN GOEDEREN. 
PACHT. - INDIVIDUELE VERDELING 
VAN RET GENOT VAN DE GEl\illENTE
LIJKE RODEN. - RETRIBUTIE VER
SCHULDIGD OP DEZE VERDELING. -
CONCESSIE ONDERWORPEN AAN DE 
WET TOT BEPERKING VAN DE PACHT
PRIJZEN WAARVAN DE BEPALINGEN 
VERVAT ZIJN IN . ARTIKEL !II VAN DE 

WET VAN 4 NOVEl\'[BER 1969. 

1° Gemeentelijke 1·oden zijn gemeente
goede?·en in de zin van a1·tikel 542 van 
het Bm·ge1'lijk HTetboek (1). 

2° Gemeentelijke mden maken deel ttit 
van het p1·ive domein van de gemeente. 

3° Het 1·echt van genot van cle gemeentelijke 
mden behoo1·t toe aan de inwone1·s van 
cle gemeente aan wie het in beginsel 
toelwmt (2). 

4° De inclivicluele venleliny 01ule1· de 
inwone1·s van cle gemeente, met name 
clo01· toewijzing bij OJJenbaa1' aanbod, 
van het genot van de gemeentelijlce 
?'oclen, dat tot het gemeenschapJJelijk 
bezit van . cle gemeente behoo1·t, is van 
gemeentelijk bela.ng (3). (Art. 108, 2° 
Gronclwet ; art. 7 5 wet van 30 maart 
1836.) (Impliciete oplossing.) 

(1) (2) en (3) Zie de conclusie van het 
openbaar ministerie, v66r c1it arrest, in Bt!ll. 
en PAsrc., 1974, I, 955 en vlg. 
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5° De individuele venleling van het genot 
van de gemeentelijke 1·oden onde1· de 
inwone1·s van de gemeente, met name 
doo?' toewijzing bij openbaa?' aanbod, 
valt onde1· de bevoegdheid van de gemeen
temad (1). (Art. 108, 2° Gemeentewet; 
art. 75 wet van 30 maart 1836.) 

6° H et beslttit van de gemee1itemad ove1· 
de ve1·deling van het genot van de gemeen-. 
telifke ?'aden onde1· de inwone1·s van de 
gemeente, « houthak " in de wet genoemd, 
moet dam· de bestendige deP'utatie wo1'
den goedgekettnl (2). (Art. 77, 2° wet 
van 30 maart 1836.) 

7° De venleling van het genot van de 
gemeentelijke 1·oden onde1' de inwone1·s 
van de gemeente, " houthak " in de wet 
genoemd, is in de 1'egel behee1·st dam· 
het administmtiej ?'eGht. Zij is niet 
aan het bw·gel'lijlc 1·echt ondenvo1'pen 
da.n in de gevallen bij de wet uitdntlc 
lcelij k bepaald. 

8° en 9° De venleling van cle gemeentel·ijlce 
?'oclen· OJJ basis van het doo1' de gemeente
mctel en do01· de bestenclige cleJnttatie 
goedgekett1'de bestek is een ve7'7'ichting 
su.i generis wam·op de wet op de JJacht
ove7·eenkomst niet van toepassing is (4). 

10° De ve1·deling van het genot van de 
gemeentelijlce 1'0den onde1· de inwone1·s 
van de gemeente is een « concessie ,, 
in de zin van a1'tilcel 7 van de wet tot 
be:pedcing van de _ pachtp1·ijzen, ve1·vat 
in a1·tilcel III van de wet van 4- novembe1· 
1969 tot wijziging van de JJachtwet 
geving en van de wetgeving bet?·effende 
het 1'echt van vo01·koop ten g·unste van 
htttw·de?'S van landeigendommen, wellc 
a1·tilcel de wet van 26 jttli 1952 op
hejt (5). 

11° H oewel de ?'et?·ibutie op de ve1·deling 
van het genot van de gemeentelijke 
1·oden oncle1· de inwone1·s van een ge
meente, dit wil zeggen op een concessie 
wellce doo1' de openba1·e bestm·en is ve?'
leend en het genot of de exploitatie 
van een landeigendom ten doel heeft, 
in de ?'egel niet ondenvo1'pen is aan het 
btwge?'lijlc 1·echt, stelt m·tilcel 7 van de 
wet tot bepe1·lcing van de pachtp1·ijzen 
ve1·vat in a1·tilcel III van de wet van 
4 novembm· 1969 uitcl?·ulclcelijk vast 
dat deze wet op een deTgelijke ?'et?·ibutie 
van toeJJassing is (6). 

(1) (2) (3) (4) (5) en (6) Zie de conclusie van 
het openbaar ministerie in Bttll. en PASIC., 

1974, I, biz. 955 en vlg. 

(G. EN J. KEYSERS, 
T. GElVIEENTE ANTHISNES.) 

ARREST (ve1·taling.) 

HET HOF ; - Gelet 9P het bestreden 
vonnis, op 21 juni 1972 in hoger beroep 
gewezen door de Rechtbank van eerste 
aanleg te Hoei ; 

Over het rniddel afge1eid uit de schell
cling van de artike1en 1, 2, 6, meer in het 
bijzoncler 3° en 4°, 18, 34, 35, 56 van de 
regels betreffende de pacht in het bij
zoncler die in het Burgerlijk vVetboek 
zijn ingevoercl bij artikel I van de wet 
van 4 november 1969 tot wijziging van 
de pachtwetgeving en van de wetgeving 
betreffende het recht van voorkoop ten 
gunste van huurders van landeigendom
men, 7 van de wet tot beperking van de 
pachtprijzen vervat in artikel III van 
voormelde wet van 4 november 1969 en 
IV, lid 1, van dezelfde wet, 

dooTdat het v01mis, met bevestiging 
van het ber\oepen vom1is van 18 novem
ber 1971 van de vrederechter van het 
kanton Hamoir, beslist dat de eerste 
eiser verplicht was alle bepalingen in 
acht te nemen van het bestek dat de 
gemeenteraad van verweerster op 27 ok
tober 1965 had opgemaakt inzake de 
openbare verdeling van de gemeentelijke 
roden, dat de eerste eiser derhalve onder
worpen was aan het verbod waarvan 
sprake in artikel 14 van genoemd bestek 
en dat de eerste eiser met miskenning 
van deze verplichting het genot van de 
litigieuze roden aan de tweede eiser, 
zijn zoon, had overgedragen, te::t nadele 
van de eerste eiser de overeenkomst ont
bindt waarbij verweerster, overeenkom
stig dit bestek, het genot van een gedeelte 
van de gemeentelijke roden aan de eerste 
eiser had verleend, zegt dat de tweede 
eiser de litigieuze roden zonder titel of 
recht in gebruik had, de eisers veroordeelt 
om die roden ter beschikking van ver
weerster te stellen, en het middel ver
"1-verpt dat de eisers in hun in boger 
beroep genomen conclusie hadden afge 
leid uit het feit dat de litigieuze overeen
komst een pachtovereenkomst was, dat 
de eerste eiser, door de pacht aan zijn 
zoon, tweede eiser, over te dragen, alleen 
maar had gebruik gemaakt van het recht 
als bedoeld in de artikelen 34 en 35 van 
de wet van 4 november 1969 op de 
pachtovereenkomst, en dat derhalve aan 
verweerster haar vordering moest worden 
ontzegd die zij wilde gronden op de 
niet-inachtneming door de eerste eiser 
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van het verbod tot overdracht waarvan 
sprake in voormeld artikel 14 van het 
bestek, zulks op grand dat de verdeling 
van de gemeentelijke roden onder de 
inwoners van een gen:1eente, volgens een 
toewijzing bij opbocl en op basis van een 
bestek clat door de gemeenteraad is 
goedgekem·cl onder toezicht van de 
bestendige deputatie, een verrichting 
sui gene1·is vormt die onderworpen is 
aan regels van administratief recht en 
waarop de wet op de pachtovereenkomst 
niet van toepassing is, dat de Wetgever 
zulks aldus heeft begrepen daar hij in 
de wet tot beperking van de pachtprijze::1 
(artikel III van de wet va..."l 4 november 
1989) artikel 7 heeft opganomen volgens 
hetwelk de wet niet aileen geldt voor de 
pachtprijzeil doch ook voor de retributies 
verschuldigd uit hoofde van door de open
bare besturen verleende concessies welke 
bet genot of de exploitatie van een land
eigendom ten doel hebben, dat de gemeen
telijke rodeil sedert onheuglijke tijden 
bestaan, dat het gaat om percelen die 
destijds door plaatselijke gemeenschap
pen werden ontgonnen en thans toebeho
ren aan gemeenten of afdelingen van 
gemee:~ten en waarvan het genot onder de 
inwoners wordt verdeelcl, en dat die per
celen thans worden toegewezen volgens 
een speciale wijze van administratief 
recht, 

tenvijl, blijkens d e artikelen 1, 2, 6, 
meer in het bijzonder 3° en 4°, en 18 van 
voormelde regels betreffende de pacht 
in het bijzonder, . die in het Burgerlijk 
W etboek zijn ingevoerd bij artikel I 
van voormelde wet van 4 november 1969 
en in het onderhavige geval van toepas
sing zijn krachten.s artikel IV, lid 1, van 
genoemde wet, de toekenning van het 
genot van de litigieuze gemeentelijke 
roden een pachtovereenkomst vonnde 
en ztuks niettegenstaande het bestaan 
van de omstancligheden waarop in het 
bestreden arrest wordt gewezen, zodat 
de eerste eiser zich op de artikelen 34 en 
35 van g enoemde regels betreffende de 
pacht in het bijzonder kon beroepen, ter 
rechtvaardiging van de overclracht van 
het genot van de litigieuze gemeentelijke 
roden die hij aan zijn zoon, tweede eiser, 
had gedaan ; 

uit artikel 7 van de wet tot beperking 
van de p ;whtprijze71, bevat in artikel III 
va...YJ. voormelde wet van 4 noven~ber 
1959, gee:1s:>:ins blijkt dat de gemeente
lijke rode:1 ,ra...YJ. verweerster niet vallen 
onder de toepassing van voormelde regels 
betreffende de pacht in het bijzonder ; 

en terwijl hieru.it volgt dat, overeen-

komstig de bepalingen van artikel 56 
van voormelde regels betreffende de 
pacht in het bijzonder die in het Bm
gerlijk Wetboek zijn ingevoerd bij arti
kel I van voormelde wet van 4 november 
1969, de rechters de bepalingen van 
artikel 14 van het bestek da~ op 25 ok
tober 1965 door de gemeenteraad van 
verweerster was opgmnaakt voor niet 
bestaande hadden moe'ten houden, daar 
door deze bepalingen ·de eerste eiser 
afstand doet van de rechten clie hem 
w~rden toegekend bij de artikelen 34 en 
35 van voormelde regels betreffende de 
pacht in het bijzonder : 

Overwegende dat uit de vaststellingen 
van het vonnis blijkt dat de gemeente 
Anthisnes, thans verweerster, in 1965 
onder haar inwoners de gemeentelijke 
roden heeft toegewezen overeenkomstig 
een bestek getiteld " Verdeling van de 
Gemeentelijke Roden bij openbare toe
wijzing »; dat dit bestek werd opgemaakt 
bij ee1l. beslissing van de gemeenteraad 
en goedgekem·d door de bestendige 
deputatie van de prov.incieraad van Luik; 
dat de huurders, lu·achtens artikel 14 van 
dat bestek, htm roden niet geheel of ten 
dele mogen overdragen zonder de schrif
telijke toestemming van het college van 
burgemeester en schepenen, op straffe 
van " ontbinding van de hum·overeen
komst »; 

Overwegende dat het vonnis erop 
wijst dat Gustave Keysers, thans eerste 
eiser, die in de gemeente woont en aa.n 
wie de roden werden toegewezen voor 
een oppervlakte van 9 hectare 30 centi
are, deze roden aan zijn zoon Joseph, 
thans tweede eiser, heeft overgedragen 
met miskenning van vorenbedoeld ver~ 
bod ; dat, toen zij kennis kreeg van deze 
overdracht, verweerster " de ontbincling 
van het contract» ten nadele van de 
eerste eiser vroeg en dat zou worden 
gezegd dat de tweede de litigieuze roden 
zonder titel of recht in gebruik heeft ; dat 
de eerste eiser tegen deze rechtsvordering 
heeft aangevoerd dat hij aileen maar 
gebruik had gemaakt van het recht om 
zijn pacht aan zijn afstammelingen over 
te dragen, welk recht in artikel 35 van 
de wet van 4 november 1969 op de· 
pachtovereenkomst ten voordele van 
de pachter is vastgesteld ; 

Overwegende dat de gemeentelijke 
roden deel uitmaken van het prive domein 
van de gemeente; dat, echter, het recht 
om ervan te genieten toebehoort aan de 
inwoners van de gemeente aan wie het 
werkelijke genot, in beginsel, uitsluitend 
toekomt; dat de roden gemeentegoede-
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ren zijn in de zin van artikel 542 van het 
Burgerlijk vVetboek; 

Overwegende dat de indiyiduele ver
deling onder de inwoners van de ge
meente, m et name door toewijzing bij 
openbaar aanbod, van dit genot, dat 
gemeenschappelijk bezit van de gemeente 
is, bij artikel 75 van de gemeentewet 
wordt toegekend aan de gemeenteraad 
wiens b eslissing krachtens artikel 77, 2°, 
door de bestendige deputatie moet 
worden goedgekeurd ; 

D at op deze verdeling in de regel het 
administratief recht van toepassing is 
en ze dus niet valt onder het burgerlijk 
recht, behoudens de bij d e wet bepaalde 
uitzonderingen ; ' · 

Overwegend e dat de rechter derhalve 
wettelijk h eeft b eslist dat de verdeling 
van de aan d e eerste eiser toegewezen 
roden op basis van het door d e gemeente
raad opgemaakte en door de • bestendige 
deputatie goedgekeurde bestek een ver
richtin.g sui gene1·is vormt die onder
worpen is aan regels van administratief 
recht en waar op de wet op de p acht
overeenkomst niet van toepassing is ; 

D at hij ook wettelijk heeft overwogen 
dat de b ep alingen van de in artikel III 
van de wet van 4 novernber 1969 ver
vatte wet tot beperking van de pacht
prij zen niet van toepassing zouden ge
weest zijn op de retributies verschuldigd 
uit hoofde van. door de openbare besturen 
verleende concessies welke h et genot of 
de exploitatie van een l~ndeigendom ten 
doel hebben, indien de wetgever dat niet 
uitdrukkelijk in artikel 7 van deze laatste 
wet had b epaald ; 

Dat het middel naar recht faalt ; 

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

16 m ei 1974.- 1e kamer.- Voo?·zitte?', 
de H. Louveaux, eerste voorzitter. -
V eTslaggeve1·, Baron Richard. - Gelijlc
luidende conchtsie, de H. Ganshof 
van der Meersch, procureur-generaal. 
Pleitm·s, de HH. Bayart en Faures. 

1e KA.MER. - 16 mei 1974. 

BESLISSING KAN WORDEN INGETROK· 
KEN OP VERZOEK TOT HERROEPING VAN 
RET GEWIJSDE. 

Een ve1·zoek tot he1·i·oeping van het gewijsde 
kan niet wo1·den ingediend om 1·edenen 
wam·van de pa1·tij kennis had of kennis 
Icon hebben v661· het ve?·st?·ijken van de 
tm·mijn van de ?'echtsmiddelen (1). 
(Artt. 1132 , 1133 en 1136 G.W.) 

(MONIER, T. VANDENHOUTE 
EN VANHU!VIBEECK.) 

ARREST (ve1·taling.) 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 20 j Lmi 1972 door de Recht
bank van eerste aanleg te Brussel ge
wezen; 

Over het tweede middel, afgeleid uit de 
schending van. de artikelen 1132, 1133 
en 1136 .van het Gerechtelijk vVetboek, 

dom·dat het vom~is zegt dat het verzoek 
van de verweerders tot herroeping van 
het gewij sde binnen de t ermijn van 
zes maanden na h et ontdekken van het 
bedrog werd ingecliend en, bijgevolg, 
ontvankelijk is, op grond dat, wanneer 
aan d e voorwaarden inzake be~lrog vol
daan is, het er weinig toe doet dat de 
verweerders h et bewijs van de ontvangst 
van htm opzeggingsbrief eerder h adden 
ktmnen verkrijgen en dat eiser tevergeefs 
aanvoert dat deze partij en, indien ze 
zich eerder tot het bestuur der posterij en 
hadden gewend, dit b ewijs h adden kun
nen verkrijgen v66r het vonnis waarvan 
de intr~kking gevorderd wordt, 

tenvijl h et verzoek tot h erroeping van 
h et gewijsde niet kan worden ingediend 
voor feiten waarvan de partij v66r het 
vonnis kennis had ; met dergelijke feiten 
gelijkgesteld moeten worden die ·waar-· 
voor zij met opzet nagelaten h eeft het 
bewijs te verkrijgen ; aangezien het, 
op grond van de vaststellingen zelf van 
het vonnis waarvan de intrekking gevor
derd wordt, vaststaat dat de verweerders 
geweigerd hebben om aan het b estuur 
der posterij en inlichtingen te vragen, 
htm verzoek tot herroeping van het 

(1) Men leze de auteurs waarvan melding 
HERROEPING VAN RET GEWIJSDE. wordt gemaakt in de conclusie van het open· 

VOORWAARDEN :WAARONDER EEN baar ministerie welke zijn verschenen in Bull. 
IN KRACHT VAN GEWIJSDE GEGANE en PASIC., 1974, I, 962. 
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gewijsde niet voldoet aan . de wettelijke 
voorwaarden inzake ontva.nkelijkheid : 

Overwegende dat het verzoek tot her
roeping van .het gewijsde niet ka.."l worden 
ingediend om r'edenen waarvan de partij 
kennis had of kennis kon hebben v66r 
het vonnis waarvan de intn•kking gevor
derd wordt of v66r het verstrijken van 
de termijn vai1 de rechtsmiddelen ; 

Overwegende dat het vonnis van 18 de
cember 1970, waarvan de intrekking 
gevorderd wordt, vaststelt dat de ver
weerders, die wisten clat eiser de ont
vangst van cle ._aangetekende opzeggings
brief betwistte en die ook. wisten dat de 
postdiensten enkel inlichtingen wilden 
verstrekkeh aan de deponent van de 
aangetekende brief, geweigerd hebben 
om de passende reclamatie of aanvraag 
om inlichtingen in te clienen; 

Over'wegende dat uit deze vaststel
lingen blijkt dat de verweerders er zich 
met opzet van ontl;10uden hebben om bij 
h et bestuw:: cler posterijen de stappen te 
doen die hen in staat hadden gesteld 
om tijdens d e debatten, bij de behande
ling va..11 de oorspronkelijke vordering, 
de elementen te verschaffen waarop zij 
hun verzoek tot herroeping van h.et 
gewijsde ste1.men ; 

Dat het bestreden vonnis in strijd met 
de in het middel vermelde wettelijke 
bepalingen dat verzoek ontvankelijk 
heeft verklaarcl ; 

Dat het miclclel gegrond is ; 

01n die redenen, en zoncler clat er aan
leiding toe bestaat om het eerste miclclel 
te onderzoeken, vernietigt het bestreclen 
vonnis; beveelt clat van clit arrest mel
ding zal gemaakt worden op de kant van 
cle vernietigde beslissing ; hoadt de 
kosten aan opdat hierover door cle feiten
r echter wordt beslist; verwijst de zaak 

(1) en (2) Voor de feitenrechters ging het ge
schil over het saldo van de aanncmingssom 
welke door de verweerster van de Staat, de 
eiser, wegens openbare werken wercl gevor
dercl. 

In eerste aanleg werd cl e vorclering tot 
betaling, in de v:orm van een kwijtscbelcling 
van de gelclboete, wegens verval niet-ontvan
kelijk verhlaard. 

In b et bestreden arrest verklaarcle het hof 
van beroep de vordering ontvankelijk, cloch 
niet gegrond. H et )leefl; deze vordering van 
de verweerster afgewezen. Niettegenstaande 
dat beeft bet arrest de eiser in een derde van 
de kosten veroordeelcl. 

naar ('I.e Rechtbank van eerste aanleg te 
Nijvel. 

16 mei 1974. - 1° kamer.- Voo1·zitter, 
de H. Louveaux, eerste voorzitter. -
Vm·slaggeve1·, de H. Ligot. - Gelijkltti
dende conclusie, de H. Ganshof van der 
Meersch, prgc1.ueur-generaal. - Pleite1·, 
de H. Philips. 

1° KAlVIER. - 16 mei 1974. 

1° GERECHTSKOSTEN. - BURGER

LIJKE ZAKEN. - VERPLICHTING VOOR 
DE RECHTER OM, ZELFS AlVIBTSHALVE, 

DE VEROORDEELDE PARTIJ IN DE KOS
TEN TE VERWIJZEN. 

2° GERECHTSKOSTEN. - BURGER
LIJKE ZAKEN.- PARTIJEN DIE ONDER
SCHEIDENLIJK VOOR EEN DEEL VAN 

HUN AANSPRAKEN IN HET ONGELIJK 
WORDEN GESTELD. - BEGRIP. 

1° Iede?' eindvonnis moet, zeljs ambts
halve, de in het ongelijlc gestelde JJa?·tij 
in de lcosten venvijzen, behalve in de 
bij de wet beJJaalde uitzonde1·ingen (1). 
(Axt. 1017 G.W.) 

2° Doonlat de vonle1·ing ojJeenvolgens doo?' 
de em·ste ?'echte?' wegens niet-ontvanlce
lijlcheicl en, in hoge?' be1·oep, wegens 
ongegmnclheicl wo1·dt ajgewezen, lean 
niet worden aangenomen dat de eisencle 
en de ve?·we1·ende JJa?'tij oncle?·scheiclen
lijlc omt1·ent enig geschil1ntnt in het 
ongelijlc gesteld we1·clen (2) . (Art. 1017 
G.W.) 

Volgens artikel 1017 van het Gerecbtelijk 
Wetboek moet ieder eindvonnis de in bet 
ongelijk gestelde partij in de kosten verwijzen. 
In het Gerecbtelijk Wetboek zijn twee nienwe 
regels gevoegd bij het beginsel dat reeds 
neergelegd was in artikel130 van het Wetboek 
van bm·gerlijke rechtsvordering : veroordeling 
in r1e kos ten wordt zelfs ambtshalve uitge
sproken; de partijen kunnen een overeen
komst aa.ngaan over de omslag van de kosten ; 
in clit geval wordt dat door de rechter gede
creteerd. N aar deze la!!-tste hypothese verwijst 
het onderhavige arrest, met aanhaling naar 
de " bij de wet b epaaldc uitzonderingen >> . 

De wet voorziet in de compensatie van de 
kosten (art. 1017, derde lid), wanneer de 
partijen onderscheidenlijk omtrent een of 
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(BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN OPEN
BARE WERKEN, T. PERSONENVENNOOT
SCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJK
HEID « WEGE FRERES ».) 

ARREST (ve1·taling). 

HET HOF ; - Gelet op het b estreden 
arrest, op 13 november 1972 door het 
Hof van beroep te Brussel gewezen ; 

Over h et eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1017, gewij 
zigd bij artikel 15 van de wet van 
24 j tmi 1970, 101-8, inzonderheid 4° en 
6°, 1022 van het Gerechtelijk Wetboek 
en 97 van de Grondwet, 

cloordat h et arrest, dat h et beroepen 
vonnis vernietigt, verklaart uitspraak 
te doen bij wege van nieuwe beschikkin
gen, de oorspronkelijke vordering ont
vankelijk maar niet gegrond verklaart 
en bijgevolg de vordering van verweer
ster, appellante en oorspronkelijke ei
seres, afwijst, eiser, ge!ntimeerde en oor
spronkelijke verweerder, niettemin ver
wijst in een derde van. d e kosten en 
rechtsplegingsvergoedingen, welke kos
ten vastgesteld zijn voor appellante, ver
weerster, op 4.995 frank in eerst e aanleg 
en 5.875 frank in hoger beroep en voor 

meer geschi!ptmten van hun vordering in het 
ongelijk gesteid worden. 

Arti.kei15, derde lid, van de wet van 24 juni 
1970 tot vervanging van artikel 1017 van het 
Gerechtelijk \Yetboek kent a.an cle rechter een 
discretionail·e macht toe om de kosten om te 
siaan over de partijen die onderscheidenlijk 
omtrent bepaa.Ide punten van hun vo~:dering 
in het ongelijk gest eid worden. 

Reeds v66r de nieuwe wetgeving erkende de 
r echtspraak aan de rechter d e bevoegdheid 
a ile kos t en t en Iaste van een der in h et ongelijk 
gesteide partijen te Ieggen (cass., 17 oktober 
1940, Bull. en PASIC., 1940, I, 260 en noot 1 ; 
13 janu ari 1943, ibid. , 1943, I , 14; 5 september 
1963 , ibicl., 1964, I, 9; 17 m aart 1966 ibicl., 
1966, I, 920; 22 oktober 1971, A1'>' . ca.ss. , 
1972, blz. 168. Raadpl. ook A. FE'l'TWEIS, 
Elements de let competence et de let procedu1·e 
civile, 1962, II, biz. 528 en 529 en de in noot 2 
v ermeide autetu'3 op blz. 529). Het Franse 
Hof van ca>satie heeft eenzelfde opiossing 
aangenomen (cass . fr. civ., 20 juli 1959, 
J.C.P., 1959, IV, 117. Zie ook : Da lloz, 
R ep. proc. civ . et comm., v° Frais et clepens, 
1956, nr. 352, biz. 51). H et H of heeft deze 
r echtspraak gehandhaafd sinds de inwerking
treding van artikei 130 van h et decreet van 
22 d ecember 1958, nr. 58-1289 (cass. fr . civ., 

gemtimeerde, eiser, op 3.000 frank in 
eerste aanleg en 4.000 frank in hoger 
beroep, 

tenvijl elk eindvonnis d e in het ongelijk 
gestelde partij, dit is, in het onderhavig 
geval, verweerster, zelfs ambtshalve, in 
de kosten, met inbegrip van de rechts
plegingsvergoedingen, dient te verwijzen, 

en tenvijl, buiten de bij de wet bepaalde 
uitzonderingen, d e rechter deze regel 
moet in acht nemen en hij daarvan enkel 
mag afwijken ingeval van een overeen
komst tussen p artij en, die hij eventueel 
bekrachtigt, of in de gevallen waarin de 
wet hem toestaat de kosten om te slaan 
zoals hij h et raadzaam oordeelt, namelijk 
warmeer d e p artijen onderscheidenlijk 
omtrent enig geschilpunt in het ongelijk 
zijn gesteld of wanneer het geschil zich 
voordoet tussen echtgenoten, bloedver
wanten in de opgaande lijn, broeders en 
zusters of aanverwanten in dezelfde 
graad, welke gevallen vreemd zijn aan 
de zaak en althans niet vastgestelcl zijn; 

Overwegencle dat, overeenkomstig ar
tikel 1017 van h et Gerechtelijk vVetboek, 
ieder eindvom1is de in het ongelijk ge
stelde partij, zelfs ambtshalve, in de 
kosten verwijst, behalve in de bij de 
wet bepaalde uitzonderingen ; 

Overwegende dat uit de regelmatig aan 
het Hof voorgelegde stukken blijkt dat 

10 maart 1969, nr. 637, Bull. civ., III, blz. 482; 
15 november 1972, nr. 615, ibid., III, biz. 452). 

« In bet ongelijk gesteld worclen " betekent 
« het proces verliezen ,., zoals professor FETT
WEIS zuiks scbrijft (op. cit., biz. 526). Men ziet 
uiet in om weike reden een onderscheid kan 
gemaakt worden naargeiang het proces werd 
verloren omdat de eis niet ontvankelijk werd 
verklaard of omdat hij ongegrond was. In 
beide gevallen is het proces verloren (raadpl. 
cass., 16 september 1965 en 3 juni 1966, Bull. 
en PAsrc., 1966, I, 77 en 1259). 

" In h et cingelijk gestei<f worden " ilnpliceert 
dat eisers vordering in hact1' yehecl wordt 
aJgewezen (cass., 5 september 1963, Bull. en 
PAsrc., 1964, I, 9; 16 september 1965, ibid., 
1966, I, 77). 

D e verwecrster is zowel voor de eerste 
rechter a is voor de r echter in boger beroep 
in h et ongelijk gasteld, de eerste maal i.v.m. 
cle ontvankelijkheicl van de vordering, de 
tweede maai i.v.m. cle grand van de zaak. 
J\IIen zou niet kunnen zeggen dat de partijen 
onderscheidenlijk in bet ongelijk gesteld zijn 
omtrent enig geschilpunt. Van deze hypothese 
is sprake in artikel 1017, derde lid, dat de 
omsiag van de kost en mogelijk maakt." 

W .G. 
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de eerste rechter de oorspronkelijke 
vordering van verweerster niet ont
vankelijk heeft verklaard ; dat, na hager 
b eroep van deze laatste, het hof van 
beroep, dat het vonnis vernietigt en bij 
wege van nieuwe beschikkingen uit
spraak doet, de oorspronkelijke vordering 
ontvankelijk maar niet gegrond verklaard 
h eeft; · 

Overwegende dat verweerster aldus 
zowel in eerst e aanleg a ls in hager beroep 
in het ongelijk werd gesteld ; dat op grand 
van de omstandigheid dat de vordering 
eerst werd afgewezen omdat ze niet 
ontvankelijk was en vervolgens Oindat ze, 
hoewel ontvankelijk, niet gegrond was, 
niet kan worden aangenomen dat in het 
onuerhavig geval de partijen Ol).der
scheidenlijk omtrent enig geschilptmt in 
h et ongelijk gesteld werden ; 

Dat h et middel gegrond is ; 

Om die redenen, en zonder dat er 
grond bestaat tot onderzoek van het 
tweede middel dat eiser in bijkomende 
orde heeft voorgedragen, vernietigt het 
bestreden arrest voor zover het eiser 
veroordeelt in een derde van d e kosten 
en rechtsplegingsvergoedingen va11 eerste 
aanleg en hoger beroep ; beveelt dat van 
dit arrest melding zal worden gemaakt op 
de kant van de gedeeltelijk vernietigde 
b eslissing ; houdt de kosten aan opdat 
hierover door de feitenrechter wordt 
beslist ; verwijst d e aldus beperkte zaak 
naar h et Hof van beroep te Luik. 

I6mei I974. - Ie kamer.- Voo1'zitte1·, 
de H. Louveaux, eerste voorzitter. -
Ve1·slaggeve1·, de H. Ligot. - Gelijlcl-ui
dencle conclttsie, de H. Ga.nshof van der 
lVIeersch , procm·eur-generaal. - Pleite1·, 
de H. DeBruyn. 

I e KAMER . - 16 mei 1974. 

I o REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. ·- BURGERLIJKE 
ZAKEN. - AANSPRAKELIJKHEID VAN 

DE DOKTER. - VASTSTELLING VAN EEN 

(1) en (2) De tweede verweerster was, toen 
zij nag minderjarig was - hetgeen de aan
wezigheid van de derde verweerster in de zaak 

. verklaarde - , slachtoffer geweest van een 
verkeersongeval waarvoor een verzekerde 
van de eers te verweerster aansprakelijk was. 

ONVOORZICHTIGHEID WELKE DE SCHADE 
HEEFT VEROORZAAKT. - REGELl\iATIG 
GE!VIOTIVEERDE BESLISSING. 

2° CASSATIElVIIDDELEN. - BURGER
LIJKE ZAKEN. - AANSPRAKELIJKHEID 
VAN DE DOKTER. - FEITELIJKE VAST
STELLING VAN EEN ONVOORZIOHTIG
HEID WAARDOOR DE SCHADE IS VER
OORZAAKT. - SOEVEREINE VASTSTEL
LING. - NIET ONTVANKELIJK lVIIDDEL. 

I 0 Regelmatig gemotiveenl is het a1'1'est 
dat als antwoonl op de conclusie vcm een 
pa1·tij, chint1·g-dienstove1·ste, te?~ betoge 
dat hij zelf niet kon aanspmlcel~i!c zijn 
om een delicate ope1:atie, waanloo1· de 
JJatient schade heeft geleden, te hebben 
toeve1·t1'0ttwd, aan een jong wetenschap
JJelijk gediplomeenle en one1·vm·en chi-
1'tt1'g, als o1woo1·zichtigheicl wellee de 
schade heeft ve1'001'Zactlet in aanme1'lcing 
neemt het feit dat hij deze opemtie lwejt 
laten nitvoe1·en in omstcmdigheden waa1·
doo1· hij een eventnele onhandigheid niet 
leon vo01·komen van degene die in f eite 
slechts een gewoon assistent was en 
ondm· de ve1'antwoonlelijkheid van z~jn 
diensthoofd wm·lcte (I). (Art. 97 G.W.) 

2° Niet ontvanleelijlc is het middel dat 
ge1·icht is tegen de f eitelijke vaststelling 
van de onvoo1·zichtigheid van de chint1'g 
die, nadctt hij" de behandeling van een 
patiente OJJ zich genomen had, de delicate 
OJJei·atie welke moest wo1·den ttitgevoenl, 
toeve1't1'0mvd heeft aan een jong weten
schapJJelijk gediplomeenle en one1·vm·en 
chint1·g en hem deze opemtie heeft laten 
ttitvoe1·en in omstandigheden waanloo1· 
hij een eventuele onhandigheid niet leon 
voo1·komen van laatstgenoemde clie in 
feite slechts een gewoon assistent was 
en ondm· de ve1'a?J,twoo?'delijkheid van 
zijn cliensthoofd we1·lcte (2) . 

(G ... , T. NAA111LOZE ·VENNOOTSCHAP 
« LE LLOYD BELGE », 

W ... ENV .. .. ) 

ARREST (vm·taling). 

HET HOF;- Gelet op het bestreclen ' 

Zij moest een operatie ondergaan, namelijk 
een « inwendige en uitwendige menisectomie » 
van de rechterknie, die werd uitgevoerd door 
dokter Y ... , een jong chirurg in de dienst 
voor ortopedie en t~·aumatologie die onder 
leicling stand van de eiser in het « Hopita1 
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arrest, op 6 juni 19n door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen ( l) ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1382, 1383 v an 

fran<;a is , te Brussel dat voor het Hof niet 
meer in de zaak was. De operatie werd uit
gevoerd in slechte omstandigheden die h et 
arrest beschrijft, hetgeen voor d e tweede 
verweerster schadelijke gevolgen h ad. 

H et bestreden a rrest noemt dokter Y ... 
« een jong wetenschappelijk gediplomeerde 
en onervaren chirurg )) ; h et vonnis, naar cle 
vas t s t ellingen waarvan b et a rrest verwijst. 
is nog duiclelijker; het ver wijs t tegelijkertijd 
naar een deskundigenrapport waarvan het 
op cli t punt de b ewoordingen overneemt en 
naar h et contract da t veertien dagen v66r 
de operatic tussen dokter Y ... en het « Hopital 
fran<;a is , werd gesloten, en stelt vast d a t 
deze laatste " een jong wetenschappelijk 
gediplomeerde was die a lleen chirmgische 
ingrep en mocht verrichten in een ziekenhuis
dienst .. . oncler volledige verant\voordelijkheid 
van h et diensthoofd "· 

De eiser bctwistte in zijn verzoekschrift de 
fout die hem p ersoonlijk werd toegeschreven. 

Het arrest h eeft tegen h em en tegen 
dokter Y ... afzonderlijke fouten in aanmerking 
gen omen. 

Volgens de rechter bestond de fout van 
dokter Y... in een verkeerd gebruik van 
het m eniscusmes door ziju onhandigheid, 
waardoor de tweed e verweerster een let sel 
aan de arteria poplitea opliep met een grote 
bloeduitstorting clie een transplantatie van de 
slagader noodzakelijk maakte ; het letsel heeft, 
volgen s d e deskunclige, wiens vaststellingen 
de r echter overneemt, " erge gcvolgen mee
gebracht die onguns tig ziju voor de toekomst 
(van het slachtoffer), daar de huidige symp
tomen van het slachtoffer a lleen maar kunnen 
verergeren, met d e mogelijkheid van zeer 
ernstige gevolgen "· 

Aan eiser had h et hof van beroep als font 
toegcschrevcn dat hij, hoewel bij « d e behan
deling van de patiente op zich had genomen 
en haar zelfs zijn ereloonstaat had gezond en , 
( ... ) een delicat e operatic h a d toevertrouwd 
aan dokter Y ... , een jong w etenscha ppelijk 
gediplom eerde en onervaren chirurg, en 
(hem) h ad toegestaan die operat ie uit te 
voeren iu omstancligheden die het hoofd 
van (lie ) dienst (van chirurgie) niet in staat 
stelden een eventuele onhandigheid t e voor
komen van degen e die in feite maar een gewoon 
assistent was die onder de verantwoordelijk
heid van ziju diens thoofd werkte "· H et 

(1) PASIC, 1972, II, 161. 

het Burgerlijk W etboek, . 3 van de wet 
van 28 april 1953 betreffende de inrich
ting van het hoger onderwijs in de ·Rijks
universiteiten, die krachtens artikel 10 
van de wet van 9 april 1965 de wet 

b estr ed eu arrest voegde hieraan toe " dat 
duidelijk blijkt dat de b etrokkene , die door 
het diensthoofd van h et ziekeuhuis naar 
dokter G. .. (eiser) was gezonden voor d e 
operatie die zij moes t ondergaan, uiet wist 
dat zij door een ander chirurg ging geopereerd 
worden », h etgeen een vas tstelling van de 
r echter was. 

Bij de beoordeling van d e fout van eiser 
wees het arrest 6ok op h et feit da t hij dokter 
Y... had toegestaau " die operatie uit te 
voeren in omstancligheden die het clien sthoofd 
niet in staat stelden een evcntuele onhandig
h eicl te voorkomen van degen e die in feite 
m aar een gewoon a ssistent was die oncler de 
verantwoordelijkheid van- zijn diensthoofd 
'verkte n. 

* * * 
Eiser v erweet het a rrest aansprakelijk t e 

hebbeu verklaard h et hoofd van d e dienst 
van chirtugie die zich, voor een h eelkundig 
ingrijpen, door een ander geneesheer h a dlaten 
vervangen en b etwistte de verklaring van de 
feitenrechters dat deze ongeschikt zou zijn. 

· Hij betoogde dat de jeugdige leeftijd van de 
gediplomeerde en zijn gebrek aan ervaring 
waarnaar h et arrest verwijst er niet nood
zakelijk op wijzen .dat hij niet geschikt was. 

·In verbaud met de vaststellingen van h ot 
arrest dient ook vermeld te worden dat de 
eiser de betrokkene niet hacl ingelicht dat hij 
b et essentiele gedeelte van de operatie aan 
dokter Y ... overliet. . 

* * 
T en aanzien van de aansprakelijkheid van 

d e geneesheer client men zich in d e eerste 
plaats af te vragen of d e geneesbeer- aldan 
niet een chirurg - clie m et de zieke verbonden 
is d oor een m edisch contract, dat wil zeggen 
een contract waarbij d e geneesheer zich ertoe 
verbinclt d e patient m et normale zorgvuldig
h eid en voorzichtigheid te b ehandelen en 
h em overeenkomstig d e gegevens van de 
w et enschap te verzOl'gen, aansprakelijk is voor 
de geneesheer die hij bij zijn verbintenis 
b etrokken h eeft. De r echtsleer autwoordt 
bevestigend op deze vraag die vooral werd 
onderzocht in verband met de n arcotiseur 
die door de chirurg is gekozen. Het betreft 
hier d e contmclttele aanspmkelijlcheid . In haar 
boek « R esponsabilite du fait d'autrui en droit 
m edical , (verschenen in de bibliotheek van 
privaat recht onder leicling van HENRY 
SOLUS, m et een voorwoord van 1\f. DE Ju-



- 1040-

betreffende de inrichting van het univer
sitair onderwijs door de Staat geworclen 
is, en, voor zoveel nodig, van voormeld 
artikel 3 zoals het achtereenvolgens ge
wij zigd werd bij de artikelen 10 van de 

GLART, 1964, biz. 62) schrijft IVIevrouw 
AliiBIALET het volgendc « En applica
tion des regles de la r esponsabilite contrac
tuelle, les settles que l'on cloive envisager 
dans les rapports des medecins avec leurs 
clients , le chirmgien r eponcl des fautes com· 
mises par le m edecin anesthesiste : en 9ffet, 
celui-ci provoque p ar ses fautes !'inexecution 
de ! 'obligation d'operation consciencieuse et 
couforme aux. donnees cle la science assumee 
par le chirurgien envers le malacle ; or, cet 
anesthesiste ne pent etre consiclere comme 
etant etranger au chirurgien alors que celui-ci 
I' a ,introcluit clans I' execution de son obliga
tion. II ne faut pas chercher ailleurs les motifs 
de la responsabilite clu chirurgien du fait de 
l'anesth esiste >>. 

E r client iets te worden toegevoegd aan de 
redenering. Dit vindt men in de Franse 
rechtsleer en 1·echtspraak. In een belangrijke 
studie over de respectieve aansprakelijkheicl 
van de chirtu•g en de geneesheer-narcotiseur 
bij de prive clienteel , maakt lVIevrouw KEY· 

UAltiE, clocente aan de Faculteit voor rech t 
en politieke wetenschap te Dijon, tcrecht een 
onderscheid tussen het geval waarin de 
p atient uitdrukkelijk of stilzwijgend m et de 
narcotiseur een verbint"enis heeft willen aan
gaan .en clat waarin de patient een dergelijke 
verbintenis niet heeft willen aangaan ( « Anes
thesie et responsabilite civile des meclecins en 
clientele privee >> , J .C.P., Doctrine, 1974, 
2630). Inclien n it de omstaniligheden blijkt 
clat de zieke, zelfs stilzwijgend, de keuze van 
de geneesheer-na~cotisem• heeft goedgekem·d, 
is er tussen de zieke en de geneesheer-narcoti
setu• een cont ract tot stand gekomen ( cass. 
fr. civ., 27 mei 1970, J .C.P., 1971, II, 16833 
en de noot van R. SAVATillR). Het betreft 
dan de eigen aansprakelijkheid van de narco· 
f.iseur. Zulks kan het geval zijn wanneer de 
zieke de narcotiseur had ontmoet of door cleze 
v66r de operatie werd onclerzocht. 

De auteur besluit nogmaals t erecht clat 
({ quand le m edecin-anesthesiste n'est, lui
m eme, lie au malade par aucune convention, 
le chirm·gien, seul contractuellement engage, 
endossera l'entiere responsabilite des fautes 
commises par son confr ere qu'il a engage 
dans l'equipe operatoire >> (eocl. loco). 

lVIAZEAUD en TUNC clie ook, maar in het 
a lgemeen, de aansprakelijkheid « du fa it des 
substituts >> (vervangingen) h ebben onder
zocht, schrijven : « celle-ci s'explique essen· 
tiellement par la volonte des parties. L e debi-

wet van 21 maart 1964 en 13 van de 
wet van 9 april 1965, en 97 van de 
Grondwet, 

doo1'dat, om te beslissen clat de aan
sprakelijldleid voor het m1geval dat 

teur promet un certain resultat ou une cer
taine diligence. II pent lui etre permis de se 
substituer un tiers, pour le tout on partielle
ment. l\'Iais c'est lui qui assum(e) !'obligation 
et qui l 'assmn(e) tout entiere. L e contrat 
par lui-meme implique done, sauf clause 
contrairc, que le debitem· garantisse le fait 
de son substitut, meme s'il l'a choisi avec 
soin et bien que ce substitut soit dans nne 
large mesm·e liD tiers, ce que n'est pas le 
prepose >> ( Tntite the01·ique et pmtiqtte de la 
1·esponsabilite civile deliclttelle et cont·mcttwlle, 
I, 6de uitg., ur. 992, biz. 1046). ) 

Zeals men ziet is clit niet het geval in cle 
zaak waarover het Hof te b eslissen had. 
IVIazeaud en Tunc zijn in h un hypothese niet 
zo ver gegaan als hier gebeurd is voor de 
omstandigheden waarin de eiser de mede· 
werking had gevraagd van doliter Y .. . , 
daar zij betrekking heeft op het geval waarin 
de vervanging, zonder een bepaalcle persoon 
aan te wijzen, in beginsel toegestaan wordt 
door clegene aan wie d e uitv oering van de 
verbintenis verschulcligd is. 

De toelichting van de autem·s op de regel 
is zeer belangrijk. Niettegenstaancle h et 
verschil, sincls het begin, in de door h en aan· 
genomen hypothese, gaan zij, volgens een 
logische reclenering, d e omstancligheclen van 
de aansprakelijkheid onclerzocken in feitclijke 
omstancligheclen zoals die 'welke de rechter 
h eeft vastgestelcl in het door d e Yoorziening 
voorgelegcle geval. De passage mag t erecht 
volleclig worden Yermeld : « Faut-il dire, 
schrijven zij, que, clans tons les cas, le clebiteur 
est r esponsable de !'inexecution provenant 
clu fait cl'une p er sonne chargee cl'executer 
a sa place? n En, na d e op artikel 1245 van 
het Bm·gerlijk Wetboek steunencle doctrine 
te hebben afgewimpeld, gaan d e auteurs a ls 
volgt vercler : « II n'y a clone pas clans nos 
codes de consecration expresse ·du principe 
general de la r esponsabilite contractuelle 
potu• autrui. Dans ce clomaine, nons n'ayons 
pas !'equivalent de !'article 1384 clu Code 
civil. Est-ce a dire que le clebiteur ne soit 
contractu ellement responsahle du fait cl'autrui 
que clans les seuls cas expressement prevus 
par les textes examines ? Pareille solution 
serait inacceptable au point de vue pratique 
( ... ). II est cl'tme necessite pratique absolue 
que le debiteur reponcle de ses preposes ( ... ). 
La solution doit, semble-t-il, etre recherchee 
clans la volonte des parties, mais i'z faut 
ce1·tainement posm· en p1·incipe qtte le cltlbitet£1' 
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-verweerster vV ... is overkomen tijdens 
·een operatie die door clokter Y ... wercl 
uitgevoerd m et bijstancl van eiser, niet 
aileen op voormelde verweercler maar 
·ook op eiser rust, het arrest, na erop 

·1·eponcl de ses substit1tts. C'est ce qui resulte 
-du fait qu'il s'est engage : c'est lui qui est 
·tenu si !'engagement n'est pas respecte. Ce 
·principe doit tout particulierement s'appliquer 
.si la substitution n'a pas ete prevue par les 
parties , expressement ou implicitement. Le 
-debiteur doit a lors en faire son affaire ; le 
sous-traitant n'agit que pom· son compte 
e t sons sa r esponsabilite » (lliAZEAUD en TuNc, 
op. cit., nr. 990, blz. 1045 en 1046. Men raad
:plege ook de gezagh ebbende autem·s inzake 
r ech

1
t sleer en r echtspraak waarvan sprake in 

-d e noot onder deze t ekst). 
W anneer de partij en in de vervanging . 

hebben voorzieJ:!, hebben zij deze meestal in 
een overeenkomst geregeld. « lVIais , a defaut 
·d'inclication, il faut presumer que le debiteur 
repond de son substitut », bcsluiten l\'IAZEAUD 
en TUNC (eod. loco ). 

A fm·ti o?'i is er sprake van contractnele 
aansprak elijkheid in het geval dat, zoals i.e., 
de v erbintenis moet worden vervuld door de 
cocontractant zelf, thans de eiser, n aar wie 
een confrater de p atient e had gezonden en 
in h~t geval dat, a ls h et om een meclisch 
contract gaat, d e zieke niet op de hoog te werd 
gebracht va)l de vervanging. 

· DE PAGE gaat verder. Hij is van oordeel 
dat, wanneer het contr act uiteraard de p er
s oonli.ike .uitvoering van de verbintenis vcr
eist - h etgeen stellig het geval is met h et 
meclisch contract -, de wet van h e t contract 
overtr'eden wordt door het feit aileen dat 
de cocontractant die deze verbintenis heeft 
.aangegaan de . verb intenis niet is nagekomen 
(Tm.-ite, II, 196•1, nr. 592, blz. 588). 

PLANIOL en RIPERT zijn dezelfde mening 
toegeclaan. « Cclui qui s'cst engage pa r con
trat est ( ... ) fa utif lorsque, tenu cl'executer 
p ersonnellement, il a fa it execu ter par autrui. 
La fau te personnelle qu'il a ainsi commise le 
rend responsable d es fautes commises p a r · 
celui qu'il s 'est substitue » (T1·ai te pmt. cl?·. 
civ. fr., V J , door ESMEIN, 1952, nr. 381, 
blz. 511). 

Dalcq zegt blijkbaar hetzelfde. T erecht 
zegt hij da t de verbintenisschulclige contrac
t u eel aan sprakelijk blijt.t voor de font van 
degen e door wie hij zich liet v ervangen 
{R. DALCQ, T 1·. 1·esp. civ. [Les Novelles], d. I, 
nrs. 109 en 1034. Zie ook DE PAGE, Tmite, 
III, 1967 , nr. 401 , blz. 395; X . RIJCK.i\IANS 
en R . lVIEERT-VAN DE PuT, Les cl1·oits et les 
obligat·ions des medecins, 1972, d. II, nr. 620, 
blz. 17). Eigenlijk gaat h et hier niet om de 

gewezen te hebben dat het ongeval werd 
veroorzaakt door het uitschieten van 
h et m eniscusm es en clat dit uitschieten 
" dat zeker abnormaal was aan de on
handigheid van de operator » moet wor
den toegeschreven, verklaart « dat, in 

« aansprakelijkheicl voor de ,daad van een 
derde », onjuiste uitdrukking, aangezien het 
de persoonlijke aansprakelijkheid betreft van 
de verbintenisschuldige clie instaat voor de fou
tieve wanprestatie van zijn eigen verbintenis. 
I.e. gaat het niet om contractuele aansprake
lijkheicl voor de c1aac1 van eel! ancler ; de uit
clrukking geeft aanleiding tot dubbelzinnig
heid. lngevolge h et contract is de verbintenis-

' schuldige dus zelf aansprakelijk .weg.ens zijn 
persoonlijke font. 

In een arrest van 18 oktober 1960 heeft h et 
Franse Hof van cassatie (D., 1961, Jur., 
biz. 125, J.C.P., 1960, II, 11 .846, noot 
R. SAVATIER) bij de beoordeling van de 
contractuele aansprakelijkheid inzake m edisch 
contract het persoonlijk k arakter van de 
verbintenis, voorwerp van h et contract en h et 
feit da t de pa tient niet wercl ingelicht over d e 
deelneming van degene door wie de geneesheer 
zich liet v ervangen voor een deel van de 
operatic, t en deze v oor de n a rcose, samen
gevoegcl. Na hct !Jeginsel te hebben v erm elcl, 
d a t -men zeker inzake de aansprakelijkheid 
van de geneesheer een algemeen beginsel kan 
noemen, volgens h etwelk d e chirurg die het 
vertrouwen geniet van de p ersoon die h ij gaat 
opercren, krachtens h et contract dat h em 
met doze persoon verbindt, aan deze voor de 
hele ingrcep gewetensvolle en zcer goede 
verzorging moet verstrekken overeenkomstig 
de gegevens van de wetenschap, v oegt h et 
Hof eraan toe dat de chirurg dus instaat v oor 
de eventuelc fouten van d e geneesbccr die 
hij de nar cose laat verrichten en door wie hij 
zich laat vcrvangen, zonder enige toestem
ming van de patient, voor de uitvoering van 
een onderdeel van zijn verbintenis dat hiervan 
niet kan worden gcscheiden. 

R et geval gcleek fel op dat waartoe het 
onderhavige arrest heeft geleid. Doch er moet 
op gewezen worden dat het ook hier ging om 
de n ar cose en niet om de h eelktmdige ingreep 
zelf. H et Hof vermeldt de feiten a ls volgt : 
" Attendu que !'arr et cons tate que le docteur X 
ayait, scul, choisi l'anesthesiologue qui devait 
l' assister clans !'operation qu'il s'etait engage 
a pratiquer sur !a p crsonne de Ia dame Y, 
sans que rien n'etablisse que ce choix ait ete, 
meme tacitemcnt, ratifie p a r ladite dame ; 
et qu'elle en deduit gu'aucun contrat- m edical 
n' etait intervenu entre celle-ci et le doc
tem· Z "· 

In zijn commentaar op h et a rrest in J1t?'is
classe1!1' pb·iodique scbreef SA v A TIER dat d e 
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verband met de fout die de schade 
veroorzaakt heeft, aan dokter G ... , 
die de behandeling van de patiente op 
zich genomen heeft en die haar zijn 
ereloonstaat gezonden h eeft, verweten 
moet worden een delicate operatie toe-

chirurg " engage contractuellement au malade, ' 
repond contractuellement de la defectuosite 
des soins promis, que cette defectuosite soit 
imputable a lui-meme, on aux membres de 
l'equipe cbirurgicale que, sans faire appel au 
choix de la malade, il groupe autour de lui 
pour !'intervention » (eocl loco. Raadpl. ook 
R. DALCQ, op. cU., nr. 1034 en de aangehaalde 
a utem·s ; BECQUE, " De la responsabilite du 
fait d'autrui en matiere contractuelle. Contri
bution a !'etude du droit compare des obli
gations », Rev. t?·im .. clr. civ., 1914, biz. 251 
en vlg.). 

* * * 
In de contractuele aanspralcelijkheid van 

de geneesheer of van de chirurg client een 
onderscheicl te worden gemaalct naargelang 
uit de feitelijke omstancligheclen blijkt dat 
deze a l dan niet een persoonlijke verbintenis 
heeft aangegaan. Ingeval, zoals ten deze, 
het medisch contract tussen de patient en 
de dolcter gesloten wordt, waarbij deze laatste 
de verbinten,isschuldige wordt, moet worden 
aangcnomen dat deze aanspralcelijk is , zoals 
Colin en Capita.nt en De Page schrijven, 
doordat hij, hoewel hij persoonlijk de verbin
tenis moet uitvoeren, hij dit door een ander 
heeft laten doen. \0Vegens niet-nakoming van 
zijn contractuele verbintenissen, is hij aan
sprakelijk voor de font. Indien hij de patient 
niet heeft ingelicht en indien deze, zij het 
impliciet, niet heeft ingestemd met rle ver
vangi:ug, blijft de verbintenisscbulclige steeds 
contractueel aansprakelijk voor de font van 
degene door wie hij zich liet vervangen. 

H eeft claarentegen de patient, verbintenis
gerechtigcle, die werd ingelicht, in de vervan
ging beeft toegestemd, dan is er schuldver
nieuwiilg : h et meclisch contract is gesloten 
tussen de patient en de vcrvanger met het 
gevolg dat deze t.a.v. de patient contractueel 
aansprakelijk is voor de goecle uitvoering 
van zijn verbintenis . De vervangen Yerbin
tenisschulclige draagt in clit geval geen aan
sprakelijkheid. 

Deze beginselen kunnen eventueel geen toe
passing vinden b ij sociale instellingen, kli
nieken of ziekenhuizen, wanueer tussen de 
zieke en de geneesheer geen mecliscb contract 
wordt aangegaan. Zulks lean nl. het geval 
zijn wanneer de verzorgingskosten door het 
bestuur of de onclerneming worden betaalcl 
(raadpl. over de aansprakelijkheicl van de 

vertrouwd te hebben aan clokter Y ... , 
een jong wetenschappelijk gediplo
meerde en onervaren chirurg, en h em 
toegestaan te hebben die operatie ~lit 
te voeren in omstandigheden die het 
diensthoofd niet in staat stelden een 

- --- -----

geneesberen en van bet personeel van prive· 
klinieken, o. a. R. en J. 8AVATIER, J.lVI. AUBY 
en Dr. H. PEQUINOT, T1·aite de cl1·oit meclical, 
1956, nrs. 424bis, 425 en 425bis, biz. 402 tot. 
408. Zie ook : :MADELEINE GEVERS, " La. 
r esponsabilite meclicale operatrice lorsque· 
le meclecin est remtmere par une entreprise· 
.Privee ou tme administration », Bull. ass., 
1953, biz. 19 en v lg.) . De geneesbcer-directeur· 
van een instelling lean contractueel aanspra-

. kelijk zijn voor de fouten van de door de 
inricbting · bezoldigcle geneesberen (raadpl.. 
X. RrJCKi\LA . .<'<S en R. 1\'I:EERT-VAN DE PU'l', 

Les d1·oits et les obligations des 1111iclecins, 1972, 
II, nrs. 702, 703 en 704, biz. 103 en vlg.). 

* * * 
De eiser vermelclt als geschonden wets

bepalingen, buitem artikel 97 van de Grond
wet en verschillende bepalingen inzake 
de ·wetgeving op de iru·ichting van het boger· 
onderwijs, enkel de artikelen 1382 en 1383 van 
b et Bm-gerlijk vVetboek betreffende de delic
tuele aansprakelijkheicl. 

Over de sa.menvoeging van de contractuele · 
en delictuele aanspr akelijkheicl bestaat in 
Belgie, zoals men weet, een belangrijke rechts
leer. 

Zoals professor VAN R YN, in een versla.g 
van 1962 voor bet VIele internationaal con
gres voor vergelijkencl recht (« Le probleme 
du cumul de la responsabilite contractuelle et 
delictuelle »,in Rapp01·ts belges att VI• Cona>·es 
inte,-national cle cl1·oit compw·e, Brussel, 1962, 
biz. 145 en vlg.) erop wees, zijn een groot deel 
van de Belgische rechtsgeleerden en bijna aile 
Franse auteurs gekant tegen de samenvoeging · 
\7an beide aansprakelijkheden (zie onder 
meer : H. DE PAGE, op. cit., II, 1064, ru·s. 025 
tot 927, blz. 896; DARIN en LAGASSE, « Exa
mens de jurisprudence », R.C.J.B., 1949, 
biz. 50 ; 1052, blz. 55 ; 1955 ; biz. 216; 1959, 
biz. 175, en 1963, biz. 257; PmsoN en DE 
VILLE, Twite cle la ,-esponsabilite civile, I, 
nr. 28, RUTSAER'l', B. J., 1932, kol. 280 ; 
R. 0. DALCQ, " Examen de jm·ispruclence », 

R.C.J.B., 1968, biz. 193; van clezelfde auteur: 
T1·. 1·esp. civ. [Novelles, 1967], nrs. 176 en 177; 
" Le problcme du con cours des responsabilites 
contractuelle et clelictuelle et la jurisprudence 
recente », R. G.A.R., 1955, nr. 5480; "La 
responsabilite aquilienne ,, J.T., 1955, 
biz. 301; P. DE HARVEN·, "A propos du con
com·s des responsabilites contractuelle et 
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<eventuele onhandigheid t e voorkomen 
van degene die in fei'te maar een een
vouclige assistent was die onder de verant
woordelijkhei9- van zijn diensthoofd werk
te ; dat deze laatste aldus onbet"''lstbaar 
·een onvoorzichtigheid heeft begaan die 

·quasi-delictuelle "• R.G.A.R., 1932, nr. 899; 
Y. DE GAND, " Le probleme du "cumul »des 
:responsabilites », Ann. d1·. et sc. pol., 1955, 
biz. •13, inz. biz. 50, 66 en 69 ; X. RIJCKi\IANS 
en R. MEERT-VAN· DE PuT, op. cit ., I, ru·. 509, 
biz. 373, nrs. 514 en 515, biz. 377) en bijna 
.aile Franse autcm·s (zie o .a. : R. SAVATIEJR, 
T1·. 1·esp. civ., I, nr. 152 ; noot onder cass. fr. 
·civ., 13 mei 1955, D.II., 1956, 530; R. en 
.J. SAVATIER, J. l\1. AUBY en H. PEQUINOT, 
op. cit., nr. 309, biz. 287 ; G. MARTY en 
P. RAYNAUD, D1'0it civil, II, 1962, ill'. 364, 
biz. 332, ms. 367 en 368, biz. 337, en m. 475, 
blz. 512 ; A., L . en J. MAZEAUD, Ler;ons d1·. 
C'iv., II, d. I, 1971, nr. 401, biz. 335, ill'S. 404 
en 405, biz. 339 en 340; E . N. MARTINE, 
L' option entre la 1·esponsabilite contracttwlle et 
.za 1'esponsabilite delictuelle, 1957, inz. blz. 91 
tot 93, 116 tot 118, 199 tot 203 ; J. AjUBJALET, 
op. cU., 1964, biz. 62; J. li1ALHERBE, JJ1eclecine 
.et d1·oit moclerne, 1969, blz. SO; cass. fr. civ., 
13 mei 1955, D.-8., Jur., 53; 7 december 1955, 
D.-8. , 1950, Jur. , 1313). 

Professor VAN B.YN zelf (« Quelques remar
q ues :\ propos des a rrcts de la Cour de cassation 
relatifs au concours des responsabilites contrac
tuelle et clelictuelle "• R.G.A .R., 1932, m . 1012; 
Res1Jonsctbilite aquilienne et cont1·ats en d·roit 
positij, Parijs, Sirey, 1933; « Le concours des 
r·esponsabilites contractuelle et delictuelle », 

' R .C.J.B., 1957, blz. 297 en vlg.) en professor 
VAN HECKE (noot onder cass., 12 december 
1958, R .C.J.B., 19130, blz. 215 en 2113) zijn 
echter voorstander van de samenvoeging en 
dus van de k eu ze (zie oak J. DABIX en A. LA
GASSE,« Examen de jurisprudence», R.C.J.B., 
1959, nr. 3, biz. 1713). 

Dienaangaande heeft de rechtspraak van 
b et Hof een evolutie gekend die blijkbaar ge
eindigd is met twee recente arresten. In een 
reeks arrest en waarvan het eerste teruggaat 
tot 1889 heeft deze rechtspraak aangenomen 
dat de delictuele aansprakelijkheid in beginsel 
van toepassing is tussen de contractanten, 
zonder dat deze dienaangaande hun bedoeling 
moeten uitdrukken bij de overeenkomst 
(cass., 28 maart 1889, Bt<ll. en PAsrc., 1889, 
I, 1131 ; conclusie van de Procureur-generaal 
Mesdach de ter Kiele v66r cass., 5 oktober 
1893, ibid., 1893, I, 321; cass., 113 oktober 1902, 
ibid., 1902, I, 350; 113 januari 1908, 1ibid., 
1908, I, 813; 2 maart 1922, ibid., 1922, I, 183; 
10 januari 1929, ibid., 1929, I, 55 ; 13 februari 
1930, ibid., 1930, I, 115; raadpl. cass., 17 ok-

oorzaak is van het schadelijk feit en 
die de door de deslnmdige vermelde 
belangrijke gevolgen veroorzaakt heeft n, 

tenvijl uit die overwegingen van de 
rechter niet blijkt dat aan eiser een fout 
kan worden toegeschreven ; enerzijds, de 

tober 1907, ibid., 1907, I, 371; 18 mei 19131, 
ibid., 19131, I, 1006). 

Op 7 november 19139 nag bleek het Hof de 
samenvoeging van de aansprakelijkheden niet 
uit te sluiten, aangezien h et aannam dat in 
bepaalde feitelijke omstancligheden de aan
sprakelijkheid ·van artikel 1385 van het 
Burgerlijk Wetboek niet noodzakelijk was 
uitgesloten a ls de contractuele aansprakelijk
heid in aann1erking moest komen. H et Hof 
heeft inm1ers in dit a rrest beslist dat « uit de 
enkele omstandigheid dat een overeenkomst 
bestaat tussen degene die de schade h eeft 
veroorzaakt en degene die er h et slachtoffer 
van is, blijkt niet dat de extra-contractuele 
aansprakelijkheid uitgesloten is » (A1'1'. cass., 
1970, blz. 241). Met dit voorbehoucl verwees 
h et Hof blijkbaar naar de noodzaak om de 
contractucle verbintenissen vast te stellen, 
aangezien alleen op groncl hiet·van cle aan
sprakelijkheid buiten overeenkomst kan 'vor
clen uitgesloten. H ct Hof sprak zich weliswaar 
niet formeel uit over een samenvoeging waar
bij de keuze aan het slachtoffer wordt gelaten, 
doch de aangenomcn oplossing wees erop 
dat het clit aannam. 

Op 4 jtmi 1971 ,h eeft h et Hof van cassatie 
stelling genomen tegen de rechtsleer die cle 
kctize laa t tussen een r echtsvordering wegens 
contractuele aansprakelijkheid en cen rechts
vordering wegens quasi-delictuele aansprake
lijkheid, m et inachtneming van h et feit dat 
het recht waarvan de schending de r echts
vordering verantwoordt, · voortvloeit uit het 
contract (A1'1'. cass., 1971, biz. 989). 

In een geval dat, ten gevolge van een 
stroomonclerbreking, de r echtsvordering meer 
schadevergoeding eiste dan in het contract 
was vastgesteld, en strekte tot een vergoeding 
wegens de wcrkelijk geleden schade, maakt 
het Hof een onderscheid tussen de respectieve 
omvang van de rechtsvordering uit het 
contract en die van de r echtsvordering tot 
vergoecling van een nadeel ex delicto : « Over
wegende, zegde het Hof, dat uit de vaststel
ling van het arrest blijkt dat het recht waar
van de schending de grondslag van de in
gestelde vordering uitmaakt, namelijk het 
recht op levering van elektrische stroom, aileen 
aan het door partijen gesloten contract zijn 
ontstaan en zijn bestaansvoorwaarden te 
danken heeft en de· opgelopen schade enkel 
aan de tekortkoming van ciser aan de uit 
gezegcl contract voortspruitende verbinte
nissen te wijten is ; 
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dubbele omstandigheid dat de operator 
een jong wetenschappelijk gediplomeerde 
en onervaren chin:ug was geenszins 
impliceert dat hij niet de gewenste 
beroepsbekwaamheid bezat tot uitvoering 
van de operatie waaraan: eiser als help end 

, Overwegende dat de gevolgen van bedoelde 
schending clienvolgens tussen de contrac
tanten uitsluitend door de princip es die de 
contractuele aansprakelijkheid regelen, be
h eerst worden, 

, Overwegende dat h et grof karakter van 
de gepleegde nalatigheid geen wijziging m ede
brengt van de aard van de toepas,;elijke aan
sprakelijkheid en bijgevolg op de r egel van d e 
quasi-delictuele aansprakelijkheid geen beroep 
kan gedaan worden om a an het contractueel 
heeling van forfaitaire vergoecling te ont 
komen >> . 

Op 7 december 1973 heeft h e t Rof zicb 
opnienw uitgesproken tegen de samenvoeging 
en t egen de keuze, door te beslissen da t van 
quasi-delictuele aansprakelijkheid slechts spra-· 
ke k an zijn a ls d e volgende twee voorwaarden 
vervnld zijn, n l. dat niet de contractuele ver
bintenis, doch een verl>intenis die voor allen 
geldt, door de font wordt geschonden en dat 
deze font .een andere scba de h eeft veroorzaakt 
dan de schade t en gevolge van de niet beboor
lijke uitvoering van b et contract (A1'1'. cass., 
1974,· 395, a lsmede de conclnsie van de eerste 
advocaat-generaal Paul lVIahaux op blz. 396 ; 
R echtslc . Weelcbt., 1973-1974, kol. 1597 en 
d e noot van professor J'. R ERBOTS). 

E en oncler scheid client te worden gemaakt 
t.o .v. de bevoegdheid van de s trafgerecbten 
om kennis t e nemen van de r echtsvorderingen 
wegen s delictuele aansprakelijkheid. Zo welis 
waar de r egel inzak e aansprakelijkbeid buiten 
overeenkomst de openbare orde niet raakt, 
toch h eef t de eiser de kenze tnssen de rechts
vordering ex contractu en d e r echtsvordering 
ex delicto, wanueer de font tevens een contrac
tuele tekortkoming en een misclrijf is waar
over de strafrechter moet b eslissen ( cass., 
29 september 1972, A1'1·. cass., 1973, biz. 121 ; 
28 jtmi 1973, i bid., 1973, blz. 1063). R et zou 
immers strijdig zijn met de openbare orde 
dat een contractuele rechtsvordering de 
strafrechter onbevoegd maakt om k ennis te 
nemen van de burgerlijke r echtsvordering 
w egens het misdrijf (J. RuTSAERT, B.J., 1932, 
kol. 297, 298 en 299; R. 0 . DALcQ, Tmi te, 
nrs. 156, 164, 182, 1023 en 1026, R.C.J.B., 
1968, blz. 198, J .T ., 1955, nr. 8, blz. 301, 
R.G.A .R., 1955, nr. 54805verso; H. DE PAGE, 
op. cit., II, blz. 009 ; DABIN en LAGASSE, 
R .C.J.B., 1950, blz. 177, R .C.J.B., 1063 , 
nr. 2 , b lz. 258 en 250 ; lVIAZEATI'D en T UNC, 
op . cit., I, nr. 202, b l z. 253 en 254; R. en J . 

chirmg deeh1am en, anderzijds, bij ont
stentenis van enige concrete inlichting 
over de « omstandigheid " waarin de 
operatie heeft plaatsgehad, men niet kan 
u'itmaken hoe eiser het zich onmogelijk 
zou gemaakt hebben om een onhandig-

SAVATillR, AUBY en P EQUINOT, op. cit.,. 
blz. 328). 

U it deze r ecbtspraak en rechtsleer client m en_ 
drie besluiten af t e leiden, i.v.m. de r egels 
inzak e aansprakelijkheid, wau_neer de verbin
t enisscbuldige, die zelf door b e t contrac t v oot• 
m ediscb e verzorging of dat voor de beelkun
dige ingreep is gebonden, zich door een genees
h eer laat vervangen : 

1 ° Ret fei t dat een geneesheer, clie zich 
jegens de patient door bet m ediscb contract 
heeft verbonden, de verbintenis niet zelf nit
voert en a fortiwi het feit dat hij zich voor de 
uitvoering van de verbintenis , zonder uit
clrukkelijke of s tilzwijgende toest emming van 
de p atient, laat vervangen door een geneesheer 
die niet de v ereiste ga r a.nties van objectieve
bekwaamheid en ervaring biedt, Jevercn, in 
geval van schacl e t en gevolge van deze vcr
vanging , een t ckortkoming op in de verbin
tenissen nit h et m eclisch contract. 

2° D e geneesheer door wie zijn cliensthoofd, 
die zicb j egens de p a tient door h e t m edisch 
contract beeft verbonden, zich liet vervangen, 
k an zelf clelictneel aansprakelijk zijn, onver 
m inderd de contractuele aansprakelijkheid 
van de geneesheer die tot de verzorgiugsver 
bintenis gehouden is. 

3° Wanneer de schade niet onderscheiden is, 
is de contractu ele aansprak elijkheid niet 
verenigbaar m et de delictuele aansprakelijli
h eid van de geneesheer clie door het meclisch 
contract is verbonden. Er staat geen k euze 
tnssen een rechtsvordering w egens d elictuele
aansprakelijkheid en de r echtsvorcltiring we
gens contractnele aansprakelijkheid open voor 
h e t slachtoffer van de font van de verbin-· 
t enisschuldige geneesheer die aan clit slacbt
offer scha de h eeft berokkend. 

* * * 
Dit geschil h ad door de feiteu_rechters moe

ten beslecht worden op grond van deze· 
b eginselen. D it was het geval niet . Het 
b es treden arres t stelt immers .vast dat de· 
r echtsvordering slechts op d e artikelen 1382 
en 1383 v an h et Burgerlijk W etboek gegrond 
was. D e rechter h eeft de r echtsvordering van_ 
de verweerders niet afgewezen die zij op d eze 
grondslag hadden inges teld. Hij h eeft dokter 
G .. . v eroordeeld kr a chtens de regels inzake 
delictuele aansprakelijkheid. De eiser die 
blijkbaar deze grondslag b eeft ·aangenomen, 
hoewel hij de font betwistte, heeft enkel de 
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heid van de operator te voorkomen en 
aldus een onvoorzichtigheid door gebrek 
aan voorzorg zou begaan hebben, waaruit 
volgt dat het arrest de aan eiser verweten 
fout niet wettelijk vaststelt (schending 
van de artikelen 1382 en 1383 van het 
Burgerlijk Wetboek), de waarde van het 
>vetenschappelijk diploma miskent 
(schending van artikel 3 van de wet van 
28 april 1953 en, voor zoveel nodig, van 
voornoemd artikel 3 zoals het achtereen
volgens gewijzigd werd bij de artikelen 10 
van de wet van. 21 maart 1964 en 13 van 
de wet van 9 april 1965) en in elk 
geval tot grondslag van d e beslissing 
feitelijke gegevens neemt die h aar rede
lijkerwijze niet rechtvaardigen (schen
ding van artikel 97 van de Grondwet) : 

Overwegende dat het. arrest, na erop 
gewezen te hebben dat de tegen eiser 
ingestelde rechtsvordering uitsluitend ge
steund is op de artikelen 1382 tot 1384 
van het Burgerlijk vVetboek, verklaart 
« dat, in verband met d e fout die d e 
schade veroorzaakt heeft, aan (eiser), die 
de behandeling van d e patiente op zich 
genome~1. h eeft en die haar zijn ereloon
staat h eeft gezonclen, verweten moet 
worden een d elicate operatic toever
trouwcl te hebben aa!l dokter Y ... , 
een jong wetenschappelijk gediplomeerde 
en onervaren chirurg, en he1n toegestaan 
te hebben die operatic uit te voeren in 
omstandigheden die (eiser) niet in staat 
stelden een eventuele onhandigheid te 
voorkomen van degene die in feite maar 
een gewoon assistent was die onder de 
ve1;antwoordelijkheid van zijn dienst
ho ofd werkte »; 

Dat h et a rrest aldus, zonder te mis
kennen dat dokter Y.. . in principe 
wetenschappelijk bekwaam was om. de 
heellnmde uit t e oefenen, vaststelt dat 
eiser een onvoorzichtigheid begaan heeft, 
die hem aansprakelijk maakt, door aan 
een chirurg, die in zijn beroep nog 
slechts een korte en geringe ervaring had 
kunnen opdoen, de uitvoering toe te 
vertrouwen van een operatie waaraan 
ern_stige risico's verbonden waren, zonder 

sch ending van de artikelen 1382 en 1383 van 
het Bnrgerlijk vVetboek aangevoerd. Het 
arrest werd niet bestreden omdat het de eiser 
overeenkomstig deze bepalingen bad veroor
deeld. 

D erhalve heeft b et Hof enkel de vraag be
h andeld of het feit dat de eiser een delicate 
operatie had toevertrouwd aan een jong 
wetenschappelijk gediplomeerde, een niet 
ervaren chirurg, en dat hij h em deze operatie 

dat hijzelf, die instond voor het werk 
van die jonge gediplomeerde, de voor
zorg genomen had om een eventuele· 
onhandigheid van deze laatste te kunnen 
voorkomen en integendeel een nalatigheid 
begaan heeft door zich zelf in omstandig
heden te plaatsen waardoor hij zulks. 
niet kon doen ; 

Overwegende dat eiser in zijn con
clusie voor h et hof van beroep heeft doen 
gelden dat, indien, wat haast ondenkbaar 
is, zou worden aangenom en dat dokter 
Y... een grove fout heeft begaan, ze 
zijn eigen aansprakelijkheid niet ten 
gevolge zou hebben, aangezien hij ze, 
volgens het vonnis, " niet had km1nen 
beletten of herstellen » ; 

Overwegende dat het arrest, dat op 
dit punt verwijst naar de vaststellingen 
van de eerste rechter, de d oor eiser zelf 
aangevoerde omstandigheden niet anders. 
diende te preciseren ; 

Overwegende dat het middel, voor 
zover het de feitelijke beoordeling van 
de rechter bekritiseert, niet ontvankelijk 
is en dat h et, voor het overige, niet kan 
worden aangenomen ; 

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

16 mei 1974.- re kamer. - Vom·zitte1·,. 
de H. Louveaux, eerste voorzitter. -
Ve1·slaggevm·, Ba.ron Richard. - Gedeel
telijlc gelijlcluiclende conclusie, de H . Gans
hof van d er Meersch, procureur-generaal.. 

1e KAMER. - 17 mei 1974. 

BEWIJS . - BEWIJS DOOR. GESCHRIFT. -
BEWIJSKRACHT VAN D E AKTEN. -
BURGERLIJKE ZAKEN. - BESTEK. -
- lNTERPRETATIE DOOR DE FElTEN
RECHTER. - lNTERPRETATIE VERENIG-· 

had laten uitvoeren onder omstandigheden. 
waardoor de eiser zelf geen eventnele onhan
digheid kon voorkomen van degene die in. 
feite slechts een gewoon assistent was en 
werkte onder de verantwoordelijkheid van. 
zijn diensthoofd , overeenstemde met het 
begrip fotit , ongeacht de rechtskwaliftcatie· 
hiervan. 

W .G. 
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BAAR 1\'IET DE BEWOORDINGEN VAN DE 
AKTE. - GEEN MISKENNING VAN DE 
BEWIJSKRACHT HIERVAN. 

De bewijsk1·acht van de akten wo1·dt niet 
mislcend do01· de 1·echte1' die aan een 
bestek een inte1'p1·etatie geeft wellce vm·e
nigbaa1' is met de bewoo1·dingen m·van (1). 
(Artt. 1319, 1320 en 1322 B.W.) 

{VANDERll'lOEREN, T. VAN HAVERBEKE 

EN LITISCONSORTEN . ) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestred en 
.arrest , op 30 n overnber 1972 door h et 
Hof van beroep t e Gent gewezen; 

Over h et miclclel afgeleid uit de schen
·ding van de artikelen 1319, 1320 en 1322 
van bet Bm·gerlijk vVetboek, 

doonlat het arrest, bij b evestiging van 
h et beroep en vonnis, beslist da t eiser 
-volledig en alleen aansprakelijk is voor 
de sch ade voortspru.itende uit de scheu
r en in d e keldervloer, en b et middel ver 
werpt waardoor eiser , in zijn verzoek
schrift in boger beroep en in zijn conclu 
sie, liet gelden dat de clilcte van de beton
n en vloerplaat in d e kelder d oor h em niet 
werd berekencl, aan gezien overeenkmn
stig d e bepalingen van bet lastenboek dit 
n:10est gebeu i·en door een ter zake gespe 
·cialiseercl bm·eau voor betonstuclie, dat 
zulks gebetucle door een betoningenieur 
·die door d e aalu"lern er claarmede gelast 
werd, en dat hieruit volgde dat de aan 
.nemer t en d eze uitsluitend aansprakelijk 
is , - zulks op grond Val"l de beschouwing 
dat de ontlasting van eiser Val"l zijn aan
·sprakelijkheid niet kon voortspruiten uit 
de door h em ingeroep en bepalingen van 
cle beschrijving van d e werken, betreffen
·de d e ten last e Val"l de amemer gelegde 
b etonstudie, nu de in clie studie te begrij
pen betonwerken uitdrukkelijk opge
somd zijn en daarbij geen spraak is v an 
-de keldervloerplaat, 

te1·wijl onder nummer 6 van h et deel II 
« b eschrijving der werken » Vall bet door 
partijen aanvaard document, betitelcl 
« beschrijving met lastenboek en meting
·staat », betreffende het beton bedongen 
werd dat alles te verwerken was naa r 

(1) R aadpl. cass., 6 en 23 november 1973 en 
7 januari 1974, sttpl'a, blz. 270, 336 en 498. 

detailplannen, opgemaakt door een vak
lnmclig ingeniem· met n aleving van de 
jongste voorschriften Vall werken van 
gewapend beton, waaruit volgt dat het 
arrest de bewijskracht · miskent welke 
luachtens voormelde artikelen van bet 
Burgerlijk vVetboek gehecht wordt aan 
voormeld docmnent, betiteld "beschrij
villg met lastenboek en m etingstaat voor 
bet bouwen van een magazijn met 
woning, gelegen langs de Predikheren
straat, eigendom en voor rekening van 
Mijnheer en Mevrouw D 'Haenens, wo 
n ende Preclikherenstraat, Brugge » : 

Overwegende dat eiser de vernietiging 
van b et arrest n astreeft in zoverre het 
hem veroordeelt tot het vergoeden van 
schade voortspruitend uit de gebrek en 
van de keldervloer ; 

Overwegencle dat cle clausule 6 van 
cleel II Vall het in het middel aallgeh aald 
docmnent bepaalt dat de betonwerken 
moeten uitgevoerd worden « volgen s een 
bij zond ere bet onstuclie en latere aall
duidingen », dat « alles te verwerken is 
naar de detailplmen opgemaakt door 
een vaklnmclig ingenieur », dat « d e 
betonstudie is voor t e leggen aall de 
architect v66r d e aanvang der ,werken » .; 
dat bedoelde clausule t en slotte opsoli\t 
wat d e " voor te leggen studie » moet 
omvatten ; dat in deze opsomming de 
kelderv loerplaat niet vermeld is ; 

Overwegende clat, door aall de woor
den " alles te verwerken n aar de .detail
plmen opgemaakt door een vakktmdig' 
ingenieur » de betekenis te geven dat ai
leen d e betonwerken die verder opgesomd 
worden b et voorwerp zullen uitmaken van 
een bijzondere b etonstudie, het arrest 
geen 1:tit legging van becloeld document 
geeft die met de woorden ervan onvere
nigbaar is ()n derhalve de bewijskracht 
ervan niet miskent; · 

D at het middel fel.telijke grondslag 
mist; 

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

17 mei 1974. - ·1 e kamer.- Voo1·zitte1·, 
Ridder Rutsaert, voorzitter. - Vm·slag
geve1·, d e H. Van Leckwijck. - Gelijk 
lttidende concl-usie, de H. Velu, advocaat
generaal. - Pleite1·s, de HH. Bayart, 
I-Ioutekier en F ally . 
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1e KAMER. - 17 mei 1974. 

1 o BEVOEGDHEID EN AANLEG. 
BURGERLIJKE ZAKEN. - GESCHILLEN 
INZAKE FAILLISSEMENT. - UITSLUI· 
TENDE BEVOEGDHEID VAN DE RECHT· 
BANK V A,N KOOPHANDEL. 

2° BEVOEGDHEID EN AANLEG. 
BURGERLIJKE ZAKEN. - GERECHTE
LIJK WETBOEK, ARTIKEL 660, EERSTE 
LID. - BEPALING VAN TOEPASSING OP 
RET HOF VAN CASSATIE WANNEER RET, 
RECHTDOENDE OP EEN VOORZIENING 
TEGEN EEN VONNIS· VAN DE ARRONDIS
SEMENTSRECHTBANK, DE BEVOEGDE 
RECHTER AANWIJST. 

3° VERWIJZING NA CASSATIE. -
0ASSATIE VAN EEN VONNIS VAN DE 
ARRONDISSEMENTSRECHTBANK REOHT
DOENDE INZAKE BEVOEGDHEID. 
VERWIJZING NAAR RET DOOR RET HOF 
BEVOEGD VERKLAARDE GEREOHT. 

1° Alle geschillen, die moeten beslecht 
wm·den om tot de ve?·effening van een 
faillissement te komen, behoTen ttitslui
tend tot de bevoegdheid van de 1·echtbank 
van koophandel in wie1· a?Tondissernent 
het faillissement geopend is ; zttlks is 
inzonde1·heid het geval voo1· geschillen 
ove1' de schuldvo1·de1·ing van een we1·lcman 
van de gejaillee1·de wegens achte1'stallig 
loon en een opzeggingsve1·goecling (1). 
(Artt. 574, 2°, e n 631, twee d e lid, G .W.) 

2° De bepaling van het ee1·ste lid van 
a1·tilcel 660 van het GeTechtelijlc Wetboelc 
is van toepassing op het Hof van cas
satie, wannee1· het, 1·echtdoende op een 
voo1·ziening tegen een vonnis van de 
a1'1'ondissements1·echtban lc inzake be
voegdheid, de bevoegde ?'echtm· aan
wijst (2). 

3° Wannee1· het Hof van cassatie een 
vonnis van de a?'?'ondissements?·echtbanlc 
inzalce bevoegdheid ventietigt, venvijst 
het de zaalc naa1· de bevoegde Techte1· 
die het aanwijst (3} . 

(PROOUREUR-GENERAAL BIJ RET HOF VAN 
BEROEP TE GENT, INZAKE WALRAEVE 
EN GEIREGAT TEGEN MR. VAN 1\iALLE 
GREM EN MR. lliOENS, CURATORS OVER 
RET FAILLISSEMENT VAN DE PERSONEN-

(1) (2) en (3) Cass., 8 maart en 18 april1974, 
sttp1'a, biz. 702 en 887. 

VENNOOTSOHAP MET BEPERKTE AAN
SPRAKELIJKHEID « SELEOTA ». ) 

Met de notities overeenstemmend arrest. 

17 m e i 1974.- 1 e k amer .- Voo1·zitte1' 
Ridder Rutsae rt, voorzitter. - Ve?·sla/ 
geve1·, Ridde r d e Schaetzen. - Gelijlc
lttidende conchtsie, d e H . Velu, advocaat
generaal. 

Op d ezelfcle clag i s een arr est in clezelfd e 
zin gewezen op de voorzie ning in cassatie 
van de Procure ur-gene raal bij h et Hof 
van b e roep te Gent tegen een vonnis van 
de n e februari 1974 v a n dezelfcle arron
clissementsrechtbank, in :~<ake M e ulen
b erg t egen Mrs. V an Mallegh e m e n 
Storme, cm·ators over h e t faillisse ment 
van de naamloze vennootschap « Mone
ta». 

2e KAMER. - 20 mei 1974 .. 

1 ° CASSATIE. - BEVOEGDHEID . 
SrRAFZAKEN.- VERSOHRIJVING IN DE' 
BESTREDEN BESLISSING. - BEVOEGD
HEID VAN RET HOF OM ZE TE VERBE
TEREN. 

2° CASSATIEMIDDELEN. - STRAF
ZAKEN. - STRAFVORDERING. - EEN 
ENKELE STRAF UITGESPROKEN WEGENS 
VERSCHEIDENE !VIISDRIJVEN.- MIDDEL 
DAT SLEOHTS OP EEN VAN DEZE 1\US
DRIJVEN BE-TREKKING HEEFT. - STRAF 
WETTELIJK GERECHTVAARDIGD DOOR. 
EEN ANDER MISDRIJF. - NIET ONT
VANKELIJK 1\UDi:JEL. 

1° H et H of is, bij de beoo1·deling van een 
cassatiemicldel, bevoegcl om een ve?' 
sch?-ijving in de best1·eden beslissing te 
ve_?·beteTen, wannee1· deze dttidelijlc blijJct· 
utt de context e1·van ( 4). 

2° Wannee1· wegens ve1·scheidene mis
cl1'ijven een enlcele stmf is ttitgesp1'olcen, 
is niet ontvanlcelijlc, wegens het ont-

( 4) Cass., 19 september 1973, sttpm, biz. 60; 
raaclpl. cass., 12 november 1973, Sttp1·a, 
biz. 291. 
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-b1·elcen van belang, de eis tot ve1·nietiging 
van de beslissing op de st1·ajv01·de?·ing, 
tvellce geg1·ond is op een middel dat 
.slechts op een van deze misd1·ijven 
bet1·elcking heeft, als de ~titgesp1'oken 
stmf wettelij k ge1·echtvaa1'digd blijft 
-doo1· een ande1· misd1·ijj (1). (Artt. 411 
en 414 Sv.) 

(BARON DE MOFFARTS.) 

ARREST (ve1·taling.) 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
-vonnis, op 8 novemb er 1973 in hoger 
beroep gewezen door de Correctionele 
Rechtbank te Hoei ; 

Over het middel hieruit afgeleid dat 
het bloedonderzoek onregelmatig en nie
tig is : 

Overwegende dat eiser vervolgd werd 
wegens twee overtredingen van het weg
-verkeersreglement en wegens overtredin
gen van d e artikelen 34, 1°, en 35 
van de wet betreffende de politie over 
h et wegverkeer, die d e t elastleggingen 0 
en D opleveren ; dat het vonnis in zijn 
redengeving tengevolge van een loutere 
verschrijving d e verwijzing naar die 
twee telastleggingen heeft omgekeerd ; 

Overwegende dat het vonnis eiser 
wegens a l de telastleggingen veroordeelt 
tot een enkele straf van vijftien dagen 
.gevan.genis m et uitstel van vijf jaar en 
tot 200 frank geldboete, alsmede tot het 
verval van het recht om gedurende drie 
maanden een voertuig te besturen ; 

Overwegende dat die straf wettelijk 
_gerechtvaarcljgd is door de overtreding 
van artikel 35 van de wet betreffende de 
politie over het wegverkeer, welke over
treding het vonnis bewezen verklaart 
·zonder naar het bloedonderzoek te ver
-wijzen; 

Dat het middel, dat slechts hierop 
betrekki:ng heeft, niet ontvankelijk is 
wegens het ontbreken van b elang ; 

En overwegende dat de substantiele 
-of op straffe van nietigheid voorgeschre
ven rechtSVorinen werden n ageleefd en 
-dat de beslissing overeenkomstig de wet 
is; 

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

20 mei 1974.- 2e kamer.- Voo1·zitte1·, 

·(1) Cass., 30 april 197·4, Btt1J1'a, biz. 958. 

Baron Richard, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, de H. Scre
vens. - Gelijlcluidende conclttsie, de H . 
Duchatelet, advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 20 mei 197 4. 

1o CASSATIEMIDDELEN. - STRAF· 
ZAKEN. - MIDDEL- AFGELEID UIT DE 
SCHENDING VAN EEN WETTELIJKE BE 
PALING. ZONDER VERDERE PRECI
SERING. - NIET ONTVANKELIJK MID 
DEL. 

20 CASSATIEl\UDDELEN. - STRAF
ZAKEN.- SCHENDING VAN DE RECHTEN 
VAN DE VERDEDIGING.- MIDDEL HIER
UIT Al!'GELEID DAT DE RECHTER IN 
HOGER BEROEP DE VEROORDELING VAN 
DE BEKLAAGDE WEGENS HET IN DE 
DAGV AARDING VERMELDE MISDRIJF 
HEEFT BEVESTIGD, HOEWEL IDJ DOOR 
DE EERSTE RECHTER WAS OPGEROEP~N 
OM ZICH WEGENS EEN ANDER MISDRIJF 
TE VERDEDIGEN. - lVlrDDEL VOOR HET 
EERST VOOR HET HOF OPGEWORPEN.
NmT-ONTvANKELIJKHEID. 

1 o Niet ontvanlcelijlc we gens onduidelijlc
heid is het middel dat enlcel aanvoe1·t dat 
de best1·eden beslissing de opgegeven 
wettelijlce bepaling heeft geschonden, 
zonde1· te JJ?'ecise?·en waa1·in deze schen
ding bestaat (2). 

2° H et middel afgeleicl uit de schending 
van de 1·echten van de venlediging omdat 
de ?'echte?' in hoge1· be?·oeJJ de ve?'OO?'
deling van de beklaagde wegens het in 
de · dagvaa1·ding ve1·melde misd1·i.if heeft 
bevestigd, hoetvel hij doo1· cle ee?'ste 
?'echte1' was OJJge?·oeJJen om zich tvegens 
een ande·r misd1·ijj te venledigen, kan 
niet voo1· het ee1·st voo1· het H of tv01·den 
opgewo1·pen. 

(DE KEYZER EN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 
« GELDERBETON », T. PREA.) 

ARREST ( ve1·taling.) 

RET HOF ; - Gelet op het b estreden 

(2) Cass., 30 april 1974, sttp?'a, biz. 955 . 
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vonnis, op 20 november 1973 in hager 
beroep gewezen door de Correction ele· 
Rechtbank te Charleroi ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit d e 
schending van de rechten van d e verde
diging en van de artikelen 145 en 176 van 
het Wetboek van strafvordering, 

do01·dat h et vonnis eiser veroordeelt 
wegens overtrading van artikel 7-2 van 
het wegverkeersreglement, welke over
trading het voorwerp was van de dag
vaarding uitgebracht op het verzoek van 
het openbaar ministerie, 

tenvijl, daar de politierechter eiser had 
verzocht zich te verdecligen omtrent d e 
overtrading van artikel 27 van genoemd 
reglement, hij h em tegelijkertijd vrij
stelde van de verdediging omtrent d e 
telastlegging artikel 7-2 te hebben over 
treclen, vermits eiser aileen wegens een 
enkele overtrading werd vervolgd, en het 
b estreden vonnis, dat dienaangaancle het 
b eroepen vonnis bevestigt, derhalve on
wettelijk is : 

a) In zoverre het miclclel de schencling 
van de artikelen 145 en 176 van het \Vet
hoek van strafvordering aanvoert : 

Overwegende dat de eisers niet ver
m elden op welke wijze h et vonnis . d e 
door hen aangevoerde wetsbepalingen 
zou h ebben geschonden ; 

b) In zoverre h et 1niddel de schending 
van de rechten der verdediging aanvoert : 

Overwegende dat, daar het niet voor 
de rechter in hager beroep werd voor
geclragen, dit midclel niet voor h et Hof 
kan worden aangevoercl ; 

D at het middel niet ontvankelijk is ; 

Over het tweede middel, afgeleicl uit 
d e schending van de artikelen 160, 161, 
162, 176 van h e t vVetboek van straf
vordering, 7-2 en 27 van h et \cvegverkeers
r eglement, 1382 en 1384 van het Burger
lijk W etboek .. 

doonlat het vonnis niet duidelijk genoeg 
zegt of het de beslissing, waarbij eiser 
van de overtrading van artikel 23 van 
het wegverkeersreglement wordt vrij
gesproken, bevestigt of w ijzigt en, zelfs 
indien wordt beschouwd dat het deze 
vrijspraak bevestigt, -het niet de twee 
gevolgen eruit trekt die er noodzakelijk 
uit voortvloeien, te weten enerzijds 
dat verweerders voertuig voor eiser een 
onvoorzienbare hindernis opleverde en 
anderzijds dat verweerder zelf een mis
clrijf heeft gepleegd : 

Overwegende dat uit het vonnis blijkt 
dat dit eisers vrijspraak van de t elast
legging artikel 27 te hebben overtreden,. 
bevestigt; 

Overwegende dat het vonnis verweer
cler vrijspreekt van de hem ten laste 
gelegde misdrijven en .op onaantastbare 
wijze beslist dat het door eiser gepleegde 
misdrijf de enige oorzaak van het onge
val is; 

Dat de belu·itiseerde beslissing aldus 
wettelijk gerechtvaardigd is ; 

Dat het middel niet kan worden aan
genomen; 

En overwegende dat met betrekking 
tot de beslissing op de strafvordering 
de substantiele of op straffe van nietig
heid voorgeschreven rechtsvormen wer
den nageleefd en d a t de beslissing over
eenkomstig de wet is ; 

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

20 mei 1974.- 2e kamer.- Voo?·zitte?', 
Baron Richard, raadsheer waarne1nend 
voorzitter. - Ve1·slaggevm:, de H . Legros. 
- Gelijlchtidende conclusie, de H. Ducha
telet, a dvocaat-generaal. - Pleite1·, de 
H. Leclef (van de b alie te Charleroi). 

. 2e KAMER. - 20 mei 1974. 

1° CASSATIEMIDDELEN. - STRAF
ZAKEN. - lVIIDDEL DAT KRITIEK OE
FENT• OP DE REGELMATIGHEID VAN DE 
DAGVAARDING. - lVIIDDEL NIET VOOR
GELEGD AAN DE FEITENRECHTER. 
NIET ONTVANKELIJK l\UDDEL. 

2° RECHTEN VAN DE VERDEDI
GING. - STRAFZAKEN. - MIDDEL 
HIERUIT AFGELEID DAT DE RECHTER IN 
HOGER BEROEP NIET IS INGEGAAN OP 
EEN AANVRAAG OM EEN AANVULLEND 
ONDERZOEK. - AANVRAAG l'.'TET VOOR 
DEZE RECHTER GEDAAN. - lVIIDDEL 
DAT FEITELIJKE GRONDSLAG MIST. 

3° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN. 
VERWEER VOORGEDRAGEN IN EEN 
BRIEF \VELKE NA HET SLUITEN VAN DE 
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DEBATTEN AAN DE RECHTER IS GERICHT. 
- GEEN VERPLICHTING EROP TE ANT· 
vVOORDEN. 

4° CASSATIEMIDDELEN. - STRAF· 
ZAKEN. - MIDDEL DAT KRITIEK OE

. FENT OP EEN FEITELIJKE BEOORDELING 
VAN DE RECHTER. - NIET ONTVAN· 

KELIJK lVIIDDEL. 

5o VOORZIENING IN CASSATIE. 
TERli:IIJN. - STRAFZAKEN. -BURGER
LIJKE RECHTSVORDERING. - BESLIS· 
SING DIE GEEN UITSPRAAK DOET OVER 
EEN GESCHIL INZAKE BEVOEGDHEID, 
DOCH ZICH ERTOE BEPERKT EEN PROVI· 
SIONELE VERGOEDING TOE TE KENNEN 
EN EEN ONDERZOEKSMAATREGEL TE 
BEVELEN. - VOORZIENING VOOR DE 
EINDBESLISSING. - NIET-ONTVANKE· 
LIJKHEID. 

1° N iet ontvankelij k is het miclclel clat enlcel 
lc?·itielc oefent OJJ cle ?'egelmatigheid van 
de clagvaa?·ding om vom· cle ?'echte?' in 
hoge?' be?·oep te ve?'sch~jnen, wannee?' het 
aan deze ?'echte?' niet is vom·gelegcl en de 
eise?' zich ove?' cle g1·oncl vctn cle .zaalc 
he eft venledigd ( 1). 

2° Feitelijke gronclslctg mist het micldel 
hie?·uit aj geleid clat cle ?'echte?' in ho ge?' 
be?'Oep niet is ingegaan op een aanV?·aag 
om een aanvttllencl oncle?·zoelc, wannee?' 
ttit cle processtttlclcen niet blij let clat clit 
voo?' cleze ?'echte?· tve?·d gevmagcl ( 2). 

30 De ?'echte?' is niet ve?'JJlicht te anttvOO?'
clen op een ve?·tvee?· clat is voo?·gecl?·agen 
in een bTiej wellce na het slttiten van cle 
clebatten aa.n hem is ge1·icht (3). 

4° Niet ontvankelijlc is het midclel clat lc?·i 
tiek oejent op een jeitelijlce beoonleling 
van cle ?'echte?' (4). (Art. 95 G.vV.). 

5° Niet ontvanlcelijlc in stmfzctlcen is de 
voo1·ziening v661· de einclbeslissing in
gestelcl tegen de beslissing clie, op de 
bm·ge?'lijlce ?'echtsvonle?·ing, geen ttit
sp?·aalc cloet ove?' een geschil inzalce be
voegclheicl, een JJ?'ovisionele ve?'goeding 
toelcent en voo?' het ove1·ige een onde?'
zoelcsmaat?·egel beveelt (5). (Art. 416 Sv.). 

(KRINGS, T. IDDA.) 

ARREST (ve?'taling.) 

HET HOF ; - Gelet op h et bestreden 

arrest, op 20 december 1973 gewezen 
door het Hof van beroep te Brussel ; 

I. In zoverre de voorziening gericht is 
tegen d e beslissing op de strafvordering 
die is ingesteld tegen eiser, b~klaagde : 

Over het eerste middel, hientit afgeleid 
dat de telastleggi.ng van toebrenging va;n 
slagen onder verzwarende omstandighe
den, uit hoofde waarvan eiser werd ver
oordeeld, niet voorkomt in de dagvaar
ding voor het hof van beroep die hem 
op 7 november 1973 werd betekend : 

Overwegencle dat het middel, dat 
gegroncl is op de onregelmatigheid aileen 
van de dagvaarding om te verschijnen 
voor het hof van beroep, voor clit hof 
niet werd opgeworpen en dat blijkens de 
vaststellingen van het arrest eiser zich 
voor genoemd hof over de grand van de 
zaak heeft verdedigd ; 

Dat het middel niet ontva.nkelijk is ; 

Over het tweede micldel, hientit afge
leid dat het hof van beroep niet is in
gegaan op h et verzoek waarbij eiser met 
betrekking tot het verslag van. de wets
dokter een tegenonderzoek vorderde : 

Overwegende dat uit de stukken waar
op het Hof vermag acht te slaan niet. 
blijkt dat eiser voor h et hof van beroep 
een tegenonderzoek heeft gevorderd ; 

Dat het midd~l niet ontvankelijk is ; 

Over het derde middel, hien.tit afge
leid dat het hof van beroep geen rekeni.J.1.g 
heeft gehouden met de nieuwe elementen 
die zijn vermeld in eisers schrijven van 
7 december 1973 aan de voorzitter van 
het hof van beroep : 

Overwegende dat, daar genoemde brief 
op h et hof van beroep werd ontvangen 
na het i.J.1. beraacl nemen van de zaak 
op 29 november 1973, deze uit de debat
ten werd geweerd ; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het vierde miclclel, hie?'ttit afgeleid 

(1) Cass., 22 januari 1973 (A1·r. cass., 1973, 
blz. 521). 

(2) Cass., 29 oktober 1973, supm, blz. 245. 
(3) Vgl. cass., 2 oktober 1973, sup1·a, 

blz. 123. 
(4) Cass., 30 april 1974, sttp?·a, blz. 955. 
(5) Cass., 25 februari 1974, Sttp?'a, blz. 705. 
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dat het arrest erop wijst " dat de terug
houdendheid en de leugens van de be
klaagde Krings niet kunnen worden ver
klaard, indien, zoals hij beweert, hij zich 
in staat van wettige zelfverdediging 
bevond », 

te1·wijl er geen terughoudendheid en 
evenmin leugens zijn geweest maar hij 
enkel en alleen tweemaal elementen heeft 
verzwegen : 

Overwegende dat het middel de feite
lijke beoordeling van de rechter bekriti
seert, zodat h et niet ontvankelijk is ; 

Over het vijfde middel, hieruit afgeleid 
dat het arrest partijdig is : 

Overwegende dat het middel niet ver
meldt hoe de rechter zou hebben blijk 
gegeven van partijdigheid, zodat het 
voor h et Hof onmogelijk is dit middel te 
beantwoorden ; 

Dat wegens zijn onnauwkeurigheid dit 
middel niet ontvankelijk is ; 

Over het zesde middel, hientit afgeleid 
dat eiser verkeerde raad heeft gegeven, 
en slecht werd verdedigd : 

Overwegende dat, vermits het middel 
niet t egeri. de bestreclen beslissing is ge
richt, het niet ontvankelijk is ; 

En overwegencle dat de substantiele of 
op straffe van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat 

_de b eslissing geen enkele onregelma.tig
heid bevat die eiser schaadt ; 

II. In zoverre de voorziening gericht is 
tegen de beslissing op de civielrechtelijke 
vordering die door verweerder tegen eiser 
is ingesteld : -

Overwegende dat het arrest bevesti 
gend beschikt op het beroepen vonnis, 
waarbij aan verweercler een provisionele 
vergoecling wordt toegekend, een deslnm
digenonderzoek wordt bevolen en het 
verder onderzoek van de r echtsvordering 
wordt verdaagd, alsmede d e zaak ter 
voortzetting naar de eerste rechter ver
wijst ; dat die beslissing geen eindbeslis
sing is in de zin van artikel 416 van het 
\¥etboek van strafvordering en evenrnin 
uitspraak doet over een bevoegdheids
geschil; 

Dat de voorziening voorbarig en d er
halve niet ontvankelijk is; 

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

20 mei 1974.- 2e kamer.- Voo?·zitte?', 

Baron Richard, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Ve?·slaggeve1·, de H. Sere
vans. - Gelijlcluidende conclusie, de H. 
Duchatelet, advocaat-generaal. 

2° KAMER. - 21 mei 1974. 

1° STRAF. - PaGING TOT DIEFSTAL 
ONDER VERZWARENDE OMSTANDIGHE
DEN. 

'2° CASSATIE. - OMVANG. - STRAF
ZAKEN. - 0NWETTELIJKE GELDBOETE. 
- VOLLEDIGE VERNIETIGING EN VER- · 
WIJZING. 

1° Paging tot diejstal do01· middel van 
braalc, inklimming of valse sleutels is 
slechts stmjbam· met gevangenisst1·aj ; 
daa1·enboven mag geen geldboete w01·den 
opgelegd (1). (Artt. 467, 52 en 80 S.W.) 

2° De ven~ietiging van een ve?·oo?·deling, 
wegens onwettelijkheid van de samen 
met de hoojclgevangenisstmj opgelegcle 
gelclboete, is een volleclige ven~ietiging 
en geschieclt niet venvijzing (2). 

(PROCUREUR-GENERAAL 
BIJ HET HOF VAN BEROEP TE GENT, 

T. TOURLElliAN EN VAN PAMEL.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 21 december 1973 door het 
Hof van beroep te Gent gewezen ; 

I. In zoverre de voorziening gericht is 
tegen eerste verweerder : 

Over het middel afgeleid uit de schen
cling van de artikelen 52, 80, 84 en 467 
van het Strafwetb0 ek, 

cloonlat het bestreden arrest de ver 
weerclers wegens poging tot cliefstal door 
middel van braak en inklimming veroor-

(1) Cass., 10 j anuari 1966 (B-ull. en PASIC., 
1966, I, 608) . 

(2) Cass. , 8 december 1970 (Au. cass., 1971, 
biz. 350). 
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·deelt tot een gevangenisstraf van twee 
maanden en een geldboete van 100 frank, 

te1·wijl ingevolge de aangehaalde wets
bepalingen aileen een gevangenisstraf 
kon uitgesproken worden : 

Overwegende dat, bij ontstentenis van 
·een bijzondere wetsbepaling houdende 
bestraffing van de paging tot gekwalifi
ceerde diefstal, de algemene regel vervat 
in artikel 52 van het Strafwetboek client 
toegepast te worden, volgens welke 
paging tot misdaad gestraft wordt met 
de straf die, overeenkomstig de artike
len 80 en 81, onmiddellijk lager is dan 
die gesteld op de misdaad zelf; 

Overwegende dat, nu diefstal door 
middel van braak, inklimining of valse 
sleutels, ingevolge artikel 467 van het 
Strafwetboek, n~et opsluiting gestraft 
wordt, d e straf die onmiddellijk lager is 
een gevangenisstraf is van ten minste 
een m aand; 

Overwegende dat de bepaling van 
artikel 84, eerste lid, van het Strafwet
boek, volgens welke schuldi.gen wier 
criminele straf tot gevangenisstraf wordt 
verminderd, kiDll1en worden veroor
deeld tot geldboete van 26 frank tot 
1.000 frank, niet toepasselijk is wan
neer de omzetting van een criminele in 
een gevangenisstraf niet het gevolg is 
van de regelen betreffende d e verzach
tende omstancligheden, maar van arti
kel 52 van het Strafvvetboek betreffende 
de strafbare paging ; 

Overwegende dat derhalve de veroor- · 
deling van verweerder tot een geldboete, 
benevens een gevangenisstraf, onwettig 
is; dat d e onwettelijkheid van een der 
elementen van d e enige toegepaste straf 
van twee maanden gevangenis en 
100 frank gelclboete de onwettelijk
h eid van de gan se straf ten gevolge heeft ; 

Dat het middel gegrond is ; 

II. In zoverre de voorziening gericht is 
tegen tweede verweerder : 

Overwegende dat 'het bestreden arrest 
bij verstek werd gewezen tegen tweede 
verweerder ; dat het hem betekend werd 
op 27 december 1973; dat het cassatie
beroep, ingesteld op 26 december 1973, 
op een ogenblik waarop voor deze ver
weerder d e gewone termijn van verzet 
nog niet verstreken was, niet ontvan
kelijk is; 

Om die reden en, vernietigt het bestre
den arrest in zoverre het uitspraak doet 
tegenover eerste verweerder ; verwerpt 

de voorziening voor het overige ; beveelt 
dat van dit arrest meld\ng zal worden 
gemaakt op de kant van de gedeeltelijk 
Vernietigde beslissing ; laat de kosten 
ten laste van de Staat ; v erwijst de aldus 
beperkte zaak naar het Hof van beroep 
te Brussel. 

21 mei 1974. - ze kamer.- Voo1·zitte1· 
en VeTslaggeve1·, de H. Naulaerts, raads
heer waarnemend voorzitter. - Gelijlc
luidende conclusie, de H. Dmnon, advo
caat-generaal. 

ze KAlVIER. - 21 mei 1974. 

10 DRONKENSCHAP. - DRONKEN
SCHAP IN EEN OPENBARE PLAATS. -
EERSTE OVERTREDING. - GELDBOETE. 
- MAXIl\'IUlVI. 

2° VERWIJZING NA CASSATIE. -
STRAFZAKEN. - AANGIFTE DOOR DE 
PROCUREUR-GENERAAL IN HET HoF VAN 
CASSATIE MET TOEPASSING VAN ARTI
KEL 441 VAN HET WETBOEK VAN STRAF 

VORDERING. - VONNIS VAN DE COR' 
RECTIONELE RECHTBANK, IN EERSTE 
AANLEG RECHTDOENDE, TENIETGEDAAN 
IN ZOVERRE HET EEN BEKLAAGDE 
WE GENS DRONKEN SCHAP IN EEN OPEN
BARE PLAATS, EERSTE OVERTREDING, 
TOT EEN GELDBOETE VAN 50 FRANK 
VEROORDEELT. - VERWIJZING NAAR 
EEN ANDERE CORRECTIONELE RECHT

BANK. 

1 o H ij die in een openba1·e JJlaats in staat 
van dTonlcenschaJJ woTdt aanget?·offen, 
lean wegens een em·ste ove1·t1·eding slechts 
met een geldboete van ten hoogste 
25 fmnlc wonlen gestmft. (Art. 1 
besluitwet van 14 november 1939.) 

zo Wannee1·, OJJ aangifte van de p1·octwett1'
gene?·aal in het. Hof van cassatie, met toe
JJassing van a1·tilcel 441 van het Wetboelc 
van st?·ajvo?·dm·ing,het Hojeen vonnisvan 
cle co1"1'ectionele ?'echtbanlc, in em·ste aan
leg ?'echtdoende, teniet doet in zove1'1'e het 
een beklaagde wegens d?·onlcensclwp in 
een openbm·e plaats, ee1·ste ove1't1·eding, 
tot een geldboete van mem· dan 25 jTanlc 
heeft ve?·oo?·deeld, ve1·wijst het de zaalc 
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1wa1· een ande1·e co1'1'ectionele 1·echtbank. 
.(Art. 427 S.W.) 

(PROOUREUR-GENERAAL 
BJJ HET HOF VAN OASSATIE, 

INZAKE DEPOVERE.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op de vordering 
van de procureur-generaal in bet Hof 
van cassatie, luidende als volgt : 

« Aan de tweede kamer van bet Hof 
van cassatie, 

" D e ondergetekende procureur-gene
raal h eeft de eer hierbij uiteen te zetten 
dat · de Minister van Justitie hem, bij 
.schrijven van 8 februari 1974 - Bestuur 
der wetgeving nr. 130.836/27 3/AP/Div. 
- LV fJT ~, opdracht beeft gegeven, 
bij b et Hof, overeenkomstig artikel 441 
van bet vVetboek van strafvordering, 
.aangifte te doen van het in kracbt van 
gewijsde gegaan vonnis op 20 decen:1ber 
1972 gewezen door de Correctionele 
Recbtbank te Kortrijk waarbij onder 
andere Depovere Eugeen, Inecanicien, 
geboren tc Roeselare op 6 maart 1932, 
vvonende Gitsstraat 139 te Roeselare, 
tot een geldboete van 50 frank veroor
d eeld werd wegens dronkenscbap in een 
·Openbare plaats. 

" Daar artikel 1 van de besluitwet van 
14 november 1939 op dit misdrijf slecbts 
een geldboete van 15 tot 25 frank stelt, 
is de uitgesproken straf onwettelijk en is 
bet vonnis gewezen met scbending van 
deze wetsbep'l;ling. 

" Om die r eclenen , vordert de onder
getekende procureur-generaal dat b et h et 
Hof gelieve bet aangegeven vonnis te 
vernietigen in zo,reiTe bet Depovere 
Eugeen veroordeelt, te bevelen dat van 
zijn arrest melding zal worden gemaakt 
op d e kant van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing en de zaak naar een an.dere 
rechtbank te verwijzen in zoverre voor
noemde Depovere Eugeen door bedoeld 
vmmis veroordeeld werd. 

"Brussel, 4 maart 1974. 
" Voor de procureur-generaal, 

" De advocaat-generaal, 
(w.g.) Dm~on "; 

Gelet op artikel 441 van het vVetboek 
van strafvordering, met overneming van 
d e redenen van deze vorclering, vernie
tigt het aangegeven vonnis op 20 decem-

ber 1972 gewezen door de Correctionele 
Rechtbank te Kortrijk in zoverre het 
D epovere Eugeen veroordeelt ; beveelt 
dat van dit arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van de gedeeltelijk 
vernietigde beslissing ; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar de Correctionele 

· Rechtbank te Brugge. 

21 rnei 1974. - 2e kamer.- Voo1·zitte1· 
en Ve1·slaggeve1·, de H. Naulaerts, raads
heer waarnemend voorzitter. - Gelijk
luidende conclusie, de H. Duman, advo 
caat-generaal. 

2e KAMER . - 21 mei 1974. 

CASSATIEMIDDELEN. STRAFZA-
KEN. - MIDDEL WAARIN FElTEN EN 
RECHT VERMENGD ZIJN. - NIET-ONT
VANKELIJKHEID. 

Niet ontvanlcelijk, wegens vennenging van 
feiten en 1·echt, is het middel dat het Hof 
zott veTplichten feitelijke gegevens na te 
gaan (1). (Art. 95 Grondwet.) 

(TOLLIERS EN NAAl\'l.LOZE VENNOOTSOHAP 
« LE PATRIMOINE "• T. TYTGAT.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op bet bestreden 
arrest, op 11 december 1973 door het 
Hof van beroeiJ te Gent gewezen ; 

I. Over de voorziening van eiser 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de scbending van artilrel 97 van de Grand
wet, 

doo1·dat bet a rrest onvoldoende gemo
tiveerd is en eisers conclusie niet beant
woordt: 

Overwegende dat het middel niet pre
ciseert op welk stuk bet arrest in zijn 
motivering faalt en evenmin vermeldt 
welke eis of exceptie of welk verweer, 
in zijn conclusie vervat, onbeantwoord 
werden gelaten ; 

(1) Cass., 1 april 1974, supra, blz. 843. 
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Dat het rniddel bij gebrek aan n a uw
keurigheid niet ontvankelijk is ; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van d e artikelen 4I8, 420 
van h et Strafwetboek, 38; § I, van de 
gecoi:irdineerde wetten betreffende de 
politie over het wegverkeer, 2-4°, 7-2, 
I6-I en 2, I7, I8 en 27 -I van het algemeen 
reglement op de politie van het weg
verkeer, 

doonlat het hof van beroep verkeer
delijk oordeelt dat de aan.rijcling zich 
buiten het kruisptmt situeerde, 

tm·wijl, ee1·ste onde1·deel, niet betwist kan 
worden dat h et contact m et de voorzijde 
van verweerders voertuig zich situeert 
op het lu·uispunt, clit is h et gemeen
schappelijk vlak bestreken door het ver
lengde der huizenrijen of afsluitingsmuren 
welke de beide openbare wegen begren
zen; 

tweecle onclenleel, evenmin betwist kan 
worden dat eiser op dit kruispunt ten 
opzichte van verweerder de voorrang 
rechts genoot over de volleclige breerlte 
van d e prioritaire J;ijbaan ; 

clenle ondenleel, verweerder integendeel 
en daarenboven, t engevolge van de 
aanwezigheid van het verkeersteken 
nr. Ia op d e door h e1n gevolgde.weg, aan 
eiser op het lu·uisptmt voorrang ver
schuldigcl was : 

W at het eerste onderdeel betreft 

Overwegende dat het onderzoek van 
het ondercleel het Hof ertoe zou nopen 
de feitelijke omstandigheclen van d e zaak 
na te gaan ; dat het onderdeel, dat feiten 
met recht vermengt, dienvolgens ni.et 
ontvankelijk is; 

vVat het tweede .en het d erde onderdeel 
betreft : 

Overwegende dat , nu h et arrest soe 
verein vaststelt dat d e aanrijding niet 
op een lu·uisptmt plaatsvond, de onder
delen die uitgaan van de stelling dat ze 
zich wei op het kruisptmt voordeed, 
feitelijke grondslag rnissen; 

II. Over de voorziening van eiseres : 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te slaan, 
niet blijkt dat eiseres, burgerlijke partij , 
haar voorzi.ening h eeft doen betekenen 
aan de partij tegen wie ze is gericht ; 

Dat de voorziening niet ontvankelijk 
lS; 

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

2I mei I974. - 2e kamer.- Voo1'Zitte1',. 
de H. N aulaerts, raadsheer waarnemend. 
voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, de H. Chatel. 
- Gelijlcluidende conchtsie, d e H. Dumon, 
advocaat-generaal. Pleite1·s, de· 

1 HH. Martens en Kluyskens (van de
balie te Gent). 

2e KAMER. - 21 mei 1974. 

VOORZIENING IN CASSATIE. 
SrRAFZAKEN. - AFsrAND. - VooR
ZIENINGEN VAN DE BEKLAAGDE E~ 

VAN DE VOOR DEZE BURGERRECHTELIJK 
AA~SPRAKELIJKE PARTIJ TEGEN DE 
BESLISSINGEN OP DE STRAFVORDE
RING EN DE BURGERLIJKE RECHTS 
VORDERING.- AFSTAND VAN DE VOOR
ZIENING TEGEN DE BESLISSINGEN OP DE 
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING. 
AFSTAND GEGROND OP DE ENKELE RE
DEN DAT DEZE BESLISSINGEN GEEN 
EINDBESLISSINGEN ZIJN IN DE ZIN VAN 
ARTIKEL 4I6 VAN HET WETBOEK VAN 
STRAFVORDERING. AFSTAND DIE 
NIET ALS EEN BERUSTING KAN WORDEN 
UITGELEGD. - GEVOLG. 

T'Vannee1· cle beklaagcle en cle voo1· deze 
bw·ge1·1·echtelijlc aanSJJ1'akelijlce pa1·t~J 
zich in cassatie hebben voo1·zien tegen 
cle beslissingen op de tegen hen inge
stelde st1 ·qfvo1·de~·iJ~(J en btwge?'lijlce 
1·echtsvonle1·ingen en ve1·volgens van hw• 
voo1·zieningen ajstand geclaan hebben 
in zove1·1·e zij ge1·icht wm·en tegen de 
beslissingen op cle bm·ge?'lijlce 1'echts
vonle1'inge1h OJJ (J1'0nd alleen clat cleze 
beslissingen geen eindbeslissingen zijn, 
in cle zin van m·tilcel416 van het Wetboelc 
van st1·ajvo1·dm·ing, lean cleze ajstanrl 
niet a.ls een be1'ttst·ing wO?·den ttitgelegcl· 
en wonlt hij cloo1· het Hoj niet gedec1·e
teenl als het vaststelt clat deze beslissingen 
einclbeslissingen zijn (I). 

(1) Cass., 24 oktober 1972 (Au. cass ., 1973. 
biz. 190) ; raaclpl. cass., 15 en 29 m ei 1973 
(i bicl., 1973, biz. 878 en 045) en 6 mei 1974. 
supm, blz. 093 . 
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{HESP EN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 
« REEDERIJ VAN SvVIETEN », T. EDIERS, 
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « BELGIAN 
SHELL COlliPANY LTD» EN LITISCONSOR· 
TEN; EDIERS, T. HESP EN NAAlVILOZE 
VENNOOTSCHAP « REEDERIJ VAN SWIE
TEN ».) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 7 mei 1973 door het Hof van 
beroep te Gent gewezen ; 

A. Betreffende de voorzieningen van 
de beklaagde H esp en van d e voor hem 
civielrechtelijk aansprakelijke naamloze 
vennootschap " Reeclerij Van Swieten" : 

1. N opens de beslissing op de straf
vordering: die tegen eiser is ingesteld : 

Overwegende dat de substantiele of 
-op straffe van nietigheid voorgesehreven 
rechtsvormen werclen nageleefd en dat 
de beslissing overeenkomstig de wet is ; 

2. Nopens cJe beslissingen op de civiel
rechtelijke vorderingen die t egen beide 
-eisers zijn ingesteld : 

a) door Ecliers in eigen naam en door 
Miihring : 

Overwegende dat de eisers verklaard 
hebben afstand te doen van hun voor
zieningen; 

b) door Ediers, qualitate q~ta, met name 
.als moeder-voogdes over haar drie min
derjarige kinderen : 

Overwegende dat, door tussenkomst 
van Mr. van Heeke, advoeaat bij het Hof, 
de beide eisers verklaard hebben afstand 
te doen van lnm voorziening ; dat die 
afstand gegrond is op de reden dat het 
bestreden arrest geen eindarrest is in de 
zin van artikel 416 van het vVetboek 
van strafvordering en dat de eisers zich 
het - recht voorbehielden om htm voor
zieiiingen in te stellen nadat een eind
arrest zal gewezen zijn ; 

Overwegende clat het arrest uitspraak 
-doet op de volleclige eis van verweerster 
handelende in laatstvernoemde hoedanig
lleid en wat deze eis betreft de reehts
maeht van het hof van beroep heeft 
uitgeput; dat deze beslissing een eind
beslissing is in de zin van artikel 416 
van het W etboek van strafvordering en 
dat ertegen cassatieberoep kon worden 
-ingesteld; 

Dat er derhalve geen grand is om de 
afstand van de voorzieningen van de 
eisers te deereteren, daar deze afstand 
door een dwaling is aangetast en deze 
niet kan gei"nterpreteerd worden als een 
berusting in de beslissing ; 

Overwegende dat de eisers. geen middel 
aanvoeren; 

c) door de naamloze vennootschap 
« Belgian Shell Company », door de 
« Onderlinge Verzekeringsmaatsehappij 
van het Drentse Landbouwgenootsehap " 
en door de« Nationale Bond der Liberale 
J\!Iutualiteitsfederatien " : 

Overwegende dat de eisers geen middel 
aanvoeren; 

B. Betreffende de voorziening van de 
burgerlijke partij Ediers : 

Da.t het. middel feitelijke grondslag 
mist; 

Om die redenen, deereteert de afstand 
van de voorzieningen van Hesp en de 
naamloze vennootsehap « Reederij Van 
Swieten " in zoverre zij gericht zijn tegen 
de beslissingen over de civielrechtelijke 
vorderingen tegen hen ingesteld door 
Ediers iii eigen naam en door Mi:ihring ; 
verwerpt de voorzien!ngen voor het ove
rige; veroordeelt de eisers in de kosten. 

21 mei 1974.- 2e kamer.- Voo1·zitte1·, 
de H. Naulaerts, raadsheer waarnemend 
voorzitter.- Ve1·slaggeve1·, de H. Versee. 
- Gelijlchtidende conchtsie, de H. Duman, 
advoeaat-generaal. P~eite1·, de 
HH. van Heeke en VanRyn. 

3e KAMER. - 22 mei 1974. 

ARBEIDSONGEVAL. - OVERHEIDS
SECTOR. - VIET. VAN 3 JULI 1967, 
ARTIKEL 12.- \VAARDE VAN DE LIJF
RENTE lVIOET ALS KAPITAAL WORDEN 
UITBETAALD ALS DE BLIJVENDE AR· 
BEIDSONGESCHIKTHEID GEEN 10 PCT. 
BEREIKT. - WAARDE VERSCHULDIGD 
BIJ HET VERSTRIJKEN VAN DE HERZIE
NINGSTERli'ITJN. 

JiVannee1· in de ovm·heidssecto1· een m·beids
ongeval, een ongeval op de tveg naa1· en 
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van het we1·lc of een be?"oepszielcte blij
vende a1·beidsongeschilctheid ten gevolge 
heeft wellce geen tien pet. be1·eikt, is de 
waa1·de van de lijj1·ente die als lcapitaal 
wonlt t~itbetaald slechts ve1·schtddigd bij 
het vm·st1·ijlcen van de he1·zieningste1·
mijn (1). (Art. 12 wet van 3 juli 1967.) 

(GANHY, T. GEl\'I:EENSCHAPPELIJKE KAS 
VAN VERZEKERING TEGEN ARBEiDS
ONGEVALLEN «DE SOCIALE VOORZORG ».) 

ARREST (ve1·taling.) 

RET HOF ; - Gelet op h et bestreden 
arrest, op 5 oktober 1971 gewezen door 
het Arbeidshof te Luik ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 3, 4, 12 van d e wet 
van 3 juli 1967 betreffende de schadever
goeding voor arbeidsongevallen, voor 
ongevallen op de weg naar en van het 
werk en voor beroepsziekten in de over
heidssector, 1, 9, 10, 11, 22, 23 en 25 van 
het koninklijk besluit van 13 juli 1970, 
betreffende de schadevergoecling ten 
gtm.ste van sormnige p ersoneelsleden van. 
provincies, gemeenten, verenigingen van 
gemeenten, cormnissies van openbare 
onderstand, intercommtm.ale diensten en 
inrichtingen van openbare onderstand en 
openbare kassen van lening, voor arbeids
ongevallen en voor ongevallen overkmnen 
op d e weg naar en van. het werk, 

doonlat het b estreden arrest beslist dat 
eiser ten onrechte b etoogde dat, wanneer 
er geen 10 p ercent blijvencle invaliditeit 
is b ereikt, d e waarde als kapitaal van. 
de rente becloelcl in voormelcle wet en 
koninklijk besluit op het tijdstip van d e 
consoliclatie en niet bij b et verstrijken 
van de h erzieningstermijn verschulcligcl 
was, en clerh alve verweerster veroorcleelt 
om aan eiser een jaarlijkse vergoecling te 
betalen die een aan.vang n eemt op de clag 
van de consoliclatie, welke vergoecling zou 
vervangen worden door de uitbetaling 
van een kapitaal bij het verstrijken van 
de h erzienin gstermijn waarvan. sprake 
in artikel 11 van voormelcl koninhlijk 
besluit, 

(1) B ebalve artikel 12 is cle wet van 3 juli 
1967 betreffencle cle schaclevergoecling voor 
arbeiclsongevallen, voor ongevallen op cle weg 
naar en van hct werk en voor beroepsziekten 
in cle overheic1ssector gewijzigcl bij cle wet 
van 13 juli 1973. 

tenvijl, naar luid van artikel 12, lid 2,. 
van voonnelde wet, de waarde van de· 
lu·achtens de artikelen 3 en · 4 van deze· 
wet verschuldigde lijfrente als kapitaal 
worclt uitbetaald walmeer er geen 10 per-
cent blijvende invaliditeit is bereikt ; 
krachtens artikel 1 van voormeld konink
lijk besluit die wettelijke bepalingen toe
passelijk zijn op d e gemeenteambtena
ren; krachtens de artikelen 9 en 10 Vall. 
clat besluit de bevoegcle overheid, zodra. 
de consolidatie heeft plaatsgehad, aan de· 
belanghebbencle een rente client voor te· 
stellen en, in geval van instemming, een 
beslissing client te n emen tot toekenning· 
Vall die rente; krachtens artikel 22 van 
voormelcl koninklijk besluit, cloch onver
mindercl artikel 25 van clat besluit, de 
rente verschulcligcl is vanaf de eerste dag 
van d e maal1cl welke overeenstemt 1net 
die van de consoliclatie ; lu·achtens artikel 
23 Vall voormelcl koninklijk besluit, wan
neer d e wet de integrale omzetting Vall. 
de rente in kapitaal voorschrijft, de in 
aanm erking te nemen leeftijd die is welke· 
de gerechtigcle op h et tijdstip Vall. de 
consolidatie heeft · bereikt ; krachtens. 
artikel 25 van voormelcl koninklijk 
besluit het k apitaal uitgekeerd wordt 
binnen zestig clagen volgend op de beslis
sing Vall. de overheid of de clefinitieve 
uitspraak, en uit h et geheel van cleze 
wets- en reglementsbepalingen voort
vloeit dat, ingeval er geen 10 percent 
blijvencle invalicliteit bereikt is, de waar
de als kapitaal van de rente verschuldigcl 
is op h et tijdstip van de consoliclatie en 
niet bij het verstrijken van de herzie
ningstermijn waarVall. sprake in artikel 11 
Vall voormeld koninklijk besluit : 

Overwegencle dat uit het bestreden_ 
arrest en uit d e stukken van de rechts
pleging blijkt : a) dat eiser, die gemeente
secretaris was, op 10 december 1969 wercl 
getroffen door een ongeval op d e weg 
naar en van h et werk; b) dat dit ongeval 
een arbeidsongeschiktheid ten gevolge 
heeft gehad; c) dat, sede1't 7 oktober 
1970, dag van de consolidatie, de blijven
de ongeschiktheid acht percent bedraagt; 

Overwegencle dat artikel 12 Vall. de wet 
3 juli 1967 betreffende de schadevergoe
ding voor arbeidsongevallen, voor onge
vallen op d e weg naar en van het werk 
en voor beroepsziekten in de overheids
sector luidt als volgt : « Op aallvraag v,an 
de getroffene, de overlevende echtgenoot 
of de ascenclenten, wordt ten hoogste 
een d erde van de waarde van de rente 
als kapitaal uitbetaald. Is er geen tien 
percent blijvende invaliditeit bereikt, 



- 1057 

dan wordt de waarde v~ de lijfrente a ls 
kapitaal uitbetaald » ; 

Overwegende dat artikel 11 van het 
koninklijk besluit van 13 juli 1970, dat ter 
uitvoering van deze wet genomen werd, 
bepaalt dat gedurende ch·ie jaar .te reke
nen hetzij van de instemming van het 
slachtoffer of zijn rechtverkrijgenden 
hetzij van het eindvonnis, de overheid 
waaronder het door het ongeval getroffen 
personeelslid ressorteert en de rente
gerechtigde een aanvraag tot herziening 
kunnen indienen op grand van een ver
ergering of vermindering van de gebrek
kigheid van. het slachtoffer, of op grand 
van dezes overlijden; 

Overwegende dat artikel 23, lid 2, van 
voormeld koninklijk besluit, dat vast
stelt welke leeftijd van het slachtoffer in 
aanmerking client genomen te, worden, 
en artikel 25, dat bepaalt op welk t ijclstip 
het kapitaal ' aan de gerechtigde client 
uitgekeerd te worden, niet nooclzakelijk 
impliceren · dat, wanneer er geen 10 per
cent blijvencle invaliditeit bereikt is, 
de waarde als kapitaal van de t ente op 
het tijdstip van de consolidatie verschul
digd is : 

Overwegende dat artikel 12, lid 2, van 
de wet van 3 juli 1967 niet op aile renten 
of vergoedingen maar enkel op de " lijf
renten » betrekking heeft ; 

Overwegende dat de omzetting van 
een lijfrente in kapitaal prirwipieel enkel 
mogelijk ·is op het tijdstip dat de grond
slagen .tot raming van de rente definitief 
vastgesteld zijn ; 1 • 

01rerwegende dat zowel in de over
h eidssector als in deprive-sector, wanneer 
een arbeidsongeval of een ongeval op de 
weg naar en van het werk slechts een 
arbeidsongeschiktheid ten gevolge h eeft, 
de graad van blijvende invaliditeit slechts 
definitief vastgesteld wordt nadat de 
herzieningsterrnijn is verstreken ; 

Overwegende dat het arrest door zijn 
beslissing dus geen enkele van de in het 
middel bedoelcle wets- of reglements
bepalingen beeft gescbonden; 

Dat dit middel naar recht faalt ; 

On1 die redenen, verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt verweerster in de 
kosten. 

22 1nei 1974. - 3e lmmer.- Vo01·zitte1· 
en Ve1·slaggeve1·, de H. Polet, raadsheer 
waarnemend voorzitter.- Gelijkluidende 
concl-usie, ·de H. Vein, advocaat-generaal. 
- PleiteTs, de HR. Bayart en Simont. 

0ASSATIE, 1974. - 34 

3e KA,MER. - 22 mei 1974. 

(TWEE ARRESTEN.) 

HUUR vAN WERK. - ARBEIDSOVER

EENKOMST.- ARBEIDSOVEREENKOMST 
VOOR BEDIENDEN. VERGOEDING 

WEGENS OPZEGGING. - 0MVAT HET 
VAKANTIEGELD. 

De ve1·goeding wellce kTachtens m·tikel 20 
van de gecoonlineenle wetten bet?·effende 
het bediendencont?·act moet wo1·den be
taalcl doo1· de pa1·tij die de ve1· bintenis 
ve1·b1·eekt zoncle1· geg?"Onde 1·eden of zonde1· 
de opzeggingste1'1nijn in acht te nemen, 
om'Uat, bu.iten de weclclen, de k1-achtens de 
ove1·eenlcomst vm·woTven venliensten, o.a. 
het bijkomencl vakantiegeld waa1·van 
spralce in m·tikel 38, 2°, van het lconink
l~jk beslttit van 30 maa1·t 1967, gewijzigd 
bij a1·tikel 31 van het lconinlclijlc beslttit 
van 2 ap1·il 1970. 

Ee1·ste zaak. 

(JANSSENS, T. NAAli'ILOZE VENNOOTSOHAP 
«L'OREAL».) 

ARREST (ve1·talii~g). 

RET I-IOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 10 juli 1972 door het Arbeids
hof te Brussel gewezen ; 

Over bet middel afgeleid uit de scben
ding van de artikelen 2, 1134, inzoncler
beid lid 1, 1135 van het Burgerlijk Wet
hoek, 20 van de wetten betreffende bet 
becliendencontract, gecoordineerd op 20 
juli 1955, en, voor zoveel noclig, yan 
voormelcl artikel 20, zoals het gewijzigd 
wercl bij artikel 49 van de wet van 21 no
vember 1969, 1, inzonderheid lid 1, 3, · 
inzonderbeicllid 1, 4, 15, 17 van de wetten 
op de jaarlijkse vakantie der loonarbei
clers, gecoordineerd op 9 maart 1951 , 
.voormelde artikelen 4 en 15 zoals zij 
respectievelijk gewijzigd werden bij arti
kel 9 en artikel 16 van d~ wet van 
28 maart 1964, 1, 2, 39 van bet koninldijk 
besluit van 5 april 1958 tot vaststelling 
van de algemene moclaliteiten van uit
voering van de vvetten betreffende het 
jaarlijkse verlof der loonarbeiders, voor
meld artikel 39 zoals het gewijzigd werd 
bij artikel 10 van J1et koninldijk besluit 
van 15 juni 1964, 2, inzonderheid lid 1 en 
3, 56 van de wet van 12 april 1965 op de 
bescherming van het loon van de werk-
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nemers, 19, inzonderheid § 1, 65 van het 
koninklijk besluit van 28 november 1969 
tot uitvoering van de wet van 27 jm1i 
1969 tot herziening van de besluitwet van 
28 december 1944 betreffende de maat
schappelijke zekerheid der ·arbeiders en 
97 van de Grondwet, 

doonlat, nu h et vaststaat dat verweer
ster, die aan eiser een opzeggingsvergoe
ding gelijk .aan twaalf maanden wedde 
diende te betalen omdat zij op 15 februari 
1965 zonder gegronde reden zijn arbeids
overeenkomst voor beclienden verbroken 
had, het beclrag van de vergoeding dat 
zij hem tijdens het geding uitbetaald 
heeft slechts op grond van zijn wedde 
op het ogenblik van de verbreking bere
kend heeft, het arbeidshof, dat over de 
vordering van eiser uitspraak moest doen 
voor.zover ze strekte tot betaling van een 
bedrag van 20 .000 frank dat, naar hij 
beweerde, hem nog verschuldigd was op 
grond van het feit dat het dubbel vakan
tiegeld eveneens client opgenomen te 
worden in de grondslag tot berekening 
van de opzeggingsvergoecling, verklaart, 
met vernietiging van de beslissing van de 
eerste rechter, dat de vordering dienaan
gaande niet gegrond is, om reden « dat 
het dubbel vakantiegeld niet de tegen
prestatie van de werkgever is voor de 
geleverde arbeid (hetgeen de definitie van 
de bezoldiging is) maar wel een louter 
wettelijk voordeel dat ten laste valt van 
de werkgever om de werknemers in staat 
te stellen beter van h1.m vakantie te ge 
nieten ; dat, wanneer een werknemer al 
dan niet rechtstreeks van zijn werkgevers 
geldsommen ontvangt bij gelegenheid van 
een arbeidsovereenkomst, d eze voordelen 
juridisch niet noodzakelijk een loon uit
maken ; dat onderscheid client gemaakt 
te worden tussen loon en uitkeringen of 
vergoedingen ; dat zo het loon de door de 
werkgever betaalde tegenwaarde is van 
een geleverd werk, de toestand volledig 
anders is voor een uitkering ; dat voor 
die gelijkstelling een wettekst nodig zou 
zijn, zoals clit trouwens onder meer ge
daan is inzake de wettelijke feestdagen, 
het gewaarborgd weekloon, de eerste 
dertig dagen arbeidsongeschiktheid van 
de bedienden; ... dat artikel 19 van het 
koninklijk besluit van 28 november 1969 
bepaalt dat, met afwijking van artikel 2, 
1°, van de wet van 12 april 1965 op de 
bescherming van het loon, het gewoon 
vakantiegeld met loon gelijkgesteld 
wordt ; dat a cont1"a1·io het dubbel 
vakantiegeld, bij toepassing van arti
kel 2, 1o, van voormelde wet, geen 
loon is,, 

tenvijl, ee1·ste ondenleel, het door de 
werkgever aan d e bediende verschuldigd 
dubbel vakantiegeld, dat nauw samen
hangt met de du1.u van de arbeid van 
deze laatste, moet aangezien worden als 
de tegenprestatie van deze arbeid en 
clientengevolge als een loon dat als dus
danig in aanmerlcing komt om het bedrag 
van de opzeggingsvergoeding vast te 
stellen (schending van alle in het middel 
bedoelde wettelijke bepalingen, behalve 
de artikelen 2 van het Burgerlijk Wet
boek, 2 en 56 van de wet van 12 april 
1965 op de bescherming van het loon 
van de werknemers, 19 en 65 van 
het koninklijk besluit van 28 november 
1969 tot uitvoering van de wet van 
27 j1.mi 1969 tot herziening van de besluit
wet van 28 december 1944 betreffende de 
maatschappelijke zekerheid der arbei
ders, en 97 van de Grondwet); 

tweede onde1·deel, h et recht van de 
becliende op jaarlijkse vakantie be
schouwd moet worden als een noodzake
lijk gevolg van het bestaan van de 
arbeidsovereenkomst, zodat het dubbel 
vakantiegeld in elk geval client aangezien 
te worden als een verdienste die krachtens 
de overeenkomst verworven werd en der
halve in aanmerlcing moet genomen wor
den om het beclrag van de opzeggings
vergoecling vast te stellen (schending van 
van de in het middel. bedoelde wettelijke 
bepalingen, behalve de artikelen 2 van 
het Bm'gerlijk Wetboek, 2 en 56 van 
de wet van 12 april 1965 op de bescher
ming van het loon van de werlmemers, 
19 en 65 van het koninklijk besluit 
van 28 noveinber 1969 tot uitvoering 
van de wet van 27 juni 1969 tot her
ziening van d e besluitwet van 28 decem
ber 1944 betreffende de maatschappelijke 
zekerheid van de arbeiders, en 97 van 
de Grondwet); 

denle ondenleel, noch de bepalingen van 
de wet van 12 april 1965 op de bescher
ming van het loon. van de werlmemers 
noch deze van het koninklijk bE)sluit van 
28 november 1969 tot uitvoering van de 
wet van 27 juni 1969 tot herziening van 
de besluitwet van 28 december 1944 
betreffende de maatschappelijke zeker
heid der arbeiders tot gevolg kunnen heb
ben dat het dubbel vakantiegeld uit
gesloten wordt van de elementen clie in 
aaninerking 1noeten genomen worden 0111 

de aan eiser verschuldigde opzeggings 
vergoeding vast te stellen, aangezien ze 
nog niet van kracht waren op 15 februari 
1965 toen zijn recht op de vergoeding 
definitief een aanvang nam en ze van het 
« loon " een bepaling geven waarvan de 
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draagwijdte client beperkt te worden tot 
de specifieke materies van die wet of van 
dat koninklijk besluit, die geen verband 
houden met de toepassing van artikel 20 
van de gecoiirdineercle wetten op het 
becliendencontract (schending van aile 
in het micldel becloelcle wettelij'ke be
palingen) : 

~Tat de eerste twee onderclelen betreft : 

Overwegende dat, naar luid van artikel 
20, lid 2, van de gecoiirclineercle vvetten 
betreffencle het bediendencontract, de 
vergoeding wegens opzegging niet aileen 
de wedden, maar ook de verdiensten ver
worven krachtens de overeenkomst be
heist; 

Overwegende dat, volgens het begin
sel neergelegd in artikel 1135 van het 
Burgerlijk W etboek, de overeenkomsten 
niet aileen verbinden tot hetgeen daarin 
uitdrukkelijk bepaald is, maar ook tot 
aile gevolgen die door de biilijkheid, het 
gebruik of de wet aan de verbintenis, 
volgens de aard ervan, worden toege
kend; 

Overwegende dat de wetten en de 
koninklijke besluiten betreffende de jaar
lijkse vakantie van de werknemers de 
werkgever verplichten de bediende die 
vakantie neemt, benevens het normale 
loon voor· die periode van het jaar, een 
bijkomend vakantiegeld te betalen dat · 
berekend wordt op basis van het loon en 
van de duur van de diensten ; 

Overwegende dat daaruit volgt dat, 
in de zin van voormeld artikel 20, lid 2, 
het bijkomend vakantiegeld dat de werk
gever aan de bediende verschuldigd is 
een krachtens de overeenkmnst verwor
ven verdienste in ; 

Dat deze onderclelen van het middel 
gegrond zijn ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest in zoverre het aan eiser zijn 
rechtsvordering tot betaling van het 
bedrag van 20.000 frank ter ver
effening van zijn opzeggingsvergoe
ding ontzegt ; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de kant 
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing ; 
houdt de kosten aan opdat hierover door 
de feitenrechter wordt beslist; verwijst 
de aldus beperkte zaak naar het Arbeids
hof te Luik. 

22 mei 1974.- 3e kamer.- Vom·zitte1·, 
de H Polet raadsheer waarnemend voor
zitter. - VeTslaggeve1·, de H. Busin. -

Gelijklttidende conclusie, de H. Velu, 
advocaat-generaal. - Pleitm·s, de HH. 
Faures en Ansiaux. 

Tweede zaak. 

(VERENIGING ZONDER WINSTBEJAG 
« SECRETARIAT DES CLASSES JVIOYENNES 
DU HAINAUT », T. WACHEL.) 

ARREST (ve?·taling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 2 april 1973 gewezen door het 
Arbeidshof te Brussel ; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr 
ding van de artikelen 1134, 1135 van het 
Burgerlijk "\iVetboek, 20 'van de wetten 
betreffende het bediendencontract, ge
coiirdineerd bij het koninklijk besluit van 
20 juli 1955, welk artikel 20 gewijzigd is 
bij artikel 49 van de wet van 21 novem
ber 1969, 1, 3, 9 en 13 van de wetten 
betreffende de jaarlijkse vakantie van de 
werlmemers, gecoiirdineerd bij het ko
ninklijk besluit van 28 juni 1971 , 1, 2, 
en 38 van het koninklijk besluit van 
30 maart 1967 tot bepaling van de alge- · 
mene uitvoeringsmodaliteiten van de 
wetten betreffende de jaarlijkse vakantie 
der loonarbeiders, welk artikel 1 gewij
zigd is bij artikel 1 van het koninklijk 
besluit van 5 augustus 1971 en welk 
artikel 38 gewijzigd is bij artikel 31 van 
het koninklijk besluit van 2 april 1970, 
2 van de wet van 12 april 1965 betreffen
de de bescherming van het loon van. de 
werknemers, 19, inzonderheid § 1, 2o, en 
65 van het koninklijk besluit van 28 no
vember 1969 tot uitvoering van de wet 
van 27 jl.mi 1969 tot herziening van de 
besluitwet van 28 december 1944 betref
fende de maatschappelijke zekerheid der 
arbeiders, 

dom·dat het arrest, met bevestiging van. 
het beroepen vonnis, eiseres veroordeelt 
tot betaling aan verweerster van een 
aanvuilende opzeggingsvergoeding van 
16.399,50 frank door het dubbel v.akantie
geld te voegen bij het loon waarop de 
vergoeding berekend wordt, alsmede van 
een bijkomende vergoeding van. 8.707,50 
frank die overeenstemt met het dubbel 
vakantiegeld dat het voegt bij het loon 
dat tot basis had gediend voor de 
berekening van de ·opzeggingsvergoeding 
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die reeds aan verweerster werd betaalcl 
bij haar ontslag, op grand dat, volgens 
artikel 20 van de wetten betreffende het 
becliendencontract, de vergoecling wegens 
opzegging, benevens de wedden, ook de 
vercliensten verworven krachtens de 
overeenkomst behelst ; dat men zich, 
door een arbeidsovereenkomst voor be
clienden aan te gaan, niet aileen akkoord 
verklaar t m et haar uitclrukkelijke be
dingen maar ook met aile wettelijke 
bepalingen die er wegens de aard van 
die overeenkon"lst dee! van uitmaken, en 
inzonderheid die welke verdiensten toe
kennen zoals het gewoon en het dubbel 
vakantiegeld ; dat clit contractuele ver 
diensten zijn ; dat een dergelijke oplos
sing er geenszins op neerkomt te be
schouwen dat verdiensten zoals de kinder
bijslagen, het ziekengeld en d e werkloos
heidsuitkeringen, krachtens de overeen
kon"lst verworven zijn, aangezien er tus
sen de werkgever en de bediende geen 
enkel rechtsverband bestaat met betrek
king tot het verschuldigd zijn van deze 
uitkeringen en vergoedingen, en dat, nu 
de werkgever ze aan de becliende niet · 
verschuldigd is, ze niet in aanmerking 
mogen genomen worden bij de bereke 
ning van de opzeggingsvergoeding clie 
de werkgever moet betalen, 

te1·wijl het dubbel vakantiegeld van 
de becliende geen tegenprestatie is voor 
het geleverde werk maar een uitkering 
die aan de werkgever is opgelegd door 
de wet of, bij wijze van overgang, door 
een coilectieve overeenkomst die alge
meen verbindend verklaard is bij konink
lijk besluit, teneinde de becliende in staat 
te steilen beter van zijn vakantie te ge
nieten; het, voor de toepassing van arti
kel_ 20 van de gecoordineercle wetten 
betreffende het becliendencontract, niet 
mag beschouwd worden als " een ver
dienste krachtens de overeenkomst ver
worven " ; deze' bepaling met d e w.oorden 
" verdiensten vei·worven krachtens de 
overeenkomst " doelt op aile elementen 
van het loon die contractueel vastgesteld 
zijn (schending van de artikelen 20 van 
de wetten betreffende het bedienden
contract, gecoorclineerd bij het koninklijk 
besluit van 20 juli 1955, 1134 en 1135 
van bet Burgerlijk Wetboek); het dubbel 
vakantiegeld van de bediende geen ele 
ment is dat de contracterende partij en in 
hun overeenkomst h ebben opgenomen 
en een verdienste is die geen dee! uit
maakt van de overeenkomst en gegrond 
is op de wetten en reglementen betref
fende de jaarlijkse vakantie der werk
nemers (schencling van dezelfde bepa-

lingen en van de artikelen 1, 3, 9 en 13 
van d e wetten betreffende de jaarlijkse 
vakantie van de werlmemers, gecoordi
neerd bij het koninklijk besluit van 
28 jcmi 1971, 1, 2 en 38 van het koninldijk 
besluit van 30 maart 1967, welke arti: 
kelen 1 en 38 respectievelijk gewijzigd 
zijn bij artikel 1 van het koninklijk 
besluit van 5 augustus 1971 en artikel 31 
van het koninldijk besluit van 2 april 
1970); tenslotte geen enkele wets- of 
reglementsbepaling het clubbel vakantie
geld van een bediende met" loon "gelijk
stelt (schending van de artikelen 2 van de 
wet van 12 april 1965, 19, inzonclerheid 
§ 1, 2°, en 65 van het koninldijk besluit 
van 28 november 1969): 

Overwegencle dat, naar luid van artikel 
20, lid 2, van d e gecoordineerde wetten 
betreffende het becliendencontract, de 
vergoedi:ng wegens opzegging niet aileen 
de weclden, maar ook de verdiensten ver
worven krachtens de overeenkomst be
heist; 

Overwegende dat, volgens het beginsel 
neergelegd in · artikel 1135 van het 
Burgerlijk Wetboek, de overeenkomsten 
niet aileen verbinden tot hetgeen daarin 
uitdrukkelijk bepaald is, maar ook tot 
aile gevolgen die door de billijld"leid, het 
gebruik of de wet aan de verbintenis, 
volgens de aard ervan, worden toege
kend; 

Overwegende dat de wetten en de 
koni.nldijke besluiten betreffende de jaar
lijkse vakantie van de werlmemers de 
werkgever verplichten de bediende die 
vakantie neemt, benevens h et normale 
loon voor die p eriode van het jaar, een 
bijkomend vakantiegeld te betalen dat 
berekend is op basis van. het loon en van 
de duur van de diensten ; 

Overwegende dat daaruit volgt dat, 
in de zin van voormelcl artikel 20, lid 2, 
het bijkomend vakantiegeld dat de werk
gever aan de bediencle verschulcligd is 
een krachtens de overeenkomst verwor
ven verdienste is ; 

Dat het middel naar recht faalt ; 

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

22 mei 1974. - 3e kamer.- Voo?·zitte?·, 
de H. Polet, raadsheer waarnemend voor
zitter. - Ve?·slaggeve?·, de H. Busin, -
Gelijkluidende conclusie, de H. Velu, 
advocaat-generaal. - Pleite1·, de H. Faily. 
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3e KAMER . - 22 m ei 1974. 

1° RUWELIJKSCONTRACT.- WET
TELIJKE GEMEENSCHAP. - TERMIJNEN 
VAN HET RUST- OF INVALIDITEITSPEN
SIOEN VAN EEN MIJNWERKER.- VAL
LEN IN DE GEMEENSCHAP. 

2o SOCIALE ZEKERREID. - RusT
EN OVERLEVINGSPENSIOEN. - MIJN
WERKERS. KONINKLIJK BESLUIT 
VAN 28 li'IEI 1958, ARTIKEL 14, 
GEWIJZIGD BIJ ARTIKEL 2 VAN HET 
KONINKLIJK BESLUIT VAN 31 JULI 1967. 
- GEDEELTE VAN RET RUST- OF INVALI
DITEITSPENSIOEN WAAROP DE FEITE
LIJK GESCHEIDEN ECHTGENOTE RECHT 
HEEFT. - TERlVIIJNEN VALLEN IN DE 
GEM.EENSCHAP. 

?0 RUWELIJKSCONTRACT. - WET
TELIJKE GEMEENSCHAP. - FEITELIJK 
GESCHEIDEN ECHTGENOTEN DIE ELK 
TEN ONRECHTE TERMIJNEN VAN EEN 
RUST- OF INVALIDITEITSPENSIOEN VOOR 
li'IIJNWERKERS ONTVANGEN. - VER
PLICHTE TERUGGAVE TEN LASTE VAN DE 
GEiVIEENSCHAP. 

4o SOCIALE ZEKERREID . . - RusT
EN OVERLEVINGSPENSIOEN. - MIJN-
WERKERS. KONINKLIJK BESLUIT 
VAN 28 MEl 1958, ARTIKEL 14, 
GEWIJZIGD BIJ ARTIKEL . 2 VAN HET 
KONINKLIJK BESLUITVAN 31 JULI 1967. 
- F EITELIJK GESCHEIDEN ECHTGENO
TEN DIE ELK TEN ONRECHTE DE TER~HJ
NEN VAN HET RUST- OF INVALIDITEITS
PENSIOEN ONTVANGEN. - VVETTELIJKE 
GEM.EENSCHAP. - VERPLICHTE TERUG 
GA VE TEN LASTE VAN DE GEMEENSCHAP. 

.5o TERUGVORDERING 
ONVERSCRULDIGD 

VAN RET 
BETAALDE. 

- VVETTELIJKE GE~1EENSCHAP.- FEI
TELIJK GESCHEIDEN ECHTGENOTEN DIE 
ELK TEN ONRECHTE DE TERiVIIJNEN VAN 
EEN RUST- OF INVALIDITEITSPENSIOEN 
VOOR lVIIJNVVERKERS ONTV ANGEN. -
VERPLICHTE TERUGGA VE TEN LASTE 
VAN DE GEl\1EENSCHAP. 

l o en 2° Hoewel in een wettelijke gemeen
schaJJ het ntst- of invaliditeitspensioen 
van een mijnwe1·lce1· hem eigen is, vallen 
nochtans in de gemeenschap de tennijnen 
van dit pensioen wam·van een gedeelte, 
in geval van feitelijlce scheiding, 1·echt
st1·eeks do01· de V1'mtw lean wonlen ont
vangen. (Art. 1401 B.\'V. ; a rt. 14. k.b. 
van 28 m ei 1958 tot vaststelling van 
h et statuutvanhet Nationaal Pensioen-

fonds voor mijnwerkers inzake inrich
ting van de rust- en weduwenpensioen 
regeling, gewijzigd bij art. 2 k.b. van 
31 juli 1967.) 

3°, 4° en 5° 1'Vannee1· in een wettelijlce 
gemeenschap elk de1· feitelijlc gescheiden 
echtgenoten ten on1·echte te1·mijnen van 
een ntst- of invaliditeitspensioen voo1· 
mijnwe1·ke1·s heeft ontvangen, vallen deze 
te1·mijnen in de gemeenschap ; deze 
is bij gevolg ve1·plicht ze tentg te betalen, 
ongeacht de venleling m·van tussen 
de echtgenoten. (Artt. 1376, 1401, 
1409 en 1419 B.W. ; art. 14 k.b. van 
28 mei 1958 tot vaststelling van het 
statuut van het Nationaal P ensioen
fonds voor mijnwerkers inzake inrich
ting van de rust- en weduwenpensioen
r egeling, gewijzigd bij artikel 2 k.b. 
van 31 jul i 1967.) 

{NATIONAAL PENSIOENFONDS VOOR 
iVIIJNWERKERS, T. LISENS.) 

ARREST (ve1·taling). 

RET ROF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 18 september 1972 door het 
Arbeidshof te Luik gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 36, gewijzigd bij 
artikel 1 van het koninklijk besluit van 
31 juli 1964, 36bis, gewijzigd bij artikel 2 
van het koninklijk besluit van 31 ju li 
1964, en 37, gewijzigd bij de artikelen 4 
van de wet van 6 maart 1952 en 1 van 
h et koninklijk besluit van 16 maa,rt 1961, 
van de besluitwet van 25 februari 1947 
tot samenvoeging en wijzig'ing van de 
wett en betreffende het pensioenstelsel 
voor de rnijnwerkers, van de artikelen 13, 
gewij zigd bij de artikelen 4 van · het 
koninklijk besluit van 27 april 1959, 
4 van het koninklijk besluit van 4 april 
1962 en 1 van h et koninklijk besluit 
van 23 april 1969, 14, gewijzigd bij 
artikel 2 van h et km}inklijk besluit 
van 31 juli 1967, van het konin ldijk 
b esluit van 28 m ei 1958 tot vaststelling 
van het statuut van het Nationaal Pen
sioenfonds voor mijnwerkers inzake in
richting van d e rust- en weduwen 
p ensioenregeling,- van artikel 21, ge
wij zigd bij de artikelen 15 van de wet 
va,n 5 jtmi 1970 en 7 van de wet van 
27 juli 1971, van de wet van 13 j1.mi 1966 
betreffende de rust- en overlevingspen
s ioenen voor arbeiders, beclienden, zee
varenden onder Belgische vlag, mijn -
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werkers en vrijwillig verzekerden, van. 
artikel 1410, inzonderheid § 4, van het 
Gerechtelijk Wetboek, gewijzigd bij 
de artikelen 37 van de wet van 9 jtmi 1970 
en 9 van de wet van 12 mei 1971, van de 
artikelen 1235, 1376, 1377, 1393, 1400, 
1401, inzonderheid 2°, 1409, inzonder
heid 2o, 1419, 1420 en 1431 van het 
Burgerlijk vVetboek en 97 van de Grand
wet, 

cloo1·dat het bestreden arrest, met be
vestiging van de beslissing van. de eerste 
rechter, beslist dat eiser van verweerder 
slechts de twee derden kan teruginnen 
van h et invaliditeitspensioen als gehuwd 
n:mn dat hem tussen de 1ste januari 
1970 en d e 1ste april 1971 ten onrechte 
was betaald, en hem dientengevolge 
veroordeelt tot terugbetaling van aile 
bedragen bij het Fonds voor de beroeps
ziekten die d eze twee derden te boven 
gaan, op groncl dat een derde van. het 
perisioen dat verweerder wegens zijn 
loopbaan. a ls mijnwerker heeft verkregen 
gedurende de bedoelde periode aan. zijn 
echtgenote vverd betaald overeenkomstig 
artikel 14, § 3, A, van het koninldijk 
besluit van 28 mei 1958 tot vaststelling 
van het statuut van het Nationaal Pen
sioenfonds voor rnijnwerkers mzake i.n
richting van de rust- en wecluwenpen
sioenregeling, gewijzigd bij artikel 2 van 
h et koninldijk besluit van 31 juli. 1967, 
dat bepaalt dat de feitelijk gescheiden 
echtgenote een dercle bekomt van. het p en
sioen als gehuwd man dat aan haar man 
in de regeli.ng voor rnijnwerkers toegekencl 
is, dat clit recht een persoohlijk recht van 
de echtgenote is , voortvloeit uit artikel14 
van het koninklijk besluit van 28 mei 
1958 en verschilt en los staat van de 
alimentatieverplichting tussen echtge
noten, dat de verplichtiri.g tot terugbeta
ling van. h et niet verschuldigde litigieuze 
bedrag, der·halve, eveneens een eigen en 
persoonlijke verplichting van de echtge
note is, noch op de gemeenschap noch op 
de man persoonlijk rust, en een persoon
lijke schulcl van de echtgenote en een last 
van haar persoonlijke passiva uitmaakt, 
en dat eiser het ten onrechte aan. de 
echtgenote betaalde beclrag overeen
komstig de artikelen 1409 en volgende 
van. het Gerechtelijk 'Vetboek lTJ.Oet 
terugwinnen, 

tenvijl het recht op bet invaliditeits
p ensioen als gehuwd man in de wettelijke 
pensioenregeling voor mijnwerkers een 
eigen en persoonlijk recht van de man is 
en het recht dat aan de feitelijk van h aar 
man gescheiden levencle echtgenote is 
toegekend om voor haar betaling van eer'l. 

gedeelte van dat pensioen te bekomen 
slechts betreldcing h eeft op de termijnen 
van dat pensioen en haar geen wettelijlm 
titel verleent op een eigen pensioen dat 
verschilt en los staat van het pensioen 
dat aan haar man is toegekend wegens 
zijn loopbaan als mijnwerker en waarvan 
hij wettelijk alleen de titularis is (schen
ding van genoemde artikelen 36, 36bis, 
en 37 van de besluitwet van 25 februari 
1947 tot samenvoeging en wijziging van 
de wetten betreffende het pensioenstelsel 
voor de rnijnwerkers, 13 en 14 van het 
koninldijk besluit van 28 mei 1958 tot 
vaststelling van het statuut van het 
N ationaal Pensioenfonds voor mijnwer
kers inzake inrichting van de rust- en 
weduwenpensioenregeling, gewijzigd bij 
bet koninklijk besluit van 31 juli 1967, 
en 21 van de wet van 13 jtmi 1966. 
betreffende de rust- en overlevings
pensioenen voor arbeiders, bedienden, 
zeevarenden onder Belgische vlag, mijn
werkers en vrijwillig verzekerden) ; 

te1·wijl, wanneer de echtgenoten onder 
het stelsel van de wettelijke gemeenschap 
gehuwd zijn, zoals clit, volgens de niet 
betwiste bewering van eiser, h et geval 
is met verweerder en zijn echtgenote, de· 
t ermijnen van het invaliditeitspensioen 
als gehuwd man dat aan de echtgenoot is. 
toegekencl wegens zijn loopbaan als. 
mijnwerker in de gemeenschap vallen ; 
het recht van d e feitelijk gescheiden 
echtgenote om voor haar betaling van 
een derde van die termijnen te bekomen 
aan deze laatste htm karakter van in
kmnsten van de gmneenschap niet ont
neen:lt, zodat, ingeval ·het pensioen ten 
onrechte is b etaald, de verplichting tot 
terugbetaling van de echtgenote, die
wettelijk een derde van die termijnen. 
mocht ontvangen, niet een strikt per
soonlijke schuld van de echtgenote is doch. 
een schuld die de· gen1eenschap en de man 
persoonlijk verbindt overeenkomstig de· 
artikelen 1401, 2°, 1409, 2o, 1419, 1420· 
en 1431 van h et Bui·gerlijk Wetboek 
(schending van genoemde artikelen en 
van d e artikelen 1235, 1376, 1377, 1393 
en 1400 van het Burgerlijk -wetboek); 

en tenvijl eiser in elk geval wettelijk 
gerechtigd is, het niet verschuldigde· 
litigieuze bedrag door inhouclingen op 
de vergoedingen, met terugwerking tot 
1 januari 1970 aan verweerder toegekend 
door het Fonds voor de beroepsziektP.n, 
terug te vorderen op de wijze zoals. 
bepaalcl in artikel 21 van genoemde wet 
van 13 juni 1966 en in artikel 1410, § 4, 
van het Gerechtelijk Wetboek en het 
bestreden arrest, door o1n de vel'lnelde· 
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redenen anders te beslissen, deze laatste 
bepalingen en de overige voornoemde 
wetsbepalingen heeft geschonden : 

Wat de eerste twee onderdelen betreft: 

Overwegende dat het invalicliteits
pensioen van een mijnwerker hem eigen 
is ; clat de scheiding van tafel en bed of 
de feitelijke scheiding van de echtgenoten 
aan de vrouw geen ander recht verleent 
dan dat zij een gedeelte van de t ermijnen 
van dit pensioen rechtstreeks kan ont 
vangen; 

Overwegen.de dat, zo in het stelsel van 
de wettelijke gemeenschap het pensioen 
weliswaar eige:,"l blijft, zulks niet het geval 
is met de t ermijnen ; 

Dat hieruit volgt dat de gemeenschap 
die, zolang ze duurt, h et genot van die 
term:ijne::J. heeft, verplicht is ze terug te 
betalen wanneer de gemeenschap ze ten 
onrechte heeft ontvangen, ongeacht de 
verdeling ervan tussen de echtgenoten ; 

Dat, derhalve, door te beslissen dat 
eiser van verweerder slechts de twee 
derden van de ·ten · onrechte ontvangen 
maandelijkse bedragen van zijn invali
diteitspensioen kon teruginnen, daar het 
overige derde een persoonlijke schuld 
van zijn feitelijk gescheiden. echtgenote 
vormde, het arrest de in de eerste twee 
onderdelen van het middel vermelde 
wetsbepalingen schendt; 

Dat deze onderdelen van het middel 
gegrond zijn ; 

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

22 mei 1974.- 3e kamer.- Voo1·zittm·, 
de H. P9let, raadsheer waarnemend voor
zitter. - Ve1·slaggeveT, de H. Busin. -
Gelijkluidende conchtsie, d e H. Velu, 
advocaat-generaal. - Pleite1·, de H . De 
Bruyn. 

Bu;REAU VOOR RECHTSBIJSTAND. 

24 mei 1974. 

RECHTSBIJSTAND. - STRAFZAKEN. 
CASSATIEGEDING. VERZOEK-

SCHRIFT VAN DE BEKLAAGDE DIE 
VRAAGT DAT EEN ADVOCAAT BIJ RET 
HOF ZOU WORDEN AANGEWEZEN TEN 
EINDE EEN MEli'[ORIE TOT STAVING VAN 
ZIJN CASSATIEBEROEP NEER TE LEGGEN. 
- NIET-ONTVANKELIJKHEID. 

Dam· de beklaaJde, die zich in cassatie heejt 
voo1·zien, de mogelijlcheid heeft om 
een memo1·ie tot staving van zijn cassatie
be1'0eJJ nee1· te leggen, kan hij te dien 
einde geen kosteloze tussenkomst van een 
aclvocaat bij het H of bekomen ( 1). 

(ACKEIN.) 

BESLISSING. 

RET BUREAU; - Gelet op het hier 
aangehecht verzoekschrift ; 

Gelet op de bepalingen van de artike
len 664 tot 699 van het Gerechtelijk 
vVetboek; 

Overwegende dat de aanvraag niet 
ontvankelijk is, daar de aanvrager, be
klaagde, zonder bijstand van een advo
caat bij het Hof, een memorie tot staving 
van zijn cassatieberoep kan voorleggen ; 

Om die redenen, verwerpt het ver
zoekschrift. 

24 mei 1974. - Bureau voor rechts
bijstand. - VooTzittm·, de H. Gerniers . 
- Gelijlcluidende conclusie, de H. Krings, 
advocaat-generaal. - Ple•ite1·, de H. 
Moeykens (van de balie te Brugge). 

1 e KAMER. - 24 mei 197 4. 

10 OVEREENKOMST.- GEEN OF GE 
BnEKKIGE TOESTEll'[lVIING.- DWALING. 

(1) Bur. rechtsbijstand, 23 maart 1972 
(An·. cass., 1972, biz. 702). 

1 
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Dw ALIJ.W TEN GEVOLGE VAN BE
DROG VAN DE TEGENPARTIJ.- BEGRIP. 

20 OVEREENKOMST. GEEN OF 
GEBREKKIGE TOESTEMMING. - BEDROG. 
- KUNSTGREPEN DIE TOT DOEL REB
BEN GEHAD DE P ARTIJEN ERTOE TE 
BRENGEN DE OVEREENKOMST TE SLUI 
TEN. BESTANDDELEN VAN HET 

BEDROG. 

30 OVEREENKOMST. GEEN OF 
GEBREKKIGE TOESTEM~ITN'G. -BEDROQ. 
- KUNSTGREPEN DIE TOT DOEL REB
BEN GEHAD DE P ARTIJEN ERTOE TE 
BRENGEN DE OVEREENKOMST TE SLUI 
TEN. ___:___ FEITELIJKE EN DERHALVE 
SOEVEREINE BEOORDELING. 

4o SOEVEREINE BEOORDELING 
DOOR DE FEITENRECHTER. -
0VEREENKOMST.- GEEN OF GEBREK~ 
KIGE TOESTE~1lVIING. - BEDROG. -
KUNSTGREPEN DIE TOT DOEL HEBBEN 
GEHAD DE PARTIJEN ERTOE TE BREN
GEN DE OVEREENKOMST TE SLUITEN.
FEITELIJKE EN DERHALVE SOEVEREINE 

BEOORDELING. 

5° TUSSENKOMST. - BURGERLIJKE 
ZAKEN. - CASSATIEGEDING. - EIS TOT 
BINDENDVERKLARING VAN HET ARREST 
DOOR DE ElSER TOT CASSATIE INGE
STELD. - VERWERPING VAN· HET CAS 
SATIEBERO,EP. - EIS ZONDER BELANG. 

l 0 De chmling van een ]](t?'t~j ten gevolge 
van het beclrog van cle tegen7Ja1·tij is niet 
cle clwaling in de zin van m·tilcel 1110 
van het Btwge?'lijlc fVetboelc ; zelfs 
bttiten het geval van clit artilcel lean clie 
clwaling in aanme1·lcing · lcomen om cle 
geldigheicl van de toestemming te beoo?'
clelen (1) . . (Artt. 1109 en 1110 B.W.) 

2° Ktmstg1·epen cloo1· een JJa?'tij bij het 
slttiten van een ove1·eenlcomst gebezigd 
leve1·en bed1·og op, indien de bedoeling 
m·van was cle a.ncle1·e pa1·tij e1·toe te 
b1·engen de ove1·eenlcomst ancle1·s te 
slttiten clan clat zij dit zou geclaan heb
ben (2). (Art. 1116 B.W.) 

3° en 4° De jeiten1·echte1' stelt in feite en 

(1) DE PAGE, 'l'>·aite, cl. I, nrs. 46bis en 48; 
VAN GERVEN, Beg·inselen vctn Belgisch 1Jrivaat-
1'echt, a lgemeen dee!, biz. 314; CARBONNIER, 
verz. Themis, Droit civil, d. IV, Les obl-iga
tions, biz. 73; MARTY en RAYNAUD, D1·oit 
civil, d. II, bel. 1, Les obl·igations, m·. 133 ; 
JuLLIOT DE LA MoRANDIJ~RE, Precis de droit 
civ·il, Dalloz, d. II, 2de uitg., nr. 336, blz. 177 ; 
' ;VEILL, D1·oit civil , Obligations, nr. 180, 

de1·halve soeve1·ein het bestaan vast van 
het becl?·og en van cle hanclelingen wellce 
becl1·og opleve1·en, alsmede van de invloecl 
van deze hanclelingen op cle wil van cle 
]Je?'soon wiens toestemming ongelclig 
was (3) . 

5° De ve1·we1·ping van het cassatiebe1·oep 
ontneemt alle belang aan cle eis tot 
binclenclvm·lcla1·ing van het an·est, wellce 
cle eise1· in cassatie heejt ingesteld ( 4). 

(COOPERATIEVE VENNOOTSCHAP « AJ,LTAN
CE COMMERCIALE INDUSTRIELLE FINAN
GIERE », T. DR ... , D ... , PAUWl~LS EN 
LAGAE.) 

ARREST . . 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 5 jtmi 1972 door het Hof Vall 

beroep te Brussel gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding va.n de artikelen llOS, 1109, 1ll0, 
lll6 en ll17 van h et Burgerlijk vVet
boek en 97 van de Gronclwet, 

doonlat het arrest de tussen partijen 
gesloten overeenkomsten, « te weten de· 
verklaring van 17 maart 1974 waarbij 
de echtelieden D... zich verbonden 
de gelden voortkomend van de hypo
thecaire lening te storten in de samen
werkende vennootschap Acifina, waar
door zij als vennoot een ](lning ont
vingen van, de samenwerkende vennoot
schap Acifina en leencontract en overeen
komst n r . ll94 reeks F /B », nietig ver
klaart en dienvolgens voor recht zegt dat 
eiseres aan voormelde echtelieden de 
som van 342.060 frank vers~huldigd is 
en ze reeds tot een provisionele betaling 
van 340.000 frank veroordeelt, on1 de 
r edenen dat « het inge·wikkeld karakter 
Vall de door Acifina op touw gezette 
gebonden verrichting het aan eenvou-· 
dige mensen zoals de echtelieden D ... 
en zelfs aan meer ontwikkelde mensen,. 
niet mogelijk maakte, zonder bijzondere 
voorlichting en studie , de juiste draa.g
w:ijdte en de financiele gevolgen ervan te· 

blz. 194; STARCK, D1'0it ci:vil, Obligations,. 
nr. 1324, biz. 416, en m·s. 1372-1375, blz. 428-· 
429. 

(2) Raaclpl. cass., 6 mei 1971 (A>'?'. cass., 
1971, blz. 881). 

(3) Cass., 15 februari 1906 (Bttll. en PAsru.,. 
1906, r, 132); 23 december 1926 (ibicl., 1927,. 
I, 113). 

(4) Cass., 18 april 1974, sttp>·a, blz. 884 .. 
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beseffen; dat de echtelieden D .. . over 
de toedracht van d e alden, die htm 
door Acifu<a ter ondertekening warden 
voorgelegd, niet ingelicht werden en zij 
niet in de mogelijkheid warden gesteld 
d eze vooraf te bestuderen ; dat Acifina 
tijderis de voorafgaande onderhandeling 
met de echtelieden D ... d e gewich tigste 
e lem enten van het systeem dat zij toepas 
t e verzweeg ; dat zij onder meer n a liet 
aan de echtelieden D ... duidelijk uit te 
leggen dat de deelbewijzen van Acifina 
aan waardeschom.melin gen onderhevig 
waren en dat de inschrijvers h et risico lie
p en een aanzienlijke waardevermindering 
ervan te ondergaan tengevolge van wan
beh eer, ongtmstige economische omstan
d igh ed en, fa illissem enten, enz .. . ; dat zij 
eveneens verwaarloosde h ell attent te 
m a k en op h et feit clat deze d eelbewijzen, 
luidens de statuten van d e samenwerken
de vennootschap, niet aan derclen konden 
overgedragen worden cloch enkel aan me
devennoten mits toestemming van de 
raad van beheer, en dat d e vennqten , b ij 
ontslag, enkel aanspraak konden maken 
op htm aancleel zoals ·dit zou b lijken uit de 
balans van h et maatschappelijk jaar 
van het ontslag, zonder aanspraak te 
knm1en m ak en op enig cleel van de reser
ves of van het prov isiefonds , zodat de 
kans tot overclrach t miniem was en de 
h oop om een b ehoorlijke prij s te be
komen uiterst beperkt ; clat Ac ifina 
aan D ... , die h aar enkel een gewone 

' lening van 600.000 frank had aange
vraagd, op 24 febrnari 1964 schreef dat 
zijn « leningsaan vraag » aan gen omen 
werd en clat « de akte » bin:n en een clrietal 
weken zou verleclen worden ; dat zij hem 
op 12 maart 1964 mecledeelde clat zijn 
« leningsakte » op 17 rnaart 1964 zou 
doorgaan en h em vroeg op die clag om 
14 um' op h aar blll'eel aanwezig te zijn ; 
dat zij a lsdaa de akten sub l en 2, 
waarvan voorclien nooit gewag gemaak t 
was, aan d e echtelieclen D ... liet onder
tekenen, d och niet overhandigde ; dat z ij 
wel wist dat cl~ echtelied en D ... de clraag
w ijdte van de verrichtingen, wegens htm 
omslachtig k arakter en het gebrek aan 
uitleg, niet zouden begrijpen en d e on
verwacht voorgelegcle a lden b linclelings 
zouclen onclertekenen in de waan verke
rencle dat zulks onontbeerlijk was om de 
beoogde lening te bekomen ; dat Pauwels 
de echtelieden D ... , d aclelijk na d e onder
t ek ening van de alden sub l en· 2, van de 
burelen van Acifina naar het kantoor 
van de notaris vergezelde, voor wie de 
authentieke alden sub 3 en 4 verleden 
warden ; dat Acifina door h aar be
drieglijke kunstgrepen tot h et resultaat 

kwam dat d e echtelieden D .. . een sdeels 
leningen ten bedr·age van 625.000 frank 
t egenover d e consorten Verdoodt en de 
Hypotheek- en Kapita lisa tiemaatschap
pij aangingen, waarvan zij echter het 
bedrag aan A,cifina moesten overmaken 
hoewel zij t egenover de uitlen ers vol
k omen verbonclen bleven zowel wat 
kap.itaal a ls wat intresten betreft, en 
anclercleels een lening van 513.000 frank 
aangingen b ij Acifina, terwij l cleze laatste 
zich enkel tegenover h en verbond het 
bij haar ontleend k apitaal te bezorg:en, 
de intresten op d e notariele leningen 
sub l te betalen , gebeurlijk de ver
lenging dezer leningen op haar kosten 
te bewerkstelligen, D .. . a ls vennoot t e 
aanvaarden en h em 575 cleelbewijzen 
van Acifina t oe te kennen van een nomi
nale waarcle van 1.000 frank elk, doch 
waarvan de v erzilvering uitermate alea
toir was; datin die omstandigheden moet 
besloten worden da t d e toest emming van 
de echtelieden Droogmans bij het aan
gaan v an d e akten sub l en 2 enkel door 
bedrog vanwege Acifi.TJ.a werd v erkregen 
en ingevolge dwaling werd gegeven ; dat 
de nietigverklaring van gezegcle verbin 
tenissen zich clan o:>k opclringt ; clat de 
omstandigheicl clat de ech telieclen D ... 
niet cladelijk bedrog ea dwaling inriepen 
en verschillende m aanclelijkse afkortin
gen b etaalden clit besluit niet ontzenuwt, 
gelet op het inge>vikkelcl karakter v an de· 
voor hen moeilijk te begrijpen en niet 
uitgelegcle verrichtingen en op het feit 
dat zij lan ge tijcl gerustgestelcl werclen 
door de betalingen die zij bekwamen en 
door de betalingen van de intrest en die 
voor h en aan de uitleners warden ver
richt », 

tenvijl l 0 h et arrest a ls zogezegde 
elem enten van dwaling bij de eerste en 
tweede verweerders en van bedrog van
wage eiseres loutere veronderstellingen 
van algemene aard vermeldt, zoals de 
m ogelijkheid van wanbeheer bij eiseres, 
van ongunstige economisch e omstandig
h eden, van faillissementen, van onvoor
delige b alansen, waardoor de cleelbewij
zen van eiseres een aanzienlijke minder
waarde konden ondergaan ; dergelijke 
a lgemeenh eclen, die ten aanzien van alle 
overeenkmnsten km<nen aangevoerd wor
den, geenszins d e zelfstandigheid van de 
zaak betreffen ; d e zogezegde verzwij ging 
van d ergelijke a lgemeenheclen evenmin 
vanwege eiseres lumstgrepen uitmaakt 
zonder welke de eerste en tweede ver
weerders d e overeenkomsten niet zouden 
gesloten hebben (schending van d e 
artik elen llOS, ll09 , lllO, lll6 en 
lll7 van h et Burgerlijk W etboek) ; 
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2° bet feit dat de eerste en tweede ver
weerders " bli:ndelings » de beide akten 
van 17 maart 1964 in de burelen van 
Acifi:na zoude:n getekend hebben gee:ns 
zins enig element van dwali:ng bij hen 
u.:itmaakt en evenmin enig bedrog van. 
wege eiseres oplevert ; dat deze houding 
van de eerste en tweede verweerders 
integendeel aantoont dat htm dwaling 
onverschoonbaar is en tot geen nietig
h eicl kan leiden (schencling van de arti
kelen llOS, ll09 , 1110, 1ll6 en 1117 van 
h et Btugerlijk "\Vetboek); 3° het tegen
strijdig is enerzijds dwaling en bech·og 
in aa:nmerking te nemen omdat eenvou
clige mensen als de eerste ell. tweede ver 
weerders en :>:elfs meer ontwikkelde men
sen de clraagwijdte van de hen door de 
overeenkomst van 17 maart 19 (34 opge
legde verbintenisse:n niet zonder verdere 
bijzondere stuclie en voorlichting zouclen 
begrijpen, anderzijcls vast te stellen dat 
de eerste en tweede verweerders de hen 
voor,gelegde overeenkomsten blindelings 
e::J zonder ze te lezen onclertekenden, mn 
uiteindelijk te besluiten dat zij maanden 
lang hun verplichtingen bleven uit
voeren zonder dwaling en beclrog in te 
roepen en zulks geen bevestiging van de 
nietigheid zou zijn (schencling van aile 
ingeroepen wetsbepalingen) : 

W at het eerste onderdeel betreft 

Overwegende clat het arrest, op grand 
van de in het middel aangehaalde feite
lijke omstandigheclen, beslist dat de 
toestemming van de eerste twee ver
weerders bij het aangaan van de akten · 
sub 1 en 2 enkel door beclrog vanwege 
eiseres wercl verkregen en ·ingevolge 
dwaling werd gegeven, en dat de nietig
h eid van die alden zich clan ook opch·ingt ; 

Overwegende clat het arrest aldus ¢i.e 
nietigheicl van becloelde akten op het 
bedrog vanwege eiser es stetmt en de 
dwaling enkel a ls gevolg van clit beclrog 
in aanmerking neemt ; 

Overwegende clat de door het beclrog 
van de tegenpartij veroorzaakte dwaling 
niet de dwaling is bedoeld in artikel Ill 0 
van het Burgerlijk "\~T etboek ; 

Overwegende clerhalve, wat de clwali:ng 
b etreft, clat het onclerdeel op een ver
keerde lezing van het arrest stetmt en 
dienaangaande feitelijke grondslag mist; 

Overwegencle, wat h et beclrog aangaat, 
dat het arrest niet alleen op de in clit 
onclerdeel aangehaalcle algemene om
stancligheclen steunt, doch ook op bet 
geheel van de in het miclclel vermelde 
handelingen, om te beslissen dat die han-

clelingen beclrieglijk zijn en de tegen
partijen ertoe gebracht hebben de over
eenkomsten te sluiten ; , 

Dat het om een feitelijke en derhalve 
soevereine b eoordeling gaat, zodat het 
onderdeel desbetreffencl niet ontvankelijk 
is; 

Wat h et tweed~ ondercleel betreft : 

Overwegencle clat u it het antwoord op 
het eerste onclerdeel blijkt dat het arrest 
in feite en clienvolgens op soevereine 
wijze vaststelt dat d e echtelieden D ... 
het slachtoffer geweest zijn van een door 
artikel 1116 v&l. het Burgerlijk W etboek 
bepaald bech·og ; 

Dat h et onclerdeel feitelijke grondslag 
mist; 

Wat het derde onderdeel betreft : 

Overwegencle clat, nu uit de door het 
arrest aangehaalde feitelijke omstandig
heden blijkt dat de eerste twee verweer
clers blindelings hebben getekend omd at 
zij door eiseres bedrogen werden , de in 
clit onderdeel vermelde motivering van 
het arrest de aangeldaagde tegenstrij
cligheid niet inhondt ; 

Dat clit onderdeel feitelijke grondslag 
mist; 

En overwegende dat ingevolge het 
verwerpen van de voorziening de eis 
tot verbindendverklaring van eiseres te
gen de partijen Pauwels en Lagae, bij , 
gebrek aan belang, niet ontvankelijk is; 

On:t clie redenen, verwerpt de voor
ziening en de eis tot verbindendverlda
ring van het arrest ; veroordeelt eiseres 
in de kosten. 

24 mei 1974. - 1e kamer. - Vom·zitte1·, 
R idder Rutsaert, voorzitter. - Ve1·s lag
geve1·, de H. Gerniers. - Gelijkltticlencle 
conclttsie, de H. Krings, advocaat-gene
raaL- Pleite1·, de H. Houtekier. 

2e KAlliER. - 27 mei 1974. 

1° VOORZIENING IN CAS SA TIE. 
TERlVIIJN. - STRAFZAKEN. - VooR
ZIENING TEGEN EEN EINDARREST OP 
TEGENSPRAAK. 

2° CASSATIEMIDDELEN. - STRAF
ZAKEN. - SrRAFVORDERI:i,w. - CAs-
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SATIEBEROEP GERICHT TEGEN DE BE
SLISSING VAN DE RECHTER IN HOGER 
BEROEP. - MIDDEL DAT ENKEL BE
TREKKING HEEFT OP HE'T VOORBEREI
DEND ONDERZOEK. - MIDDEL VREEMD 
AAN DE BEVOEGDHEID. - NIET ONT
VANKELIJK MIDDEL. 

1° Bttiten het geval van m·tikel 40, lid 4, 
van de wet van 15 juni 1935, is te laat 
ingediend de voo1·ziening die in stmj
zaken tegen een einda?Test op tegen
spmak is ingesteld na het ve1'St1'ijlcen 
van de te1·mijn bepaald bij m·tikel 373 
van het Wetboek van stmjvo1'de1·ing (1). 

2° Niet ontvanlcelijlc tot staving van een 
voo1·ziening wellce enlcel ge1·icht is tegen 
de beslissing van de 1'echte1' in hoge1· 
bm·oep, is het middel dat aan de bevoegd
heid v1·eemcl is en dat ttitsluitencl bet?·elc
lcing heeft op het voo1·bm·eidencl onde1'
zoelc (2). 

{ZUBIOLO, BAKKER EN MUSSET.) 

ARREST (ve1·taling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 1 maart 1974 gewezen door 
het Hof van beroep te Luik; 

I. Op de voorziening van de eiser 
)\'[usset, beklaagde : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
definitief is en op tegenspraak werd 
gewezen; 

Overwegende dat de voorziening tegen 
die beslissing, die op 26 maart 1974 werd 
ingesteld, dit is na het verstrijken van 
de termijn voorgeschreven bij artikel 373 
van het Wetpoek van strafvorclering en 
buiten het geval bepaald in artikel 40, 
lid 4, van de wet van 15 juni 1935 betref
fende het gebruik der talen in gerechts
zaken, te laat '\overd ingesteld ; 

Dat zij derhalve niet ontvankelijk is ; 

II. Op de voorziening van de eisers 
Zubiolo en Bakker, . beklaagden : 

Over het middel, hientit door de eiser 
Zubiolo afgeleid dat het vooronderzoek 
niet regelmatig werd verricht, daar eiser 
betreffende de bij hem thuis aangevoch
ten overtuigingsstukken met geen ge 
tuigen werd geconfronteerd, het dossier 
van het onderzoek zijn verklaringen 

(1) Cass., 20 november 1973, sttp1·a, biz. 321. 
(2) Cass., 15 mei 1973 (An·. cass., 1973, 

biz. 878). 

dienaangaande niet inhoudt, getuigen
verklaringen werden verdraaid en som
mige door hem aangeduide getuigen n iet 
werden gehoord : 

Overwegende clat, vcor zover het 
betrekking heeft op het vooronclerzoek, 
het miclclel, dat vreemcl is aan de bevoegd
heid, niet ontvankelijk is tot staving van 
een voorziening tegen de beslissing van 
de rechter in hoger beroep ; 

Overwegende voor het overige dat 
eiser slechts feitelijke beweringen aan
voert, die geen stetm vinden in de bestre
den beslissing of in de processtukken 
waarop het Hof vermag acht te slaan; 

Dat het middel niet kan wqrden aan
genomen; 

Om die redenen, verwerpt de voor
zieningen van de eisers ; veroordeelt 
dezen in de kosten van hun voorziening. 

27 mei 1974.- ,2e kamer.- Voo1·zittm·, 
Baron Richard, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, de H. Scre
vens. Gelijklttidende conchtsie, de 
H. Charles, advocaat-generaal. 

2e KAlliER. - 27 rnei 1974. 

1° STRAF. - VERVANGENDE GEVANGE
NISSTRAF. - 00RRECTIONELE GELD
BOETE. - MINIJVIUM VAN DE GEVAN
GENISSTRAF. 

2° CASSATIE. - OMVANG. - STRAF
ZAKEN. - 0NWETTELIJKE VERVANGEN
DE GEVANGENISSTRAF. - VERNIETI
GING EN VERWIJZING TOT DIT PUNT 
VAN RET BESCHIKKENDE GEDEELTE 
BEPERKT. 

1° De ve1·vangende gevangenisst1·aj vom· 
een C01'1'ectionele geldboete mag niet 
mincle1· bedmgen dan acht dagen (3). 
(Art. 40 S.W.) 

2° "fVannee1· een ve1·oo1·clelend vonnis ve1'
nietigcl wo1·dt omdat de 1·echte1· een lage1·e 
gevangenisstmf heeft opgelegcl dan de
gene clie hij wettelijlc cliende uit te 
sp1·elcen, zijn de ve1·nietiging en de ve1'
wijzing tot dit punt van het beschiklcende 
gedeelte bepe1'lct ( 4). ' 

(3) en (4) Cass., 20 september 1971 (An·. 
cass., 1972, biz. 69). 
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(PROOUREUR-GENERAAL TE HOE!, 
T. DAHMEN.) 

ARREST (vertaling) . 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 23 november 1973 in hoger 
beroep gewezen door de Correctionele 
Rechtbank te Hoei ; 

Overwegende dat de voorziening b e
perkt is tot d e beslissing omtrent de 
vervangende gevangenisstraf ; 

Over h et middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 25, 38 en 40 van 
het Strafwetboek : 

Overwegend e dat de geldboete van 
30 frank, die aileen door het bestreden 
vonnis t en l aste van d e v erweerder werd 
uitgesproken, een correctionele straf is ; 
dat bet vonnis derhalve voornoemde 
wetsbepalingen heeft geschonden door, 
bij ontstentenis van betaling van die 
geldboete, een vervangende gevangenis
straf van di·ie dagen op te leggen ; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den vonnis, voor zover h et tegen v er 
weerder een vervangende gevangenisstraf 
van drie dagen h eeft uitgesproken ; 
beveelt dat van dit arrest melding zal 
worden gemaakt op d e kant van de ge
deeltelijk vernietigde beslissing ; laat d e 
kosten ten laste van d e Staat ; verwijst 
de aldus beperkte zaak naar de Con·ec
tionele Rechtban.k te Luik, zitting hou
dende in hoger beroep. 

27 mei 1974.- 2e kamer.- Vo01·zitte1·, 
Baron Richard, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, de H. Scre
vens. Gelijlcluidende conclusie, de 
H. Charles, advocaat-generaal. 

ze KAMER. - 27 mei 1974. 

1° VOORZIENING IN CASSATIE. 
VoRlVI. - STRAFZAKEN. - VooRzrE
NING VAN DE BURGERREOHTELIJK AAN

SPRAKELIJKE PARTIJ. - GEEN EENS
LUIDEND VERKLAARD AFSOHRIFT VAN 
DE VERKLARING VAN VOORZJENING BIJ 
HET OORSPRONKELIJK EXPLOOT VAN 
BETEKENING GEVOEGD. - NIET-ONT· 
VANKELIJKHEID. 

2° HOGER BEROEP. - STRAFZAKEN. 
- TERMIJN. - HANDELING MOET OP 
DE GRIFFIE WORDEN VERRIOHT. -
HANDELING VERRIOHT BUITEN DE UREN 
WAAROP DE GRIFFIE TOEGANKELIJK 
l\WET ZIJN VOOR HET PUBLIEK. - NIET
ONTVANKELIJKHEID. 

1° Niet ontvankelijk is de vooTziening van 
een btwgm·1·echtelijlc aansJJ1'akelijke pm·
t~f, wannee1· geen eensltddend ve1·klam·d 
afsclwift van de ve1·kla1·ing van V001'
ziening bij het 001'SJJ1'onkel~flc exploot 
van betekening van dit 1'echtsmiddel is 
gevoegcl (1). (Art. 418 Sv.) 

2° Niet ontvanlcelijk is de hancleling van 
hoge1· be1·oep in st1·ajzalcen te1· g1·iffie ve1'-
1'icht bttiten cle tt1·en waa1'0JJ de g·riffie toe
ganlcelijlc moet zijn voo1· het JJttblielc (2). 
(Art. 52, lid 2 G.W.). 

{MONNON C. EN P., 
T. GAUDE EN GENOT.) 

ARREST (ve1·taling). 

HET HOF; - Gelet op het b estreden 
vonnis, op 27 november 1973 in hoger 
beroep gewezen door de Correctionele 
R echtbank te Dinant; 

I. Op de voorziening van Paul M01mon, 
civielrechtelijk aansprakelijke partij : 

Overwegende dat geen uitgifte van de 
v erklaring van cassatieberoep gevoegd is 
bij het exploot van betekening van die 
verklaring ; 

Dat d e voorzienil1.g niet ontvankelijk is ; 

II . Op de voorzienil1.g van Claude 
Mannon, beklaagde ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
dmg van artikel 203 van het W etboek 
van strafvordering, 

cloonlat het vonnis het hoger beroep 
dat eiser de laatste clienende dag, maar 
na de openingsuren van de griffie heeft 
il1.gesteld, niet· ontvankelijk verklaart : 

Overwegende dat uit d e stukken van 

(1) Cass., 2 oktober 1973, supm, biz. 127; 
raadpl., cass., 30 april 1974, sttp?'a, biz. 960. 

(2) Raadpl. cass. , 17 maart 1970 (A1T. cass., 
1970, biz. 679) en noot 2. Vgl. voor de periode 
van v66r de inwerkingtreding van artikei 52, 
lid 2, van het Gerechtelijk Wetboek, cass., 
26 mei 1930 (Bttll . en PAsiC., 1930, I, 234) 
en 16 oktober 1950 (ibid., 1951, I, 65) . 
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de rechtspleging blijkt dat de verklaring 
van hoger bero ep van eiser tegen het 
vonnis dat aldus werd onderworpen aan 
d e r ecbt bank die d e bestreden b eslissing 
heeft uitgesproken, t er griffie van de 
Politierechtbank t e Couvin werd gedaan 
buiten de uren tijdens welke die griffie . 
voor h et publiek toegankelijk moet zijn ; 

Dat hieruit volgt dat deze akte krach
tens artikel 52, lid 2, van h et Gerechtelijk 
Wetboek niet op geldige wijze verricht is ; 

D at het middel naar recht faalt ; 

Om die r ed en e1i , v erwerpt de voor
ziening; veroordeelt de eisers in de kos
ten. 

27 m ei 1974. - ~e kamer. - Voo1·zittm·, 
B aron Richard, ra3.dsheer waarnemend 
voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, de H. L egros. 
- Gelijkhtidende conclu.sie, de H. Charles, 
advocaat-generaal. 

ze KAMER. - 27 mei 1974. 

WEGVERKEER. I'VEGVERKEERS-
REGLEMENT, ARTIKEL 26-2. - GEDRA
GING VAN BES.TUURDERS TEN AANZIEN 
VAN VOETGANGERS. - BI.JZONDERE 
VOORZICHTIGHEID TEN AANZIEN VAN 
KINDEREN. - VASTSTELLING. 

D e 7·echte1· . d·ie ovenveegt dat cle snelheid 
van een bestuu1·de1· niet ove1·dreven 
bl~jkt op het ogenblik dat een kind de 
1·ijbaan is opgegaan, stelt vast dat die 
bestuw·de1· niet heejt nagelaten bijzonde1· 
voo?"Zichtig te zijn, zoals van een best·mw·
de7' is ve1·eist ten aanzien van kinde-
1·en (1) . (Art. 26-2 wegverkeersregle 
m ent.) 

(WALLYN EN WILLEM, T. MONSIEUR.) 

ARREST (ve1·taling). 

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

I. In zoverre d e voorziening gericht is 
t egen de b eslissing op de stra.fvordering 
ingesteld t egen verweerder, beldaagd e : 

(1) Raadpl. cass., 14 december 1970 (A1-r. 
cass., 1971, biz. 371). 

Overwegende dat, daar de eisers, 
burgerlijke p artijen , niet werden veroor
deeld in kosten van de strafvordering, zij 
niet bevoegd zijn om zich tegen die 
b eslissing in cassatie te voorzien : 

II. In zoverre d e voorziening gericht is 
tegen de beslissing op de civielrechtelijke 
vorderin gen ingesteld door de eisers t egen 
verweerder : 

Over h et middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 418, 420 van het 
Strafwetboek, 26-2 van het koninklijk 
besluit van 14 m aart 1968 houdende 
algemeen reglement op de politie van 
h et wegverkeer, 1382, 1383 van het 
Bmgerlijk W e tboek, 3 en 4 van de wet 
van 17 april 1878 h oudende de vooraf
gaande titel van h et I'Vetboek van straf
vorderi:ng, 

doordat het arrest, in zijn vrijspraak 
van verweerder, te wiens laste onop
zettelijke l ichamelijke letsels werden 
gelegd, om, toen hij per autorijtuig r eed, 
de n egenjarige dochter van de eisers, 
die zich naar d e school begaf en de rijbaan 
overliep, te h ebben omvergereden en 
verwond, en bij verwerping wegens 
onbevoegdheicl van de civielrechtelijke 
vordering van de eisers, erop wijst dat, 
" gelet op d e normaal voorzichtige gedra- , 
ging van de bestuurder en de onbetwist
bare onvoorzichtigheid van het slacht
offer, de burgerlijke pa rtijen aan beklaag 
de verwijten m et overdreven snelheid te 
h:ebben gered en »,en vervolgens verklaart 
" dat de sn elheid waarmee verweerder 
r eed niet overdreven blijkt te zijn ge
weest, errnee r ek e<ling houdende dat hij 
op het ogenblik dat het kind de r ijbaan 
opging, ongeveer over · 120 m et er het 
verk eersteken nr. 13 was voorbijgereden, 
dat, bij ontstentenis van enige verduide 
lijlcing- in h et wegverkeersreglem ent om
trent het einde van h e t a ldus gesignali
seerd gevaar, hij kon menen dat h et 
gevaar was geweken », en hieruit besluit 
dat het ongeval te wijten is aan de on
voorzichtigheid a ileen van het kind, 

te1·wijl , om uit te m a ken of v erweerder 
bli jk had gegeven van gebrek aan voor
zichtigheid of voorzorg, de r echter niet 
hoefde te !etten op de " normaal voor
zichtige gedraging van de bestuurder » 
maar, ongeacht de afstand waarop het 
verkeersteken nr. 13 was geplaatst, 
moest in aanm erking n emen dat lu·ach
tens artikel 26-2 van h et wegverkeers
reglement ied ere bestuurder ertoe gehou
den is bijzoncler voorzichtig te zijn ten 
aanzien van kincleren : 
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Overwegende dat het arrest er zich 
niet toe beperkt te overwegen dat ver
weerders gedraging n ormaal voorzichtig 
was ; dat, door erop te wijzen dat de 
snelheid, waarmee voornoemde reed en 
die het vaststelt, « op het ogenblik dat 
h et kind de rijbaan op ging » niet over
dreven bleek, het vaststelt dat verweer.
d er' niet heeft n agelaten bijzonder voor
zichtig te zijn, zoals bij artikel 26-2 van 
het wegverkeersreglement van een be
stuurder is vereist ten aanzien van kin
d eren; 

Dat h et middel feitelijke grondslag 
mist; 

Om die reden en, verwerpt de voorzie 
ning; veroordeelt de eisers in de k osten. 

27 mei 1974. - 2" kamer.- Voo1'Zitte1', 
B aron Richard, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, d e H. Scre
vens. Gelijkluiclencle conchtsie, de 
H. Charles, advocaat-generaal. - Plei
te1'S, de HH. Fally en Fam·es. 

2° KAMER. - 27 mei 1974. 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. - STRA.FZAKEN.- BUR
GERLIJKE RECHTSVORDERING. - 0 NT 
STENTENIS VAN EEN CONCLUSIE BE
TREFFENDE DE GRONDSLAG VAN DIE 
RECHTSVORDERING. - RECHTER NIET 
ERTOE GEHOUDEN VAST TE STELLEN 
DAT DE BURGERLIJKE PARTIJ GEEN 
FOUT HEEFT BEGAAN. 

Bij ontstentenis van een conchtsie bet1·effen
cle cle g·ronclslag van cle btwge1'lijlce 1'echts
vo1·clm·ing, is cle 1·echte1· clie cleze 1·echts 
vonle1·ing geg1·oncl ve1·lclaa1't, niet e1·toe 
gehouclen uitclntlclcelij lc vast te stellen clat 
cle btwge1'lij lee pa1·tij geen fout hee,ft 
begaan clie e1·toe heeft bijgeclmgen cle 
schacle teweeg te b1·engen (1). 

(TROLIN, T. HENRY.) 

ARREST, (ve1·taling .) 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 

(1) Cass., 30 november 1959 (Bull. en 
PAsrc., 1960, I, 386), 

vonnis, op 21 december 1973 in hoger 
beroep gewezen door de Correctionele 
Recht bank te N amen ; 

Overwegende dat het vom1is uitspraak 
doet enkel en aileen op het hoofdber'oep 
en ·het tegenberoep die zijn ingesteld 
t egen de civielrechtelijke beschikkingen 
van een beslissing die eiseres bovenclien 
veroordeelt om artikel 25, cl, van h et 
wegverkeersreglement te hebben over
treden; 

Over h et middel afgeleid uit de schen
ding van artikel 16-1 van het wegver
keersreglement, 

cloonlat h et vonnis eiseres geheel aan
sprakelijk verklaart voor de botsing 
tussen haar voert'uig en dat van verweer
d er, op grond dat eiseres, die op een 
kruisptmt naar links wilde afslaan, zich 
te ver n aar links op d e rijbaan h ad bege
ven, 

tenvijl verweerder, di e links van het 
voertuig van eiseres kwam gereden, 
haar moest laten doorgaan en het v01mis, 
door de in het middel bedoelde regel van 
de voorrang rech ts niet toe te passen, 
niet wettelijk gerechtvaarcligd is : 

Overwegende dat blijkens d e vaststel
lingen van het vonnis en de stukken, 
waarop h et Hof vermag acht te slaan, 
de aanrijding zich heeft voorgedaan op 
een luuispunt, toen eiseres, die n aar links 
draaide om de weg op te rijden waaruit 
v erweerder kwam gereden, « zich op h et 
ogenblik van het ongeval t e ver naar 
links op d e rijbaan bevond » ; dat die 
laatste vaststelling insluit dat eiseres 
ten onrechte is gereden op het gedeelte 
van de openbare weg waarop verweerder 
zich wettelijk bevond ; 

Overwegende d at bij ontstentenis van 
een conclusie waarin voor de correc
tionele rechtbank wordt aangevoerd dat 
verweerder de regel van de voorrang 
rechts heeft overtreden en dat clie over
trading h eeft bijgedragen tot de schade 
clie door de aanrijding werd veroorzaakt, 
de vaststelling dat eiseres een fout heeft 
begaan, wettelijk de beslissing recht
vaardigt, volgens welke het ongeval uit
sluitend te wijten is aan de rijfout van 
laatstgenoemde, zodat zij gehouden is 
tot alle schadelijke gevolgen ervan ; 

Dat het middel niet kan worden aan
genomen; 

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

27 mei 1974.- 2" kamer.- Voo1'zitte1·, 
Baron Richard, raadsheer waarnemend 
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voorzitter. - Vm·slaggevm·, de H. Clason. 
- Gelf,jkluidende conclttsie, de H. Charles, 
advocaat-generaal.- Pleite?', de H. Pode
vyn (van de balie te Namen). 

2" KAMER . - 28 mei 1974, 

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. - S:rRAFZAKEN.
STRAFVORDERING. - VEROORDELING. 
- VEROORDELING GEGROND OP DE 
BESLUITEN VAN EEN DESKUNDIGEN
VERSLAG. - BESLISSING DIE NIET 
ANTWOORDT OP DE GRIEVEN VAN DE 
BEKLAAGDE TEGEN DIT VERSLAG. -
NIET REGELMATIG GEMOTIVEERDE BE
SLISSING. 

2° CASSATIEMIDDELEN. - STRAF
ZAKEN. - CASSATIEBEROEP VAN DE 
VEROORDEELDE BEKLAAGDE.- AMBTS
HALVE OPGEWORPEN l\HDDEL DAT LEIDT 
TOT CASSATIE MET VERWIJZING, - TOT 
STAVING VAN DE VOORZIENING VOOR
GEDRAGEN MIDDELEN WELKE GEEN 
CASSATIE ZONDER VERWIJZING KUNNEN 
l\IEEBRENGEN. - MIDDELEN DIE GEEN 
ONDERZOEK VAN RET HOF BEHOEVEN. 

1° N iet 1·egelmatig gemotivee1·d is de 
beslissing tvam·bij de beklaagde op de 
st?·ajvonle?·ing ve?·oo?·deeld wm·dt op g1·ond 
van de besluiten van een deskttndigen
vm·slag, zonde1· te antwoo1·den op de 
g1·ieven van de beklaagde tegen dit 
vm·slag (1). (Art. 97 Grondwet.) 

2° H' annee1· op het cassatiebe1·oep van . de 
ve1·om·deelde belclaagde een middel, dat 
leidt tot cassati13 met vm·wijzing, ambts
halve wm·dt opgeworpen, behoejt het Hoj 
niet voo1·aj de middelen te ondm·zoeken 
welke de eise1· tot staving van zijn voo?'
ziening heeft voo1·gedragen en die geen 
cassatie zonde1· ve1·wijzing lcttnnen mee
b?·engen (2). 

(vAN GOETHEli'L) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 

(1) Cass., 8 april 1968 (A1·r. cass., 1968, 
blz. 1031) ; raadpl. cass., 11 december 1973 
en 22 januari 1974, supm, blz. 419 en 565 . 

(2) Cass., 25 maart 1974, supm, blz. 813. 

vonnis, op 29 november 1973 in hoger 
beroep gewezen door de Correctionele 
Rechtbank te Brugge; 

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

Overwegende dat het vmmis eiser 
veroordeelt uit hoofde van de telastleg
ging in staat van dronkenschap een 
voertuig op een open bare plaats te hebben 
bestum·d ; 

Overwegende dat de deskundige, met 
de bloedanalyse b elast, besloot dat het 
alcoholgehalte 1,22 gram per liter bloed 
bedroeg op het ogenblik van de afneming 
en 1,31 gram op het ogenblik van de 
vaststelling; dat hij er bijvoegde : " Reke
ning houdende met de verklaring dat 
tussen 18 en 22,30 uur geen alcoholische 
dranken meer gebruikt vverden, zou het 
alcoholgehalte om 19 uur (maximale 
resorptie) geweest zijn : 1,22 + 0,61 = 
1,83 gram per liter bloed, wat wijst, 
volgens Douris, op een staat van dronken
schap bij 82 t .h . van normale personen, 
met een vermindering der aandacht en 
reflexen bij alle normale personen » ; 

Overwegende dat eiser in conclusie 
stelcle dat de dronkenschap niet bewezen 
was daar " de zogenaamde " hersamen
stelling » tot 1,87 gram (lees 1,83) noch 
juridisch, noch medisch-technisch, noch 
logisch te rechtvaardigen is ; deze ganse 
denkconstructie is immers gesteund op 
de onbewezen hypothese dat de beklaagde 
zijn laatste glas alcoholl1oudende drank 
gebruikt ·had te 18 uur » ; 

Overwegende dat het vonnis zijn 
beslissing steunt op de uitslagen van de 
bloedanalyse zonder voormelde conclusie 
te beantwoorden en derhalve niet regel
matig met redenen is omkleed ; 

Om die redenen, en zonder acht te slaan 
op de door eiser aangevoerde middelen, 
die geen cassatie zonder verwijzing kun
nen meebrengen, vernietigt het bestreden 
vonnis ; beveelt clat van clit arrest mel
ding zal worden gemaakt op de kant van 
de vernietigde beslissing ; laat de kosten 
ten laste van d e Staat ; verwijst de zaak 
naar de Correctionele Rechtbank te 
Kortrijk, zitting houdende in hoger 
beroep. 

28 mei 1974. - 2e kamer. - Vo.O?'Zitte?', 
de H. Louveaux, eerste voorzitter. -
Ve1·slaggeve1·, de H. Meeus. - Gelijlclui
dende conclttsie, de H. Detournay, advo
caat-generaal. - Pleiter, de H . Devriendt 
(van de balie te Brugge). 
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3e KAMER. - 29 mei 1974, 

1° OVEREENKOMST.- ARTIKEL 1165 
VAN HET B URGERLIJK WETBOEK. -
0VEREENKOlliST DIE ENKEL GEVOLGEN 
HEEFT TUSSEN DE CONTRACTERENDE 
PARTIJEN. ~ DRAAGWIJDTE VAN DEZE 
BEPALING. 

2° BEvVIJs. - GETUIGENBEwrJs. -
BURGERLIJKE ZAKEN. - BEWIJS VAN 
RET BESTAAN VAN LASTGEVING. -
GETUIGENBEWIJS DOOR EEN DERDE 
TOEGELATEN. 

1° Uit m·tilcel 1165 van het Btt?'gedijlc 
W etboelc volgt niet clat een overeenlcomst 
voo1· clenlen niet bestaat ; een clenle 
lean zich a.m. op het bestaan van cleze 
ove1·eenlcomst bm·oeJJen om een ?'echts
vo?·cle?·ing tegen een van de 1Ja1·tijen 
clam·bij te 1·echtvaanligen (1). 

2° Een cle1·cle mag het bestaan van een 
ovm·eenlcomst van lastgeving cloo1· getni
gen bew~jzen (2). (Artt. 1341, 1348 
en 1985 B.W.) 

(BUNTINX, T. PAUWELS.) 

ARREST. 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest, op 22 december 197.2 door het 
Hof van b eroep te Luik gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit d e schen
cling van de artikelen 11.21, 1165, 1341, 
1343, 1344, 1347, 1348, 1349, 1353, 1358, 
1366, 1367 en 1985 van h et Bcli'gerlijk 
Wetboek, 18 van het Gerechtelijk Wet
hoek en 97 van d e Grondwet, 

cloonlat h et arrest de door eiser tegen 
verweerster ingestelde vordering tot be
taling van 142 . .200 frank ongegrond ver
klaart om de redenen dat de oorspron
kelijke vordering van eiser strekte tot 
betaling van 14.2 .200 frank, beclrag van 
lonen uitbetaald door de echtgenoot van 
verweerster; partijen samen· rnet BLU~
tinx Pieter een gezin vormden ; eiser 
volhoudt dat voormelde lonen door ver-

(1) Raadpl. cass., 23 mei 1960 (An·. cass., 
1960, blz. 850) met noot 2; 10 december 1971 
(ibicl., 1972, blz. 360) met noot 1. 

(2) Vgl. cass., 3 december 1957 (A1'1', cass., 
1958, blz. 204); DE PAGE, T1·aite cle cl?"Oit civil, 
III, nr. 713, D, en V, ru·. 399, B. 

weerster moesten geplaatst worden op een 
spaarboekje op zijn naam; vooreerst 
vaststaat dat eiser nooit gelden aan 
verweerster afgaf, zodat er tussen par
tijen geen contract gesloten werd noch 
enige verbintenis tot stand kwam ; eiser 
aanvoert dat zijn vader wekelijks gelden 
aan zijn stiefrnoeder, verweerster, over
hancligde met de opdracht deze lonen 
op een spaarboekje te plaatsen; hij geen 
bewijs van die lastgeving bijbrengt; 
deze lastgeving trouwens slechts een 
rechtsverband tussen de lastgever, de 
echtgenoot van verweerster , en de last 
h ebber, verweerster, kan cloen ontstaan, 
doch niet tussen de in de huidige zaak 
betrokken partij en; v erweerster die last
geving uitdrukkelijk ontkent; de eerste 
rechter ten onrechte een bewijs tracht 
te vinden in de interpretatie van een 
zinsnede van de conclusie van verweerster 
waarin deze aanhaalt : " dat zij stellig 
loochent welke beclragen ook ontvangen 
te hebben van haar echtgenoot om op 
een spaarboekje te plaatsen 6p naam van 
eiser » ; het duidelijk is dat verweerster 
niet loochend e gelden ontvangen te heb
ben, h etgeen ze altijd bekend heen, 
doch loochencle de verplichting op zich 
genomen te hebben deze gelden op een 
spaarboekje te plaatsen ; de agenda van 
verweerster de afgifte van d e gelden 
vermeldt, doch hieruit niet blijkt dat 
zij opclracht h ad cleze gelden op een 
spaarboekje op naam van eiser t e plaat
sen; eiser, geboren op 26 mei 1946 en 
meerderjarig op het ogenblik van de 
eerste afgifte (10 september 1967), zelf 
een spaarboekje op zijn naam kon doen 
openen of aan zijn vader zelf zijn ver
cliend loon kon vragen ; eiser dus stil
zwijgend akkoorcl was dat die gelden 
moesten clienen voor zijn persoonlijk 
onclerhoud ; alle tussen de door de 
echtgenoten BLmtinx Pieter-Pauwels go
dane geldelijke operaties zonder invloed 
zijn op het huiclige geschil ; vermelde 
door verweerster gehouclen agenda geen 
begin van schriftelijk bewijs inhoudt 
dat een getuigenverhoor of een aanvul
lende eed toelaat ; cle.omstancligheden van 
de zaak zelf, zoals hierboven uiteengezet, 
uitwijzen dat eiser akkoord was clat ver
weerster de gelden voor de kosten van 
zijn persoonlijk onderhoucl behielcl, ver
mits hij zijn loon rechtstreeks aan zijn 
vader kon vragen en nacled~ancl op een 
spaarboekje plaatsen; einclelijk het bij
houden door verweerster van d e agenda 
normaal is, wijl zij alzo naging of. de 
kosten van onderhoud van haar stref
zoon, eiser, regehnatig gestort werden, 
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tm·wijl, ee1·ste ondm·deel, eiser in zijn 
:regelmatig voor de rechter genomen 
·conclusie vroeg de overeenkomst van 
l ast geving die zijn v ader B1.mtinx m et 
v erweerster geslotei1. had, en luiden s 
w elke deze laatste wekelijks 1.800 frank 
-op een spaarboekj e- voor eiser moest 
plaatsen, met getuigen en door eed t e 
bewijzen; eiser · onder meer aanbood m et 
getuigen t e bewijzen dat " v erweerster 
aan familieleden gezegd heeft d a t zij een 
.spaa.rboekj e bezat waarop het loon van 
en voor eiser geplaatst werd " ; eiser 
-even eens v roeg aan verweerst er d e eed 
-op te dragen d at zij " steeds h eeft voor-
gehouden h et loon ten behoeve van 
-eiser op een spaarboekj e geplaat st t e 
hebben " ; h et arrest vastst elt d a t eiser 
g een p artij bij deze overeenkomst ge 
weest is , zodat hij gerechtigd is h et 
b est aan ervan m et alle middelen v an 
recht, getuigen en vermoedens inbegre 
p en , t e b ewijzen en h et arrest ten on
Techte dit bewij s aan eiser ontzegt omdat 
hij geen geldig begin van schriftelijk 
bewij s v oorlegt (schencling van d e ar t i
kelen 1341 , 1347, 1348, 1349, 1358, 1366, 
1367 , 1985 van het Bmgerlijk "\¥ etboek) ; 

iweede ondenleel, het feit da t d e t ussen 
verweerster en de vader van eiser geslo 
ten overeenkomst v an las tgeving geen 
rechtsverband veroorzaakt tussen eiser 
-en verweerst er, geenszins eiser verhindert 
zich op h et b est aan zelf van d eze over
eenkom st in zijn voordeel te beroep en 
en hij derhalve, ondanks afwezigheid van 
-contractueel r echtsverband, belang h eeft 
deze overeenkomst in t e roepen en t ot 
het bewij s ervan moet toegela t en worden 
(schending van de artikelen 11 21, 1165 
van h et Burgerlijk vVetboek , 18 Yan h et 
Gerechtelijk W etboek) ; 

denle ondenleel, de motieven van h et 
.arrest t egen s t rijdig , duist er en dubbel
zinnig zijn waar de rechters uit het feit 
da t eiser m eerderj arig was, gekoppeld 
.aan de ver onderst elling d at hij zelf zijn 
loon a an zijn vader had kunnen vragen 
-en een spaarboekj e openen, afleiden d at 
hij akkoord zou geweest zijn dat ook ver
w eerst er zijn lomi. mocht behouden voor 
·zijn onderhoud en de kwestieuze last
_geving dus niet bestond, terwijl die last
geving juist d ergelijk optreden van eiser 
niet n odig m aakt en uit het feit da t eiser 
h et loon aan zijn vader niet vroeg, niet 
·logisch kan afgeleid worden d at ook 
verweerster h et mocht behouden; dat 
dergelijke motieven de conclusie niet 
r echtvaardigen en geenszins dit akkoord, 
waarvan eiser het bestaan ontkende, 
t egenover h em bewijzen (schending v an , 

d e artikelen 97 van d e Grondwet en 1341, 
1343, 1344, 1348, 1349 en 1353 van het 
Bmgerlijk vVetboek) : 

W a t het eerste en tweede onderdeel 
betreft: 

Overwegende dat, indien de overeen
komsten aileen gevolgen t eweegbrengen 
tussen de contracterende p artij en, een 
d ercle nochtans gerechtigd is zich op 
h et bestaan ervan t e beroepen en dit 
b estaan t e bewijzen ; 

Overwegende d at de beweerde over
eenkomst v an lastgeving waarbij de 
v ad er van eiser v erweerster opclracht zou 
h ebben gegev en wek elijks 1.800 frank op 
h et spaarboekj e van eiser t e plaatsen, 
weliswaar in b eginsel, krachtens art i
k el 1341 van h et Burgerlijk "\IVetboek, 
door geschrift moet worden b ewezen ; 

Overwegencle dat dit v oorschrift echter 
alleen voor de contract erende' p artijen en 
niet voor clerclen gelclt ; 

Overwegencle da t eiser derhalve h et 
b est aan van de gen oemde overeenkomst 
door getuigen kon bewij zen, zelfs indien 
hij geen b egin van sch r iftelijk bewijs 
kon v oorleggen ; 

D at deze onderdelen gegrond zijn ; 

Om die recl en en , en zonder acht te 
slaan op het cl erde onderdeel, da t tot 
geen m eer uitgebreide vernie tiging kan 
leiden, noch op de m emorie van a.ntwoord, 
die niet binnen d e door artikel 1093 van 
h et Gerechtelijk vVetboek op straffe van 
uitsluiting b epaalcle termijn t er griffie 
van h et Hof werd ingediend, vernietig t 
het b estreden arrest, behalve in zoverre 
h et de eis tot t eruggave van een projectie
t oest el en soldatenuit rusting afwijst ; 
beveelt dat van dit arrest m elding zal 
w ord en gem aakt op d e kant van de 
gedeeltelijk vernie tigcle beslissing ; houdt 
d e kost en aan opdat erover door d e 
feitenrechter zou worden beslist ; verwijst 
d e aldus beperkte zaak n aar het H of 
v an b eroep t e B russel. 

29 m ei 1974. - 3e kam er. - Voo1'zitte1·, 
de H. Delahaye, raadsheer · w aarnemend 
v oorzitter. - V m·slaggeve1·, de H. de 
Vreese. - Gelijlclu idende conclusie, de 
H. L en aerts, advocaat -generaal. - Plei
te?'S , d e HH. Houtekier en Van Ryn. 

T 
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38 KAIVIER. 29 mei 1974. 

AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST). - VERGOEDING 
WEGENS HET DOOR HET SLACHTOFFER 
VAN EEN ONGEVAL GELEDEN INKOIVI· 
STENVERLIES. VERGOEDING WE
GENS ·EEN DOOR HET ONGEVAL VER
OORZAAKTE VERll'ilNDERING VAN HET 
RUSTPENSIOEN VAN HET SLACHTOFFER. 
- HERSTEL VAN DEZELFDE SCHADE. 

Zo de schadeve1·goeding tvegens het dam· 
het slachtojje?' van een ongeval geleden 
inkomstenve1·lies en het ?'ttStJ)ensioen van · 
het slachtoffeT een ve1·schillencle om·zaalc 
en een afzoncle?·lijk voo?·tve?'JJ hebben (1), 
hebben de ve1·goecling wegens inkomsten
ve?'lies en de ve1·goeding wegens een doo1· 
het ongeval ve?'OO?'zaalcte ve1·mindm·ing 
van het ?'ttstpensioen dezelfde oo1·zaak, 
dit is de sclmld van de aansJJmlcelij lee 
denle, en st?·elclcen zij beide tot he1·stel 
van dezelfde schade (2). 

(BELGISCHE STAAT, 
ll'ilNISTER VAN FINANCIEN, 

T. DE POTTER.) 

ARREST. 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest, op 20 oktober 1972 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 1249, 1250, 1°, 1251, 3°, 1252, 1382, 
1383 van het Burgerlijk Wetboek en 
22 van de wet van ll jtmi 1874 op de 
verzekeringen, houdende de titels X en 
XI van het eerste boek van het \Vetboek 
van koophandel, 

doo1·dat het arrest in de schadevergoe
ding, tot betaling waarvan het eiser 
veroordeelt, een bedrag van 403.410 frank 
wegens inkomstenverlies na 1 april 1973 
opneemt, op de gronden dat verweerster 
vanaf 1 april 1973 een pensioen van 

(1) Raadpl. cass ., 11 maart 1968 (A1'1·. cass., 
1068, blz. 926); 28 september 1971 en 13 maart 
1972 (ibid., 1972, blz. 103 en 655). 

(2) Raadpl. cass., 13 mei 1970 (A1'1'. cass., 
1970, blz. 857) met noot 1 op blz. 858 en de 
conclusie van Eerste .A.clvocaat-generaal Ma
haux; vergel. cass., 22 juni 1971 (ibid., 1971, 
blz. 1073). 

225.000 frank zou genoten hebben tegen 
over 174.8q2 frank nu, dat zij dus jaar
lijks gedm·ende haar waarschijnlijke over
levingsdum· een verlies van 50.148 frank 
zou lijden en dat de haar door O.M.O.B. 
uitgekeerde jaarrente geenszins in min
dering van haar inkomstenv.erlies mag· 
gebracht worden "aangezien het recht 
op pensioen noch hetzelfde voorwerp 
noch dezelfde oorzaak heeft als het recht 
op schadeloosstelling tegen de schade
verwekker "• 

tenvijl deze gronden in tegenspraak 
en daardoor onverenigbaar zijn met de· 
constaterin.gen en beslissingen waardoor 
het arrest anderzijds aanneemt, wat 
betreft het door verweerster v66r 1 april 
1973 geleden inkomstenverlies, dat de· 
jaarrente van 60.000 frank haar door 
O .M.O.B., verzekeraar" zoals in wet "• bij 
wijze van vergoeding wordt uitgekeerd, 
dat voor deze uitgekeerde vergoecling er 
subrogatie is en deze vergoeding niet te 
cmnuleren is met het inkomstenverlies, 
dat zij het inkomstenverlies compenseert 
en derhalve in minclering moet komen 
van de vergoedingen die eiser aan ver
weerster verschuldigd kan zijn tot herstel 
van dat ptmt van. het nadeel, en terwijl, 
wegens de tegenstrijclige en Inet elkaar 
onverenigbare constateringen en beschik
ki.ngen van het arrest op dit punt, de· 
beslissing niet naar de eis van de wet 
met redenen omkleed kan worden be
schouwd (schencling van artikel 97 van 
de Gronclwet); 

terwijl bedoelde gronden van de be
slissing, die generlei ontkenning inhou
den van het vergoedend karakter van de 
door O.M.O.B. uitgekeerde jaarrente of 
van het feit dat dit organisme, ten belope 
van die uitkering, in de rechten treedt 
van verweerster jegens eiser, aldus niet 
of in elk geval niet passend antwoorden 
op de conclusie waarbij eiser opwierp dat 
het pensioen dat verweerster maximaal 
zou kunnen bekomen " nooit meer zal 
bedragen daR 174.852 frank (huidig 
pensioen) + 60.000 frank (jaarrente 
O.M.O.B.), · hetzij in. totaal 234.852 

· frank "• dat, vermits de jaarrente van 
60.000 frank "door O.M.O.B. levenslang 
wordt uitgekeerd >> en anderzijds hager 
blijkt te liggen dan bet maximmn aan 
pensioenverlies dat verweerster zou kun
nen ondergaan, "er vanaf 1 maart 1973 
(lees 1 april 1973) geen inkomstenverlies 
meer is >>, " dat voor de uitkering van de 
jamTente van 60.000 frank O.M.O.B. 
gesubrogeercl is in de rechten van het 
slachtoffer >> en dat de verwijzing naar 
de the01·ie van de cumulatie ten deze 
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_niet dienend is, " aangezien de aanspra
Jrelijke in gemeen recht nooit meer dan 
eenmaal de schade client te vergoeden », 
-en aldus de door O.M.O.B. van eiser 
teruggevorderde vergoedingen « deel uit
maken van deze eenmalige schadeloos
'stelling », 

en terwijl, nu het deze stellingen niet 
tegenspreekt en integendeel erkent dat 
·de door de O.M.O.B. uitgekeerde jaar
rente een vergoeding is waarvoor de . 
O.M.O.B. in de rechten van de verweer
.ster tegen de schadeveroorzaker (eiser) 
is gesubrogeerd, het arrest, door eiser 
-te veroordelen om aan verweerster de 
.genoemde vergoeding van 403.410 frank 
te betalen, tegelijkertijd het beginsel van 
de rechtmatige en passende vergoeding 
van de door een misdrijf of een oneigenlijk 
misdrijf veroorzaakte schade en de wette
lijke gevolgen van de subrogatie van de 
verzekeraar, die de schade vergoed heeft, 
in de rechten van het slachtoffer tegen
over de voor die schade aansprakelijke 
persoon miskent (schending van alle 
aangehaalde wetsbepalingen) en, in elk 
geval, de beslissing ·die bedoelde ver
goeding aan verweerster toekent niet 
naar de eis van de wet met redenen is 
omkleed (schending van -artikel 97 van 
de Grondwet) : 

Overwegende dat het arrest vaststelt 
dat verweerster voor de periode na 
1 april 1973, tijdstip van haar vermoede
lijke normale inruststelling, een vermin
derd pensioen geniet wegens vervroegde 
inruststelling ingevolge het ongeval 
alsook een jaarrente (60.000 frank) die 
haar door de Onderlinge Maatschappij 
der Openbare Besturen, verzekeraar « zo
als in de wet», bij wijze van vergoeding 
wordt betaald; dat het voor die periode 
aan verweerster wegens schade ingevolge 
inkomstenverlies toekent het gekapita
liseerde volledige verschil tussen het 
maximum pensioen waarop zij per 
1 april 1973 recht zou hebben gehad 
(225.000 frank) en haar huidig pensioen 
(174.852 frank) ; dat het arrest beslist 
dat " de jaarrente van de Onderlinge 
Maatschappij der Openbare Besturen 
geenszins in mindering van inkomsten
verlies mag gebracht worden, aangezien 
.het recht op pensioen noch hetzelfde 
voorwerp noch dezelfde oorzaak heeft 
.als het recht op schadeloosstelling tegen 
de schadeverwekker >> ; 

Overwegende dat, zo de onder de vorm 
van jaarrente betaalde vergoeding wegens 
inkomstenverlies en h et rustpensioen een 
verschillende oorzaak en een afzonderlijk 
voorwerp hebben, de vergoeding wegens 

inkomstenverlies en de vergoeding wegens 
pensioenvermindering beide dezelfde oor
zaak hebben, dit is de schuld van de 
aansprakelijke derde, en strekl1::en tot 
het herstel van een zelfde schade, dit 
is het derven van een gedeelte van het 
loon of van het pensioen dat ervoor in 
de plaats komt ; 

Overwegende dat eiser het toekennen 
van schadevergoeding wegens inkomsten
verlies voor de periocle na 1 april 1973 
niet betwistte op grond van de bewering 
dat het recht op pensioen hetzelfde voor
werp en dezelfde oorzaak als het recht op 
schadeloosstelling heeft; dat hij daaren
tegen in conclusie stelde dat de jaarrente 
het door verweerster geleden " pensioen
verlies » dekt en dat de cmnulatie ten 
deze n1et dienend is ; dat hij aldus aan 
voerde dat deze jaarrente niet mag 
worden gecumuleerd met het inkomsten
verlies dat verweerster lijdt ingevolge 
de vermindering van haar pensioen ; 

Overwegende dat het hof van beroep, 
door de beschouwing dat het recht op 
pensioen · en het recht op schadeloos
stelling noch hetzelfde voorwerp noch 
dezelfde oorzaak hebben, eisers conclusie 
niet passend beantwoordt en zijn beslis
sing dat de jaarrente niet in mindering 
mag worden gebracht, niet wettelijk 
rechtvaardigt; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest in zoverre het een bedrag van 
403.410 frank wegens inkomstenverlies 
vanaf 1 april 1973 toekent en eiser in de 
kosten veroorcleelt ; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt op 
de kant van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing ; houdt d e kosten aan opdat 
erover door de feitenrechter zou worden 
beslist ; verwijst de aldus beperkte zaak 
naar het Hof van beroep te Gent. 

29 mei 1974. - 3e kamer.- Voo1·zitte1·, 
de H. Delahaye, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, de H. de 
Vreese. - Gelijkhtidende conchtsie, de 
H. Lenaerts, advocat-generaal. - Plei
te?·s, de HH. De Bruyn et Van Ryn. 

3e KAMER. - 29 mei 1974. 

CASSATIEMIDDELEN. DIENST· 
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PLICHT. MIDDEL GESTEUND OP 
GENEESKUNDIG GETUIGSCHRIFT DAT 
NIET AAN DE HERKEURINGSRAAD IS 
OVERGELEGD. - NIET ONTVANKELIJK 
MID DEL. 

Niet ontvanlcelijk is het middel dat stettnt 
op een geneeslcundig getttigsch?-ijt dat 
niet aan de he?·keu?·ing81·aad is ove?·
gelegd (1). 

(JANS.) 

Met de notitie overeenstymmencl arrest. 

29 m ei 1974. - 3° kamer. - VootzitteT 
en Ve1·slaggeveT, de H. Delah aye, raacls
heer waarnemencl voorzitter. - Gelijlc
luidende conclttsie, de H. Lenaerts, 
ad vocaa t -generaal. 

1° KAlVllR. ~ 30mei 1974. 

1° BEVOEGDHEID EN AANLEG. 
BURGERLIJKE ZAKEN. - GESCHILLEN 
INZAKE FAILLISSEMENT. - UITSLUI
TENDE BEVOEGDHEID .VAN DE RECHT
BANK VAN KOOPHANDEL. 

2° VERWIJZING NA CASSATIE. 
BURGERLIJKE ZAKEN. VERNIE
TIGING VAN EEN VONNIS VAN DE 
ARRONDISSElVillNTSRECHTBANK WEGENS 
SCHENDING VAN EEN REGEL INZAKE BE
VOEGDHEID. - VERWIJZING NAAR HET 

DOOR HET HOF BEVOEGD VERKLAARDE 
GERECHT. 

1° Alle geschillen, die moeten beslecht wo?·
den om tot de ve1·ejj'ening van een 
jaillissement te komen, beho1·en ttit
slttitend tot de bevoegdheid van de 
?'echtbanlc van lcoophandel in wie1· 
a?'?'ondissement het faillissement is ge
OJJend ; zullcs is inzonde1·heid het geval 
voo?' geschillen oveT de qetaling van 
bijd·ragen voo?' sociale zeke1·heid . wellce 
na het .faillissement ve1·vallen zijn (2). 
(Artt. 574, 2°, en (331, lid 2. G.W.) 

2° Wannee1· het Hoj van cassatie een 

(1) Cass., 2!l maart 1973 (A?'J'. cass., 1973, 
l lz. 762 .) 

vonnis van cle a?'?'ondissementsTechtbanlc 
wegens schencling van een 1·egel inzake 
bevoegdheid ventietigt, venoijst het de 
zaak nam· cle bevoegde ?'echte?· die het 
aanwijst (3). 

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ RET HO]' VAN 
BEROEP TE BRUSSEL, IN ZAKE RIJKS-· 
DIENST VOOR MAATSCHAPPELIJKE ZE
KERHEID TEGEN lVIR . lliAHAUX, CURATOR
OVER HET FAILLISSEMENT HOORNE,. 
ECHTGENOTE VAN ROY.) 

ARREST (vm·taling). 

HET HOF ; - Gelet op het b estreclen_ 
vonnis, op 5 april 1974 door d e Arron
dissementsrechtbank te Bergen gewezen ;. 

Over het micldel afgeleicl uit de schen
cling van artikel 574, 2°, van het Gerech
telijk Wetboek, 

doonlat het vonnis voor recht zegt 
clat h et geschil tot de bevoegclheicl van. 
de arbeidsrechtbank behoort en de zaak 
naar clie arbeiclsrechtbank verwijst, 

te1·wijl ze tot de bevoegdheid van de· 
rechtbank van koophandel behoorde : 

Overwegende dat uit de vaststellingen 
van het vonnis blijkt dat de Rijksclienst
voor maatschappelijke zekerheid de cura
tor over h et faillisse1nent van 1\l[evrouw 
Anch·ee Hoorne heeft geclagvaard tot 
betaling van bijdragen voor sociale 
zekerheid die na het faillissement ver
vallen waren ; 

Overwegende dat, luiden s artikel 574,. 
2°, van het Gerechtelijk Wetboek, de 
rechtbank van koophanclel, zelfs wam1eer 
partijen geen handelaar zijn, onder meer
kennis neemt van .alles wat het faillisse
Inent betreft, overeenkomstig de voor
schriften van het vVetboek van koop-· 
handel; 

Overwegende dat, luidens artikel 631,. 
lid 2, van het Gerechtelijk Wetboek, 
wanneer de faillietverklaring in Belgie 
geschiedt, de desbetreffende geschillen 
uitsluitend tot de bevoegclheicl behoren 
van de rechtbank in wier arrondissement
het faillissement is geopend ; 

Overwegende clat die bepalingen geen 
onclerscheicl maken tussen d e rechts
vorcleringen die uit het faillissement 

(2) en (3) Cass., 18 april en 17 mei 1974, 
sup1·a, blz. 887 en 104 7. 
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ontstaan. en de rechtsvorderingen waar
toe het faillisse:rnent slechts de aanleiding 
is; 

Dat deze interpretatie wordt bevestigd 
door de opheffing, bij artikel 8, 13°, van 
de bepalingen vervat in artikel 2 van 
de wet van 10 oktober 1967, van arti
kel 505 van boek III, titel I, van het 
W etboek van koophandel luidens het
welk elk geschil betreffende d e vereffening 
van faillissement dat tot de bevoegd
heid van de burgerlijke rechtbanken 
behoort, er aa.nhangig moest worden 
gemaakt binnen korte tijd en als 
spoedeisende zaak worden berecht ; 
dat ze eveneens wordt bevestigd door de 
wijzigingen die artikel 38 van de bepa-

' lingen vervat in artikel 3 va...'l. de wet 
van 10 oktober 1967 heeft gebracht in 
de artikelen 492, 502 en 504 van boek III, 
titel I, van het Wetboek van koophandel, 
in zoverre deze artikelen de regels vast
stelden voor de geschillen die niet tot 
de bevoegdheicl van de rechtbank van 

. koophandel behoorden en met name htm 
verwijzing naar een andere rechter voor
schreven; 

Dat het middel gegrond is; 
En overwegende clat, krachtens arti

kel 660 , lid 1, van' het Gerechtelijk Wet.
boek, de zaak naar de bevoegde recht
bank moet worden verwezen ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den vonnis; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de kant 
van de vernietigde beslissing; houdt de 
kosten aan opclat erover door de feiten
rechter wordt beslist ; verwijst de zaak 
naar de R echtbank van koophanclel te 
Bergen. 

30 mei 1974. - 1 e kamer. - T1 oo1·zitte1' 
en TfeTslaggeve1·, de H. Perrichon, raads
heer waarnemend voorzitter. - Gelijlc-· 
htidende conclusie, de H. Delange, eerste 
advocaat-generaal. 

1e KAMER.- 31 mei 1974. 

1 o REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. - BURGERLIJKE 
ZAKEN. - CONCLUSIE. - IMPLICIET 
ANTWOORD . GEMOTIVEERDE BE
SLISSING. 

2o REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. - BURGERLIJKE 
ZAKEN. - ARREST W AARIN VERKLAARD 
WORDT DAT DE BESLISSING STEUNT OP 
DE VASTSTELLINGEN, -OVERWEGINGEN 
EN BESLUITEN VAN EEN DESKUNDIGE. 
- VERSLAG VAN DE DESKUNDIGE BI.T 
HET DOSSIER GEVOEGD. - REGEL
l\'lATIG GEMOTIVEERD ARREST. 

1° OveTeenlcomstig m·tilcel97 van cle G?·ond
wet gemotivee1·d is cle beslissing die een 
passend, al was het een impliciet ant
wooTd op cle conclusie veTstrelct ( 1). 

2°. Regelmatig gemotivee1·d is het a?Test 
clat, om het bestaan van schacle te ve?·
wm·pen, verlclaa1·t cle va.ststellingen, over
wegingen en beshtiten over te nemen 
van een cleslmndige wiens ve1·slag bij 
het clossim· is gevoegd, zodat de 1·edenen 
door het Hoj lctmnen onde1·zocht W01'
den (2). (Art. 97 Grondwet.) 

(GEMEENTE LAARNE, T. CAPELLEN EN 
LITISCONSORTEN DE GROEVE.) 

ARREST. 

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

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

cloo1·clat het arrest het beroepen vonnis 
op 25 jtmi 1971 door de rechtbank van 
eerste aanleg te Denderrnonde geveld, 
bevestigt en zodoende eiseres veroordeelt 
tot het betalen aan de verweerders van 
een bedrag van 663.306 frank als beweercl 
verschuldigd saldo wegens het uitvoeren 
door d e rechtsvoorganger van de ver
weerders van werken aan. de buurtweg· 
nr. 26, en het verweermiddel verwerpt, 
waardoor eiseres, in haar eerste conclusie· 
voor het hof van beroep, liet gelden dat. 
rekening diende te worden gehouden met 
de gebrekkige uitvoering van de werken 
en meer bepaalcl, ten eerste, met het feit
dat uit de verslagen bleek dat de aan
nemer het wegbeton in de modeler had 
gestort, bij zoverre zelfs dat bij het-

(1) Cass., 20 oktober 1971 (A1'1'. cass., 1972, 
biz. 184). 

(2) Raadpl. cass., 22 juni 1967 (A1'1'. cass. , 
1967, biz. 1291); 15 februari 1972 (ibid. , 
1972, biz. 552) en 1il mei 1974, su1n·a, biz. 1015. 
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vibreren de modeler zich met het beton 
11ad vermengd, en, ten tweede, met het 
feit dat de aannenier, op bepaalde plaat
-sen, beton van type B had aangewend 
in plaats van beton van type A zoals in 
het bijzonder lastenboek voorzien, dat 
·de deslumdige zich ermede vergenoegde 
te verklaren dat het gebruikte beton even 
-sterk was als het voorgeschrevene, dat 
:zulks echter onjuist is, dat het beton van 
type B ruwer is dan. het beton van type A 
·en bij intens verkeer zeer vlug uitbrok
kelt, dat claarenboven het beton van 
type A bleekkleurig is terwijl het beton 
vail type B donkerkleurig is en dat zij, 
-eiseres, niet aanvaardde dat, op een 
nieuwe baan, tussen de b leke platen 
-donkere platen gevoegd werden, zulks 
op grand van de beschonwingen, ten 
·eerste, dat, al werd op bepaalde plaatsen 
beton gestort op modderige grand, 
·er geen verband bewezen was tussen 
dit feit en de thans aangehlaagde ver
zakkingen, en dat waar dam·van in de 
verslagen van toezicht sprake was, mel
-ding werd gemaakt van het voornemen 
van de aam1emer zekere vakken te her
leggen, wat ook geclaan werd, en, ten 
'tweede, dat eiseres te vergeefs beweerde 
-dat het beton van type B minder weer
stand bood dan het beton van type A, 
-dat de deskunclige zulks had weerlegd en 
·ook had aangetoond dat het kleurverschil 
_geen reden kon zijn om enige aftrek voor 
minderwaarde toe te passen, 

tenvijl deze beschouwingen geen af
·doencl antwoord inhouden op de hager 
.aangehaalde verweermiddelen van eise
res, en aldus geen afcloende motivering 
-uitmaken, zoals vereist wordt door 
.artikel 97 van de Grondwet : 

Overwegende dat, met betrekking tot 
·de in het middel aangehaalde conclusie 
betreffende het storten van het beton 
-op de modeler en de vermenging van het 
beton met de modeler, het arrest be
.schouwt dat het wel blijkt dat op bepaal
de plaatsen beton gestort werd op mod
·derige grand maar dat er geen verband 
bewezen is tussen dat feit en de thans aan
_geklaagde verzakkingen van het wegdek ; 

Overwegende dat de rechter aldus 
impliciet beslist dat ook tussen voor
·melde vermenging en de verzakkingen 
·er geen verbm1d bewezen is ; 

Overwegende dat, met betrekking tot 
-de in bet middel aangehaalde conclusie 
betreffende de weerstand en het uitzicht 
van het beton, het arrest beschouwt dat 
-de deskunclige de bewering van eiseres 

. Juidens welke het beton type B minder 

weerstand biedt dan het beton type A 
heeft weerlegd en dat hij ook heeft aan
getoond dat het klem·verschil geen reden 
kan zijn om enige- aftrek voor minder
waarde toe te passen ; 

Overwegende dat de rechter, clie zich 
aldus de vaststellingen, beoordelingen en 
besltriten van de desktmclige toeeigent, 

. noodzakelijkerwijze verwijst naar diens 
verslagen die bij het dossier gevoegd zijn 
en het toezicht van het Hof over de 
beoordeling van de desktmdige mogelijk 
maakt; 

Overwegende dat uit het op 1 april1971 
neergelegd deskundigenverslag blijkt dat 
de deslnmdige, na erop gewezen te hebben 
dat de ontwerper geen enkele nlinder
waarde voor niet conforme uitvoering 
in de eindrekening van de werken heeft 
toegepast en dat de omstancligheid dat 
het uitzicht van de baan zes of zeven 
jaren nadat zij aangelegd werd over een 
oppervlakte van 450 m 2 minder mooi is 
dan dat van de resterende delen van 
bijkomend belang is, vasstelt dat aileen 
·het oppervlakkige laagje cementpap 
door slijtage verdwenen is en dat het 
wegdek daardoor niet minder lang zal 
stancll1ouden dan de nevenstam1de vak
ken; 

Dat dam·uit volgt dat het arrest voor
melde conclusie van eiseres passend 
beantwoordt ; · 

Dat het middel niet kan worden aan
genomen; 

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

31 mei 1974.- 1e kamer. - Voo?·zitter 
en VeTslaggeve1·, Ridder Rutsaert, 
voorzitter. - Gelijkluiclende conclttsie, 
de H. Colard, advocaat-generaal. 
Pleite?·s, de HH. Bayart en Struye. 

1e KAMER . - 31 mei 1974. 

OVEREENKOMST. TOESTEl\'lMING 
VAN DE PARTIJEN.- 0NDERWERPING 
VAN EEN PARTIJ AAN DE PLICHTENLEER. 
- GEEN UITSLUITING VAN DE VRIJE 
vVIL VAN DE PARTIJEN BIJ DE OVEREEN
KOMST, 

Het Jeit clat een van de pa?·tijen bij een 
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ove1·eenlcomst ve1·plicht is tttcht1·egels in 
acht te nemen slttit de v1·ije wil van· de 
pa1·tijen bij deze overeenlcomst niet ttit. 
(Art. 1102 B."VV.). 

(VAN DE G ... , 

T. ORDE VAN ARCHITECTEN.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op de bestreden 
sententie, op 3 april 1973 gewezen door 
de Raad van beroep met het N ederlands 
als voertaal van de Orde van architecten ; 

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

doonlat de beslissing tegen eiser een 
tuchtstraf uitspreekt om de reden dat 
hij een groot aantal opdrachten zou ver
zwegen hebben, dat talrijke opclrachten 
onvolledig zouden zijn aanvaard, en dat 
met de waardigheid van het beroep 
strijdige erelonen zouden aangerekend 
zijn, 

tenvijl, nu eiser steeds de telastleggin
gen heeft ontkend, het niet afdoende was 
zonder aanduiding in co1w1·eto van de 
identiteit van de bouwheer, aldus onbe
paalde vergrijpen ten laste van eiser in 
aanmerking te nemen, en het noodza
kelijk was dat de beslissing de opdrachten 
en erelonen zou aanduiden waarop zij 
haar sanctie liet steunen, alsook daar
tegenover de opdrachten en erelonen 
welke zij niet strijdig achtte met de 
beroepsplichten van eiser, daar deze 
laatste, bij gebrek aan dergelijke preci 
seringen betreffende de tegen hem in 
aanmerking genomen opdrachten en ere
lonen, zich in de onmogelijkheid bevindt 
zijn verweer verder voor te dragen en 
in de toekomst opnieuw voor dezelfde 
soort feiten kan vervolgd worden zonder 
de identiteit te kmmen hewiizen tussen 
de feiten van die nieuwe telastlegging en 
die waarvoor hij reeds een tuchtstraf 
opliep, waaruit volgt dat de beslissing 
onvoldoende gemotiveerd is : 

Overwegende dat uit de stukken waar
op het Hof vermag acht te slaan niet 
blijkt dat eiser voor de raad van beroep 
gesteld heeft dat, bij gebrek aan preci 
sering betreffende de te zijnen laste in 
aanmerking genomen feiten, hij zich in de 
onmogelijkheid bevond zijn verweer 
verder voor te clragen en dat hij in de 
toekomst opnieuw voor diezelfde feiten 
kon worden vervolgd ; 

Dat, bij gebrek aan dergelijke conclu
sie, de raad van beroep zijn beslissing 
regelmatig met redenen omkleedt, door 
als vaststaai:lde aan te nemen dat eiser
een groot aantal opclrachten verzweeg, 
talrijke opdrachten onvolledig aanvaard 
werden en erelonen aangerekend die aan 
de waarcligheid van het beroep niet. 
beantwoorden ; dat hij niet gehouden was 
voormelde feiten nauwkeuriger te om
schrijven; 

Dat het middel niet kan worden aan
genomen; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 1103 en 
1108 van het Burgerlijk Wetboek, 

doordat de beslissing tegen eiser een 
tuchtstraf uitspreekt om de reden dat 

· deze laatste een groot aantal opclrachten 
zou verzwegen hebben, dat talrijke op
clrachten onvolledig zouden aanvaard 
zijn, en dat met de waardigheid van het 
beroep strijdige erelonen zouden aange
rekend zijn, 

te1·wijl een contract tussen architect en 
bouwheer onderworpen is aan de vrije 
toestemming van beide partijen, zodat 
de Orde van architecten de toestemming 
van die partijen niet kan beperken, door· 
een haar on<ferworpen lid van de Orde, 
waarvan de wetgever verldaart dat hij 
de enige persoon is die de hoedanigheicl 
bezit om een onroerend goed te bouwen, 
te verhinderen zijn taak en diensten te· 
verhuren aan welke voorwaarden ook, 
vrijelijk overeen te komen met de bouw-· 
heer, aangezien dergelijke onder clruk 
van een derde instantie opgelegde ver-· 
plichtingen tot contracteren, zowel wat 
de inhoud als de kosten en de erelonen 
van de dienstverhuring betreft, strijdig· 
zijn met de vrijheid van contracteren, 
zoals door de bovenaangehaalde wets 
bepalingen gesteld : 

Ovenvegende dat het onderwoi·pen zijn 
aan regels die louter de plichtenlee!" 
betreffen de door artikel ll08 van het 
Burgerlijk Wetboek vereiste vrije toe
l;;temming van de partijen niet belet ; 

Overwegende dat een architect, als. 
lid van de Orde van architecten, in zijn 
betrekkingen met personen die geen lid 
zijn van. de Orde gebonden is door de· 
regels van de plichtenleer, zodat hij zich 
aan tuchtsancties blootstelt wanneer hij 
een verbintenis aangaat die voormelde· 
regels miskent; 

Overwegende derhalve dat, door te 
beschouwen dat eiser, waar hij stelt dat 
de Orde geen derde partij mag verbinden. 
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die niet aan haar gezag onderworpen is, 
niet kan gevolgd worden omdat zulks 
ten deze geenszins het geval is, de sen ten
tie haar beslissing desbetreffend wettelijk 
rechtvaardigt; 

Dat het middel niet kan worden aan
genomen; 

On-:~ die redenen, verwerpt de voorzie 
'lling ; veroordeelt eiser in de kosten. 

3lmei 1974.- 18 kamer.- Voo?·zitte?· 
·en Ve1·slaggeve1', Ridder Rutsaert, 
voorzitter. - Gelijlchtidende conclusie, 
-de H. Colard, advocaat-generaal. 
Pleitm·s, de HH. Bayart en Ansiaux . 

18 KAlVlER. - 31 mei 1974. 

1° C.A.SSATIEMIDDELEN. - BuRGER
LIJKE ZAKEN. - GROND VAN NIET
ONTVANKELIJKHEID TEGEN EEN MID
DEL OPGEWORPEN EN HIERUIT AFGE
l.EID DAT HET SLECHTS DOELT OP EEN 
BESLISSING VAN DE EERSTE RECHTER 
WAARIN DE ElSER ZOU HEBBEN BERUST. 
- BESTREDEN ARREST WAARIN BE
SLIST WORDT DAT DE ElSER HEEFT 
GEVORDERD DAT ALLE VOOR HEM · 
GRIEVENDE BESCHIKKINGEN VAN HET 
VONNIS WORDEN GEWIJZIGD. - Gl~OND 
VAN NIET-ONTV ANKELIJKHEID KAN NIET 
WORDEN AANGENOlVIEN. 

2° VONNISSEN EN ARRESTEN. 
BURGERLIJKE ZAKEN. - EIS AANGAAN 
DE DE STAAT VAN DE PERSONEN.- AD
VIES VAN HET OPENBAAR lVIINISTERIE. 
- ADvms NOODZAKELIJK OVER DE 
VRAAG BETREFFENDE DE STAAT EN NIET 
OVER DE BIJKOl\iENDE VRAGEN ZONDER 
ENIG VERBAND l\iET DE STAAT VAN DE 
PERSONEN. 

:3° HOGER BEROEP. - BURGERLIJKE 
ZAKEN.- VONNIS WAARBIJ ECHTSCHE1-
DING OF SCHEIDING VAN TAFEL EN BED 
WORDT TOEGESTAAN EN DE SCHULDIGE 
ECHTGENOOT WORDT VEROORDEELD TOT 
ONDERHOUDSGELD. - HOGER BEROEP 
TEGEN DE BESCHIKKING OVER HET 
·ONDERHOUDSGELD. - HOGER BEROEP 
DAT NIET TER KENNIS MOET GEBRACHT 
WORDEN VAN DE GRIFFIER VAN DE 
RECHTBANK DIE DE BESTREDEN BE
:SLISSING HEEFT GEWEZEN. 

4° VONNISSEN EN ARRESTEN. -
BURGERLIJKE ZAKEN. - MEDE TE 
DELEN ZAKEN. - ADVIES VAN RET 
OPENBAAR l\1INISTERIE. - VORlVI. 

5° VONNISSEN EN ARRESTEN. 
BURGERLIJKE ZAKEN. - BESLISSING 
OVER EEN VORDERING WELKE AAN RET 
OPENBAAR l\'IINISTERIE lVIOET WORDEN 
MEDEGEDEELD. - VASTSTELLING DOOR 
DEZE BESLISSING DAT RET OPENBAAR 
l\UNISTERIE ZIJN ADVIES HEEFT GEGE
VEN. - VASTSTELLING VOLSTAAT. 

l 0 De gmnd van niet-ontvanlcelij kheid 
tegen een middel van de eise1· opgewo1pen 
en hientit af geleid dat dit middel slechts 
doelt OJJ een beslissing van de ee1·ste 
?'echte?' wam·in de eise?' zo·u hebben 
be?'ust, lean niet w01·den aangenomen, 
wannee1· het best?'eclen an·est beslist dat 
de eise1· in zijn hage1· be1·aep heeft ge
vanlenl clat alle voa1· hem g1·ievende be
schilclcingen van het vannis w01·den 
gewijzigd. 

2° Het advies van het apenbaa.1· ministe1·ie 
dat lc?·achtens m·tilcel 764-1° van het 
Ge.1·echtelijlc W etbaelc maet wonlen ge
geven ovm· de vonle1·ingen bet·re.ffencle 
de staat vcm de JJe?'sanen, moet noodzake
lijk wonlen ttitgebmcht ave?' cle v1·aag be
t?·effende cle staat, doch niet ave?' cle 
bijkamencle vmgen zoncle1· enig ve1·bancl 
met cle staat van cle pe1·sonen. 

3° De beschikkingen wam·bij echtscheiding 
WO?'clt taegestaan ·of die wam·bij met 
toepassing van a1·tilcel 1306 van het 
Gm·echtelijk TiVetbaelc scheicling van tafel 
en becl wa1·dt toegestaan zijn cle enige 
beschilclcingen van de vonnissen waa?·
vaa?' het hoge1· bemep, ingevolge m·ti
lcel1273, ee1·ste lid, van hetzelfcle wetboelc, 
op st?·affe van ve1·val, moet te?' lcennis 
gebmcht wa1·den van cle ?'echtbanlc die 
cle best1·eden beslissing heeft gewezen. 
De a1·tikelen 1273, ee1·ste licl, en 1306 
van het Ge1·echtelijlc vV etbaelc zijn niet 
van toeJJassing op het hoqe1· be1·oep 
dat slechts bet?'ekki'ng heeft ap een 
beschikkende gecleelte ove1· het oncle?·
houdsgeld. 

4° en 5° A1'tilcel 766 van het Ge1·echtelijlc 
W etboelc, htidens hetwellc het aclvies 
van het openbaa1· ministe1·ie sclwiftelijlc 
maet tv01·den gegeven, tenzij het wegens 
cle amstandigheden van de zaalc te1·stand 
op de zitting mondeling geschiedt, 
bepaalt niet dat in het vannis of het 
an·est moet wo?'den venneld clat het 



- 1081-

advies wegens de omstandigheden van 
de zaalc te?'stond is uitgebmcht en ve?·
plicht evenmin dat deze omstandigheden 
wm·den venneld. 

(SAVONET, T . MEEUS . ) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op d e bestreden 
arresten, door h et Hof van beroep te 
Brussel gewezen, h et eerste op 20 jcmi 
1972 en niet op 20 juli 1972, zoals bij ver
schrij ving in h et v erzoek schrift tot 
cassatie en in h et exploot van b et ekenmg 
wordt vermeld, h et tweed e op 21 novem
ber 1972; 

Over d e g rond van niet-ontvankelijk
h eid van. d e cb:ie middelen door verweer
ster afgeleid uit h et gemis aan b elang, 

doonlat d e in die middelen aangevoerde 
grieven alle betrekking h ebben op b e 
schikkingen v an de bestreden arresten 
nopen s vorderingen waarorntrent h et 
b eroep en vonnis beslissingen had getrof
fen waartegen eiser erkent geen hoger 
b eroep t e h ebben willen inst ellen en 
waarbij · eiser d erhalve moet worden 
geacht zich t e h ebben willen n eerleggen 

Ov~rwegende dat de in de middelen 
aangevoerde grieven alle b etrekking heb
b en op b eschikkingen van de b estreden 
arresten die d e door verweerster inge
stelde vordering tot scheiding van tafel 
en bed b etreffen alsook h aar daarmede 
sam enhangende vorderingen tot uit
keringen tot onderhoud voor haarzelf en 
voor d e kinderen; 

Overwegende dat eiser weliswaar steeds 
staande h eeft gehouden t egen de beschik
kingen van het beroepen vonnis betreffen 
d e die vorderingen geen hoger b eroep 
te h ebben 'willen in st ellen; 

Overwegende echter dat beicle bestre
den arresten b eslissen dat eiser in h et 
kwestieuze h oger beroep in algemene 
termen de h ervorming van a l de voor 
h em grievende beschikkingen van het 
beroepen vonnis heeft gevorderd en d er
h alve m oet worden geacht het beroepen 
vonnis in al zijn beschi·kkingen te hebbei1. 
aangevochten ; 

Overwegende dat eiser gerechtigd is 
op die interpretatie van zijn hoger b eroep, 
die hij verklaart thans niet m eer t e 
b etwisten, te steunen en er belang bij 
heeft de grieven aan te voeren die hij 
t egen de op grond van die interpretatie 

genomen beslissingen meent t e kunnen 
doe'n gelden ; . 

D at de grond van niet-ontvankelijk
h eid niet kan worden aangenomen ; 

I. vVat de voorziening tegen h et arrest 
van 20 juni 1972 betreft : 

Over h et eerste middel , afgeleid uit de 
sch ending van de artikelen 137 , 138, 764, 
1°, 765, 766 , 1042, 1054, lid2, 1068, 1071, 
1072, 1261, 1273 en 1306 van het Gerech
telijk Wetboek, 

doo?'dat h et arrest van 20 juni 1972, 
wat betreft de door verweerster ingest elde 
vordering tot scheiding van tafel en bed 
en de ermede sam enhangende vorcleringen 
t ot een onderhouclsgeld van 10.000 frank 
per maand voor h aar . zelf en tot een 
onderhoudsgeld ten b ehoeve van d e 
kinderen, de h eropening v an de debatten 
beveelt over de ontvank elijkheid van h et 
door eiser ingest eld e hager beroep in 
zoverre h et gericht is tegen de besch ik 
kingen waarbij de vordering van schei 
ding van tafel en bed werd ingewilligd, 
over de vorderingen betreffende het 
stecmgeld t en behoeve van de vrouw, 
n a deze tot zich getrokken te hebben, 
en over de onderhouclsbijdragen voor de 
kinderen, 

tenvijl 1° h et door het openbaar minis 
terie in deze zaak uitgebracht schriftelijk 
advies uitslui tend betrekking h eeft op 
de vordering tot echtscheicling, zoals ook 
door h et arrest wordt vastgesteld, en 
derhalve h et hof van b eroep van de 
vordering tot scheiding van tafel en bed 
en de bijkomende vragen kennis n eemt 
en de vraag tot per soonlijk onderhouds
gelcl van verweerster tot zich trekt 
zonder da t daarover voorafgaaJ1delijk 
advies was uitgebracht door h et openbaar 
ministerie (schencling van de artikelen 
137 , 138, 764, 4° [bedoeld is 764, 1 °], 765, 
766 , 1042, 1261 en 1306 van het Gerech
telijk vVetboek; 

2o het arrest d e h eropening van d e 
debatten b eveelt claar er twijfel bestaat 
nopens de ontvankelijkheid van het 
hager beroep van eiser nopens de vor
dering tot sch eiding van tafel en b ed 
wegens het gebrek aan betekening van 
het verzoekschrift van hager beroep aan 
de griffier van de rechtbank , en clerhalve 
niet regelmatig vermocht de m et deze 
vordering samenhangende vraag tot per
soonlijk onderhoudsgeld voor verweerster 
tot zich te trekken , a lvorens zich over. d e 
ontvankelijkheid van h et hager b eroep 
van eiser uitgesproken te hebben (scherr
ding van de artikelen 1054, lid 2, 1068, 
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1071, 1072, 1073 [bedoeld is 1273] en 
1306 van h et Gerechtelijk Wetboek) 

\~Tat het eerste onclerdeel betreft : 

Overwegende dat het advies van het 
openbaar ministerie clat krachtens arti
kel 764, 1°, van het Gerechtelijk \Vetboek 
in. vorderingen betreffende de staat der 
personen 1noet worden gegeven, enkel 
over d e daaromtrent ingestelde hoofd
vordering moet worden uitgebracht ; 

Overwegende dat h et arrest er zich toe 
beperkt, alvorens recht te doen over de 
a l dan ·niet ontvankelijkheid van het 
hoger beroep in zover het is gericht tegen 
de b eschikking waarbij de vordering van 
verweerster strekkende tot scheicling 
van tafel en bed wordt ingewilligd, en 
over de vorderingen van verweerster 
strekkende tot onderhoudsgeld voor haar 
zelf en voor haar kinderen, waarover de 
partijen geen stelling hadden genomen 
of geen inlichtingen hadden verstrekt, 
ambtshalve de heropening van de debat
ten te bevelen ; 

Overwegende dat die ambtshalve her
opening van de debatten precies tot doel 
had de partijen de mogelijkheid te geven 
stelling te n em en, en h et openbaar minis
terie in de Inogelijkheicl te stellen zijn 
advies nit te brengen, over het geschil
punt dat nog niet was gerezen of behan
cleld en dat slechts door diezelfde her
opening. van de debatten ter sprake zou 
komen; 

Dat, behalve ten aanzien van de vor
dering tot echtscheiding waarover wel 
advies werd uitgebracht, h et openbaar 
ministerie, v66r de ambtshalve bevolen 
heropening van de debatten, geen advies 
had nit te brengen, vermits het ambts
halve opgeworpen geschilpunt pas door 
die heropening van de de batten in behan
deling zou genomen worden ; 

W at het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat de vonnissen waar 
tegen het hoger beroep, luidens arti
kel 1273, lid 1, van het Gerechtelijk 
W etboek, op straffe v an verval ter kennis 
moet worden gebracht van de griffier, 
enkel de vonnissen zijn · « waarbij een 
echtscheiding wordt toegestaan », of, in
gevolge artikel 1306 van h etzelfde wet
hoek, " die waarbij een scheiding van 
tafel en bed wordt toegestaan » ; 

Overwegende dat die bepaling niet 
toepasselijk is op h et hoger beroep in 
zoverre het gericht is tegen de beschik
king over het onderhoudsgeld ; 

Dat het middel naar recht faalt ; 

II . . Wat de voorziening tegen het arrest 
van 21 noveinber 1972 betreft ; 

Over het tweede middel, afgeleid nit 
de schencli.ng van de artikelen 1042, 1054, 
lid 2, 1261, 1268, 1273, 1306 van het 
Gerechtelijk W etboek en 308 van bet 
Bmgerlijk W etboek, 

cloo7·~lat het arrest van 21 november 
1972 het door eiser ingestelde hoger 
beroep, voor wat betreft d e door ver
weerster ingestelde vordering tot schei
cli.ng van tafel en bed, niet-ontvankelijk 
verldaart en, b eslissende over het door 
verweerster bij conclusie ingestelde tegen
beroep om een persoonlijk onderhouds
geld te bekomen van 10.000 frank per 
maand, hetwelk met haar eis streld;::ende 
tot scheiding van tafel en b ed verlrnocht 
is, cli.t incidenteel hoger beroep ont
vankelijk en gedeeltelijk gegrond ver
ldaart en eiser veroorcleelt om aan ver
weerster 7. 500 frank per maand te 
betalen, 

te1·wijl 1° h et door verweerster bij 
conclusie ingestelde tegenberoep tot het 
bekmnen, ten laste van eiser, van 
een persoonlijk onderhoudsgeld van 
10.000 frank per maand niet toegelaten 
kon worden daar bet door eiser ingestelde 
hoofdberoep nietig was verklaard wegens 
gebrek aan betekening van het verzoek
schrift aan verweerster (bedoeld is aan 
de griffier) (schending van artikel 1054, 
lid 2, van h et Gerechtelijk Wetboek; 

2° het arrest vaststelt dat de vraag van 
verweerster tot betaling van een per
soonlijk onderhoudsgeld, aangaancle het
welk zij bij conclusie tegenberoep had 
ingesteld, verlrnocht was met haar vor
dering strekkende tot scheiding van 
tafel en bed, eri derhalve de niet-ontvan
kelijkheid van het hoofdberoep van eiser 
tegen het vonnis van 12 maart 1971, in
zover het de scheiding van tafel en bed 
in h et voordeel van verweerster had 
uitgesproken, cliende t e leiden tot de 
niet-ontvankelijkheid van h et tot toe
kenning van h et kwestieus onderhouds
geld door verweerster tegen hetzelfde 
vonnis ingestelde incidenteel beroep 
(schencling van alle ingeroepen wets
bepalingen) : 

Overwegende dat d e beschikking van 
het beroepen vonnis waartegen het hoger 
beroep vervallen wordt verldaard enkel 
d e beschikking is waarbij de scheiding 
van tafel en bed t en voordele van ver
weerster wordt toegestaan ; 
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Dat het hager beroep van eiser voor 
het overige, en namelijk voor zover het 
gerich t was tegen de beschikkingen van 
het beroepen vo1mis over de vordering 
tot onderhoudsgeld voor verweerster, 
reeds door het arrest van 20 juni 1972 
was on.tvankelijk verldaard; 

Overwegen de dat, n u het hager beroep 
van eiser op dit punt ontvankelijk was 
verldaard, het arrest vermocht het tegen
beroep dat dienaangaande door verweer
ster was ingesteld, eveneens ontvankelij k 
te verklaren ; 

Dat het middel, hetwelk op een ver
keerde lezing van de arresten rust, feite 
lijke grondslag mist; 

Over het derde middel , afgeleid uit de 
schending van de artikelen 764, 1°, 766, 
767, 1042, 1261 en 1306 van het Gerech
telijk Wetboek, 

do01·dat het arrest van 21 november 
1972 het hager beroep van eiser niet 
ontvankelijk verklaart inzoverre het 
gericht is tegen de beschikkingen van 
het aangevochten vonnis waarbij de 
sch eiding van tafel en bed ten voordele 
van verweerster en ten nadele van eiser 
werd uitgesproken, en het incidenteel 
beroep van · verweerster ontvankelij k en 
gedeeltelijk gegrond verklaart en eiser 
veroordeelt om aan verweerster een Inaan
delijks onderhoudsgeld van 7. 500 frank 
te betalen, 

tenvijl het advies door het openbaar 
ministerie mondeling ter openbare te
rechtzitting van 18 oktober 1972 uit
gebracht werd zonder dat er werd vast
gesteld dat wegens de omstandigheden 
van de zaak dit advies terstond op de 
zitting · mondeling diende uitgebracht 
te worden: 

Overwegende dat het arrest vermelclt 
dat het advies van het openba,ar minis
terie mondeling ter openbare zitting van 
18 oktober 1972, dit is terstond op de 
zitting waarop wercl gepleit, werd uit
gebracht; 

Overwegende dat artikel 766 van het 
Gerechtelijk Wetboek, luidens hetvvelk 
het advies van het openbaar ministerie 
schriftelijk wordt gegeven, tenzij het 
wegens de omstancligheden van de zaak 
terstond op de zitting mondeling wordt 
uitgebracht, niet bepaalt dat moet wor
den vermeld dat dit laatste gebeurt 
wegens de omstandigheden van de zaak 
en evenmin bepaalt dat de omstandig
heden zelf waarom zulks gebeurt moeten 
worden vermeld ; 

D at het middel naar recht faalt ; 

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

31 mei 1974.- 1e kamer.- Voo1·zitte1·, 
R idder Rutsaert, voorzitter. - Ve1·slag 
geve1·, de H. de Vreese. - Gelijklttidende 
conclttsie, de H. Colard, advocaat-gene
raal. - Pleite1·s, de HH. Houtekier en 
P hilips. 

2e KAMER . - 4 juni 1974. 

1° WEGVERKEER. - VOETGANGERS. 
- WEGVERKEERSREGLEl\'I:ENT, ARTI 
KEL 48, 3, 5°.- VOETGANGER DIE DE 
RIJBAAN OVERSTEEKT OP EEN PLAATS 
vVAAR HET VERKEER NOCH DOOR EEN 
BEVOEGD PERSOON NOCH DOOR VER
KEERSLICHTEN GEREGELD WORDT EN 
WAAR GEEN OVERSTEEKPLAATS VOOR 
VOETGANGERS BESTAAT. - VERPLICH
TINGEN. 

2° WEGVERKEER. - VOETGANGERS. 
- VVEGVERKEERSREGLEJVIENT, ARTI
KEL 48, 3, 5° . - VOETGANGER Dm DE 
RIJBAAN OVERSTEEKT OP EEN PLAATS. 
WAAR HET VERKEER NOCH DOOR EEN 
BEVOEGD PERSOON NOCH DOOR VER
KEERSLICHTEN GEREGELD WORDT EN 
WAAR GEEN OVERSTEEKPLAATS VOOR. 
VOETGANGERS BESTAAT. - VOETGAN
GER DIE REDELIJKERWIJS NIET KON 
VOORZIEN DAT HIJ HET VERKEER VAN 
VOERTUIGEN ZOU HINDEREN. - GEEN 
MISKENNING VAN DE VERPLICHTING VAN 
ARTIKEL 48, 3, 5°, VAN HET WEGVER
KEERSREGLElVIENT. 

1° De voetgange1· die de 1·ijbaan wil over 
stelcen op een plaats waa1· het ve1'kee1· 
noch do01· een bevoegd pe1·soon noch doo1· 
ve1·kem·slichten ge1·egeld wo1·dt en waa1· 
geen ovm·steekplaats voo1· voetgange1·s be
staat, mag de 1·ijbaan enlcel opgaan na 
zich e1·van ve1·gewist te hebben dat hij' het 
kan doen zondm· gevaa1· en zonde1· het 
ve1'lcee1' te hinde1·en (1 ). (AI,t. 48, 3, 5° 
wegverkeersreglement.) (Impliciete op
lossing.) 

2° De ve1·pZichting van a1'tikel 48, 3, 5°, 

(1) Cass., 12 februari 1068 (A1T. cass ., 
1 1968, bl z. 768) . 
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van het wegve?·kee?'S?'eglement" wo?'dt niet 
mislcend doo?' de voetgange1· die, hoewel 
hij ?'edelijlcenvijze niet leon voo1·zien dat 
hij het ve1'lcee1' van de voe1·tuigen zott hin
de?·en, de 1·ijbaan opgaat op een plaats 
wam· het ve1·kee1· noch cloo1· een bevoegcl 
JJe?·soon noch cloo1· ve1·kem·slichten ge?·e
gelcl wonlt en waa?' geen ove1·steek1Jlaats • 
voo1· voetgange?'S bestaat (1). (Impliciete 
oplossing.) 

{NAAlVILOZE VENNOOTSCHAP « ASSURANTIE 
VAN DE BELGISCHE BOERENBOND n, 
T. VAN LOOY A., VAN LOOY J., VAN 
LOOY L . EN VAN CASTEREN.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op bet bestred€m 
arrest, op 14 december 1972 door het 
Hof van beroep te Gent gewezen ; 

Gelet op het arrest van het Hof van 
ll april 1972 (2); 

Over het micldel afgeleicl uit de schen
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 26-4 en 48-3, meer bepaald S0 en 6°, 
van bet koninhlijk besluit van 14 maart 
1968 houclende algemeen reglement op 
de politie van het wegverkeer, 

do01·dat bet arrest beslist dat Van Cas
teren Guy uitsluitend aansprakelijk is 
voor bet litigieuze verkeersongeval, en 
dan ook sam en met eiseres gehouden is tot 
algehele vergoeding van de ,schade door 
de burgerlijke partijen geleclen, Van 
Casteren Guy samen met eiseres in al P-e 
kosten van de beide aanleggen veroor
deelt, en bet middel verwerpt waardoor · 
eiseres in. conclusie liet gelclen dat het 
slachtoffer, ook indien het de rijbaan in 
ogenschijnlijk veilige omstandigheclen 
was beginnen op te gaan, zijn overste
kingsmaneuver had inoeten onclerbreken 
toen het voertuig van beklaagde op
daagde en aldus een opvallend gevaar 
vooi· aanrijding bestoncl, dat, indien. het 
slacbtoffer zijn oversteekmaneuver had 
onclerbroken, het ongeval niet ware 
gebem·d, tenminste niet zoals bet in 
co?W?'eto gebeurde, en clat derhalve het 
slachtoffer medeaan.sprakelijk was voor 
de aanrijding en een verdebng van 
de aansprakelijhl1eid zich opclrong, clit 
op grond van de bescbouwing dat bet 

(1) Cass., 8 mei 1964 (Bull, en PAsrc., 1964, 
I, 955); raaclpL cass., 12 maart 1974, supm, 
blz. 772. 

(2) A.?"''. cass., 1972, blz. 753. 

slachtoffer zich ervan had vergewist dat 
bet de rijbaan mocht opgaan zonder 
gevaar en zonder het verkeer te hinderen, 
dat het dus gerechtigd was het oversteken 
van de rijbaan, clat tijclig en clus regle
mentair was aangevangen, vercler door 
te zetten, zonder het te moeten oncler
breken, zelfs niet toen pas t ijclens dit 
overstekingsmaneuver het plots opda
gende voertuig van Van Casteren zicht
baar werd, e11 dat het slachtoffer clerhalve 
geen enkele fout had begaan, welke 
medeoorzaak van het ongeval zou zijn, 

te1·wijl, em·ste ondenleel, het feit dat een 
voetganger zich overeenkomstig de bepa
lingen van artikel 48-3, meer bepaald S0 , 

van voormeld lwninklijk besluit van 
14 maart Hl68 op de rijbaan begeeft 
en na zich ervan te hebben vergewist dat 
hij dat ka.n zonder gevaar of hinder voor 
het verkeer, hem geenszins bet recht 
verleent zijn overstekingsmaneuver zon
der onderbreking voort te zetten inclien 
dit gevaa.rlijk of hinderlijk wordt ten ge: 
volge van het . onclertussen opclagen van 
een voertuig, en gezegd artikel 48-3, 6°, 
integendeel in aanmerking neemt dat 
het voor een voetganger noodzakelijk 
kan zijn tijdens zijn overstekingsma- . 
neuver stil te staan; 

tweede ondenleel, door te besl issen 
zoals gezegd, het arrest ten deze aan de 
voetganger een recht van voorrang ver
leent, zoals bepaald in artikel 26-4 van 
voormeld koninklijk besluit van 14 maart 
1968, zonder te constateren (betgeen 
trouwens het geval niet was) dat de 
voetganger zich begeven had op een 
overgang voor voetgan.gers zoals bepaald 
in gezegd artikel 26-4, waaruit volgt dat 
de motivering van het arrest aan het 
Hof de mogelijkheid niet geeft nate gaan 
of de rechters van de artikelen 26-4 en 
48-3 van voormelcl verkeersreglernent 
een ju.iste toepassing hebben gedaan, 
zodat die motivering derhalve niet vol
cloet aan de vereisten gestelcl door arti
kel 97 van de Grondwet : 

Overwegende dat eiseres in conclusie 
betoogd had dat de voetgangster Maria 
De Rijck, slachtoffer van het verkeers
ongeval, ervoor medeaansprakelijk was, 
en desaangaande geponeerd had dat 
voornoemcle vrouw de rijbaan was over
gestoken op het ogenblik clat het voertuig 
van cle verzekercle van eiseres zichtbaar 
was, of, 1ninstens, dat ze clit oversteken 
had moeten staken bij het nacleren van 
het voertuig, wat volstaan zon hebben 
om bet ongeva.l te vermijden, alleszins 
zoals het in conc1·eto gebeurde ; 
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Overwegende dat het arrest de stelling 
van eiseres bean.twoordt " door het ver
loop van het werkelijk gebeurde » na te 
gaan op grond van de « duidelijke ver
ldaring van de ooggetuige Van Egdom », 
verklaring die vercler als « positief » wordt 
aangemerkt, waaruit volgende ·passus 
worclt aangehaald : « (de voetgangster 1s) 
eventjes blijven staan op de rand van 
-de borduur en (heeft) naar rechts en links 
gekeken ;_ op bet o~enbli_k dat de vrouw 
in bet midden van de riJbaan was, werd 
.zij aangereden door een voertuig dat aa? 
zeer boge sn elheid reed. Ik clenk dat ZlJ 
-totaal verrast werd » ; 

Dat het arrest uit deze gegevens 
besluit « dat Van Casteren (verzekerde 
van eiseres) tegen een grote snelheid 
reed » en dat, " toen de voetgangster de 
rijbaan begon over te steken, het voertuig 
van Van Casteren nog niet in de Dorp
.straat >vas en dus, op dit ogenblik, voor 
haar nog niet een zichtbare hindernis 
was » ; dat het verder beschouwt dat 
Maria De Rijck gerechtigtl was het over
steken van de rijbaan « tijclig, dus regle
mentair aangevangen », verder door te 
zetten zonder dit te moeten onderbreken, 
zelfs niet toen pas tijdens dit oversteken 
het " plots opdagende » voertuig van 
Van Casteren zichtbaar werd ; 

Overwegende clat uit de hierboven 
weergegeven geclachtengang blijkt clat 
het arrest de mede-aansprakelijld1eid 
van het slachtoffer verwerpt op grond 
van de verrassing die het plots opdagen 
van het eerst onzichtbare en met hoge 
snelheid rijdende voertuig van de ver
zekerde van eiseres bij voornoemde 
vrouw teweegbracht ; dat het arrest 
aldus impliciet maar zeker vaststelt dat 
de voetgangster in h aar redelijke ver
wachtingen verschalkt werd ; 

Dat het middel, dat uitgaat van een 
verkeerde uitlegging van het arrest, 
f eitelijke grondslag mist ; 

01n die redenen, verwerpt de voor 
ziening ; ver.oordeelt eiseres in de kosten. 

4 jtmi 1974.-28 kamer.- Voo?·zitte?', 
de H. vVauters, raadsheer waarnemencl 
voorzitter . - Ve?·slaggeve?', de H. Versee, 
- Gelijlcluidende conchtsie, de H. Krings, 
advocaat -generaal. - Pleite?·, de 
H. Bayart. 

2• KAlliER. - 4 juni 1974. 

RECHTBANKEN. - STRAFZAKEN. 
RECHTER IN HOGER BEROEP DIE DE 
BEKLAAGDE VEROORDEELT WEGENS 
EEN ANDER MISDRIJF DAN DATGENE 
WAARVAN IN · DE DAGVAARDING MEL
DING GEMAAKT WORDT EN DAT DOOR 
DE EERSTE RECHTER BEWEZEN VER
KLAARD WERD.- GEEN VASTSTELLING 
DAT RET ALDUS BEWEZEN VERKLAARDE 
FElT TEN GRONDSLAG LAG AAN DE 
VERVOLGING. - 0NWETTELIJKE VER
OORDELING. 

Onwettelijlc is de beslissing van de ?'echte?' 
in hoge?' be?'Oep die de beklaagde ve?·
oo?·deelt wegens een ande?· miscl?·ijj dan 
datgene waa?·van in de dagvam·ding 
melding gemaakt wo?·dt en dat doo?' de 
ee?·ste ?'echte?· bewezen ve?·lclaa?·d we1·d, 
zonde?' dat wo?'dt vastgesteld dat het 
alchts bewezen vm·klam·de j eit hetzeljcle 
is als datgene dat ten g?·ondsl(l,g lag aan 
de ve1·volging of dat beg?·epen was in de 
jeiten waa?·op deze was gegrond (1). 

(SCHIETGAT.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 9 januari 1973 door het Hof 
van beroep te Gent gewezen; 

Overwegende clat de voorziening be
perkt is tot de beslissing over de telast
leggin~ D; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schencling van de artikelen 97 van 
de Grondwet, 145, 182, 27 1, 276, 408, 
lid 2, van het vVetboek van strafvor
dering, 246 van het Strafwetboek, 206 , 
212 -217 en 22 1-245 van het Wetboek 
van de inkomstenbelastingen, 

cloonlat het arrest eiser veroordeelt uit 
hoofde van de telastlegging D, in de 
dagvaarding omschreven a ls zijnde : 
" te Reule, Kuurne, Lendelede en Gulle
gem of elders in het Rijk, tpssen 1 janua
ri 1963 en 31 december 1968, a ls open
baar officier of ambtynaar, met name als 

(1) Cass., 15 juni 1953 (Bull. en PASIC., 

1953, I, 803); 17 inei 1965 (ibid., 1965, I, 991); 
3 oktobm' 1966 (An·. cctss., 1967, b iz. 143); 
1 oktober en 17 december 1973, supm, biz. 109 
en '!85 . 
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beambte der belastingen, een aanbod of 
belofte te hebben aangenomen of een 
gift of een geschenk te hebben ontvangen 
om een zelfs rechtmatige maar niet aan 
betaling Ol).derworpen handeling van zijn 
ambt of becliening te verrichten, ten deze 
in minstens vijf gevallen geld of vergoe
ding in n atura ontvangen te h ebben voor 
het invullen van belastingaangiften », 

te1·wijl, eeTste oncle1·deel, het arrest niet 
antwoordt op d e conclusie waarin eiser 
voorhield dat h et invullen van belasting
aangiften geen handeling van zijn ambt 
of zijn bediening uitmaakt; 

en, tweede oncleTcleel, door te overwegen 
dat " de beklaagcle bekent dat hij ver
goeclingen ontvangen heeft voor het 
invullen van belastingaangiften en het 
verzamelen van gegevens die daarop 
betrekking hebben ; clat deze activiteiten 
wel degelijk als een handeling van zijn 
ambt moeten aa.ngezien worden ; clat hij 
a ls leicler van de opsporingssectie te 
Kortrijk juist tot t aak h ad onder meer 
alle inlichtingen en bewijsstukken op t e 
sporen clie het de directie moesten moge
lijk maken de belastingaangiften te con
troleren en d e aanslag te vestigen », het 
arrest de omschrijving van het misdrijf 
waarvoor eiser vervolgd werd, te buiten 
is gegaa.n : 

w· at het eerste ondercleel betreft : 

Overwegende dat eiser in conclusie 
voorhield dat hij behoorcle tot de opspo
ringssectie en als clusdanig geen aan giften . 
moest aannemen en onclerzoeken, en 
even eens geen aanslagen moest vestigen ; 
dat de belastingaangifte, naar luid van 
artikel 212 van het vVetboek van d e 
inkomstenbelastingen, door de belasting
plichtige zelf moet geschieden, en h et niet 
tot het ambt van de belastingambtenaar 
b ehoort aangiften in te vullen of te helpen 
opstellen ; dat artikel 246 van. het Straf
wetboek als eerste vereiste stelt dat h et 
zou gaan om h et verrichten van een han
deling van zijn ambt of zijn becliening ; 
dat nu h et invullen of helpen opstellen 
van een aangifte d e specifieke plicht is 
van de belastingplichtige zelf, de belas
tingambtenaar om zo te zeggen 1·atione 
mate1·iae onbevoegd is, en nu eiser li d was 
van d e opsporingssectie hij in zekere zin 
mtione· loci onbevoegd is (artikel 206 
van het Wetboek van de inkomsten
belastingen) ; dat weliswaar artikel 142 
van het koni:nklijk besluit van 1 maart 
1965 in een uitzonderlijk geval voorziet 
waarin belastingplichtigen die noch lezen 
noch schrijven lnumen htm aangifte 

mogen laten invullen door de ambtenaar
controlem· of ontvanger der belastingen 
bij wie ze moeten worden ingeleverd, ot 
door de gedelegeerde van die ambtenaar, 
maar dat deze bepaling ten d eze niet. 
toepasselijk kon zijn, nu eiser, vermits 
hij b ehoorde tot de opsporingssectie,. 
niet een ambtenaar was bij wie de aan
gifte moest worden ingeleverd, of zijn. 
gedelegeerde ; 

Overwegende dat het arrest deze
conclusie niet beantwoordt door de
loutere bevestiging dat het invullen van 
b elastingaangiften een activiteit is clie
wel d egelijk als een handeling van eisers. 
ambt moet worden aangezien ; 

vVat het tweede ondercleel betreft : 

Overwegende dat nit de in het midclel 
aangehaalcle reclenen blijkt dat h et arrest 
als een tot het ambt van eiser behorencle
hancleling in aan.merking n eemt, b u iten 
h et invullen van de belastingaangiften, 
de activiteit die erin bestaat gegevens 
te verzamelen die betreklcing hebben op 
de belastingaangiften ; clat nochtans van 
cleze activiteit in clie zin geen gewag 
gemaakt werd in de clagvaarcling ; clat het 
arrest niet vaststelt clat het alclus in 
aanmerking genomen feit h etzelfde is 
als clatgene waarop de vervolging st etmcle 
of clat het tenminste begrepen was in de 
feiten die tot d e vervolging aanleicling 
gaven en die clerhalve bij de eerste rechter 
aanhangig werclen gemaakt ; 

Dat het micldel gegrond is ; 

Om die reclenen , en zonder dater aan
leiclin g toe is het eerste middel te onder
zoeken, dat tot geen ruimere vernietiging 
en tot geen verwijzing kan leiden, ver
nietigt het bestreden arrest in zoverre
h et e iser wegens de telastlegging D en 
in de kosten veroordeelt ; beveelt dat
van dit arrest melding zal worden. 
gemaakt op de kant van d e gedeeltelijk 
vernietigde beslissing ; laat de kosten ten 
laste van de Staat ; verwijst de zaak naar· 
het Hof van beroep t e Brussel. 

4 jt.mi 1974.- 2e kamer.- Voo1·zitte1' , 
d e H. Wauters, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, d e H. V er
see. Gel~iklttidende conclusie , cleo 
H . Krings, advocaat-generaal. 
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2e KAMER. - 4 juni 1974. 

1o WEGVERKEER. - KRmSEN. 

WEGVERKEERSREGLE:MENT,ARTIKEL20, 
2, EERSTE LID . - BESTUURDER VER
PLICHT TE VERTRAGEN OF TE STOPPEN. 

2° CASSATIE . - OllfVANG. - STRAF 
ZAKEN. - NIET BEPERKT CASSATIE 
BEROEP VAN DE BEKLAAGDE . - CAS
SATIE VAN DE BESLISSING OP DE STRAF 
VORDERING. - CASSATIE DIENTENGE
VOLGE VAN DE EINDBESLISSING OP DE 
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING TE
GEN DE BEKLAAGDE . 

3° CASSATIE. - 0MVANG. - STRAF
ZAKEN. - BURGERLiiKE RECHTSVOR 
DERING. - CASSATIEBEROEP VAN DE 
BEKLAAGDE. - ARREST WAARBIJ DE 
BURGERLIJKE PARTIJ GEDEELTELIJK 
AANSPRAKELIJK WORDT VERKLAARD 
VOOR EEN ONGEVAL EN DE BEKLAAGDE 
WORDT VEROORDEELD OM RET AAN ZIJN 
FOUT TE WIJTEN DEEL VAN DE SCHADE 
TE VERGOEDEN. - CASSATIE VAN DE 
BESLISSING OP DE STRAFVORDERING EN 
OP DE BURGERLIJKE RECHTSVORDERING 
OP GROND DAT DE FOUT VAN DE BE
KLAAGDE DOOR RET ARREST NIET WET
TELIJK IS BEvVEZEN. - CASSATIE DIE 
ZICH NIET U ITSTREKT TOT RET BE
SCHIKKENDE GEDEELTE DAT DE BUR
GERLIJKE P ARTIJ EEN FOUT HEEFT 
BEGAAN WAARVOOR ZIJ AANSPRAKELIJK 
IS EN EVENMIN TOT RET BESCHIKKENDE 
GEDEELTE DAT RET BEDRAG VAN DE 
SCHADE VASTSTELT. 

1 o W annee1· twee voe?'tttigen moeten lcnti
sen, ntst op de bestuttnlm· die een hinde1·
nis of ande1·e weggeb1·uilce?'S ontmoet op 
het door hem gevolgde gedeelte van de 
1·ijbaan, en niet op de bestutwde?· van 
het ande?'e vom·tttig, de ve1·plichting van 
a1·tilcel 20, 2, van het wegve?·lcee?·s
?'eglement om , nl. in cle aangehaalde 
gevallen, te ve?'t?·agen en eventtteel te 
stoppen om het tegemoetlcomencl voe?·tttig 
do01·gang te ve?'lenen (1). (Art. 20-2 
wegverkeersreglemen t.) 

2° De cassatie, op het niet bepe1·lcte cassatie
beroep van de belclaagcle, van de ve?·oor
delende beslissing op cle stmjvonle1·ing, 

(1) Cass., 15 maart 1965 (Bull . en PAsrc. , 
1965, I, 748) ; raadpl. cass., 5 november 1973, 
supm, biz. 266 ; 28 oktober 1957 (Bt,zz. 
en PAsrc., 1958, I, 188); 20 maart 1961 (ibi d., 
1961, I, 791); 1 februari 1974, sup?·a, biz. 597. 

(2) Cass., 16 mei 1972 (An:. cass., 1972, 

\ 

b1·engt cle cassatie mede van cle eincl
beslissing op cle tegen hem ingestelde 
bm·ge1·lijlce 1·echtsvonlering die het ge
volg is van de eerste (2). 

3° fVannee1· een an:est clat de belclaagde en 
cle btwge1·lijlce partij ellc voo?' een cleel 
van de cloo1· een ongeval vemo1·zaalcte 
schacle aanspmlcelijlc ve?·lclaa?·t, ventie
tigd win·dt omdat cle 1·echtm· onwettelijlc 
heeft beslist clat de belclaagde een jottt 
heeft begaan waa1·voor hij aanspmlcelijlc 
is, stTelct cle vm·nietiging zich niet ttit 
tot het beschilclcencle gecleelte dat de 
btwge1'lijlce pm·tij een fout heeft begaan 
en evenmin tot het beschilclcencle gedeelte 
dat het bedmg van de cloor het ongeval 
vm·oo1·zaalcte schade vaststelt (3). 

(SPELlliANS ·R . EN SPELlliANS V., 
T. VANDEPUT.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 5 april 1973 in hager beroep 
gewezen door de Correctionele Rechtbank 
te Leuven; 

I. Over d e voorziening van eerst e eiser, 
bek1aagd e : 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van artikel 20-2 van het koninklijk 
besluit van 14 maart 1968 houdende 
algemeen reglement op de politie van het 
wegverkeer, 

doo1·dat h et vonnis, na het feit ten laste 
gelegd van eerRte eiser te hebben wn
schreven als een inbreuk op artikel 20-2 
van de Wegcode, hem strafrechtelijk 
veroordeelt en voor de helft aansprakelijk 
stelt, omdat hij « doorreed wanneer de 
elementaire voorzichtigheid gebood te 
stoppen », n adat het v01mis had vastge
steld « dat de aanrijding plaatshad 
tussen twee voertuigen die elkaar kruisten 
op een 5,10 meter brede baan, die langs 
beide zijden met een verhoogde b erm is 
afgezet ; d 11-t de voertuigen respectievelijk 
3,10 meter en 1,60 meter breed waren, 
hetzij gezamenlijk 4,70 meter, zodat 
theoretisch 0,35 meter vrije ruimte 
bleef » en « dat de wagen van beklaagde 

biz. 928) ; 2 oktober 1973 en 25 maart 1974, 
sup1·a, biz. 127 en 813. 

(3) Raadpl. cass ., 13 mei 1974, supra, 
biz. 1017 ; vgl. cass., 26 april 1974, supra, 
biz. 932. 
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een ~7rijfspoor trok, vooreerst tegen en 
vervolgens op de boordsteen "• 

te1·wijl artikel 20-2 de bestuurder slechts 
verplicht t.e stoppen om het tegemoet
komend voertnig doorgang te verlenen 
indien hij niet naar rechts kan uitwijken 
om een voldoende zijdelingse afstand te 
laten tussen zijn voertuig en degene die 
hij gaat lu·nisen, ingevolge een hindernis 
of de aanwezigheid van andere wegge
brnikers, en het vonnis anderzijds geen 
gewag maakt van enige hinclernis of de 
aanwezigheid van andere weggebrnikers 
die eerste eiser zou hebben belet naar 
recbts nit te wijken ; bet vonnis integen
cleel impliciet vaststelt clat eerste eiser 
tot niterst rochts van de baan uitweek, 
gezien het verklaart " dat de wagen van 
beklaagde een vvrijfspoor trok, vooreerst 
tegen en vervolgens op de boordsteen "• 
en ook vaststelt dat de baan langs beide 
zijden !s afgezet met een verhoogde berm, 
t erwijl voormelcl a rtikel 20-2 in fine 
bepaalt dat slechts op een gelijkgrondse 
berm mag worden uitgeweken en clan nog 
voor zover die geen rijwielpad is : 

Overwegencle dat het vonnis de in het 
micldel aangeduicle vaststellingen cloet 
en beschouwt dat « beide voertnigen 
in. beweging waren op h et ogenblik 
van de aanrijcling; dat h et niet op
gaat, zoals beklaagde het doet, }outer 
theoretische berekeningen te maken om 
nit te leggen clat het lunisen mogelijk 
was ; dat ieder geval immers in conc1·eto 
client te worden beschouwd ; clat de 
beklaagcle, a l reed hij mogelijks op het 
ogenblik van de aanrijcling tegen de 
boorclsteen, geen voldoencle nuttigc zijde
lingse ruimte liet voor de tegenligger, 
waarvan hij de stand op de rijbaan goed 
kon opmerken ; clat bij niettemin door
reed wanneer de elementaire voorzicb
tigheid geboocl te stoppen "• en « clat de 
aangestelde van d e bnrgel'lijke partij 
evenmin vrij uitgaat ; dat cleze immers 
clezelfde _verplicbting had en zich vol
doende kon rekenschap geven clat het 
lu·uisen, in conc1·eto bescbouwd, niet 
mogelijk was, gezien er niet voldoende 
zijclelingse ruimte vrijbleef; clat deze 
fout de schade m ede veroorzaakte " ; 

Overwegende dat de yerplichting te 
verti·agen en eventueel te stoppen om 
bet tegemoetkomencl voertui.g cloorgang 
te verlenen, zoals voorgeschreven bij 
artikel 20-2, lid l, van bet. wegverkoers
reglement, afbankelijk worclt gesteld van 
de omstancligheid waarin h et voor de 
bestuurder die gaat krnisen, wegens een 
hi:ndernis of de aanwezigbeid van andere 

gebrnikers, onmogelijk is naar reohts uit. 
te wijken zodat er een -voldoende zijcle
lingse afstand blijft tnssen zijn voertuig_ 
en degene die hij gaat kruisen ; 

Overwegende clat, nu het niet vast-
stelt dat het eiser geboden was te stoppen 
wegens de aanwezigheid op de baan van 
een liindernis of van andere weggebrui
kers, het vonnis de veroordeling wegens. 
overtreding van voormelcle verplichting: 
van artikel 20-2 niet wettelijk recht
vaardigt; 

Dat bet middel gegrond is ; 

II. Over de voorziening van tweede
eiser, civielreohtelijk aansprakelijke par
tij : 

Overwegende dat uit de stnkken waar
op bet Hof vermag acht te slaan, niet 
blijkt dat de voorziening wercl betekend 
aan de partijen tegen wie zij gericht is ; 
dat zij derbalve niet ontvankelijk is ; 

Overwegende echter dat ten gevolge 
van de vernietigi:ng van de buslissing 
waarbij eerste eiser op de strafvordering 
worclt veroorcl eelcl, de beslissing waarbij 
tweede eiser civ-ielreohtelijk aansprakelijk 
wordt verklaard voor de geldboete en de 
kosten geen bestaansreden n:teer h eeft ; 

Om clie redenen, vernietigt bet bestre
den vonnis, bebalve in zoverre het bepaalt 
dat de aangestelde van verweerder 
ten minste voor de helft van de sobade 
aansprakelijk is en b et b et bedrag 
van de sobade vaststelt ; beveelt dat van 
dit arrest melcling zal worden gernaakt 
op de kant van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing ; veroorcleelt verweerder in de 
kosten ; verwijst de aldus beperkte zaak 
naar de Correctionele Rechtbank te 
Brussel, zitting houd(mcle in hager be
roep. 

4 jtmi 1974. - 2e kamer. - Voorzitte1·, 
de H. \Vante1;s, raadsbeer waarnemend 
voorzitter. - Ve?·slaggeve?', de H. Ver
see. Gelijlcluidende conclusie, de 
H. Krings, advocaat-generaal. - Pleite1·, 
de H. Vertessen (van de balie t e Leuver. 

2e KAllfER. - 4 juni 197 4, 

1° VOORZIENING IN CASSATIE. 
VORi\'L - STRAFZAKEN. - BURGER
LIJKE PARTIJ, EISERES. - VOORZIE· 
NING NIET BETEKEND. NIET-ONT

VANKELIJKHEID. 
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2° VOOR.ZIENING IN CASSATIE. -
VORilL - STRAFZAKEN. - VOORZIE· 
NING VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ. -
EXPLOOT VAN BETEKENING TER GRIF· 
l!'IE VAN HET HOF NEERGELEGD NA HET 
VERSTRIJKEN VAN DE TERl\1IJN, GE· 
STELD BIJ ARTIKEL 420bis, TWEEDE LID, 

.VAN HET WETBOEK VAN STRAFVORDE· 
RING. - NIET-ONTVANKELIJKHEID. 

3o VOOR.ZIENING IN CASSATIE. -
TER111IJN. - STRAFZAKEN. - VooR
ZIENING TEGEN EEN EINDBESLISSING 
OP TEGENSPRAAK. 

1 o N iet ontvanlceli.i lc is de vooTziening van 
een btwge?'lijlce pa1·t~i welke niet is 
betekend aan de pa1·ti.i tegen wie zij is 
ge1·icht (1). (Art. 418 Sv.) 

2° Niet ontvanlcelijlc is de voo1·ziening van 
cle btwge?'lijlce pm·tij wie1· exploot van 
betelcening aan cle venveenle1· te1· g1·ifjie 
van het Hoj is nee1·gelegcl na het ve1'· 
stTijlcen van de te1·mijn, gesteld bij a?·ti
!cel 420bis, tweede lid, van het W etboelc 
van stmjvo1·cle·ring (2). 

3° Bttiten het geval vcm a1·tilcel 40, vie1·de 
lid, van de wet van 15 jtmi 1935 is te 
laat ingecliencl de voo1·ziening wellce in 
stmjzalcen tegen een eindbeslissing op 
tegenspm.alc w01·dt ingestelcl na het 
ve1·stTijlcen van de te1'1nijn bij a1·tilcel 373 
van hef. T1' etboelc van stmjvonle1·ing 
bepaald ( 3). 

(JONCKHEERE M. EN JONCKHEERE J,, T . 
FRACTUCELLO, POLLIER EN PERSONEN· 
VENNOOTSCHAPPEN 1\'IET BEPERKTE 
AANSPRAKELIJKHEID « POLLIER ·EN 
ZOON »EN« VAN ISEGHElVI-OPSTAELE ».) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op h et bestreden 

(1) Oass., 6 november 1973, sttp1·a, blz. 270. 
(2) Oass., 25 maart 1974, supm, blz. 813. 
(3) Oass., 27 m ei 1974, supra, blz. 1066. 
De eerste eiser was niet verschenen t er 

t erechtzitting van bet hof van beroep tijdens 
welke de zaak opnieuw werd b ehancleld in haar 
gebeel, aangezien d e zetel niet meer was 
samengest eld zoals ten tijde van de eerste 
behandeling. Hij was evenwel · vertegen
woorcligd door zijn ad vocaat clie YO Or hem 
als blU'gerlijke partij heeft gepleit. 

Het arrest werd tijdens dezelfde terecbt
zitting gewezcn. Dus was clit arrest voor de 
eiser, a ls beklaagde, op verstek en, als burger
lijke p artij, op tegenspraak gewezen. 

0ASSA'l'IE, 1974. - 35. 

arrest, op 30 november 1973 door het 
Hof van beroep te Gent gewezen ; 

I. Op de voorziening van J onckheere 
Marc, beklaagde : 

1° tegen de beslissing gewezen op de 
tegen hem ingestelde strafvordering : 

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

2° tegen de beslissing gewezen op de 
tegen hem door de tweede en derde 
verweerclers ingestelde civielrechtelijke 
vorderingen : 

Overwegende dat eiser geen middel 
aan.voert; 

II. Op de voorziening van Jonckheere 
Jules tegen de beslissing gewezen op de 
civielrechtelijke vordering die door hem 
tegen de verweerders is ingestelcl : 

Overwegende dat uit geen stuk waarop 
het Hof vermag act1t te slaan blijkt dat 
de voorziening betek end werd aan de 
partijen tegen wie zij is gericht ; 

Dat immers de neerlegging ter griffie 
van het Hof op 22 mei 1974 van de 
stukken betreffende de betekening van 
de voorzieni11g aan het openbaar Ininis
terie en aan de verweerders laattijdig is 
daar zij is geschied na het verstrijken 
van de termijn bepaald in artikel 420bis, 
lid 2, van het Wetboek van strafvorde
ring, welke aanving op 28 december 1973, 
datmTJ. waarop de zaak door de griffier 
op de rol werd gebracht ; 

Dat de voorziening dien v olgens niet 
ontvankelijk is; 

III. Op de voorziening van J onckheere 
Marc tegen d e beslissing gewezen op de 
civielrechtelijke vordering die door hem 
tegen de verweerders is ingcsteld : 

Het arrest was op 12 december 1973 aan de 
woonplaats van de eiser betekend. De voor
ziening van 27 december 1973 was ontvankelijk 
voor zover cle eiser, als beklaagde, optracl, zowel 
m.b.t. de strafvordering als inzakc de burger
lijke rechtsvordering tcgen hem, clocb echter 
onontvankelijk omclat zij tc laat was ingesteld, 
voor zover hij a ls burgerlijke partij optrad 
(raadpl. R. HAYOI'l' cle TERMICOUR'l', «Etude 
sur !'opposition aux d ecisions r enclues par les 
jm·idictions correctionnelles et les trib1maux 
de police », Rev. d1·. pen., 1932, nr. 8, blz. 721 
en 722). 
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Overwegende dat eiser op 27 december 
1973 cassatieberoep heeft ingesteld tegen 
het arrest op 30 november 1973 op 
t egenspraak gewezen op voormelde vor
dering; 

Overwegende dat in strafzaken, buiten 
h et geval voorzien bij artikel 40, lid 4, 
van de wet van 15 juni 1935, de voor 
ziening tegen een definitief en op tegen
spraak gewezen arrest, ingesteld na het 
verstrijken van de bij artikel 373 van 
het W etboek van strafvorclering bepaalcle 
termijn, laattijdig en clerhalve niet ont
vankelijk is, tenzij de eiser van overmacht 
doet blijken, h etgeen ten cleze niet h et 
geval is ; 

Dat de voorziening dienvolgens niet 
ontvankelijk is; 

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

4 juni 1974.- 2e kamer. - Voo1·zitte1·, 
de H . Wauters, raadsheer waarnemend 
voor:r.itter. - Ve1'slaggeve1·, de H. Meeus, 
- Gel~iklt£idende conch£sie, de H. Krings, 
advocaat-generaal . 

2e KAMER. - 4 juni 1974. 

1° VOORZIENING IN CASSATIE. 
TERMIJN. STRAFZAKEN. - BE
KLAAGDE BIJ VERSTEK VEROORDEELD . 
- VERZET. - ARREST DAT RET VERZET 
ONGEDAAN VERKLAART. - VOORZIE
NING VAN DE BEKLAAGDE TEGEN DIT 
ARREST. - AANVANG VAN DE TERMIJN. 

2° VERZET. - STRAFZAKEN. - VER
OORDELEND VERSTEKARREST. - BE
KLAAGDE DIE VERZET DOET EN VER
SCRENEN IS TER TERECRTZITTING W AAR 
VAN li'[ELDING GEli'[AAKT WORDT IN DE 
AKTE VAN VERZET. - ZAAK OP. EEN 
LATERE DATUll'[ VERDAAGD. - BE
KLAAGDE OP DEZE TERECHTZITTING 
NIET VERSCRENEN. -ARREST DAT RET 
VERZET ONGEDAAN VERKLAART. 
0NWETTELIJKE BESLISSING. 

30 VERZET. - STRAFZAKEN.- ARREST 
DAT RET VERZET ONGEDAAN VER
KLAART. -ARREST DAT DE ONTVAN
KELIJKREID VAN DIT RECRTSMIDDEL 
11\'I:PLICIET AANNEEli'[T. _ 

40 CASSATIE. - Oli'[VANG. - STRAF
ZA.KEN. - CASSATIE, OP DE VOORZIE-

NING VAN DE BEKLAAGDE, VAN EEN 
ARREST DAT RET VERZET TEGEN EEN 
VERSTEKARREST ONWETTELIJK ONGE
DAAN VERKLAARD REEFT.- CASSATIE 
DIE ZICR NIET UITSTREKT TOT DE 
BESLISSI NG OVER DE ONTVANKELIJK
REID VAN RET VERZET. 

5° VOORZIENING IN CASSATIE. -
STRAFZAKEN. - 0VERSPEL EN MEDE
PLICRTIGREID.- VOORZIENING TEGEN 
RET ARREST DAT RET VERZET TEGEN 
EEN VEROORDELEND VERSTEKARREST 
ONGEDAAN VERKLAART. - CASSATIE 
VAN DIT ARREST. - 0VERSCRRIJVING 
TIJDENS RET CASSATIEGEDI NG VAN RET 
BESCRIKKENDE GEDEELTE WAARBIJ 
ECRTSCREIDING WORDT TOEGESTAAN. 
- STRAFRECRTELIJKE EN CIVIELRECR
TELIJKE VEROORDELINGEN ZONDER BE
STAANSREDEN. - BESLJSSING VAN RET 

HoF. 

6° VERWIJZING NA CASSATIE. -
STRAFZAKEN. - 0VERSPEL EN li'[EDE
PLICRTIGREID . - CASSATIE VAN RET 
ARREST DAT RET VERZET TEGEN EEN 
VEROORDELEND VERSTEKARREST ON
GEDAAN VERKLAART. - 0 VERSCHRIJ
VING TIJDENS RET CASSATIEGEDING 
VAN RET BESCHIKKENDE GEDEELTE 
VAN RET VONNIS WAARBIJ ECRTSCHEI 
DING WORDT TOEGESTAAN. - STRAF 
RECRTELIJKE EN CIVIELRECRTELIJKE 
VEROORDELINGEN ZONDER BESTAANS 
REDEN. - CASSATIE ZONDER VERWIJ
ZING. 

1° De te1·mijn wam·ove1· de belclaagde 
beschilct om zich in cassatie te voo1·zien 
tegen een beslissing die, wegens niet
ve?·schijning, ongedaan vm·klaa1·t het dom· 
hem gedane vm·zet tegen een a1'1·est clat 
hem bij ve1·stek ve1·oo1·deelt, begint te 
lopen de dag na de betekening van de 
best1·eden besli.ssing (1). (Art. 373 Sv.) 

2° H et ge1·echt wam·bij aanhangig is een 
ve1·zet tegen een ve1·stekbeslissing kan clit 
ve1·zet niet ongedaan ve1·lcla1'en, wannem· 
de eise1· in ve1·zet, die op de em·ste die
nende te1·echtzitting is ve1·schenen, niet 
meeT vm·schijnt op een latm·e zitting 

(1) Raadpl. R. HAYOIT de TERi\IICOURT, 

" Etude sur I ' opposition aux d ecisions rendues 
par les juridictions correctionnelles et les tribu
nam( de police ,, Rev. d1'. pen., 1932, nr. 66, 
blz. 998 ; adde cass., 3 mei 1967 (A?'1'. cass ., 
1967, blz. 1071); 3 november 1970 (ibid., 1971, 
b lz. 208); 10 april 1973 (ibid., 1973, b lz. 797 
en noot 1). 
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waa1·op de zaak is ve1·daagd ( 1). 
(Artt. 151, 188 en 208 Sv.) 

ao H et a?'?'est dat een ve?'zet ongedaan Ve?'
lclaa?·t, beslist impliciet dat dit ?'echts 
middel ontvankelijk was (2). (Artt. 151, 
188 en 208 Sv.) 

40 TtVannee1· op de vooTziening van de 
belclaagde, het Hof het best1·eden a?'?'est 
ve1·nietigt in zove?'?'e het het ve1·zet van 
deze belclaagde ongedaan ve1·klaa1'd heejt, 
st?"elct de cassatie zich niet t~it tot de 
t~itdndckelijlce of impliciete beslissing 
dat het ve1·zet ontvankelijk is (3). 

5o W annem· het beschikkende gedeelte van 
het vonnis waaTbij de echtscheiding 
wo1·dt toegestaan, tijdens het cassatie
geding in de ?'egiste?·s van de bt~1·gedijlce 
stand is ove1·geschTeven, ve1·nietigt het 
Ho.f, waa1·bij aanhangig is een voo?'· 
ziening tegen een a?'?'est, dat het ve1·zet 
tegen een wegens oveTspel van een van 

. de echtgenoten en medeplichtigheid hie?'· 
aan ve?'001'delend ve1·steka1Test onwettelijk 

· ongedaan hee.ft ve1·klaanl, dit a?'?'est, zegt 
voo?' ?'echt dat het ve?'Oo?'delend aT?'est geen 
bestaans1·eden mee1· hee.ft en beveelt 
dat van zijn a?'?'est melding gemaakt 
w01·dt OJJ de kant van genoemde a?'?'es
ten (4). 

6o Wannee1· het Ho.f een a?'?·est ve1·nietigt 
dat het ve1·zet tegen een ve?·oo?"delend 
ve?·stelca?'?'est inzalce ove1·spel en mede
plichtigheid hieman onwettelijlc onge
daan hee.ft veTlclaa?'d en het beschilclcende · 
gedeelte van het vonnis waa1·bij tussen 
de beledigde echtgenoot en de ande1·e 
echtscheiding wo1·dt toegestaan, tijdens 
het cassatiegeding in de ?'egiste?'S van de 
btt?'ge?'l~ike stand is ove1·gesclweven, 
geschiedt de cassatie zonde1· ve1·w~jzing . 

(R ... _EN D ... , T. 1\i. .. ) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op bet bestreden 
arrest, op 30 november 1973 door h et 
Hof van beroep te Gent gewezen ; 

Overwegende dat het arrest ongedaan 

(1) R . HAYOIT de TERMICOURT, op. cit., 
nr. 54, b lz. 862; adde cass., 24 april 1967 
(A1'1'. cass., 1967, blz. 1032). 

(2) R. HAYOIT de TERMICOURT, op. cit., 
nr. 56, blz. 864; adde cass., 8 juli 1957 (Btt.ll . 
et PAsrc., 1957, I, 1336). 

verklaart, wegens het niet-verschijnen 
van de eisers, de verzetten door h en aan.· 
getekend tegen het op 21 juni 1973 
gewezen arrest waarbij zij bij verstek 
werden veroordeeld uit hoofde vail over
spel en medeplichtigheid aan overspel 
tot een straf en tot schadevergoeding 
jegens de burgerlijke partij ; • 

Dat het arrest van 30 november 1973 
aan de eisers op 10 december 1973 werd 
betekend; dat dienvolgens de voor
zieningen van de eisers op 13 december 
1973 tegen al de beschikkingen van dit 
arrest ingesteld, ontvankelijk zijn ; 

Over h et middel ambtshalve afgeleid 
uit de schending van de artikelen 151 , 
188 en 208 van het Wetboek van straf. 
vor~lerii1.g : 

Overwegende dat uit de stukken waar
op het Hof vermag acht te slaa.n . blijkt 
dat na verzet aangetekend te hebben 
tegen bet arrest van 21 juni 1973 met 
dagvaardmg voor de terechtzittmg van 
13 september 1973, de eisers op clie 
terechtzittmg zijn verschenen, de eer:ste 
persoonlijk, de tweede door een advocaat, 
houder der stu.kken, daartoe door het 
bof van beroep gemacbtigd daar bet de 
beklaagde onmogelijk was wegens ziekte 
persoonlijk te verscbijnen; dat op voor
melde terecbtzittii1.g de zaak op onbe
paalde datum werd uitgesteld; dat de 
eisers, gedagvaard om opnieuw voor bet 
hof van beroep te verschijnen op 30 no 
vember 1973, op de terechtzittmg van 
die datum niet zijn verscbenen ; 

Overwegende dat, krachtens de arti
kelen 151 , 188 en 208 van het vVetboek 
van strafvordering, bet gerecht bij het
welk verzet is aanhangig gemaakt, dit 
verzet niet ongedaan kan verklaren, 
wanneer de eiser ill verzet verschenen is 
op de eerste dienende terecbtzitting 
waarop dit gerecht kennis ervan moest 
nemen en niet verschijnt op een latere 
terechtzittii1g waarop de zaak verdaagd 
werd; ' 

Dat het bestreden arrest derhalve in 
zoverre het de verzetten ongedaan ver
klaart, bovenvermelde wetsbepa.lmgen 
schendt; 

Overwegende nochtans dat het arrest, 
dat de verzetten ongedaan verklaart, 

(3) Cass., 24 april 1967 (An·. cass., 1967, 
blz. 1032), impliciete oplossing. 

(4) Raadpl. cass., 29 november 1943 (Bull . 
en PASIC., 1944, I, 73); 2 maart 1959 (ihid., 
1959, I, 658); 29 juni 1964 (ibid., 1964, I, 
1159). 
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impliciet aanneemt dat zij ontvankelijk 
zijn; 

Dat daaruit volgt dat het hof van 
beroep de gegrondheid van de verzetten 
t egen het arrest van 21 j1.mi 1973 moest 
onderzoeken en dat dit arrest t en gevolge 
van d e vernietiging van b et bestreden 
arrest niet in luacbt van gewijsde is 
getreden; 

Overwegende dat uit een uittreksel 
uit bet r egister der alden van de burger 
lijke stand van de stacl Gent blijkt dat 
sinds het cassatieberoep van de eisers 
het beschikkencl gedeelte yan een vonnis 
van 9 oktober 1973 van de R.echtbank 
van eerste aanleg te Gent waarbij echt
scheiding tussen de echtgenoten M... en 
R .. . wordt toegestaan, in de registers 
van de burgerlijke stand van de stad 
Gent op 14 d ecember 1973 is overge 
schreven; 

Overwegende dat de overschrijving 
van h e t beschikkend gedeelte van het 
vonnis waarbij echtscheiding wordt- toe 
gestaan, welke verricht is voordat het 
veroordelend arrest in kracht van gewijs
de is gegaan, de voortzetting van de 
rechtspleging verhindert en elk gevolg 
ontneemt zowel aan de strafrechtelijke 
veroordeling als aan de civielrechtelijke 
veroordeling die het gevolg ervan is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest in zoverre het de verzetten 
van. de eisers ongedaan verklaart ; zeg-t 
voor recht dat het veroordelend arrest 
van 21 j1.mi 1973 zonder gevolg zal blijven 
ten aanzien van de strafrechtelijke en 
van de civielrechtelijke veroordelingen ; 
beveelt dat van dit arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van voor
melde arresten ; laat d e kosten ten laste 
van de Staat ; zegt dat er geen grond 
besta.at tot verwijzing. 

4 j1.mi 1974.- 2e kamer. - Voo1·zitte1·, 
de H. Wauters, raadsheer waarnemend 
voorzitter.- Verslctggevm·, de H. Meeus. 
- Gel~jklttidende concl~tsie , d e H. Krings, 
advocaat-generaal.- Pleite1·, de H. Cam
maert (van d e balie te Gent.) 

2° KAMER. - 4 juni 1974. 

1° CASSATIE:MIDDELEN. - STRAF
ZAKEN. - MIDDEL DAT. SLEOHTS BE
TREKKING HEEFT OP DE REOHTSPLE -

GING VOOR DE EERSTE REOHTER. -
MlDDEL VREEMD AAN DE BEVOEGDHEID 
EN NIET AAN DE REOHTER IN HOGER 
BEROEP VOORGELEGD. - NIET ONT
VANKELIJK l\HDDEL. 

2° VONNISSEN EN ARRESTEN. -
STRAFZAKEN.- NIETIGHEID VAN HET 
BEROEPEN VONNIS.- BESLISSING VAN 
DE REOHTER IN HOGER BEROEP DIE 
BIJ WEGE VAN NIEUWE BESOHIKKING 
UITSPRAAK DOET OP GROND VAN EIGEN 
REDENEN. - NIETIGHEID VAN HET 
BEROEPEN VONNIS ZONDER INVLOED OP 
DE WETTELIJKHEID VAN DE BESLISSING 
IN HOGER BEROEP. 

3° R.EDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARR.ESTEN.- STRAFZAKEN. 
BEKLAAGDE IN EERSTE AANLEG WE
GENS OPLICHTING VEROORDEELD . . -
REOHTER IN HOGER BEROEP DIE DE 
BEKLAAGDE UITNODIGT OM ZIOH OOK 
TE VERDEDIGEN OP DE SUBSIDIAIRE 
TELASTLEGGING, l\ITSBRUIK VAN VER
TROUWEN. - ARREST DAT DE BEKLAAG
DE VEROORDEELT \oVE GENS DE PRili'I:AIRE 
TELASTLEGGING. - GEEN TEGENSTRIJ
DIGHEID. 

4° R.ECHTEN VAN DE VERDEDI
GING. - STRAFZAKEN.- BERLAAGDE 
IN EERSTE AANLEG WEGENS OPLICH
TING VEROORDEELD. - RECHTER IN 
HOGER BEROEP DIE DE BEKLAA.GDE 
UITNODIGT OM ZICH OOK TE VERDEDI
GEN OP DE SUBSIDIAIRE TELASTLEG
GING, lVIISBRUIK VAN VERTROUWEN. -
ARREST DAT DE BEKLAAGDE VEROOR
DEELT '\-VEGENS DE PRilVIAIRE TELAST
LEGGING. - GEEN SCHENDING VAN DE 
RECHTEN VAN DE VERDEDIGING. 

5° OPLICHTING. - BEDRIEGLIJK OP
ZET. - SOEVEREINE BEOORDELING IN 
FEITE DOOR DE REOHTER. 

1o Een aan de bevoegdheid m·eemd middel, 
dat bet1·elclcing heeft op een nietigheid van 
de be?"OeJJen beslissing en dat niet aan 
de ?'echte?' in hoge1· be1·oep is voo1·gelegd, 
lean niet voo1· het ee1·st voo1· het H of 
wO?·den vo01·gedmgen (1)_. 

2° De nietigheid van het be1'Depen vonnis 
is zondm· invloed op de wettelijlcheid van 
de beslissing van de ?'echte?' in hogm· 
be?"oep, wannee1· deze bij wege van nie~twe 
beschilclcing 1titspmalc doet op g1·ond van 
eigen 1·edenen (2). · 

(1) Cass., 8 januari 1974, SttjJ1"a, blz. 511. 
(2) Cass., 11 januari 1972 (An·. cass., 1972, 

blz. 453) . 
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3° Niet tegenst1·ijdig is het an·est dat, na 
te hebben vastgesteld dat de belclaagde 
die wegens oplichting tv01·dt vm·volgd, 
uitgenodigd is om zich oolc te ve1·dedigen . 
op de subsidiai1·e telastlegging, misbntilc 
van veTt?·ouwen, hem ve1·volgens vm·
ooTdeelt wegens de ee1·ste telastlegging. 
(Art. 97 Grondwet.) 

4° De ?'echten van de venlediging woTden 
niet geschonden doo1· het an·est dat, na te 
hebben vastgesteld dat cle belclaagcle die 
wegens oplichting wo1·dt ve1·volgd, ~titge
nocligd is om zich oolc te ve1·dedigen op 
de s~tbsidiai1·e telastlegging, misbntilc 
van veTt?·ouwen, hem ve1·volgens ve?·
ooTdeelt wegens de ee1·ste telastlegging. 
(Algemeen beginsel van de rechten van 
de verdediging.) 

5o Het bestaan van bed1·ieglijlc opzet, 
bestanddeel van het misd1·ijj OJJlichting, 
wo1·dt in jeite en de1·halve soeveTein do01· 
cle jeitemechte1· beo01·deeld ( 1). (Art. 95 
Grondwet.) 

(VRANCKEN, T. PEETERS.) 

ARREST. 

RET HOF ; ~ Gelet op het bestreden 
arrest, op 2 januari 1974 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

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

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 779, eerste lid, 
van het Gerechtelijk vVetboek, 

cloo1·dat, terwijl op de terechtzitting van 
de correctionele rechtbank van 15 novem
ber 1971 waarop de zaak behandeld werd, 
de zetel was samengesteld uit de heren 
Cornette, voorzitter, Albers en Dusoso, 
rechters, op de latere terechtzittingen 
waarop de zaak werd behandeld en het 
vonnis uitgesproken, de zetel was samen
gesteld uit de heer Cornette, voorzitter, 
mevrouw De Mol-Sans en mevrouw 
Bafcop-Spinoy, rechters, zonder dat uit 
de processen-verbaal van deze laatste 
terechtzittingen blijkt dat het geding 
voor de anders samengestelde zetel her
nomen werd, 

tm·wijl het bestreden arrest, door het 
beroepen vonnis te bevestigen, zich de 

(1) Vgl. cass., 18 april 1972 (An· . cass., 
1972, biz. 777 ). 

nietigheid waarmede het is aangetast, 
heeft toegeeigend: 

Overwegende dat, in strijd met wat 
het middel beweert, uit het proces-ver
baal van de terechtzitting van de correc
tionele rechtbank van 12 september 1972 
blijkt dat de zaak alsdan in haar geheel 
hernomen werd door de rechtbank samen
gesteld uit de heer Cornette, voorzitter, 
mevrouw De Mol-Sans en mevrouw Baf
cop-Spinoy, rechters; dat op de latere 
terechtzittingen waarop de zaak behan
deld werd en het vonnis gewezen werd, 
de zetel uit dezelfde leden samengesteld 
was; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schendin.g van artikel 190 van het 
W etboek van strafvordering, 

doonlat de correctionele rechtbank 
verldaart op tegenspraak recht te doen, 
terwijl eiser afwezig was op de terecht
zitting van 7 mei 1973, waarop het open
baar ministerie gehoord werd en het 
vonnis gewezen werd, zodat het vonnis 
bij verstek diende uitgesproken te wor
den, en terwijl het bestreden arrest, door 
de nietigheid waarmede· het beroepen 
vonnis was aangetast niet te releveren, 
zich deze nietigheid heeft toegeeigend : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
op eigen redenen stetmt en zich derhalve 
de nietigheid waarmede het beroepen 
vonnis aangetast zou zijn, niet toeeigent ; 

Overwegende dat het middel, dat 
vreeind is aan de bevoegdheid en uit
sluitend betrekking heeft op de beslissing 
van de eerste rechter, aan de rechter in 
hoger beroep niet werd tegengeworpen ; 
dat het derhalve niet ontvankelijk is; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 97 van de Grand
wet en van d e rechten van de verdedi
ging, 

cloo1·clat het bestreden arrest, na eiser, 
die in eerste aanleg vervolgd en veroor
deelcl werd wegens oplichting, te hebben 
uitgenodigd zijn verdediging tevens voor 
te dragen nopens de telastlegging " mis
bruik van vertrouwen ,, beslist dat" door 
het onderzoek voor het hof gedaan het 
feit van de telastlegging, zoals deze om
schreven werd, bewezen is gebleven " 
en het beroepen vonnis bevestigt, 

tenvijl, em·ste ondm·deel, eiser in eerste 
aanleg zich niet heeft kunnen verdedigen 
nopens de bijkomende telastlegging en 
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dus een instantie in zijn verweer heeft 
gemist; 

tweede ondenleel, het tegenstrijdig is 
eiser te verzoeken zijn verdediging voor 
te dragen nopens een bijkomende telast
legging en hem daarna te veroorclelen op 
grand van de oorspronkelijke telastleg
ging: 

Overwegende dat uit de redenen van 
het arrest " dat ... het feit van de telast
legging, zoals deze omschreven werd, 
bewezen is gebleven >> en nit het disposi
tief van bevestiging blijkt dat eiser in 
hager beroep, zoals in eerste aanleg, 
veroordeeld werd wegens oplichting en 
dat het hof van beroep de subsidiaire 
telastlegging van misbruik van vertrou
wen, waaromtrent het eiser verz<;>eht had 
zijn verdediging tevens voor te clragen, 
niet in aanmerking heeft genomen ; 

Overwegende dat het niet tegenstrijdig 
is een beklaagde te verzoeken zich tegen 
een subsidiaire telastlegging te verdedi
gen en hem daarna op de oorspronkelijke 
telastlegging te veroordelen; dat zodanig 
verzoek in hager beroep evenmin een 
schending van de rechten van de ver
dediging medebrengt; 

Dat het middel ni et kan aangenomen 
worden; 

Over het vierde middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 496 van het Straf
wetboek, 

doonlat het arrest eiser veroordeelt 
wegens oplichting, 

tm·wijl, ee1·ste ondenleel, er in hoofcle 
van. eiser geen beclrieglijk opzet bestoncl, 
nu hij onder een firmabenaming optrad, 
steeds de bedoeling heeft gehad het ver
kochte te leveren en de levering niet door 
zijn persoonlijk toedoen, maar door het 

· toedoen van een clerde wercl verhindercl ; 
tweede onde1·deel, het arrest niet aan

duidt waJarin dit opzet bestond : 

W at het eerste onclerdeel betreft : 

Overwegende dat de rechter soeverein 
in feite oordeelt of het door de wet 
vereiste opzet in hoofde van de beklaagcle 
aanwezig is; 

W at het tweede onclercleel betreft : 

Overwegencle clat, bij ontstentenis van 
een desbetreffencle conclusie, de rechter 
in hoger beroep de schulclverklaring van 
eiser regelmatig motiveert door vast te 
stellen dat het in de bewoorclingen van 
artikel 496 van het Strafwetboek om
schreven feit bewezen is gebleven ; 

r 
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; 

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

Overwegende dat eiser geen bijzonder 
middel aanvoert; 

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

4 jtmi 1974.- ze kamer.- Voorzitte·r, 
de H. Wauters, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggevm·, de H. Nau
laerts. - Gelijlclttidende conclttsie, de 
H. Krings, advocaat-generaal. - Pleite1·, 
de H. Kleykens (van de balie te Hasselt). 

2° KAMER. - 4 juni 1974. 

1° HOGER BEROEP. - STRAFZAKEN. 
- BURGERLIJKE RECHTSVORDERIN<}. -
VRIJSPRAAK DOOR DE CORRECTIONELE 
RECHTBANK. - HOGER BEROEP VAN 
DE BURGERLIJKE PARTIJ ALLEEN ONT
VANKELIJK. - WIJZIGING EN TOE
KENNING VAN SCHADEVERGOEDING 
DOOR HET HOF VAN BEROEP. - EEN
STEMMIGHEID VEREIST. 

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING. -
ARREST WAARBIJ EEN VORDERING AF
GEWEZEN WORDT ZONDER TE ANTWOOR
DEN OP MIDDELEN WAAROP DEZE IS GE
GROND.- NIET GEMOTIVEERD ARREST. 

I 0 Het an·est dat, op het ontvanlcelijlc hoge1· 
be1'0ep van de bm·ge1·lijlce pa1·tij alleen 
tegen een v?·ijsp1·elcencl vonnis van de 
co?Tectionele ?'echtbanlc, aan deze pa1·tij 
schadeve1·goecling toelcent, moet vast
stellen dat het met eenpcwige stemmen is 
tiitgesJJ?·olcen, in zove?'?'e het het misd1·ij{ 
wam·op de btwgedijlce nchtsvonlm·ing 
steumt, bewezenve1·lclam·t (1). (Art. 2llbis 
Sv.) 

(1) Cass., 11 april 1972 (A1'1'. cass., 1072, 
biz. 751); raaclpi. cass., 8 januari 1974, 
S11.J11'ct , biz. 506. 
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2o Niet 1·egelmatig gemotivee1·d is het 
an·est waaTbij een voTde?·ing van de 
btwge1·lijke paTtij wo1·dt ve?'WO?'JJen, zan
de?· te antwoo1·den op de conchtsie waa1·op 
deze vm·de1·ing is gegTond (1). (Art. 97 
Grondwet.) 

(BUYS J. EN VAN POLLAERT, 
T. CLAES, STAES EN SlVIET.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 7 januari 1974 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

I. In zoverre de voorziening gericht is 
tegen de beslissing over de vordering van 
het openbaar ministerie ingesteld : 

A . tegen Claes Gustaaf en Staes 
Juliaan: 

Overwegende dat de eisers geen hoe
danigheid hebben om zich te voorzien 
tegen de beslissing van vrijspraak van 
een medebeklaagde en van buiten de 
zaak stellen van de voor deze civielrech
telijk aansprakelijke partij ; 

B. tegen eerste eiser en Smet Hector : 

Overwegende dat het arrest de straf
vordering tegen eerste eiser en Smet 
Hector door verjaring vervallen ver
ldaart ; dat ·de eisers geen hoeclanigheid 
hebben om zich tegen die beslissing wat 
Smet Hector betreft te voorzien ; clat, 
wat de eerste eiser betreft, de voorziening 
bij gebrek aan belang niet ontvankelijk is ; 

II. In zoverre de voorziening gericht is 
tegen de beslissing over de civielrechte
lijke vorderingen van de eisers tegen 
eerste en tweede verweerder en van 
tweede verweerder tegen eerste eiser : 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 2llbis van het 
\li{ etboek van strafvordering, 

do01·dat het bestreden arrest, nadat 
eiser door het beroepen vonnis van de 
Correctionele Rechtbank te Antwerpen 
van 16 januari 1973 was vrijgesproken, 
de tegen de eerste eiser geformuleerde te
lastlegging als bewezen beschouwt en hem 
op grand hiervan veroordeelt tot het ver
goeden der schade door de burgerlijke 

(1} Raadpl. cass., 14 november 1973, supra, 
blz. 307.'] 1 

partij Staes geleden, zulks zonder te con
stateren dat deze beslissing met eenparig
heid van stemmen werd genomen, 

teTwijl die eenparigheid van stemmen 
ten deze vereist was : 

Overwegende dat, nadat tegen de 
beslissing van vrijspraak van eerste 
eiser door de correctionele rechtbank 
hager beroep werd ingesteld door het 
openbaar ministerie en door tweede ver
weerder, bu ·gerlijke partij, het hof van 
beroep eensc eels vaststelt dat de straf
vordering door tweecle verweerder tegen 
de rech tstreeks gedaagden Smet en eerste 
eiser gerich t vervallen is door verj ari.n g en, 
anderdeels, dat de civielrechtelijke vor
dering van Staes ·tegen eerste eiser ge
grond is, nu deze laatste het hem ten 
laste gelegde misdrijf, waarop de civiel
rechtelijke vordering gegrond was, ge
pleegd had ; dat het derhalve eerste eiser 
veroordeelt tot schaclevergoeding jegens 
Staes; 

Overwegencle dat het hof van beroep 
niet vermocht, zonder bij eenstemmig
heid uitspraak te doen, te beslissen dat 
eerste eiser het hem ten laste gelegde 
misclrijf gepleegd had ; 

Dat het middel gegrond is ; 

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

dooTdat het bestreden arrest de telast
legging van onopzettelijke slagen en 
verwondingen toegebracht aan Buys 
in hoofde van beklaagde Claes als niet 
bewezen beschouwt en de strafrechter 
onbevoegd verldaart om uitspraak te 
doen over de vordering door de eisers 
qualitate qtta ingesteld tegen gezegde 
beldaagde en de civielrechtelijk aanspra
kelijke partij Staes, zonder passend te 
antwoorden op de twee conclusies door 
de eisers voor het hof van beroep geno
men, waarin zij lieten gelden, ten eerste, 
dat Claes, die gehinderd was door de 
bestuurder van een Nederlandse vracht
wagen, lang v66r het ongeval de moge
lijkheid en de plicht had te vertragen 
en de Nederlander te laten voorrijden 
oin. aldus door hem niet meer gehinderd 
te worden, en ten tweede, dat uit de ver
klaring zelf van Claes bleek dat hij tussen 
zijn _wagen en de v66r hem rijdende 
kamionette de afstand niet had gelaten 
die normaal op autowegen tussen twee 
voertuigen moet gelaten worden en dat 
hierdoor het ongeval was ontstaan, 

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

Overwegende dat het arrest op de in 
het middel vermelde conclusies geen 
antwoord verstrekt ; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest in zoverre het uitspraak doet 
over de civieh·~chtelijke vorderingen van 
de eisers teo·en tweede verweerder en van 
tweede ve~weerder tegen eerste eiser ; 
verwerpt de voorziening voor het overige ; 
beveelt dat van dit arrest melding zal 
worden gernaakt op de kant van de 
gedeeltelijk vernietigde beslissing ; ver
oordeelt de eisers in de helft van de 
kosten ; laat de andere h elft ten laste 
van de Staat; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar het Hof van beroep te Gent. 

4 juni 1974. - ze kamer. - Voo1'zitte1·, 
de H. vVauters, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, de H. Nau
laerts. - Gelijlchtidende conclusie, de 
H . Krings, advocaat-generaal.- Pleitm·, 
de H . Bayart. 

ze K.A.li1ER . - 4 juni 197 4. 

l O CASSATIEMIDDELEN. - STRAF
ZAKEN. - MIDDEL GEGROND OP DE 
BEWEERDE VALSHEID VAN DE l\'IINUUT 
VAN DE BESTREDEN BESLISSING. -

(1) Raadpl. cass., 16 november 1971 (An·. 
cass ., 1972, blz. 253) en 19 februal'i 1973 
(ibid. , 1973, blz. 610). 

(2) Vgl. cass., 23 januari 1967 (Bull. en 
PAsrc., 1967, I, 611) en de conclusie van 
Advocaat-generaal Charles in Rev1w de d1·. 
1JbutZ,'1966-1967, biz. 616. 

Door te zeggen dat de bes!issing ip overcen
stemming is met de wet, beeft het Hof 
impliciet de wettclijkheid vastgcstalcl van de 
beslissing clie cle in artikel 56 van bet Straf
wetboek voorgescbreven wettelijke berhaling 
toegepast hacl op clc beklaagclc. 

Die b eslissing. bevat een veroorcleling wegens 
overtrecling van een bijzonclere wet, te weten 
de wet van 24 februari 1921 betreffende bet 
verhanclelen van gifts toffen, slaapmiddelen, 
verdovende miclclelen, ontsm ettende stoffen 
en antiseptica, welk misclrijf gepleegd is binnen 
de in at•tikel 56 van bet Strafwetboek bepaalde 
termijn, na een veroorcleling tot een jaar 
gevangenisstraf, uitgesproken op 19 oktober 

GEEN BETICHTING VAN VALSHEID. -
NIET ONTVANKELIJK. 

zo HERHALING. VEROORDELING 
WEGENS EEN lVIISDRIJF OMSCHREVEN 
IN RET STRAFWETBOEK. LATER 
l\ITSDRIJF GEPLEEGD l\'IET OVERTREDING 
VAN EEN BIJZONDERE WET. - DEZE 
\VET REGELT DE HERHALING SLECHTS 
VOOR DE DAARIN OMSCHREVEN MIS
DRIJVEN. - GEVALLEN WAARIN DE 
BEPALINGEN VAN HOOFDSTUK V VAN 
BOEK 1 VAN RET STRAFWETBOEK TOE
p ASSELIJK BLIJVEN, 

l 0 N iet' ontvanlcelij lc is het middel wam·in 
wonlt gesteld dat ve1·meldingen van de 
mintmt van de best1·eden beslissing 
ove1·sclwijvingen veTtonen en dat deze 
laatste niet zijn goedgelce·unl en geJJam
feenl doo1· de onde1·telcenacws van deze· 
alcte, wannee1· die ove1·sclwijvingen niet 
vo01·lcomen in het eenshtidencl afsclwift 
dat cle g1·iffie1· heeft afgegeven en clat aan 
het H of is onde1'W01'pen en wannee1· dat 
att.thentielc ajsclwift niet van va.lsheicl 
wonlt beticht ( l). 

2° vVannee1·, na een ve1'001'deling wegens 
een misdTijf omsch1·even in het Stmf
wetboelc, de ve1'Donleelde een m'isd1·ijf 
pleegt met ovm·t1·eding van een bijzon
de,·e wet, houdencle beJJalingen die de 
he1·haling slechts 1·egelen voo1· de daa1·in 
omsclweven miscl1·ijven, is de toeJJassing 
van de bepalingen van hoofclstttlc V 
van boelc I van het Stmfwetboelc OJJ het 
lantstbedoelcle miscl1·ijj wettig, wnnnee1· 
de voonvaanlen voo1· de bijzonde1·e he1'
haling niet zijn ve1·vtdcl (2). (Art. 56 
S.W.) (Impliciete oplossing.) 

1970 .wegens cliefstal met verzwarende om
stancligheclen. 

De wet van 24 februari 1921 stelt in artikel 5 
een bijzondere regel inzake berhaling vast : 
de straf kan worden verzwaarcl, inclien cle 
gencemcle wet overtreclen word t binncn een 
termij n van twee j aar na een veroorcleling 
wegens overtrecling van deze wet. Die bijzon
clere regcl is a lclus in sommige o1w.ichten 
strenger clan de gemeenrecbtelijke rcgel, aan
gezien hij strafverzwaring mogelijk ma.,tkt 
zelfs in geval van een vroegere vcroorcleling 
tot gevangenisstraf van mincler cla-n een ja.ar. 
Daarentcgen iq ue termijn van d e bijzonclere 
b e1•haling korter. 

De toepassing van de gerneenrecbtelijke· 
r egels inzake h erhaling, in geval van over
trecling van een bijzonclere wet houclencle 
bijzonclere bepalingen inzake h erhalinr;, is 
geclm·encle cle vorige eeuw een strij cl vraag 
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(li'!ERRE.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreclen 
arrest, op 20 maart 197 4 door het Hof 
van beroep te Gent gewezen ; 

Over de beide micldelen samen, 

geweest oncler juristen. Algem een werd be
toogd dat de bepalingen van een bijzonderc 
wet cle toepassing van de gemeemechtelijke 
b epalingen uitsloten. .. Die leerstelling gold 
evenzeer voor eon gemeenrecbtelijk "l>an
b edrijf, gepleegd na een overtreding van cen 
bijzondcre wet, als voor leen overtreding van 
een bijzondere wet, die na een gemeenrechtelijk 
wanbedrijf is gepleegd (zie hieromtrent de 
rechtsleer, aangehaald in de conclusie van 
Adv ocaat-generaal Charles, v66r b et arrest 
van 23 januari 1967, B11ll. en PAsic. 1967, 
I, 611, en Rev. cl·r. 7Jenal, 1966-1967, bl7.. 616). 

Bij a rrest van 23 januari 1967 heeft het Hof 
b eslis t dat wannecr cen veroordeling wegens 
overtreding van een bijzondere wet, boudende 
b ep alingen die de h erhaling slechts r egelen 
voor de daarin omschreven misdrijven, 
gevolgd wordt door een misdrijf gepleegd met 
overtrecling van bet Strafwetboek, de toe
passing van de bepalingen van hoofdstuk V, 
boek I, van b e t Strafwetboek op laatst
bedoeld misdrijf wettelijk is. 

In d e voormelde conclusie had de ad vocaat
generaal er met name aan bm-inne1·d dat, v al
gens artikel 100 van het Strafwetboek, de 
b epalingen van de bijzondere wetten de toe
passing van cle h epalingen van b et Strafwet
boek :;;l echts verbincleren in zovene zij strijdig 
zijn met cle laatstbecloelcle bepalingen. Aileen 
dus in :::overre cle bijzonclere bepa lingen en de 
g emeenrechtelijke bepalingen met elkaar 
in strijd zijn, is cle toepass ing van cle laatst
b ecloelcle uitgesloten. 

In b et onclerhavige geval nu is , zoals t•eecls 
gezegcl, de in cle bijzonclere wet geregelcle 
h erhaling in so=ige O]Jzichten strenger clan 
de gemeenrecbtelijke bepalingen. Derhalve 
wanneer de in cleze wet gestelcle voorwaarclen 
zijn vervulcl, is cle bijzonclere h erhaling toe
passelijk. 

vVanneer claarentegen die voorwaarclen niet 
vervuld zijn, is er geen beletsel om cle gemeen
recbtelijke bepalingen toe te passen. Men m ag 
i=ers niet uit bet oog ver!iezen dat; cle wet
gever tegen cle, hanclelaars in verdovende 
micldelen bijzoncler streng r eeft willen op
treclen en bun geenszins beter heeft willen 
behanclelen clan de gemeenrechtelijke deiin
quenten. H et lag niet in zijn b edoeling zulk 
een h anclelan,r aan cle regels van het gemen e 
recht t e onttrekken, onder voorwendsel dat 

het eerste afgeleid uit de schencling van 
artike l 78 van het Wetboek van straf
vorclering, 

cloo1·dat in het b eschikkend gedeelte 
van de minuut van h e t arrest h et woord 
« artikelen " werd uitgegomd en er werd 
over geschreven de verkorting « art. " 
gevolgd door een getal, 

cle vroegere veroorcleling geen veroordeling 
was wegens overtrecling van de bijzondere wet 
op bet verhandelen van verclovencle stoffen. 

Dat zou nocb tans heL geva.l zijn, indien de 
bijzonclere herhaling in a ile omstn,ndigheclen 
cle toepassing van de gemecnrechtelijke 
r egels uitsloot. Aangezien in h et onclerbavige 
geval de betrokkene in 1070 tot een jaar 
gevangenisstraf werd veroorcleelcl wegens 
diefsta.l onder verzwarencle omstandigneclen, 
zou hij, volgens die zienswij ze, slechts clan 
strafverzwaring ten gevolge van h er ha ling beb
ben kunnen oplopen, indien bij een nieuw 
gemeenrecbtelijk wanbed•·ijf h ad begaan en 
l' ij zou, in cle thans ingestelcle vervolging, 
geen zw·aarclere straf hebben opgelopen, enkel 
en aileen omdat b et nieuwe feit gestraft worclt 
door cle wet op de h andel in verdovencle 
stoffen. Hij zou alclus voor een g nns tigere 
r egeling clan cle gemeenrechtelijke in aan
m erking gekomen zijn. 

Zulks kan niet de wil van de wetgever 
geweest zijn, te meer daar het in zijn hecloe
ling Ia~ de bandelaars in verdo vencle s toffen 
a.an een strenger r egeling t e onderwerpen, 
door strafverzw~ring mogelijk te maken 
wegens bet enkele feit clat de delinquent 
binuen twee ja.ar opnieuw de wet op de h andel 
in verdovencle stoffen overtreeclto. , 

Aileen in zoverre wijkt de bijzond ere wet 
van het gemeen recht af en aileen in dat geval 
sluit zij cle toepassing daarvan nit : b erbaling 
kan clan aanwezig worden geacbt, zelfs indien 
de vroegere ver oorcleling miader is clan een 
jaar. 

Buiten dat geval blijven de gemeem·echte
lijke regels inzake cle h er h aling van toepassing. 

H etgeen geldt voor de toep ass ing van de 
wet van 14 februari 1021 gelclt ook, als eegel, 
ingeval eon andere bijzoncler e wet houclencle 
bijzondere regcls inzake h erha ling overtreclen 
worclt na een veroordeling wegens een gemeen
rechtelijk misclrijf. D e toepassing van cle 
gemeenrechtelijke r egels is "1ec11ts uitgesloten 
in zovene cleze r egels in strijd zijn met die 
welke bij clc hij~onclere wet zijn voorgeschre
ven (zie TRoussE, L es l'tovelles, Droit penal, 
d. I, nrs. 3135 en v lg . ; CoNSTANT, Tmite 
elemenlai?·e cle d·roit 1Jenal, biz. 944 tot 947 ; 
~VANHOUDT f'n CALEWAERT, Belgisch Stmf-
1"echt, cl. II, nr. 1136). 

E.K. 
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tenvijl het niet toegelaten is twee woor
den of een woord en een getal boven 
elkaar te schrijven, zelfs na het eerste 
te h ebben uitgegomd, en wanneer een 
woord doorgehaald is, clit moet goedge
keurd en geparafeerd worden door de 
ondertekenaars van de alde, wat ten 
deze niet is gebeurd en een verzuim van 
een substantiele of op straffe van nietig
heid voorgeschreven rechtsvorm inhoudt ; 

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

doo1·dat h et niet mogelijk is te weten 
of de verbetering in het beschikkend 
gedeelte van het arrest al dan niet 
gebeurde vooraleer de alde werd onder
tekend door de magistraten en de griffier 
en het bijgevolg voor eiser niet mogelijk 
is te weten welke de motivering was bij 
de uitspraak, en evenmin welke artikelen 
werden toegepast bij de strafprocedure, 

tenvijl deze dubbelzinnige motivering 
op zichzelf een onduidelijkheid en tegen
strijdigheid inhoudt ; 

Overwegende dat naar het door de 
bevoegde griffier afgeleverd eensluidend 
afschrift het arrest in. zijn beschikkend 
gedeelte, met betrekkil<g tot de aange
haalde wetsbepalingen, vermeldt : « Gelet 
op de wetsbepalingen door de eerste 
rechter ingeroepen, alsmede op artt. 186, 
211 en 211bis van het Wetboek van 
strafvordering, art. 24 der wet van 15 jm<i 
1935, al deze wetsbepalingen ter terecht
zitting van heden door de Heer waar
nemend V oorzitter aangehaald >> ; 

Overwegende dat deze authentieke 
vaststellll<g niet h et voorwerp uitmaakt 
van betichtil<g van valsheid ; dat de 
middelen derhalve niet ontvankelijk zijn ; 

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

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

4 juni 1974.- 2e kamer.- Voo1·zittm·, 
de H. Wauters, raadsheer waarnemend 
voorzitter.- Ve1·slaggeve1·, de H. Versee. 
- Gelijlclttidende conclttsie, de H. Krings, 
advocaat-generaal. - Pleitm·, de H. Tijt
gat (van de balie te Gent.) 

2e K.A.MER. - 4 juni 197 4. 

VOORZIENING IN CASSATIE. 
TERiVIIJN. - STRAFZAKEN. - ARRES1T 
DOET -ENKEL UITSPRAAK OP EEN WRA· 
KINGSEIS. - VOORZIENING I NGESTELD 
V66R DE EINDBESLISSI NG. - NIET 
ONTV ANKELIJK. 

Niet ontvanlcelijlc is de voo1·ziening in 
cassatie die, v661· de eindbeslissing, in
gesteld is tegen een arrest waa1·bij enlcel 
een tvTalcingseis wo1·dt ve?'WO?'pen (1). 
(Art. 416 Sv.) 

(ACKEIN.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 11 april 1974 door het Hof 
van beroep te Gent gewezen; 

Overwegende dat het arrest, bij beves
tiging van h et beroepen vonnis, de 
wraking door eiser van een rechter van 
de Correctionele Rechtbank te Brugge 
verwerpt en d e zaak naar de eerste 
rechter voor verdere behandeling terug
zendt; 

Overwegende dat zodanige beslissing, 
die geen uitspraak doet over een geschil 
inzake bevoegdheid, geen einde maakt 
aan de vervolgil<gen en bijgevolg geen 
eindbeslissing is in de zin van artikel 416 
van het Wetboek van strafvordering; 

Dat de voorziening derhalve voorbarig 
en niet ontvankelijk is ; 

Om die redenen, en zonder dat er aan
leiding bestaat de door eiser aangevoerde 
middelen, die geen betrekking heb ben 
op de ontvankelijkheid van de voor
zieni.ng, te onclerzoeken, verwerpt de 
voorziening ; veroordeelt eiser in de 
kosten. 

4 jtmi 1974. ---:- 2e kamer.- Voo1·zitte1', 
de R. Wauters, raadsheer waarneme.nd 
voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, de H. Meeus. 
- Gelijlcluidende conclusie, de H. Krings, 
advocaat-generaal. - Pleite1·, de H. Moey
kens (van de balie te Brugge). 

(1) Cass., 6 november 1967 (A?'1', cass ., 
1968, blz. R42). 
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3e KAMER. - 5 juni 1974. 

CASSATIEMIDDELEN.- BURGERLIJ
KE ZAKEN. - 0NDUIDELIJK MIDDEL. 
- NrET-ONTVANKELIJKHEID. 

Niet ontvankelijk is het middel waa1'doo1· 
hetHof, wegens de onduidelijkheid e1·van, 
niet lean uitmalcen of het een gebrelc aan 
antwoo1'd op de conclusie ( l) dan wel de 
mislcenning van de bewijslc1·acht e1'van 
aanvoe1·t (2). 

(SERONT EN GUYOT, 
T. PERSONENVENNOOTSCHAP . 

MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID 
«NOVY».) 

ARREST (vm·taling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 23 maart 1971 door het 
Arbeidshof te Brussel gewezen (3); 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 14, 15 en 20 van 
de wetten betreffende het bedienden
contract, gecoordineerd bij het koninldijk 
besluit van 20 juli 1955, zoals deze 
wetten gewijzigd zijn bij de wet van 
21 november 1969 tot wijziging van de 
wetgeving betreffende de arbeidsover
eenkomsten, 1315, ·1319, 1320 en 1322 
van het Burgerlijk Wetboek en 97 van 
de Grondwet, 

dom·dat het arrest afwijzend beschikt 
op de oorspronkelijke vordering van 
eiseres strekkende tot de veroordeling 
van verweerster om haar diverse bedra
gen als opzeggingsvergoeding en voor 
vakantie met loon te betalen, op grond 
dat eiseres het bewijs niet Ievert dat ze 
op 30 oktober 1969 werd ontslagen, daar 

· de fiche C 4 die zij a ls bewijs van dit 
ontslag aanvoert, enerzijds, de op 31 ja
nuari 1969 gegeven opzegging als reden 
van de werkloosheid opgeeft en , ander
zijds, vermeldt « werd op 31 oktober 1969 
ontslagen », welke vermeldingen tegen
strijdig zouden zijn vermits, ingeval 
eiseres we! degelijk op 31 oktober 1969 
werd ontslagen, de reden van haar werk-

(1) Vgl. cases., 19 oktober 1973, sup1·a, 
ulz. 208. 

(2) Vgl. cass., 4 januari 1974, sup1·a, 
biz. 491. 

(3) De voorziening werd ingesteld op 
19 september 1973. 

loosheid niet het verstrijken van de 
termijn van de haar betekende opzegging 
kan zijn, 

te1·wijl een bediende die zijn op
zegging heeft gekregen gedurende de 
opzeggingstermijn kan worden ontsla
gen ; uit geen enkele grond van het 
arrest volgt dat eiseres op 31 jan.uari 1969 
een opzegging zou gekregen hebben die 

· op 31 oktober 1969 eindigde, verweerster 
integendeel in haar conclusie van hoger 
beroep zelf heeft erkend dat zij eiseres 
op 30 januari 1969 onregelmatig had 
opgezegd, dat zij haar vervolgens op 
3 februari 1969 een regelmatige opzeg
ging gaf die inging op l maart 1969 en 
eincligde op 30 augustus 1969, doch dat 
eiseres op 29 augustus 1969 een verlen
ging van de opzeggingstermijn vroeg die 
haar werd toegestaan ; uit de conclusies 
in hoger beroep van de partijen volgt dat 
eiseres betoogde dat zij op 30 oktober 
1969 werd ontslagen, terwijl verweerster 
betoogde dat eiseres geheel vrijwillig was 
weggegaan op 30 oktober 1969, welke 
datum zij had gekozen ; het arrest in die 
omstancligheden niet kon verklaren dat 
er tegenstrijcligheid bestaat tussen de 
vermelcling van de fiche C 4 « werd op 
31 oktober 1969 ontslagen" en de ver
melding dat de op 31 januari 1969 gege
ven opzegging de reden van de werkloos
heid is, en evenmin, om die reden, elke 
bewijswaarde aan die eerste vermelding 
kon ontzeggen : 

Overwegende dat tegen het arrest als 
kritiek wordt aangevoerd dat het een 
tegenstrijdigheid heeft aangenomen die, 
volgens het middel, slechts zou kunnen 
bestaan als de in hoger beroep genomen 
conclusies buiten beschouwing worden 
gelaten; 

. Overwegende dat het middel niet zegt 
of het arrest heeft nagelaten rekening te 
houden met genoemde conclusies dan 
wei of het de bewijskracht ervan heeft 
miskend, en het derhalve, juist wegens 
zijn onnauwkeurigheid, niet ontvanke
lijk is ; 

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

5 juni 1974.- 3° kamer.- Voo1'zitte1', 
de H. Polet, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, de H. Jans
sens. Gelijkl~tidende conclusie, de 
H. Duchatelet, advocaat-generaal. 
Pleite1·s, de HH. F aures en Fally. 
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3• KAMER. - 5 juni 1974. 

1° BEVOEGDHEID EN AANLEG. 
VoLSTREKTE BEVOEGDHEID. - SomA
LE ZAKEN. - ARBEIDSONGEVAL. -
GOEDKEURING VAN DE OVEREENKOMST 
VAN DE PARTIJEN OVER DE VERGOE 
DINGEN WELKE AAN DE GETROFFENE 
MOETEN WORDEN TOEGEKEND. 
RECHTSVORDERING TOT NIETIGVERKLA
RING VAN DEZE OVEREENKOMST. -
BEVOEGDHEID VAN DE ARBEIDSRECHT
BANK. 

2° ARBEIDSONGEV AL. - OVEREEN
KOlVIST VAN DE PARTIJEN OVER DE 
VERGOEDINGEN WELKE AAN DE GE
TROFFENE lVIOETEN WORDEN TOEGE 
KEND. - ARTIKEL 26 VAN DE GECOOR
DINEERDE WETTEN BETREFFENDE DE 
VERGOE,DING DER SCHADE VOORTSPRUI 
TENDE UIT ARBEIDSONGEVALLEN. -
TAAK VAN DE VREDERECHTER. 

3° ARBEIDSONGEVAL. - OvEREEN
KOMST VAN DE PARTIJEN OVER DEVER
GOEDINGEN WELKE AAN DE GETROF
FENE MOETEN WORDEN TOEGEKEND. - -
0VEREENKOl\fST DOOR DE VREDERECH
TER GOEDGEKEURD MET TOEPASSING 
VAN ARTIKEL 26 VAN DE GECOORDI
NEERDE WETTEN BETREFFENDE DE 
VERGOEDING DER SCHADE VOORTSPRUI
TENDE UIT ARBEIDSONGEVALLEN. -
RECHTSVORDERING TOT NIETIGVERKLA
RING VAN DE OVEREENKOlVIST.- 0NT
V ANKELIJKHEID. 

1° De m·beids?·echtbanlc neemt lcennis van 
de 1'echtsv01·de1·ing tot nietigve1·lcla1·ing 
van de ove1·eenlcomst van de pa1·tijen 
ove1· de ve1·goedingen wellce ten gevolge 
van een m·beidsongeval moeten wo1·den 
toegelcencl, die do01· de v1·ede1·echte1' is 
goedgelceunl met toeJJassing van a?·ti
lcel 26 van de gecoonlineenle wetten 
bet1·efjende de ve1·goeding de1· schade 
voo?·tspntitende uit a1·beidsongevallen ( 1). 
(Art. 579 G.vV.) 

2° vVannee?' de V1'ede1'echte1' de taalc •~.tit
voe?·de wellce hem was opgeclmgen bij 

(1) De goedkem·ing van de overeenkomst 
der partijen over de vergoeclingen wclke zijn 
verschuldigcl ten gevolge van een arbeids
ongeval is tbans geregeld bij artikel 65 van 
de wet van 10 april 1971 op de arbeiclsonge
vallen. 

(2) Cass. , 23 oktober 1965 (Bull. en P Asrc ., 
1966, I, 250); raA.dpl. cass., 4 februari 1943 

m·tilcel 26 van de gecooTdinee1·de wetten 
betTeffende de ve1·goeding de1· schade 
voo1·tspntitende ~tit m·beidsongeval" 
len (1), stelde hij, nadat hij eTlcend had 
dat de ove1·eengelcomen 1·egeling van het 
ongeval oveTeenlcomstig de wet was 
geschied, enlcel vast dat e1· t~tssen de 
pm·tijen een cont1·act bestoncl; het aj
sch?·ijt van het p1·oces -ve1·baal van dit 
cont1·act was ve1·volgens in exectttoi1·e 
vo1·m ttitgegeven (2) . 

3° Een 1·echtsvm·deTing tot nietigvm·lcla-
1'ing (3) lean wonlen ingesteld tegen de 
ove1·eenlcomst van de pm·tijen ove1· de ve?'
goedingen wellce moeten wonlen toege
lcencl aan de getroffene van een m·beids
ongeval, die doo1· de v1·ede1·echteT is goed
gelceunl met toepassing van a1·tilcel 26' 
van de gecoo1'Clinee1·de wetten bet?·effende 
de ve1·goeding de?' schade vooTtspntitende 
ttit m·beidsongevallen (1). 

(LEMAIRE, T. GElVIEENSCHAPPELIJKE 
VERZEKERINGSKAS TEGEN ARBEIDS

ONGEVALLEN 
«DE FEDERALE VERZEKERINGEN ».) 

ARREST (ve1·taling) . 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 18 april1973 gewezen door het 
Arbeidshof te Brussel ; 

Over h et tweede Iniddel, afgeleid uit 
de schencling van d e a rtikelen 9, 568, 
578, 579, 580, 581, 582, 583 van het 
Gerechtelijk Wetboek, 1109, 1110, 1117, 
1376, 1377 van het Burgerlijk Wetboek 
en 97 van d e Grondwet, 

doo1'Clat, in d e onclerstelling dat de 
rechtsvorclering van verweerster in b e 
ginsel ontvankelijk is, deze rechtsvor
dering echter strekt tot nietigverklaring 
van een overeenkomst en, bijgevolg, tot 
tcruggave van cle bedragen die eiseres 
zogezegd ten onrechte zou ontvangen 
hebben, 

te1·wijl een dergelijke rechtsvordering 
de grenzen overschrijdt van de bevoegd
heid van d e arbeiclsrechtbank, die door 
d e partijen niet uitdrukkelijk of stil-

(ibid., 1943 , I, 51); DELARUWIERE en NA
MECHE, La 1'epa1·ation des dom11utges ?'esuliant 
des accident .. d·u t1·avail, 1 • uitg., Bruylant, 
Brussel, 1932, nr. 35 0. 

(3) Raadpl. cass., 31 'januari 1952 (Bull. en 
PAsrc., 1952, I , 305) en 21 september 1956 
(ibid ., 1957, I , 33). 
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zwijgend kan worden verlengd ;· het 
arbeidshof aldus ten onrechte nagelaten 
heeft zich ambtshalve onbevoegd te ver
klaren om kennis te n em en van de door 
venveerster ingestelde rechtsvordering : 

Overwegende dat artikel 579 van het 
Gerechtelijk Wetboek in algemene be
woordingen opgesteld is ; dat het van 
toepassing is op alles wat betrekking 
heeft op de vergoeding van schade voort
komend uit arbeidsongevallen ; 

Overwegende dat de overeenkomst 
waarvan de vernietiging gevorderd wordt 
van dezelfde aard is ; 

D at h et geschil derhalve tot de be
voegdheid b eh.oort die aan de arbeids
rechtbank is toegekend ; 

Dat het middel naar recbt faalt ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de scbending van de artikelen 20 van 
het Gerechtelijk Wetboek, 26 van de 
gecoi:irdineerde wetten van28 september 
1931 betreffende de vergoeding der schade 
voortspruitende uit arbeidsongevallen, 
1109, 1110, 1117 van b et Burgerlijk 
W etboek en 97 van de Grondwet, 

doonlat d e beslissing ten onrecbte zegt 
dat d e beluachtigde overeenkomsten 
bedoeld in artikel 26 van d e gecoi:irdi
neerde wetten op de vergoeding der 
schade voortspruitende uit arbeidsonge
vallen, h andeli:ngen van oneigenlijke 
rechtspraak zijn die ingeval van dwaling 
vernietigcl kunne:n worden en bijgevolg, 
het vonnis van 26 mei 1967 van de vrede
recbter te Gembloux nietig verklaart, 

tenvijl d e overeenkomsten tussen de 
p artijen op zicbzelf juridisch zonder 
werking blijven ; enkel b et vonnis van 
beluacbtiging htm. bindende kracht ver
leent en tegen dit vonnis, dat vooral tot 
doel h eeft nate gaan of de overeenkomst 
van de partijen met de bepalingen van 
de wet overeensteot, geen vordering tot 
nietigverklaring of tot vernietiging kan 
worden ingestelcl, aangezien een d ergelijk 
rechtsmiddel uitdrukkelijk verboden 
wordt bij artikel 20 van bet Gerechtelijk 
Wetboek: 

Overwegende dat, toen de rechter de 
taak uitvoerde die hem was opgedra.gen 
bij a rtikel 26 van de gecoi:irdineerde 
wetten betreffende de v ergoeding der 
schacle voortspruitende uit arbeidson
gevallen, hij, nadat hij erkend had dat de 
overeengekomen r egeling van bet ongeval 
overeenkomstig de wet was geschied, 
enkel het bestaan van een tussen de 
partijen gesloten contract va.ststelde; 

dat het afschrift van het proces-verbaal 
van die vaststelling vervolgens in execu
toire vorm werd uitgegeven; 

Overwegende dat de vordering van 
verweerster niet strekt tot nietigverkla
ring van een vonnis, maar tot de ver
nietiging, wegens dwaling, van de tussen 
de partijen getroffen overeenkomst; 

Dat een dergelijke vordering ontvan
kelijk is; 

Dat het middel naar recht faalt ; 

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

5 jtm.i 1974. - ae kamer. - Voo1·zittm·, 
de H. Polet, raadsheer waarnemend voor
zitter. - Ve1·slaggevm·, de H . Busin. -
Gelijkluidende conclttsie, de H. Ducha
telet, advocaat-generaal. - Pleitm·s, de 
HR. Ansiaux en Faures. 

1 e K.All!lER. - 6 juni 197 4. · 

ONTEIGENING TEN ALGEMENEN 
NUTTE. - RECHTSPLEGING BIJ HOOG
DRINGENDE OMSTANDIGHEDEN.- VER
GOEDING. - WAARDE VAN HET ON
ROEREND GOED OP DE DAG VAN HET 
VONNIS DAT DE DOOR DE ONTEIGENAAR 
VERSCHULDIGDE VOORLOPIGE VERGOE
DING BEPAALT. 

De ve1·goedingen wellce voor de onteigening 
ten algemenen ntttte van een o?woet·end 
goecl volgens de 1·echtspleging van hoog
d?·ingende omstancligheden is ve?·schul
digcl, bestaat in cle waarde van het on
?"Oe?·end goecl op de dag van het vonnis 
clat de doo1· de onteigenam· ve1·schttldigde 
voodopige ve1·goecling vaststelt ( 1). 
(Art. 8 vervat in artikel 5 van de wet 
van 26 juli 1962 b etreffende de ont
eigeningen ten algemene nutte en de 
concessies voor de bouw v an autosnel
wegen.) (Impliciete oplossing.) 

(1) Raadpl. cass., 31 mei 1968 (A1-r. cass., 
1968, biz. 1201); zie SUETENS-BOURGEOIS, 

« '\' aardering bij onteigening "• in Tijclsch>·ift 
voo>· p>··ivaat!'echt, 1970, b iz. 33, en HILBERT, 

in R es et Jum Immobilia, 1970, biz. 278 en 
vig. · 
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(HELLEBUOK Y. EN J., 
T. NATIONALE ·LANDMAATSOHAPPIJ.) 

ABREST. 

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

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

doonlat het arrest, dat de vergoeding 
diende te ramen welke aan eisers ver
schuldigd is wegens de onteigening van 
een perceel, gekadastreerd m.unmer 593b 
en hun in gezamenlijke eigendom toe
behorend, na te hebben aangenomen dat 
een verkoop op 15 februari 1971 door de 
« Godshuizen van Rijsel » gedaan aan 
de Gemeente Moerbeke-Waas van een 
blok met een oppervlakte van 3 ha., 41 a., 
90 ca., voor de prijs van. 2.185.650 frank, 
een oordeelk1.mdig vergelijkingspunt op
leverde, en te hebben vastgesteld dat de 
beslissing van de gemeenteraad en de 
goedkew·ing van de bestendige deputatie 
respectievelijk dagtekenden van ll juni 
1969 en 7 november 1969, verhlaart dat 
« de bovenvermelde aankoopprijs bepaald 
werd in 1969, nauwelijks enkele maanden 
na het tijdstip dat in castt voor de waarde
bepaling van het onteigende goed in 
aanmerking client genomen te worden », 

te1·wijl deze motivering het niet moge
lijk maakt met nauwkem·igheid en zeker
heid te bepalen of het tijdstip waarnaar 
de rechters in hager beroep hebben 
willen verwijzen voor de raming van de 
waarde van het onteigende goed, hetzij, 
zoals de wet het voorschrijft, 29 januari 
1969 was, met name de datmn van het 
vonnis waarbij de v rederechter te 
Lochristi de provisionele vergoeding 
vaststelt, hetzij integendeel 23 augustus 
1968, met name de datmn waarop het 
koninklijk besluit genomen werd dat 
machtiging tot de onteigening verleent, 
hetzij nog enige andere onbepaalde datmn 
die voorafgaat aan een periode van 
« enkele maanden » waarvan het aan 
vangsp1.mt niet anders gedefinieerd is 
dan door een jaartal ; terwijl dit gebrek 
aan nauwkeurigheid ten aanzien van het 
tijclstip waarop de rechters in hoger 
beroep gemeend hebben zich te moeten 
stellen het Hof belet de wettelijkheid 
van de bestreden beslissing te toetsen 
en met het ontbreken van de door arti
kel 97 van de Grondwet geeiste redenen 
gelijkstaat : 

Overwegende dat het arrest enerzijds 

vaststelt dat «door vonnis van de vrede
rechter van h et kanton Lochristi dd. 
29 januari 1969 de formaliteiten op het 
stuk van de onteigening vervuld ver
klaard » werden en anderzijds beslist dat 
de waarde van het onteigende goed moet 
geschat worden aan de han.d van een 
vergelijking met de prijs van een door de 
gemeente Moerbeke-Waas gedane aan
lwop ; dat het ter verantwoording van 
de keuze van deze vergelijking inzonder
heid beschouwt dat de « vereiste mach
tigi.ng van de gemeenteraad en de goed
kem·iiJ.g van de bestenclige deputatie 
dagtekenen van respectievelijk ll jtm.i 
1969 en 7 november 1969, waaruit mag 
afgeleicl worden dat de bovenvermelde 
aankoopprij s bepaald werd in 1969, nau
welijks enkele maanden na het tijdstip 
dat in castt voor de waardebepaling van 
het onteigende goed in aanmerking client 
genomen te worden » ; dat het verder op 
de tussen 1965 en 1969 voorgekomen 
prijsstijging wijst ; 

Dat de rechter aldus duidelijk te ken
nen geeft dat de door hem verrichte 
raming op de waarde slaat van de liti 
gieuze grand in bet begin. van het jaar 
1969, en derhalve op het tijdstip van 
het vonnis dat de provisionele vergoeding 
vaststelt; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Om clie redenen, verwerpt de voor
ziening; veroordeelt eisers in de kosten. 

6 j1.mi 1974. - 1• kamer.- Voo1·zitte1', 
de H. Perrichon, raadsheer waarnemend 
voorzitter. Ve1·slaggeve1·, Baron 
Vingotte. - Gelijlclttidende conchtsie, de 
H. Charles, advocaat-generaal. - Plei
te?'S, de HH. Dassesse en Fally. 

1• KAMER. - 6 juni 1974. 

10 BEWIJS. -BEWIJS DOOR GESOHRIFT. 
- BEWIJSKRAOHT VAN DE AKTEN. -
CoNOLUSIE. - BESLISSING WAABBIJ 
DEZE OONOLUSIE WORDT VERWORPEN. 
- GEEN MISKENNING VAN DE BEWIJS
KRAOHT VAN DE OONOLUSIE. 

20 BEWIJS. -BEWIJS DOOR GESOHRIFT. 
- BEWIJSKRAOHT VAN DE AKTEN. -
BURGERLIJKE ZAKEN. - DooR EEN 
PABTIJ IN HET DOSSIER NEERGE -
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LEGD GESCHRIFT. UITLEGGING 
DOOR DE FEITENRECHTER. - UITLEG
GING VERENIGBAAR l\iET DE BEWOOR
DINGEN VAN RET GESCHRIFT.- GEEN 
MISKENNING VAN DE BEWIJSKRACHT 
ERVAN. 

go WEGVERKEER. KONINKLIJK 
BESLUIT VAN 151VIAART 1968 HOUDENDE 
ALGE1\1EEN REGLElliENT OP DE TECH
NISCHE E I SEN WAARAAN DE l\10TOR
VOERTUIGEN EN HUN AANHANGWAGENS 
MOETEN VOLDOEN.- +NVOER INBELGIE 
VAN VOERTUI GEN WAAROP DE VOOR
SCHRIFTEN VAN DIT BESLUIT VAN TOE 
PASSING ZIJN. - VOORWAARDEN. 

4° OVEREENKOMST. - O llfVANG VAN 
DE HIERUIT VOORTVLOEIENDE VERBIN
TENISSEN. 

5° OVEREENKOMST. - GEVOLGEN. 
- KUNNEN DE PARTIJEN NIET VER
PLICHTEN DE STRAF, VETTEN TE SCHEN
DEN. 

6° KOOP. - VERPLICHTING TOT LEVE
RING . - DRAAGWIJDTE. 

7° REDENEN ·VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. - BURGERLIJKE 
ZAKEN. - VERWEER DAT BIJ CONCLU
SIE IS VOORGEDRAGEN EN TER ZAKE 
NIET lliEER DIENENDE I S >VEGENS DE 
VASTSTELLI NGEN VAN DE RECHTER. -
GEEN VERPLICHTING VOOR DEZE EROP 
TE ANTWOORDEN. 

1° De bew~jskmcht van de concl-usie wonlt 
niet miskend doo1· de ?'echte?" clie cle in 
deze conchtsie voo1·gecl1·agen micldelen 
ve1·we1-pt, cloo1· ze tegen te sp?"elcen ( 1). 
(Artt. 1g19, 1g2 0 en 1g22 B.W.) 

2° De bewijskmcht van de akten woi·dt 
niet miskend doo1· de ?"echte?" clie van een 
cloo1· een pm·tij in het dossie1· nee1·gelegcl 
gesclwijt een ttitlegging geeft die ve1·enig
baa1· is met de bewo01·dingen van dit 
gesch?"ijt (2). (Artt. 1g19, 1g20 en 
1g22 B .W.) 

go De voe?·tttigen waa?"op van toeJJassing 
zijn cle voo?·sclwijten van het lconinlclijk 
besluit van 15 maa1·t 1968 hottdende 
algemeen 1·eglement op de technische 

(1) Vgl. cass., 8 december 1970 (A1"1'. cass., 
1971, blz. 357). 

(2) Vgl. cass., 7 december 1970 (A1·r. cass., 
1971, blz. 340) ; raadpl. cass., 6 januari 1972 
(ibid. , 1972, blz. 440). 

(3) Raadpl. cass., 9 februa ri 1968 (A1"1". ca.ss ., 
1968, b lz. 763) en 22 mei 1974 (twee arresten), 
supm, blz. 1057 . 

eisen waa1·aan de moto1·voe1·tuigen en 
htm aanhangwagens moeten voldoen, 
mogen in Belgie niet w01·den ingevoe1·d 
onde1· delcking van een aangijte ten ve?'
bntik en hun leve1·ing alsmede de in
gebntikneming e1·van op de openbm·e 
weg zijn ve1·boden wannee1· die vom·tttigen 
niet geheel ove1·eenstemmen met het type 
dat ovm·eenkomstig genoemde voo?·sch?"ij
ten is goedgelcetwd ; de constntctett?' of 
zijn mandata1·is moet, voo1· elk voe1·tuig, 
een getttigsclwijt van gelijkvo1·migheid 
met het goedgekem·de type ttit1·eiken. 

4° Ove1·eenlcomsten ve1·binden niet alleen 
tot hetgeen daaTin · uitdntlckelijk bepaald 
is, maa1· oolc tot alle gevolgen die o.a. 
doo1· de wet aan de vM·bintenis , volge?JS 
de aa1·d e1·van, wo1·den toegekend (g) , 
(Art. ng6 B.W.) 

5° De bepalingen van een ove1·eenkomst 
lmnnen niet tot gevolg heb ben de pa?·
t~jen tussen wie zij is gesloten, te ve?'
plichten de stmfwetten te schenden ( 4). 

6° De ve1·plichting om de ve1·lcochte zaak 
te leve?"en st1·ekt zich uit tot haa1· toe
beho?·en en tot alles wat voo1· haa1· 
blijvend geb1·uik bestemd is (5). (Arti
k e l 1615 B.W.) 

7 ° De ?'echte?' is niet ve1·plicht ande1·s te 
antwoo1·den op een bij conclusie voo?"
ged?·agen ve1·wee?" dat te?" zake niet mee1· 
dienende is wegens de vaststellingen van 
zijn beslissing (6). (Art. 97 Grondwet.) 

(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 
« HULO - GEBROEDERS VAN HUET'S 

LAAD- EN LOSSYSTEEM », T. COULIER.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gel et op h et b estred e n 
arr est, op 29 maart 197g door h et Hof 
van beroep te Gent gewezen ; 

O ver b e ide middelen, afge1e id, 

het ee1·ste, uit d e schencling van de 
artikel en 1g19, 1g20, 1g22 van het 
Burgerlijk W e tboek en 97 van d e Grand
wet, 

do01·dat h et arr est beslist dat d e hoofcl
e i s ongegrond i s e n d e tegeneis gegrond, 

(4) R aadpl. cass., 10 september 1968 (A1·r. 
cass ., 1969, blz. 35). 

(5) Raadpl. DE PAGE, d . IV, 3° uitg., 
nr. 99, blz. 138. 

(6 ) Vgl. cass., 19 april en 6 mei 1974, supra, 
blz. 889 en 997. 
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op de volgende motieven : " de appellant 
(hier v erweerder) roept terecht de voor
schriften van h et koninklijk besluit van 
15 maart 1968 in., waarin onder meer 
bepaalcl worclt clat elk type clat in B elgie 
ingevoerd worclt, vooraf moet goeclge
k eurd worden en de aanvraag tot goed
kem·ing moet gedaan worden door de 
constructem·, welke een gelijkvormig
h eiclsattest moet bezorgen om ter 
schouwing afgegeven te worden. Uit de 
overgelegde stukken blijkt clat d e ge'inti
meercle (thans eiseres) aan cleze voor
sclu·iften niet h eeft voldaan. De kwestie 
van het niet tijclig protesteren van d e 
facttuen he eft geen b e lang : d e voornoem
de voorschriften zijn van openbare orde 
en hiert egenover gel den d e stipulaties van 
h et contract en de algemene voorwaarclen 
niet. Gezien de ge'intimeercle t ekort ge
komen is aan. h aar leveringsplicht, is de 
t egen eis tot ontbincling van het contract 
gegrond », 

te1·wijl, eeTste onde1·deel, eiseres in con
clusie voorhield clat bewu ste " spoorloper 
wel t erclege werd goedgekem·d a ileen m et 
een b eperking. D e assen speciaal besteld 
door d e heer Coulier en door de n aarnloze 
vem1ootschap Kolo gemonteercl , waren 
toen in Belgie n og niet opgenomen in hm1 
dossier zoclat h et Ministerie de tom1age 
r ecluceerde tot 16.950 kilogram volgens 
b ericht del. 8 augustus 1969 van h et 
Ministerie van Verkeerswezen aan de h eer 
B r ugmans te V elclwezelt, vertegenwoor
cliger van d e n aamloze vennootschap 
Kolo in Belgie ; 

en terwijl door eenvoudig t e zeggen clat 
uit de n eergelegcle stukken blijkt dat 
eiseres niet aan de voorschriften van h et 
becloelcl koninklijk besluit h eeft voldaan, 
h et a rrest de bewijskracht miskent en 
v an d e conclusie door eiseres genomen 
en van h et b ericht del . 8 augustus 1969 
van h et Ministerie van V erk eerswezen , 
wijl uit beicle clocmnenten , -oortspruit d a t 
eiseres de goeclkeuring h eeft aangevraagcl 
en bekomen mits beperking v an de ton
n age, overeenkomstig d e voorschriften 
v an bedoeld koninklijk b esluit (schencling 
v an de artikelen 1319, 1320 en 1322 van 
h et Bmgerlijk Wetboek), of, minstens, 
niet voldoencle n aar r echt gemotiveercl is 
daar h et deze conclusie van eiseres niet 
b eantwoorclt (schending van artikel 97 
van d e Grondwet); · 

tweede ondeTdeel, zo h et juist is clat h et 
koninklijk besluit van 15 maart 1968 bij 
b epalingen van openbare orde voor
schrijft, zoals h et arrest het aanhaalt, 
dat ellr type d at in Belgie ingevoerd 
wordt, vooraf moet goedgekeurd worden 

en de aanvraag tot goedketuing moet 
gedaan worden door d e constructeur, 
welke een gelijkvorrnigheiclsattest moet 
b ezorgen om t er schouwing afgegeven te 
worden, b edoelcl koninklijk b esluit noch
t an s geenszins bepaalt noch oplegt clat h et 
risico voortspruitend uit de weigering 
v an goeclketuing door de overheid of een 
goedkeuring slechts voor een lager ton
nage op de constructeur zal wegen, h et 
d e partij en alclus vrij staat te b eclingen 
d a t clit risico van weigering van goed
k euring of van goecUreuring voor een 
lager tonnage zal rusten op de koper, en 
voormeld b esluit evenmin bepaalt of 
oplegt clat de koper een niet goeclgekeurcle 
of slechts voor een mincler t om1age goed-

. gekem·cle wagen bij gebrek aan protest 
niet als confonn mag aanvaarclen , over
eenlwmstig h et gemeen recht, 

terwijl eiseres in regelmatige con clusie 
voorhielcl enerzijcls clat verweercler zonder 
het minste protest de facturen heeft aan
vaarcl en anderzijcls clat ver weercler ook 
" zoncler enig voorbehoucl d e verkoop
b evestiging h eeft aanvaarcl m et de voor
waarden zoals gestipuleercl in de alge
n1ene leverin gsvoorwaarclen voor de Ine
t aalinclustrie. Hij hoefb a lclus nieb uit te 
p aldren met bezwaren v an overheicls
wege » hierm eclo verwij zend n aar arti 
k el . X , p a ragraaf 3, van de algem en e 
leveringsvoorwaarclen van d e Inetaal
industrie, 

terwijl , inderclaad , bewuste algem en e 
leveringsvoorwaarclen van de metaal- • 
inclustrie r egelmatig aan het Hof over
gelegd en in 'h et beroepen vonnis van 
28 jtmi 1971 volledig op genomen onder 
artikel X, paragraaf 3, .. . b epalen : " Ten 
aanzien van gebreken die geheel of t en 
d ele h et gevolg zijn van enig overheicls
voorschrift inzak e de aarcl of de kwaliteit 
d er toegep ast e materialen wordt geen 
garantie gegeven » ... , terwijl alclus h et 
b estreden arrest, door te beslissen clat de 
stipulaties van h et contract en de alge
n1en e voorwaarclen, en 1neer bepaald cleze 
voorwaarclen die eiseres van ieclere aan
sprakelijkheicl ontslaan in geva,l van 
gebrek die het gevolg zijn van een over
h eidsvoorschrift, niet gelclen tegenover 
d e voorschriften v an h et koninklijk 
b esluit en hieruit af t e leiclen clat eiseres 
te kort gekomen is aa.n haar leverings 
plicht, aan d e b epalingen van h et 
koninldijk besluit een bet ek enis h eeft 
gegeven die ze niet hebben (sch encling 
van de artikelen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11 , 12 van h et koninklijk b esluit van 
15 maart 1968) en meteen de werkelijke 
clraagwijdte van de wettig tussen partij en 
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aangegane overeenkomst miskent (schen
ding van de artikelen 6, 1134 en 1135 
van h et Burgerlijk '\iVetboek) en boven
dien niet voldoende naar recht gemoti
veerd is, nu het niet antwoordt op het 
m iddel d oor eiseres opgeworpen als zou 
verweerder de spoorloper h ebben aan
vaard door er gebruik van te maken ; 

cle1'Cle oncle1·cleel, eiseres in conclusie 
voorbield dat verweerder de bevvuste 
spoorloper had aan vaard zoals dit blijkt 
uit h et feit dat verweerder zonder het 
minste protest de facturen h eeft aanvaard 
en uit het feit dat verweerder erkent de 
oplegger te hebben gebruikt, althans de 
banden die hij op de eerste oplegger zou 
aan gebracht hebben; 

het tweecle, uit de scbending van de 
artikelen 6, 1134, 1135, 1582, 1583, 1603, 
1604, 1614, 1615, 1641 , 1642, 1643 van 
het Burgerlijk vVetboek, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, S, 9, 10, 11, 12 van h et koninklijk 
besluit van 15 'maart 1968 houdende 
algerneen reglernent op de technische 
e isen waaraan de motorvoertuigen en h tm 
aanhangwagens moeten voldoen, en 97 
van de Grondwet, 

cloo1'Clat op de middelen door eiseres 
in conclusie ontwikkeld en waarin zij 
voorbield enerzijds clat verweerd er " ook 
zonder enig voorbehoud de verkoops 
bevestiging h eeft aanvaard met de voor
waarden zoals gestipuleerd in de alge 
Inen e leveringsvoorwaarden van de me
taalindustrie. Hij heeft aldus niet uit te 
pakken met bezwaren van overheids
wege », hiermede verwijzend n aar arti
k el X, paragraaf 3, van de algemene 
leveringsvoorwaarden van de 1netaal- en 
electronische industrie in het _beroepen 
vonnis op 28 jtmi 1971 h ernomen en dat 
luidt : " Ten aanzien van gebreken die 
geheel of ten dele het gevolg zijn van 
enig overheidsvoorschrift inzake de aard 
of de kwaliteit der toegep a.ste m ateria
len, wordt geen garantie gegeven » en 
anderzijds dat verweerder d e b ewuste 
spoorloper had aanvaard zoals b lijkt uit 
h et feit dat hij de facturen zonder h et 
minste protest had aanv aard en uit h et 
feit dat hij zelf erkent d e oplegger te 
h ebben gebruikt , althans de banden die 
hij op de eerst e oplegger zou aangebracht 
h ebben, het arrest beslist dat de hoofdeis 
ongegrond is en d e tegeneis gegrond, op de 
volgende motieven : " de appellant (hier 
verweerder) roept terecht de voorschrif
ten van h et koninklijk besluit van 
15 maart 1968 in , waarin onder meer 
bepaald wordt dat elk type dat in Belgie 
ingevoerd wordt vooraf moet goed
gekew·d worden en de aanvraag tot 

goedkeuring moet gedaan worden door de 
constructeur, die een gelijkvormigheids
attest moet bezorgen om ter schouwing 
afgegeven t e worden. Uit d e overgelegde 
stukken blijkt dat de gemtimeerde aan 
deze voorschriften niet heeft voldaan. 
D e kwestie van h et niet tijdig protesteren 
van de facturen beeft geen belang : de 
voornoemde voorschriften zijn van open
bare orde en hiertegen over geld en de 
stipulaties van h et contract en de alge
inene voorwaarden niet. Gezien d e gem
timeerde tekort gekomen is aan haar 
leveringsplicht, is de tegeneis tot ant
binding van het contract gegrond », 

te1·wijl, ee1·ste oncle1·cleel, door te beslissen 
dat het niet tijdig protest van de facturen 
zonder belang is om de reden dat de 
stipulaties van bet contract niet gelden 
tegenover het koninklijk besluit van 
15 maart 1968 bet arrest niet logisch 
gemotiveerd is, nu inderclaad de confor
miteit van b et gelevercle en het vermoe
den van aanvaarcling bij gebrek aan 
tijclig protest van de factm·en niet voort
spruiten uit de voorwaarden en stipula
ties van b et contract maar uit b et gemeen 
recbt, zodat bet arrest dit middel niet 
beantwoordt (schencling van artikel 97 
van de Grondwet) ; 

tweecle oncle1'Cleel, b et arrest geen enkel 
antwoord geeft op bet middel door eiseres 
ontwikkeld als zou het gebruik van de 
spoorloper de aanvaarding ervan door 
verweerder medebrengen (schencling van 
artikel 97 van de Grondwet) ; 

cle1·cle oncle1·cleel, zo het juist is dat het 
k oninklijk besluit van 15 maart 1968 bij 
b ep alingen van openbare orde voor
scbrijft, zoals het arrest het aanhaalt, 
dat elk t ype dat in B elgie ingevoerd wordt 
vooraf 1noet goeclgekeurd ·worden en de 
aanvraag tot goecUwuring moet gedaan 
worden door de constructeur, welke een 
gelijh:vormigheiclsattest moet bezorgen 
om ter schouwing afgegeven te worden, 
bedoeld koninklijk besluit nochtans 
geenszin s b epaalt nocb oplegt dat tussen 
partijen b et risi.co voortspruitencl uit een 
weigering van goeclkeuring door de over
h eid of een goedkeuring slechts voor een 
lager tonnage, op de constructeur -ver
koper zal wegen en h et de partijen aldus 
vrijstaat te bedingen dat dit risico zal 
rusten op de koper, en bedoeld koninklijk 
besluit evenmin bepaalt dat een niet 
goedgekeurde of slechts voor een minder 
tonnage goedgekeurde wagen , bij gebrek 
aan tijdig protest of door gebruik niet als 
conform kan worden aanvaard overeen
komstig het gemeen recht , 

1 
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tenvijl aldus het arrest, door te beslissen 
dat het niet tijdig protesteren van d e 
facturen geen belang heeft en dat de 
stipulaties van het contract en de alge
mene voorwaarden, en m eer bepaald deze 
voorwaarden die eiseres van iedere garan
tie ontslaan in geval van gebreken die 
het gevolg zijn van een overheiclsvoor
schrift, niet gelclen tegenover de voor
schriften van openbare orde van h et 
koninklijk besluit en hieruit afleiclt dat 
eiseres t ekort gekomen is aan haar 
leveringsplicht, aan de b epalingen van 
h et koninklijk besluit een clraagwijdte 
h eeft gegeven die ze niet hebben (schen
ding van. de artikelen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11 en 12 van h et koninklijk besluit 
van 15 maart 1968), meteen de wettelijke 
draagwijdte van een wettig tussen par
tij en aangegane overeenkomst miskent 
(schencling van de artikelen _6, 1134 en 
1135 van het Burgerlijk W etboek) en 
eveneens d e regelen eigen aan de levering 
en d e aa:nvaarcling in d e koop-verkoop
overeenkomst schendt (schencling van de 
artikelen 1582, 1583, 1603, 1604, 1614, 
1615, 1641, 1642 en 1643 van het Burger
lijk Wetboek) : 

W at het eerste onderdeel van het eerste 
middel b etreft : 

Overwegende dat uit de regelmatig 
aan het Hof voorgelegcle stukken blijkt 
d at eiseres, erkend als bevoegde construc
t eur van aanhangwagens, zoals bedoeld 
bij de a rtikelen 4 en 5 van het koninklijk 
b esluit van 15 maart 1968 houdende 
algemeen reglement op de teclmische 
eisen waaraan de motorvoertuigen en 
hun aanhangwagens moeten voldoen, d e 
contractuele verplichting_ op zich had 
genomen een oplegger, b estemd om in 
B elgie op de openbare weg te worden 
gebruikt, voertuig waarop de voorschrif
ten van. dit koninklijk besluit van toe
passing zijn, te bouwen en aan. ver
weerder t e leveren; d at de oplegger werd 
geleverd en op 4 april 1969 over de 
Nederlan.dse grens gebracht.; dat de koop 
tot een factuur van 1 april 1969 aanlei
cling gegeven h eeft ; cla t een b ericht 
" typekeuring van aanhangwagenchassis » 
van 8 augustus 1969, toegezonden door 
het Ministerie van Verkeerswezen aan de 
vertegenwoorcliger van. eiseres, luidt : 
"Uw aanvraag wordt in b eraad gehouden 
tot U zich met het dep artement in ver
binding zult gesteld hebben en aan d e 
opmerkingen op de keerzijde h et vereiste 
gevolg verleend werd », en dat bedoelde 
opmerkingen met name erop wezen 
dat de beschrijving van het chassis 
niet met het bijgevoegde chassisplan 

overeenstemde en dat het voorwerp 
van de aanvraag met de geldencle veilig
h eicls- en weerstandscriteria onverenig
baar was, en in verband daarmee preci
seerden dat de capaciteit onder de tan- · 
demas tot 16.950 kilogram diende be
perkt t e worden ; 

Overwegende dat eiseres in haar con
clusie aanvoerde dat de oplegger wei 
degelijk door h et departement van Ver
keerswezen werd goedgekeurd met de 
enige beperking d at h et toegelaten 
gewicht tot 16.950 kilogram werd terug
gebracht, en zulks uit het b ericht van 
8 augustus 1969 afleidde ; 

Dat het arrest, door eraan te herin
neren dat in h et koninklijk b esluit van 
15 maart 1968 wordt bepaald dat elk 
type dat in Belgie wordt ingevoerd vooraf 
moet goedgekeurd worden en de aan
vraag tot goeclkeuring moet gedaan wor
den door de constructeur, die een gelijk
vormigheidsattest moet bezorgen, en 
door vast te stellen dat uit de aan het 
hof van beroep overgelegde stukken 
blijkt dat eiseres niet aan d eze voor
schriften heeft voldaan, ondubbelzilmig 
verklaart dat de vereiste goecUceuring 
niet verleend werd en d at eiseres het 
gelijkvormigheiclsattest Iiiet had afge
geven ; dat de rechter aldus bovenver
melde conclusie beantwoordt door ze 
t egen te spreken en dat hij zodoende de 
bewijskracht ervan niet heeft lnumen 
miskennen ·; 

Overwegende dat krachtens artikel 10 
van het konu1.klijk besluit van 15 maart 
1968 d e goedkeuru1.g van een type van 
chassis of zelfclragende voertuigen wordt 
bekrachtigcl met een proces-verbaal van 
goeclkeuring, dat het hoogste toegelaten 
gewicht · van h et voertuig, alsook het 
hoogste gewicht op de grand onder de 
as of assen, en, wanneer h et een oplegger 
betreft, het hoogste geWicht onder Iwt 
stetmptmt bepaalt, en clat bedoeld proces
verbaal geen terugwerkende kracht h eeft ; 
clat het hof van beroep, door te stellen 
dat eiseres niet aan de hierboven aange
duicle voorschriften van· h et koninklijk 
besluit heeft voldaan, en d erhalve door 
ilnpliciet aan te nemen dat het b ericht 
van 8 augustus 1969 niet m et een proces
verbaal van goedkem·ing kan worden 
gelijkgesteld, geen uitlegging van bedoeld 
b ericht geeft die met de bewoordingen 
ervan onverenigbaar is, zodat het de 
b ewijskracht van het bericht niet mis
kent; 

W at het tweede en het derde onderdeei 
van h et eerste middel en het tweede 
middel samen betreft : 
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Overwegende dat, luidens h et bepaalde 
i n het koninklijk besluit van 15 m aart 
1968, d e voertuigen waarop d e voor
.schriften van dit besluit van toepassing 
zijn niet in Belgie mogen worden inge
voerd onder dekking van een aangifte 
ten verbruik, en de levering alsook de 
ingebruilmeming ervan op de openbare 
·weg verboden zijn, wam~eer die voer
tuigen niet geheel met een goedgekeurd 
type overeenstemmen ; dat d e constru?
teur of zijn mandataris voor elk voertmg 
·een getuigschrift van gelijkvormigheid 
met het · goedgekeurde t yp e moet mt
Teiken ; dat artikel 4, paragraaf 1, van 
1~et besluit bepaalt dat de goedkeuring 
van een t ype slechts kan b ekomen worden 
-door d e personen die vooraf door de 

· Minister van Verkeerswezen of zijn 
gemachtigde als b evoegd e constructeurs 
zijn erk end ; dat de overtredingen van de 
voorschriften van het besluit m et de door 
artikel 81 gest elde straffen worden 
gesan ctioneerd ; 

D at hieruit volgt, en erzijds, dat aileen 
-eiseres, met uitsluiting van verweerder, 
-de voormelde door h et koninklijk besluit 
v an 15 m aart 1968 opgelegde verplich
tingen kon vervullen en dat, bij ontsten
tenis van n aleving van deze verplich 
tingen, de oplegger niet kon gebruikt 
worden tot de doeleinden waartoe hij, 
1uachtens de overeenkomst, b estemd was, 
-en anderzijds dat de partijen niet hadden 
kunnen overeenkomen, zonder de straf 
wet t e schenclen, clat de litigieuze op
l egger zonder voorafgaancle goecllreuring 
van h et t ype en attest van gelijkvormig
h eid zou geleverd worden ; 

Dat overeenkomsten niet aileen ver
binden tot hetgeen daarin uitdrukkelijk 
bepaald is , maar ook tot aile. gevolgen 
die, onder m eer, door d e wet aan de 
v erbintenis worden toegekend ; dat de 
verplichting om een zaak te leveren 
zich tot haar toebehoren uitstrekt ; 
-dat d e algemene koopvoorwaarden van 
eiseres geen geldige toepassing ten 
deze konden vinden waar zij in strijd 
waren met de voorschriften van de straf
wet en d at verweerder evenmin rechts
geldig een met deze strafwet strijdige 
levering kon aanvaarden ; 

Dat d e r echter derhalve h eeft kunnen 
b eslissen dat noch h et feit dat verweerder 
-de facturen niet tijdig geprotesteerd 
h eeft, noch de algem ene koopv oorwaar
d en van belang zijn, daar eiseres, door 
bovenvermelde verplichtingen van open
bare orde niet nit te voeren, aan h aar 
leveringsplicht t ekort gekomen is ; 

Dat d eze beslissing niet tegen de 

logica indruist ; dat h et arrest hierdoor 
een passend antwoord geeft op het middel 
van de conclusie van eiseres luidens 
hetwelk verweerder h aar algemene koop
voorwaarden heeft aanvaard; dat het 
evenmin aan d e b epalingen van het 
koninkli:jk besluit van 15 maart 1968 
een draagw:ijdte geeft welke z:ij n iet 
h ebben ; dat d e rechter aldus noch de 
draagwijdte van de litigieuze overeen
komst m:iskent, n och de wettelijke b epa
lin gen b etreffende lev ering en aanvaar
ding inzake lwop sch endt; 

D at, wegens die beschouwingen van 
h et arrest, het middel, waarbij eiseres 
voor h et hof van beroep betoogde dat 
verweerder d e oplegger h eeft aanvaard 
door ervan gebruik te maken, niet m eer 
dien end was, weshalve de rechter niet 
verplicht was daarop n a der antwoord te 
verstrekken ; 

Dat het arrest geen enkel van de in de 
middelen ingeroepen wettelijke bepalin
gen schendt ; 

Om die reden en, verwerpt de voor
ziening; v eroordeelt eiseres in d e kosten. 

6 juni 1974. - 1e k amer. - Voo?·zitte?', 
d e H. P errichon, raadsheer waarn em end 
voorzitter. - Ve1·slaggevm·, Baron Vin
gotte . - Gelijlcluidende conclusie, de 
H . Charles, advocaat-generaal. - Plei
te?·s, de HH. Ansiaux en Faily. 

Ie KAMER . - 7 juni 1974. 

1° INKOMSTENBELASTINGEN. 
BEDRIJFSBELASTING. - l NVORDERING. 
- ECHTGENOTEN. - GECOORDINEER· 
DE WETTEN, ARTIKEL 35, § 2, LID 6. -
AANSLAG TEN NAl\'i:E VAN DE ECHTGE· 
NOOT GEVESTIGD. - lNVORDERING OP 
DE GOEDEREN VAN DE VROUW. - UIT· 
ZONDERINGEN. - BEPERKING. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN. -
BEDRIJFSBELASTING. - lNVORDERING. 
- ECHTGEN OTEN . - GECOORDINEER· 
DE WETTEN, ARTIKEL 35, § 2, LID 6. -
AANSLAG TEN NAl\'i:E VAN DE ECHTGE· 
NOOT GEVESTIGD. - lNVORDERING OP 
DE GOEDEREN VAN DE VROUW. - ON
ROERENDE GOEDEREN WAARVAN DE 
VROUW, vVEGENS NATREKKING, TIJ · 
DENS HET HUWELIJK DE EIGENDOM 
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HEEFT VERKREGEN. GOEDEREN I arrest, op 19 april 1972 door het Hof 
VATBAAR VOOR INVORDERING. van heroep te Brussel gewezen; 

3° INKOMSTENBELASTINGEN. 
SPECIALE BELASTING OP DE WINSTEN 
VOORTVLOEIEND UIT LEVERINGEN EN 
PRESTATIES AAN DE VIJAND.- lNVOR· 
DERING. - ECHTGENOTEN. - AAN
SLAG TEN NAlVIE VAN DE ECHTGENOOT 
GEVESTIGD. - lNVORDERING OP DE 
GOEDEREN VAN DE VROUW.- GECOOR· 
DINEERDE WETTEN, ARTIKEL 35, § 2, 
LID 6. TOEPASSELIJK OP DEZE 
BELASTING. 

1° A1·tikel 35, § 1, lid 6, van de gecoo?·di
nee?·de wetten bet?.-ejjende de inlcomsten
belastingen, volgens hetwelk de invO?·de
?'ing van de ten name van de echtgenoot 
gevestigde inkomstenbelastingen mogen 
ve1·volgd w01·den op alle ?'OeTende of 
om·oe1'ende goede1·en van de m·ouw, somt 
op beJJeTlcende wijze de ttitzonde?"ingen 
OJJ cleze ?'e gel op ( 1). 

2° De inv01·de1'ing van de ten name van de 
echtgenoot gevestigde becl?'ijjsbelasting 
mag wo1·den vm·volgd op cle O?u·oe?·ende 
goecle1·en wam·van de v1·ouw, wegens 
natTelclcing, tijdens het httwelijlc de 
eigenclom heeft ve1·lc1·egen (2). (Artt. 35, 
§ 2, lid 6, van de gecoorclin.eerde wetten 
hetreffende de inkomstenhelastingen en 
552 B .W.) 

3° A1·tilcel 35, § 2, licl 6, van cle gecoonli
neenle wetten bet1·ejjende de inlcomsten
belastingen, volgens hetwelk de invo?·de 
?'ing van de ten name van de echtgenoot 
gevestigde becb·ijjsbelasting mag ve?' · 
volgd wonlen op de goe(le1·en van de 
V?'Ottw, wellce doo1· deze bepaling niet 
wonlen ttitgesloten, is van toepassing 
op de invonleTing van de SJJeciale 
belasting op de winsten vo(n·tvloeiencl ttit 
leve1·ingen en p1·estaties aan de 
vijand (3). (Artt. 7, § 1, en 13 wet van 
15 oktoher 1945.) (Impliciete oplos 
sing.) 

(ECHTGENOTEN VaN BEGGELAER· 
VAN PARIJS , T. BELGISCHE STAAT, 

l\'riNISTER VAN FINANCIEN.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het hestreden 

(1) en (2) Raadpl. cass., 23 oktober 1952 
(Bttll . en PAsiC., 1953, I , 90) en de noot; 
29 juni 1972 (A?'?', cass., 1972, blz. 1042). 
Artikel 35, § 2, lid 6, van de gecoordineerde 

Over het middel afgeleid uit de scherr
cling van. de artikelen 552, inzonderheid 
het eerste lid, van het Burgerlijk Wet~ 
hoek, 35, hepaaldelijk het tweede lid 
van § 2, van de hij hesluit van de Regent 
van 15 januari 1948 gecoordineerde 
wetten op de inkomstenhelastingen en, 
voor zover als nodig, 294 van het Wet
hoek van de inkomstenhelastingen, 

cloonlat, na vastgesteld te hehhen dat 
" de grond voortkomt van een schenking 
gedaan aan tweede appellante (thans 
eiseres) door haar ouders en derhalve 
n iet vathaar is voor de in,tordering van 
de belastingen van de man » en dat het 
op die grond opgerichte gebouw door 
natrekking eigen goed van eiseres is ge 
worden, het arrest desondanks het, tot 
invordering van ten laste van eiser 
gelegde belastingen, op het h1.lis te Hols
beek gelegde onroerend beslag geldig 
verldaart, zulks op de grond dat " zo het 
gebouw door natrekking eigen goed van 
tweede appellante geworden is, zulks 
geen afbreuk doet aan het invorderings
recht van gemtimeerde (thans ' venveer
der) op dit gebouw, daar voormeld 
artikel 35 de natrekking niet rangschikt 
in de uitzonderil1.gen die het opsomt op 
het algemeen principe dat het uitvaar
digt ; dat het huis inderdaad onafscheid 
b aar is van de grond, maar dat de ver
koopprijs van het ene wel afscheidhaar is 
van die van de andere; dat ge!ntimeerde 
aldus wel gerechtigd is de invordering 
van de speciale belastingen van de man 
op het besproken gebouw te vervolgen >>, 

tenvijl het gebouw clat door natrekking 
eigendom is geworden van de eigenaar 
van de g1;ond waarop het is gebouwd met 
die grond slechts eenzelfde goed vormt, 
zodat indien de grond van de vrouw niet 
instaat voor de belastingen van de man 
het op die grond opgerichte gebouw er 
even1nin voor instaat : 

Overwegende dat, luidens artikel 35, 
§ 2, voorlaatste lid, van de wetten betref
fende de n1.komstenbelastingen, gecoor
dineerd bij besluit van cle Regent van 

WPtten betreffencle de inkomstenbela~tingen 
is thans vervangen door a r tikel 294 van bet 
Wetboek van cle inkomstenbelastingen. 

(3) Raadpl. cass., 11 juni 1971 (A?'?'. cass., 
1971 , blz. 1014); 2 september 1971 (ibid., 
1972, blz. 1) ; 29 jmri 1972 waarvan zoeven 
sprake. 
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15 januari 1948, de invordering van de 
ten laste van de echtgenoot overeen
kornstig de vorenstaande laden gevestigde 
belasting mag worden vervolgd op al de 
roerende of onroerende goederen van de 
vrouw, tenzij deze ervan laat blijken dat 
zij deze goederen v66r haar huwelijk 
b ezat of dat de bedoelde goederen, of de 
gelden waarmede deze goederen werden 
aangeschaft, voortkornen van een suc
cessie, van een schenking uitgaand e van 
andere pe,sonen dan h aar echtgenoot, 
ofwel van haar eigen inkomsten ; 

Overwegende dat die bepaling als 
principe stelt dat de ten laste van de 
echtgenoot gevestigd e belastingen op al 
de goederen van de vrouw rnogen worden 
vervolgd, en de gevallen waarin van dit 
principe zal worden afgeweken, beper
kend opsornt; 

Overwegende dat die uitzonderings
gevallen vereisen , ofwel dat d e vrouw 
het goed zelf reeds v66r haar huwelijk 
bezat, ofwel dat hetzij het goed zelf 
hetzij de gelden waarrnede het werd 
aangeschaft, ofwel voortkomen van d e 
eigen inkomsten van de vrouw, ofwel 
door een welbepaalde wijze van verkrij
gen in het bezit van de vrouw zijn ge
kornen, namelijk door successie of door 
schenking uitgaande van andere personen 
dan de echtgenoot; 

Overwegende dat die uitzonderingen 
niet het geval insluiten waarbij, zoals ten 
deze, een echtgenote die, ingevolge een 
schenking uitgaande van een ander per
soon dan de echtgenoot, eigenares is van 
een grond, bovendien, ingevolge natrek
king de eigendom verwerft van het 
gebouw dat gedurende het huwelijk op 
die grond wordt opgericht ; 

Overwegende d at de omstandigheid 
dat artikel 552 van het Burgerlijk "\VAt
hoek een overigens wederlegbaar ver
moeden schept krachtens hetwelk de 
eigendom van de grond geacht wordt 
de eigendom van h et gebouw dat erop 
gebouwd wordt in zich te bevatten, niet 
tot gevolg heeft dit gebouw aan het in 
voormeld artikel 35 bepaalde invorde
ringsrecht te onttrekken; dat, zelfs 
indien, zoals de eisers het stellen, de 
grond en het gebouw eenzelfde goed vor
rnen dat aan dezelfde eigenaar toebehoort, 
voormeld invorderingsrecht blijft be
staan; 

Dat het m.iddel naar recht faalt ; 

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

7 jtmi 1974.- 1e kamer.- Voo1·zittm·, 
Ridder Rutsaert. - Ve1·slaggeve1·, de 

H. de Vreese. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Detournay, advocaat-generaal. 
Pleit1ws, de HH. van H eeke en Fally. 

2e KAMER. - 10 juni 1974; 

1° WEGVERKEER. - RIJBEWIJS EN 
LEERVERGUNNING . - l NTERNATIONAAL. 
VERDRAG NOPENS HET WEGVERKEER, 
ONDERTEKEND TE GENEVE OP 19 SEP
TEMBER 1949 EN GOEDGEKEURD BIJ 
HANDELING VAN DE WETGEVENDE. 
MACHT VAN 1 APRIL 1954. - DRAAG
WIJDTE. 

2° INTERN AT ION ALE VERDRAGEN. 
- INTERNATIONAL VERDRAG NOPENS. 
HET WEGVERKEER, ONDERTEKEND TE: 
GENEVE OP 19 SEPTEMBER 1949 EN 
GOEDGEKEURD BIJ HANDELING VAN DE. 
WETGEVENDE MACHT VAN 1 APRIL. 
1954.- ARTIKELEN 1, § 2, 4 EN 24.
BEPALI NGEN HEBBEN BETREKKI NG OP 
BESTUURDERS IN I NTERNATIONAAL VER
~CEER EN NIET OP VREEMDELINGEN. 

30 "\~TEGVERKEER . - RIJBEWIJS EN 

LEERVERGUNNING. - 0VEREENKOMST' 
TUSSEN BELGIE EN HET VERENIGD 

KONINKRIJK GROOT-BRITTANNIE EN 
NOORD -lERLAND BETREFFENDE DE WE
DERZIJDSE ERKENNING VAN RIJBEWIJ
ZEN, GESLOTEN OP 11 DECEMBER 1968 
DOOR WISSELING VAN BRIEVEN. - GEEN 

TOEPASSING OP EEN BRITSE ONDER
DAAN DIE IN BELGIE VERBJ,IJFT, ER IN 
HET VREEMDELINGENREGISTER IS IN
GESCHREVEN EN HOUDER IS VAN EEN 
BEWIJS VAN DEZE INSCHRIJVING. 

4° INTERNATIONALE VERDRAGEN. 
- 0 VEREENKQl)1ST TUSSEN BELGIE EN 
HET VERENIGD KONINKRIJK GROOT

BRITTANNIE EN NooRD-lERLAND NO
PENS DE WEDERZIJDSE ERKENNING VAN 
RIJBEWIJZEN, GESLOTEN OP 11 DECEM
BER 1968 DOOR WISSELING VAN BRIE 
YEN. - GEEN TOEPASSING OP EEN 
BRITSE ONDERDAAN DIE IN BELGIE VER
BLIJFT, ER IN HET VREEMDELINGEN
REGISTER I S INGESCHREVEN EN HOUDE:&. 

IS VAN EEN BEWIJS VAN DEZE INSCHRIJ
VING. 

50 WEGVERKEER. - RIJBEWIJS EN 
LEERVERGUNNING. - PERSOON DIE. 
IN EEN BELGI SCHE GE111EENTE IN HET 
VREEMDELINGENREGISTER IS INGE
SCHREVEN EN HOUDER IS VAN EEN 
BEWIJS VAN DEZE I NSCHRIJVING. -
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BESTUREN VAN EEN MOTORVOERTUIG 
OP EEN OPENB.A.RE PLAATS. - VER
PLICHTING OM HOUDER TE ZIJN VAN EEN 
DOOR DE BELGISCHE OVERHEID AFGE
GEVEN RIJBEWIJS OF LEERVERGUN
NING. 

1° en 2° De beJJalingen van de m·tikelen 1 , 
§ 2, 4 en 24 van het Inte1·nationaal 
Ve1'd1·ag nopens het wegve1·kee?', onde?'
telcend te Geneve op 19 seJJtembe?·1949 en 
goedgelcetwd bij handeling van de wet
gevencle macht van 1 ap?·il1954, hebben 
bet?·eklcing op besttt~tnle?'S in inte1·natio
naal wegve'l'!cee?' en niet op v1·eemclelingen 
die ?W?'maal veTblijven in de Staat wam·
in zij zich bevinclen ( 1). 

:3° en 4° De ove1·eenlcomst tttssen Belgie 
en het Ve1·enigcl Koninlc?·ijlc G?·oot-Brit
tannie en Noo?·cl-Ie1·lancl bet1·ejJencle cle 
wecle1·zijclse e1·lcenning van 1·ijbewijzen, 
clie gesloten is OJJ 11 decembm· 1968 cloo1· 
wisseling van b1·ieven, is niet van toe
passing OJJ een B?"itse onde?·claan clie in 
B elgie ve1·blijjt, e?' in het m·eemclelingen
?'egistm· is ingesclweven en houcle1· is 
van een bewijs van deze insclwijving (2). 

-5° Een pe1·soon die in het v?·eemdelingen
?'egiste?' in een Belgische gemeente is 
ingesclweven en houdm· is van een bewijs 
van cleze insch1'ijving, moet hottcle?' zijn 
van en bij zich hebben een in Belgie 
ajgegeven 1·ijbewijs of lee?'Ve?'g~tnning 
om alclaa1· OJJ een OJJenbm·e JJlaats een 
moto?·vom ·t~tig te mogen bestu?"en (3). 
(Wet b etreffende d e politie over h et 
wegverkeer, artt. 21 en 30; art. 1, 
§ 1, 1°, c van k.b. 25 september 1968 .) 

(SULLIVAN.) 

ARREST (ve1·taling). 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
vonnis, op 8 oktober 1973 in hoger 
beroep gewezen door de Correctionele 
Rechtbank te Brussel ; 

I. In zoverre de voorzieni.ng gericht is 
tegen de veroordeli:ng van eiser wegens 
overtrecling van artikel 7-2 van h et weg
verkeersreglement : 

Overwegencle clat de substantiele of op 

(1) (2) en (3) Raadpl. de verwijzingen in d e 
conclusie van h et openbaar ministerie die i s 
verschenen in Bull. en PAsiO., I, 1974, 
biz. 1034 en vlg. 

straffe van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden n ageleefd en dat 
de beslissing overeenkomstig de wet is ; 

II. In zoverre de voorziening gericht is 
tegen de veroordeling van eiser wegens 
overtrading van de artikelen 21 en 30 van 
de wet op d e politie over het wegverkeer: 

Over h et clercle middel, afgeleid uit de 
sche:nding van d e arti.kelen 21 en 30, 1°, 
van de wet betreffe:nde de poli.ti.e over het 
wegverkeer van 16 m aart 1968, en 1, § 2, 
4 en 24 van het Internationaal Verdrag 
nopens het wegverk eer, ondertekend te 
Geneve op 19 septemb er 1949, goedge
keurd bij de wet van 1 april 1954, en 
van de bi.jlage 8 bi.j dit verdrag, 

cloo1·clat, zonder te betwisten dat eiser 
houder was van en tevens bi.j zi.ch had 
een geldig, door d e bevoegde Britse 
overheid regelmatig afgegeven ri.jbewijs 
en dat hij zi.ch sinds minder dan een jaar 
in Belgie bevo:nd, h et -bestreden vonni.s 
eiser tot 500 frank geldboete veroorcleelt 
wegens overtreding van artikel 30, 1°, van 
de wet betreffende de politie over h et 
wegverkeer, op grond dat het te zij:nen 
laste gelegde misdrijf " een overtreding 
van de Belgische strafwet is,, dat "arti
kel 21 van het koninklijk besluit van 
16 maart 1968, in h et tweecle onderdeel 
van paragraaf 1, slaat op bestuurclers die 
tijdeli.jk van een land naar een ander 
reizen ,, en " dat, luidens arti.kel 1 van 
het koninklijk b esluit van 25 september 
1968, de vreemde bestuurder die zijn 
verblijf in Belgie h eeft gevestigd door 
zich in de bevolkingsregisters te laten 
inschrijven, geen voertuig mag b esturen 
zoncler houder te zijn van en tevens bij 
zich te hebben een door de B elgische 
overheid afgegeven rijbewijs of leerver
gunning ,, 

tenvijl artikel 21 van de wet betreffende 
de politie over h et wegverkeer e:nkel h et 
beginsel huldigt dat een rijbewijs nodig is 
om in B elgie een voertuig te b estm·en, 
zonder te zeggen in welke gevallen een 
Belgisch rijbewijs of een buitenlands 
nationaal of internationaal rijbewijs ver
eist is ; blijkens d e gezamenlijke bepa
lingen v an de artikelen 1, § 2, 4 en 24 van 
h et Internat ionaal Verclrag nopens h et 
wegverkeer die rechtstreeks toepasselijk 
zijn in B elgie, elk bestuurder die voldoet 
aan de leeftijd-vereiste van bijlage 8 bij 
het verdrag en die :niet zonder onderbre
king op het grondgebied van een ver
dragsluitende Staat is gebleven gedurende 
een periode van meer clan een jaar na 
de grenzen van die Staat te h ebben over
gestoken, gerechtigd is in deze Staat 
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gebruik te maken van h et rijbewijs dat 
hem is afgeleverd door de b evoegde 
overheid v an een andere verdragsluitende 
Staat nadat hij h et bewijs h eeft geleverd 
van zijn rijvaardigheid : 

Overwegende dat uit de stuldren waar~ 
op h et Hof vermag acht te slaan, blijkt 
dat, op de datum van het misdrijf, eiser, 
die van B r itse n ationaliteit is en in 
B elgie v erbleef, zich alhier had Iaten 
inschrijven in het vreemdelingenregister 
en houder was van een b ewijs van deze 
inschrijving ; 

D at, krachtens artilrel 1 van h et lm
ninldijk b esluit van 25 september 1968 
betreffende de leervergunning en h et rij
bewijs, hij verplicht was, bij ontstentenis 
van bep alingen toepasselijk op h et in
ternationale wegv erkeer, houder te zijn 
van een in Belgie afgegeven leervergun
ning of rijbewijs; 

Overwegende weliswaar dat eiser zich 
beroept op het Internationaal V erdrag 
nopens h et wegverkeer, ondertekend te 
Geneve op 19 september 1949 en goed
gekem·d bij handeling van de wetgevende 
macht van 1 april 1954, waardoor hij , 
volgens h em, het recht had om in Belgie 
gebruik t e maken van h et rijbewijs dat 
h em in Groot-Brittannie was afgegeven ; 

Overwegende echter dat, zelfs in de 
onderstelling dat de door eiser ingeroepen 
bepalingen van dit intern ationaal ver
drag rechtstreeks toepasselijk zijn, zij in 
elk geval slechts betreldring h ebben op 
bestuurders in intern ationaal vvegverkeer 
en niet op, vreemdelingen die, zoals eiser , 
normaal verblijven in de Staat waarin 
zij zich bevinden ; 

D at het middel derhalve niet ontvan
kelijk is wegen s het ontbreken van be
lang; 

Over h et tweede middel, afgeleid nit 
de schending van de artikelen 21 en 30 
van d e wet betreffende de politie over 
het wegverkeer, van de overeenkon1st 
tussen het Verenigd · Koninkrijk en 
B elgie b etreffende de wed erzijdse erken
ning van rijbewij zen, die gesloten is op 
ll december 1968 door wisseling v an 
brieven tussen d e B elgische ambassadeur 
te Louden en d e Britse staatssecretaris 
voor Buitenlandse Zaken, en v an arti
kel .68, tweede lid, van d e Grondwet, 

doordat, zonder t e betwisten dat eiser 
houder was van en tevens bij zich had een 
geldig, door d e bevoegde Britse overheid 
regelmatig afgegeven rijbevvijs en dat hij 
zich sinds minder d an een jaar in Belgie 
bevond, het vonnis eiser tot 500 frank 

geldboete v eroordeelt wegens overtrading 
van artikel 30, 1°, v an de wet betreffende 
de politie over h et wegverkeer, op grond 
dat de wisseling van brieven op 11 d ecem
ber 1968 tussen h et Verenigd Koninkrijk 
en B elgie b etreffende de wederzijdse er
kenning van rijbewijzen niet bekrachtigd 
is door de ~iVetgevende Kamers en bijge
volg niet v66r een nationale wet, in 
onderhavig geval artikel 21 van d e wet 
betreffende d e politie over het weg
verkeer, kan gaan; dat volgens deze 
bepaling alleen " b estutu'ders die tijdelijk 
van een land naar het andere reizen » 
ontslagen zijn van d e verplichting houder 
te zijn van en tevens bij zich te h ebben 
een B elgisch rijbewijs en " dat luidens ar
tikel 1 van het koninklijk besluit van 
25 september 1968 d e v reemde bestuurder 
die in Belgie zijn verblijf heeft gevestigd 
door zich in de b evolkingsregisters te 
Iaten inschrijven, geen voertuig m ag be
sttu'en zonder houder te zijn van en 
tevens bij zich t e h ebben een door de 
B elgische overheid a fgegeven rijbewij s of 
leervergunning », 

te1·wijl, vermits voornoemd artikel 21 
niet zegt in welke gevallen een B elgisch 
bewij s of een nationaal of internationaal 
vreemd rijbewijs v ereist is en h et de 
erkenning van vreemde rijbewijzen niet 
beperkt tot h et geval van de " bestuur
ders die tijdelijk van een land naar het 
andere reizen », d e voormelde wisseling 
van brieven, zonder de goedkeuring van 
de K amers te h ebben verkregen, d e Britse 
houders van een Brits rijbewijs heeft 
kunnen ontheffen van d e verplichting 
houder t e zijn van en tevens bij zich te 
hebben een Belgisch rijbewijs, zelfs al 
hadden die Britse onderdanen zich in het 
bevolkingsregister of in het vreemdelin
genregister van een Belgische gemeente 
Iaten inschrijven : 

Overwegende dat, luidens artikel 21 
van de wet betreffende de p olitie over het 
wegverkeer, " niernand op een openbare 
weg een motorvoertuig mag besturen, 
tenzij hij houcler is van, en tevens q ij 
zich h eeft : een rijbewij s of een leerver
gmming overeenkomstig deze gecoordi
n eerde wetten in B elgiii afgegeven, of een 
buitenlands n ationaal of internationaal 
rijbewijs onder d e voorwaarden vast
gesteld door de b epalingen die inzake 
intern ationaal wegverkeer van toepassing 
zijn >>; 

Overwegende dat de overeenkomst van 
ll december 1968, waarop eiser zich 
beroept, ondertekend is met h et doel, 
:>:oals uitdrukkelijk gezegd in de brieven 
waarbij de overeenkomst is gesloten, 
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·<< het wegverkeer te vergemakkelijken » 
van personen « die zich tijdelijk op het 
:grondgebied van de andere Partij be
vinden », maar « buiten het grondgebied 
van de andere Partij verblijven », met 
welke laatste bedoeld wordt de Partij die 
niet h et rijbewijs heeft afgegeven ; 

Dat, zelfs in de veronderstelling dat 
·deze overeenkomst op geldige wijze in 
een vereenvoudigde vorm gesloten is, 
zij in elk geval niet van toepassing zou 
zijn op een Brits onderdaan die, zoals 
eiser, in Belgie verblijft, zich alhier heeft 
laten inschrijven in het vreemdelingen
register en houder is van een bewij s 
van deze inschrijving, zoals vermeld in 
het antwoord op het eerste middel ; 

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

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schencling van de artikelen 21, 23 tot 27 
en 30 van de wet betreffende de politie 
·over het wegverkeer en 67 van de Grand
wet, 

cloo1·clat, zonder te betwisten dat eiser 
houder was van en tevens bij zich had 
een geldig door de Britse overheid 
regelmatig afgegeven rijbewijs, het be
streden vonnis eiser tot 500 frank geld
boete veroordeelt wegens overtrading 
van artikel 30, 1°, van de wet betreffende 
de politie over h et wegverkeer, op grand 
dat « luidens artikel 1 van het koninklijk 
besluit van 25 september 1968, a ls bij lage 
gevoegd bij de gecoiirdin eercle wetten, de 
vreemde bestmuder die zijn verblijf in 
Belgie h eeft gev estigd d oor zich in de 
bevolkingsregisters te laten inschrijven, 
geen voertuig mag besturen zonder hou
der te zijn van en tevens bij zich te 
h ebben een door de Belgische overheid 
afgegeven rijbewijs of leervergmming », 

tenvijl geen enkele wettelijke b epaling, 
en met name de artikelen 21 en 23 tot 
27 van genoernde wet, ter uitvoering 
waarvan het koninkl.ijk besluit van 
. 25 september 1968 genomen is, aan de 
Koning de bevoegdheid verlenen om te 
bepalen onder welke omstandigheden de 
vreemde rijbewijzen in Belgie erkend 
·zullen worden, zodat de Koning niet 
bevoegd was om voor te schrijven dat de 
bestuurders die houders zijn van een 
vreemd rijbewijs en dit bij zich hebben, 
houders moeten zijn van een Belgisch 
rijbewijs of leervergunning, wanneer zij 
in h et b e;volkings- of het vreemdelingen
register in een Belgische gemeente inge
schreven zijn en houders zijn van een 
identiteitskaart of van een bewijs van 

inschrijving 111 het vreemdelingenregi
ster: 

Overwegende dat uit de antwoorden 
op de reeds onderzochte middelen blijkt 
dat eiser zich niet kan beroepen op het 
verdrag van Geneve of op de overeen
komst in vereenvoudigde vorm van 
11 december .1968; 

Dat, luidens artikel 21 van de wet 
betreffende de politie over h et wegver
lmer, eiser verplicht was houder te zijn 
van en bij zich te hebben een in Belgie 
afgegeven rijbewijs of leervergunning, 
en zull~s overeenkomstig h et bepaalde 
in artikel 1, § 1, 1°, c, van het koninklijk 
besluit van 25 september 1968, regelmatig 
gen01nen ter uitvoeri:ng van genoemd 
artikel 21; 

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

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

Om die redenen, en zonder acht te slaan 
op het afschrift van het vonnis dat ont
vangen is na verloop van de termijn, 
bepaald bij artikel 420bis, tweede lid, 
van h et W etboek van strafvordering, 
verwerpt de voorziening ; veroordeelt 
eiser in de kosten. 

10 juni 1974. - 2e kamer. - Voo1·
zitte1·, Baron Richard, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1· , de 
H . Legros. - Gelijlcltticlencle conclttsie, 
de H. Delange, eerste advocaat-generaal. 
- PleiteT, de H. vVaelbroeck (van de 
balie te Brussel). 

2• K.AlVIER. - 10 juni 1974 . 

1° BEIVIJS. - STRAFZAKEN. - BE
KLAAGDE DIE EEN VERSCHONINGS 
GROND AANVOERT. - STELLING DIE 
ENIG GELOOFWAARDIG GEGEVEN BEVAT. 
- BEWIJS VAN DE ONJUISTHEID ERVAN 
RUST OP HET OPENBAAR lVIINISTERIE , 
OP DE VERVOLGENDE PARTIJ OF OP DE 
BURGERLIJKE P ARTIJ. 

2° BEWIJS . - STRAFZAKEN. - RECH
TER DIE ZIJN BESLISSINC+ STEUNT OP 
FEITELIJKE GEGEVENS W AARTEGEN DE 
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PARTIJEN GEEN TEGENSPRAAK HEBBEN 
K UNNEN VOEREN EN W AARVAN HIJ 
BUITEN DE TERECHTZITTING KENNIS 
HEEFT GEKREGEN. - 0NWETTELIJK· 
HElD. 

1° lifT annee1· de belclaagde een 1'echtvaa1·
digingsg1·ond aanvoe1·t en zijn bewe1·ing 
eni g geloofwaw·di g gegeven bevat, moet 
het open bam· ministeTie , de veTvolgende 
pa1·tij of de bw·ge1·lijlce J1a1 ·t~j de on
.j ttistheid m·van bewij zen (1). (Algem een 
b eginsel inzake h et bewijs in straf
zaken.) 

2° De 1·echte1· mag zijn beslissing niet 
steunen op jeitelijlce gegevens waa1·tegen 
de JJa?·tijen geen tegenSJJmalc hebben 
lcttnnen voe1·en en waaTvan hij bttiten 
de te1·echtzitting lcennis heejt gelc?·e
gen (2). 

(F OR TON. ) 

ARREST (ve1·taling). 

HET HOF ; - Gelet op het b estred en 
vonnis, op 17 september 1973 in hoger 
beroep gewezen door de Correctionele 
R echtbank t e Brussel ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending v a n de artikelen 154 van h et 
W etboek van strafvordering , 70, 71 van 
het Strafwetboek, de rechten van de 
verdecliging , artikel 6, paragraaf 2, v an 
het Verdrag tot bescherming van de 
rech ten van d e m en s en de fundam entele 
vrijhed en van 10 november 1950, goed
gekeurd bij de wet van 13 mei 1955, en 
97 van. d e Grondwet, 

doonlat h et v mmis, om de t elastleggin
gen en in elk geval de eerst e t elastlegging 
bewezen t e v erklaren, de rechtvaardi
gingsgronden die op de artikelen 70 en 
71 v an het Strafwetboek berust en en bij 
conclusie waren aangevoerd door eiser , 
die b eweerd e geen st a t ioneergelegenheid 
t e hebben gevonden in de n abijheid van 
de plaats waar hij als dokter voor een 
dringend b ezoek was geroepen, afw:ij st op 
grond clat " eiser in hoger beroep (than s 
eiser) niet b ewij st dat er geen r egelmatige 
sta tioneergelegenheid was in de n abijheid 
van d e plaat s waar hij zich moest b ege
ven ; da t d e verbaliserende agen t daarover 
geen enkele opmerking of vast st elling 

(1) Cass., 29 j a nuari 197'1, supm, blz. 588 . 
(2) Ca ss ., 18 januari 1971 (A1-r. cass ., 1971, 

biz . 479). 

heeft gedaan ; dat uit uur en plaats kan 
worden besloten d at het mogelijk was 
een regelmatige stationeergelegenheid in 
de n abijheid t e vinden ; dat in geen geval 
het stationeren op h et voetpad of op de 
berm t en deze kan worden verantwoord », 

teTwijl, ee1·ste ondenleel , het aai1 het 
openbaar ministerie st aat t e bewij zen dat 
de r echtvaardigingsgronden door eiser 
t en onrechte zijn aangevoerd, zodra deze 
niet volledig ongeloofwaardig schijnen , 
wat v oldoencle blijkt uit de omst andig
heid dat h et b eroep en vonnis v ast st elt 
dat de verbaliserende agent, hoewel hij 
t er plaatse door eiser op de hoogte was 
gebracht van d e rechtvaardigingsgron 
den , geen enkele opmerking of vastst el
ling h eeft gem aakt omtrent d e mogelijk
heid om een regelmatige station eer
gelegenheid in d e n abijheid t e v inden 
(schending v an all e in h et middel aan
gehaalde bep alingen) ; 

tweede onde1·deel , h et dossier geen enkel 
gegeven bevat waa ruit kan worden be
sloten dat he t mogelijk was in d e n abij
heid een regelmat ige stationeergelegen
heid t e vinden; h et proces-verbaal wel
iswaar het uur van d e misdrijven 
(21 u. 10) en de plaats (kruispunt van de 
Hongarijelaan en d e de Villegaslaan t e 
Gansh oren) aangeeft, maar die m ateriele 
gegevens niet vergezeld zijn van enige 
beschrijving, plan of aanwij zing waaruit 
kan worden besloten d at h et mogelijk was 
een regelmatige st a tion eergelegenheid in 
de n abijheid t e vinden ; het vonnis er 
tronwens op wijst d at d e verbaliserende 
agent daarover geen enkele opmerking 
of v aststelling h eeft gernaakt ; 

t erwijl de vaststelli.ng v an h et von.nis. 
dat uit um· en plaat s kan w orden besloten 
dat het mogelijk was een stationeer
gelegenheicl in de n abijheid t e vi.nden, uit 
geen enkel stuk van het dossier v olgt en 
terwijl d e rechter niet tot zijn over tuiging 
m ag k om en op grond v an gegevens die 
niet in h et d ossier voorhan den zijn en in 
v oork omend geval h et gevolg zijn v an 
zijn p ersoonlijke k ennis v an d e plaats, 
t egenover welke gegeven s eiser zi.ch niet 
heeft kmmen verdedigen (sch en cli.ng v an 
alle aangevo~rde b epalingen, u.itgezon 
derd de art ikelen 70 en 71 van h et Straf
wetboek) , en terwijl in elk geval de gege
vens waarop h et b esluit van d e rechter 
berust, zoals ze zijn b esch reven in h et 
dossier , geen rechtvaarcliging zijn voor 
dit beslu.it (schending van artikel 97 
van de Grondwet) : 

W at de twee onderdelen betreft : 

Overwegende cla t eiser, vervolgd we-
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gens onregelmatig stationeren, te zijner 
rechtvaardiging noodzaak aanvoerde; 

Overwegende dat het vonnis, dat deze 
bewering verwerpt om de redenen die 
in het middel zijn aangegeven, te kennen 
geeft dat voor de rechters in hager 
beroep die bewering niet zonder waar
schijnlijkheicl was ; 

Dat derhalve het bewijs van de recht
vaardiging niet op eiser rustte ; 

Overwegende weliswaar dat h et vonnis 
.als bewijs van. de niet-rechtvaardiging 
aanneemt de overweging « dat uit uur en 
plaats kan worden besloten dat het mo
gelijk was een regelmatige stationeer
gelegenheid in de nabijheid te vinden " ; 

Overwegende echter dat noch uit het 
vonnis, noch uit enig ander processtuk 
waarop het Hof vermag acht te slaan, 
blijkt dat clit feitelijk gegeven aan tegen
spraak werd onderworpen en dat het geen 
gegeven is waarvan de rechter heeft kun
nen ke1mis krijgen buiten de terecht
zitting; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, en zonder acht te slaan 
op het tweede middel dat eiser voor
draagt en waarvan de aanneming geen 
cassatie zonder verwijzing zou kunnen 
meebrengen, vernietigt h et b estreden 
vonnis; beveelt clat van clit arrest mel
cling 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 
Nijvel, zitting houclend in hager beroep. 

10 j1.mi 1974.- 2e kamer.- Voo?·zitte?·, 
Baron Richard, raadsheer waarnemend 
voorzitter.- Ve?·slaggeve1·, de H . Trousse. 
- Gelijlclttidende conclttsie, de H. Colard, 
advocaat-generaal. - Pleite1·, de H. Th. 
Delahaye (van de balie te Brussel). 

2e KAMER. - 10 juni 1974. 

VERZEKERING BETREFFENDE DE BUR
GERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID 
INZAKE MOTORRIJTUIGEN. - l\IIODEL
CONTRACT AANGEVULD DOOR BEPALIN
GEN WAARDOOR DE VERZEKERING 
WORDT UITGEBREID. - A.A.NvuLLENDE 
VERZEKERING ONDERWORPEN AAN DE 
RECHTSREGELING VAN DE WET VAN 
1 JULI 1956. 

De JJa?·tijen van een cont1·act bet?·etJencle 
cle ve1·plichte ve?·zelce?'ing inzalce moto?·
?'ijtttigen lcttnnen ove1·eenkomen clat cle
zeljde ?'echts?·egeling van toepassing is 
OJJ een aanvttllencle ve?·zelce?·ing wam·bij 
de delclcing van de veTzelce?·am· wonlt uit
geb?·eid « tot de btwge?'?'echtelijlce aan
sp?·alcelijlcheid van cle ve?·zelce?·ingneme?', 
zijn echtgenoot en zijn lcinde1·en clie bij 
hem inwonen, in httn hoedanigheid van 
bestttttnle?' of van bttTge?'?'echtelijlc aan
sp?·alcelijlce voo?' cle besttmnle?' van een 
1·ijtttig clat aan een denle toebehoo1·t en 
dat occasioneel bestttttnl wonlt, zeljs 
indien het aangeduide ?'ijtttig in geb?'ttilc 
zou zijn" (1). (Artt. 3, 4 en 21 wet van 
1 juli 1956.) 

(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 
« UNION ET PREVOYANCE ll, 

T. DAISNE EN LITISCONSORTEN.) 

ARREST (ve?'taling.) 

RET HOF; - Gelet op de bestreden 
arresten, onderscheidenlijk gewezen op 
7 maart 1969 en op 7 december 1973 door 
het Hof van beroep te Brussel en waarvan 
het eerste geen eindarrest is in de zin van 
artikel 416 van het Wetboek van straf
vordering en geen uitspraak doet inzake ' 
een bevoegdheidsgeschil, het tweede een 
eindarrest is ; 

I. In zoverre de voorziening gericht is 
tegen de Landsbond van Christelijke 
lVIutualiteiten, bmgerlijke partij : 

VERZEKERINGEN. 
II. In zoverre de voorziening gericht is 

VERPLICHTE tegen Daisne, burgerlijke partij : 

(1) De wetgever heeft de slachtoffers van 
ongevallen zo doeltreffend en zo spoedig 
mogelijk willen beschermen. Daarover raad
plege men de memorie van toelicbting op het 
wetsontwerp betreffende de verplicbte aan
sprakelijkbeid inzake motorrijtuigen (Gedr. St. 
Kamer van Volksvertegenwoorcligers, zitt. 
1954-1955, m·. 351-1, blz. 2) en h et verslag 
namens de co=issie voor de justitie bij de 

Kamer van Volksvertegenwoordigers uitge
bracht (Gdt·. St., zitt. 1955-1956, m. 351-4, 
blz. 2) . 

Ret begrip verzekeraar moet in deze materie 
in zijn ruime betekenis worden opgevat. 
Hierover raadplege men bet verslag van de 
co=issie voor de justitie bij de Senaat 
uitgebracht (Gedr. St. Senaat, zitt. 1955-1956, 
m·. 276, blz. 4). 
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Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 3, 4, 6, 9, inzonder
heid vierde lid, van de wet van 1 juli 1956 
betreffende de verplichte aansprakelijk
heidsverzekering inzake motorrijtuigen, 
en &7 van de Grondwet, 

dooTdat het arrest van 7 maart 1969 de 
exceptie van niet-ontvankelijkheid, door 
eiseres opgeworpen t egen de rechtstreekse 
dagvaarding die tegen haar en Jean 
Harvent is uitgebracht, verwerpt op 
grond dat bedingen, die verder reiken 
dan die welke bij de wet van 1 juli 1956 -
zijn opgelegd, onderworpen blijven aan 
deze wet, daar zij niet buitenwettelijk 
zijn en derhalve niet afwijken van de 
verplichtingen die deze wet oplegt, en dat 
in het onderhavige geval artikel 4 van 
het typecontract een uitbreiding is van 
de d ekking, die niet afwijkt van de wets
bepalingen, aangezien zij de civielrech
t elijke aansprakelijkheid wil dekken van 
d e personen die, krachtens de wet, van 
de verzekering kunnen worden uitge
sloten, 1net n ame de verzekeringnemer, 
zijn echtgenoot en de bij hem inwonende 
kinderen, in hun hoedanigheid van 
bestuurder of van civielrechtelijk aan
sprakelijke p ersoon voor de bestuurder 
van een rijtuig dat aan een derde toe
behoort en occasioneel bestuurd wordt, 
zelfs indien het aangeduide rijtuig in 
gebruik zou zijn, 

tenvijl h et recht van de verzekerde en 
van de benadeelden om d e verzekeraar 
van de civielrechtelijke aansprakelijkheid 
inzake rijtuigen rechtstreeks te dag
vaarden voor de strafrechtbank een 
afwijking is van het gemene strafproces
recht en niet mag worden uitgebreid bui
ten de sfeer van de aansprakelijldleids
verzekering, ingevoerd bij voormelde wet 
van 1 juli 1956 ; 

terwijl de eigenaar van een rijtuig, die 
wettelijk gehouden is zich tegen de 
civielrechtelijke aansprakelijlrneid, waar
toe het gebruik van dit rijtuig aanleiding 
kan geven, te verzekeren, niet verplicht 
is de civielrechtelijke aansprakelijld1eid 
te deld{en die op h em en andere aange
wezen personen kan rusten als bestuurder 
of als civielrechtelijk aansprakelijk voor 
de bestuurder « van een motorrijtuig dat 
aan een derde toebehoort en dat occasio
neel bestuurd wordt, zelfs indien h et 
aangeduide rijtuig in gebruik zou zijn », 

en terwijl hij, indien hij dit doet, een 
aanvullende buitenwettelijke verzekering 
aangaat, die niet aan de regels van de 
verplichte verzekering onderworpen is en 
derhalve noch aan ..-de verzekerde noch 
aan de benadeelde het recht verleent om 

de verzekeraar te dagvaarden voor het 
strafgerecht onder de voorwaarden be
paald in artikel 9, vierde en vijfde lid, 
van de wet van 1 juli 1956 

Overwegende dat het arrest van 
7 maart 1969 erop wijst dat, luidens. 
artikel 4 van h et typecontract aangegaan 
door Harvent « in het raam van een polis. 
die onderworpen is aan de b epalingen 
van de wet van 1 juli 1956 waarnaar 
(voornoemd) typecontract trouwens ver
wijst », de deld{ing van eiseres uitgebreid 
wordt tot de civielrechtelijke aansprake
lijldleid « van de verzekeringnemer, zijn 
echtgenoot en zijn kinderen die bij hem 
inwonen, in hm1 hoedanigheid van be
stuurder of van civielrechtelijk aanspra
kelijke voor de bestmu·der van een rijtuig 
dat aan een derde toebehoort en dat 
occasioneel bestuurd wordt, zelfs indien 
h et aangeduide rijtuig in gebruik ZOll_ 

zijn » ; . 
Overwegende dat het hof van b eroer>

vastgesteld heeft dat de contracterende· 
partij en aldus overeengekomen zijn de
wettelijke rechtsregeling van de ver
plichte verzek ering nit te breiden tot de 
aansprakelijlrneid van die personen han
delende in voormelde hoedanigheden, 
zodat het aldus de bestreden beslissing 
heeft verantwoord; 

D at immers, krachtens artikel 21 van 
de vvet van 1 juli 1956, en behoudens de
uitzondering in deze bepaling vermeld, 
weliswaar van de bepalingen van deze 
wet niet kan worden afgeweken door bij
zondere overeenkomsten, maar dat deze 
noch enige andere bepaling verbiedt daar
aan te onderwerpen een aanvullende 
verzekering zoals die welke de verweer
der Harvent heeft gesloten en die eiseres. 
op zich heeft genomen ; 

Dat het middel n aar recht faalt ; 

III. In zoverre de voorziening gericht is 
tegen Jean H arvent, opgeroepen tot 
tussenkomst en verbindendverklaring van 
het arrest : 

Overwegende dat door de verwerping 
van de voorziening gericht tegen de 
Lands bond van Christelijke :Mutualiteiten 
en tegen Daisne de eis tot verbindend
verklaring van het arrest, die gericht. 
is tegen de opgeroepene tot tussenkomst, 
geen belang meer heeft ; 

Om die reden en, verwerpt de voorzie
ning, alsmede de eis tot verbindendver
ldaring van h et arrest ; veroordeelt eiseres. 
in de kosten. 

10 jnni 1974. - 2e kamer. - Voo1·-
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zitte1·, Baron Richard, raadsheer waar
nemend voorzitter. Ve1·slaggeve1·, 
de H . Legros. - Gelijkluidencle conclusie, 
de H. Colard, advocaat-generaal. 
Pleite1·, · de H. DeBruyn. 

2e KAMER. - 10 juni 1974. 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. - STRAFZAKEN. 
DoOR DE BEKLAAGDE NEERGELEGDE 
NIET ONDERTEKENDE NOTA. - RECH
TER NIET VERPLICHT EROP TE ANT
WOORDEN. 

De 1·echte1' is niet verplicht te antwoonlen 
op een cloo1· de beklaagcle nem·gelegde 
niet oncle?·telcencle nota (1). (Art. 97 
Grondwet.) 

(DAVREUX.) 

Met de notitie overeenstemmend arrest. 

10 juni 1974. - 2e kamer.- Voo1·zitte1·, 
Baron Richard, raadsheer waarnemencl 
voorzitter.- Vm·slaggeve1·, de H. Legros. 
- Gelijkltticlende conclusie, de H. Colard, 
advocaat-generaal. - Pleitm·, de H. P ru
d'homme (van de balie te Hoei). 

2e KAllmR . - 10 juni 1974. 

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. - STRAFZAKEN.
VEROORDELING OP DE STRAFVORDE
RING. - GEEN VERMELDING VAN EEN 
WETTELIJKE BEPALING DIE EEN STRAF 
STELT.- NIET lVIET REDENEN OlVIKLEDE 
BESLISSING. 

2° CASSATI E. - 0ll'rVANG. - STRAF 
ZAKEN. - NIET BEPERKTE VOORZIE
NING IN CASSATIE VAN DE BEKLAAGDE. 

VERNIETIGING VAN DE BESLISSING 
OP DE STRAFVORDERING. - BRENGT 

(1) Cass ., 24 maart 1969 (An· . cass., 1969, 
biz. 692). 

DIENTENGEVOLGE DE VERNIETIGING 
MEDE VAN DE DEFINITIEVE EN NIET 
DEFINITIEVE BESLISSINGEN OP DE TE 
GEN HEM INGESTELDE BURGERLIJKE 
RECHTSVORDERINGEN, HOEWEL DE 
VOORZIENING TEGEN DE NIET DEFINI
TIEVE BESLISSINGEN NIET ONTVANKE
LIJK IS. 

1° N iet met 1·eclenen omlcleed is de vm·ooT
clelende beslissing op de stmjvonlm·ing 
waa?'in geen melcling wonlt gemaalct van 
een wettelijlce bepaling, wellce op het 
bewezen ve1·lclaanle miscb·ijj een st?·aj 
stelt (2). 

2° De ve1·nietiging, op de voo1·ziening van 
de belclaagde, van de beslissing op de 
st1·ajvonlm·ing b1·engt dientengevolge de 
ve1·nietiging mecle van de definitieve en 
niet definitive beslissingen OJJ de tegen 
hem ingestelde btwge1'lijlce 1'echtsvo7·de-
1'ingen, hoewel de voo1·ziening tegen de 
niet definitieve beslissingen voomlsnog 
niet ontvanlcelij lc is ( 3). 

(DECONINCK, 
T. BENKOVIC EN LITISCONSORTEN.) 

ARREST (vm·taling). 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 5 maart 197 4 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen ; 

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

Overwegende dat nit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te slaan, 
niet b lijkt dat eisers voorziening bete
kend werd aan de partijen waartegen zij 
is gericht; 

Dat zij derhalve niet ontvankelijk is ; 

Op de .;oorziening van eiser, beldaagcle : 

a) In zoverre de voorziening gericht is 
tegen De Cuyper, beklaagcle : 

Overwegencle dat eiser niet bev.oegcl is 
om zich in cassatie te voorzien tegen de 
beslissing op de strafvordering die tegen 
een medebeklaagde is ingestelcl; 

b) In zoverre de voorziening gericht is 
tegen het openbaar Ininisterie : 

(2) Cass., 5 maart 1973 (A1'1'. cass., 1973, 
blz. 654); raaclpl. car.>., 19 maart 1973 (ibid., 
1973, blz. 712) . 

(3) Raaclpl. cass., 25 februari en 25 maart 
1974, SHJJ?'a, blz. 705 en 813-
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Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 2 van het Strafwetboek, 195, 
eerste lid, en 211 .van het vVetboek van 
strafvordering, 

do01·dat het arrest eiser tot twee maan
den gevangenisstraf en tot 400 frank 
geldboete veroordeelt om, ter gelegenheid 
van een aan zijn persoonlijk toedoen te 
wijten verkeersongeval, door gebrek aan 
voorzichtigheid of voorzorg onopzettelijk 
slagen en verwondingen te hebben toe
gebracht aan vVilfried De Cuyper en 
Marie-Jeanne Van cler Heyden, en hem 
bovenclien wegens hetzelfde feit vervallen 
verklaart van het recht een van de 
voertuigen van de categorieen A tot F 
van het koninklijk besluit van 3 mei 1965 
te besturen gedurencle 1 jaar, op groncl 
van artikel 4I8 van het Strafwetboek, 
vermeld in het beroepen vonnis, dat de 
bestanclclelen van het wanbeclrijf van 
toebrengen van slagen en verwonclingen 
door onvoorzichtigheicl aangeeft, zoncler 
vermelcling echter van de wetsbepaling 
die daarop straf stelt, 

tenvijl in strafzaken d e veroorclelende 
beslissing, om naar recht met redenen te 
z·ijn omkleed, niet enkel melding moet 
maken van de wetsbepalingen die de 
bestanddelen van het ten laste van 
beklaagde gelegde misclrijf aangeven, 
maar ook van die welke straf stellen op 
het feit dat verldaard worclt het misclrijf 
op te leveren : 

Overwegende dat het arrest de wets
bepaling houdende de bestancldelen van 
het misdrijf vermeldt, maar niet zegt 
welke wetsbepaling straf claarop stelt ; 

Dat clerhalve het arrest naar recht 
niet met reclenen is omldeed ; 

Dat het miclclel gegroncl is ; 
Overwegencle dat de vernietiging, op 

de niet beperkte voorziening van be
ldaagde, van de beslissing gewezen op de 
strafvordering, de vernietiging meebrengt 
van de al clan niet definitieve beslissingen 
die op de tegen hem ingestelcle civiel
rechtelijke vorcleringen zijn gewezen en 
die het gevolg zijn van de beslissing op 
de strafvorclering, hoewel de voorziening 
tegen de niet definitieve civielrechtelijke 
?eslissingen vooralsnog niet ontvankelijk 
18; 

Om die redenen, en zonder clat er aan
leiding bestaat tot onderzoek van het 
tweede middel dat geen ruimere 
cassatie of cassatie zoncler verwij zing 
zou kunnen meebrengen, vernietigt het 
bestreden arrest, in zoverre het eiser 
veroordeelt wegens het t.oebrengen van 
slagen of verwondingen door onvoor-

zichtigheid en uitspraak doet op de civiel
rechtelijke vorderingen die tegen hem 
zijn ingesteld ; ver werpt de voorziening 
v,oor het overige ; veroordeelt eiser in een 
vijfde van de kosten en laat de overige 
ten laste van de Staat; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar het Hof van beroep 
te Luik. 

IO juni I974. - 2e lmmer.- Voorzitte1·, 
Baron Richard, raadsheer waarnemend 
voorzitter.- Ve1·slaggeve1·, de H. Legros. 
- Gelijlchtidende conclitsie, de H. Colard, 
advocaat-generaal. 

2e KA.MER. - 10 juni 1974. 

I° CASSATIEMIDDELEN. - STRAF
zAKEN.- MIDDEL DAT OP EEN ONJUIS
TE UITLEGGING VAN DE BESTREDEN 
BESLISSING STEUNT. - MIDDEL DAT 
FEITELIJKE GRONDSLAG MIST. 

2° UITLEVERING. - VERDRAG AAN
GAANDE DE UITLEVERING EN DE 
RECRTSRULP IN STRAFZAKEN IN RET 
KONINKRIJK BELGIE, RET GROOT
HERTOGDOM LUXEMBURG EN RET Ko
NINKRIJK DER NEDERLANDEN, TE 
BRUSSEL GETEKEND OP 27 JUNI I962 
EN GOEDGEKEURD BIJ AKTE VAN DE 
WETGEVENDE li'I:ACRT VAN I JUNI I964. 
- BENELUX-VERDRAG OVER DE UIT
LEVERING VAN 27 JUNI I962, ARTI
KEL I3, § 3.- DRAAGWIJDTE. 

I ° Feitelijlce g?·ondslag mist het middel 
dat op een onjttiste ttitlegging van de 
best1·eden beslissing bentst (I). 

2° Kmchtens a1·tilcel 13, § 3, van het 
Ve1·d1'ag aangaande de ttitleve1·ing en de 
?'echtshttlp in stmfzaken in het Koninlc -
1'ijlc Belgie, het G1·oothe1·togdom Lttxem
btwg en het K.oninlc?·ijlc de1· Nede1·landen, 
mogen de ?'echtbanlcen van het ve?·zoe 
lcende land, zonde1· dat de ttitd?·ulclcelijlce 
toestemming van het ve1·zochte land 
nodig is, aan het j eit dat in het uit
levm·ingsve1'Zoelc ttiteengezet is zijn jttiste 
1·echtslcundige benaming geven, in zo 
ve?'?'e dit feit onde1· de nieuwe benaming 
een in het venl?·ag vermeld misd1·ijj OJJ

leve?'t (2). 

(1) Cass., 29 en 30 april1974, supm, biz. 946 
en 955. 

(2) Raadpl. cass., 22 april 1974, sup,·a, 
biz. 905 . 
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(DESMEDT, 
T. BERGER EN LITISCONSORTEN.) 

ARREST (ve1·taling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 26 maart 1974 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

I. In zoverre de voorziening gericht is 
tegen het openbaar ministerie : 

Over het eerste middel, afgeleid uit d e 
schending van de artikelen 11, 13 en l 7 
van het verdrag aangaande de uitlevering 
en de rechtshulp in strafzaken in het 
Koninkrijk Belgie, het Groothertogdom 
Luxemburg enhet Koninkrijk der Neder
landen, te Brussel ondertekend op 27 juni 
1962 en goedgekeurd bij akte van de 
wetgevende macht van 1 jtmi 1964, en 
van de rechten van de verdediging, 

doo1·dat het arrest, om de ontvankelijk
heid van d e strafvordering te rechtvaar
digen, zich enerzijds· beroept op de uit
eenzetting van de feiten in het bevel tot 
aanhouding van 10 maart 1973 en ander
zijds op de brief van 2 mei 1973 waarbij 
de N ederlandse minister van J usti tie aan 
de Belgische minister van J ustitie laat 
weten « dat het uitleveringsverzoek toe
gestaan was zonder dat melding is ge
maakt van een gedeeltelijke verwerping », 

te1·wijl, zoals eiser voor de rechters in 
hager beroep had betoogd, h et afschrift 
van het aanhoudingsbevel niet h et ver
zoek van de verzoekende p artij in de zin 
van artikel 11 van voornoemd verclrag is, 
en het derhalve aan de hand van de 
brief van. 2 mei 1973 van de Nederlandse 
minister van J ustitie niet mogelijk is de 
clraagwijdte te beoordelen van de beslis
sing genom en door de verzochte partij, 
ter uitvoering van artikel 17 van voor
noemd verdrag : 

Overwegende dat uit het arrest blijkt 
dat enerzijds de uitlevering van eiser 
gevraagd is voor de feiten uiteengezet in 
het bevel dat te zijnen laste op 10 maart 
1973 is uitgevaarcligd en dat anderzijds 
de N ederlandse regering de uitlevering 
voor die feiten, zonder enig voorbehoud, 
heeft toegestaan. ; 

Dat het middel op een onjuiste lezing 
van het arrest berust en derhalve feite 
lijke grondslag mist ; 

Over h et tweede middel, afgeleid nit 
de schending van artikel 13 van het 
ver.drag b etreffende de uitlevering en 
rechtshulp in strafzaken tussen het 
Koninkrijk Belgie, het Groothertogdom 

Luxemburg en het Koninkrijk der N eder
landen, goedgeketud bij akte van d e
wetgevende macht van 1 juni 1964, en. 
van de rechten van. de verdediging, 

do01·dat, zelfs in de onderstelling dat het. 
uitleveringsverzoek aan de Nederlandse 
minister van Justitie gezonden werd voor· 
alle feiten omschreven in het aanhou
clingsbevel van 10 maart 1973, dat bevel 
in elk geval niet sloeg op het opmaken 
van een valse factutu op naam van de· 
garage Schotte, zoals gezegd in d e telast
legging A-1, b, maar op het opmaken 
van een dergelijke factum' op naam van. 
de heer Schmit, noch op de uitgifte tussen 
4 oktober 1972 en 31 augustus 1972 van 
een cheque van 100.000 frank zonder 
dekking·, zoals gezegd in de telastlegging 
F-1, maar op de uitgifte van een cheque
van dit · bedrag, zonder dekking, op 
5 oktober 1972, zodat de tenlaste gelegde
feiten niet regelmatig aanhangig gemaakt 
zijn bij de rechter : 

Overwegende dat artikel 13, § 3, van 
het in het micldel bedoelcle verdrag. 
met toepassing van het algemeen beginsel 
volgens h etwelk de strafrechter kennis. 
neemt van een'feit en niet van een rechts
kundige omschrijving, d e rechtban.ken 
van het verzoekende land toestaat, zonde1• 
dat de toestemming van het verzochte 
land nodig is, aan bet feit dat in het uit
leveringsverzoek uiteengezet is, zijn juiste 
rechtsktmdige benaming te geven wan
neer dit feit onder de nieuwe benaming 
een in het verdrag vermeld misdrijf op
levert; 

Dat de strafvordering wegens d e te
lastleggingen die in h et middel vermeld 
en tegen eiser in de dagvaarcling aan
gevoerd zijn, ontvankelijk was ; 

Dat het middelnaar recht faalt; 
En overwegende voor het overige dat 

de substantiele of op straffe van nietig
heid voorgeschreven rechtsvor1nen wer
den nageleefd en dat de beslissing over
eenkomstig de wet is : 

II. In zoverre de voorziening gericht is. 
tegen de verweerders, burgerlijke par
tijen : 

Overwegende dat eiser geen enkel bij
zonder middel aanvoert ; 

On1 die redenen, verwerpt de voorzie-
ning ; veroordeelt eiser in de kosten. 

10 jtmi 1974. - 2e kamer.- Voo1'Zitte1·, 
de H. Wauters, raadsheer waarne1nend 
voorzitter.- Ve1·slaggeve1·, de H. Legros. 
- Gelijlchtidende conclusie, de H. Colard. 
advocaat-generaal. 
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2e KAMER. - 11 juni 1974. 

}0 SOCIALE ZEKERHEID. - ZIEKTE
EN INVALIDITEITSVERZEKERING.- lN
DEPLAATSSTELLING VAN DE VERZEKE 
RINGSINSTELLING IN DE REOHTEN VAN 
DE VERZEKERDE . - GEDEELTELIJKE 
AANSPRAKELIJKHEID VAN EEN DERDE. 
- GRENZEN VAN DE INDEPLAATSSTEL
LING. 

.2° CASSATIE. - 0MVANG. - STRAF
ZAKEN. - BURGERLIJKE REOHTSVOR
DERING. VociRZIENING VAN DE 
BEKLAAGDE. - CASSATIE VAN DE BE
SLISSING TOT VEROORDELING VAN DE 
'BEKLAAGDE.- BELGISOH BUREAU VAN 
AUTOVERZEKERAARS VRIJ\:viLLIG TUS
.SENGEKOMEN. - BESLISSING TOT VER
OORDELING TEN GUNSTE VAN DE BUR
·GERLIJKE PARTIJ AAN RET BUREAU 
GEllffiEN VERKLAARD. -BUREAU DAT 
ZIOH NIET OF NIET REGELMATIG IN 
·OASSATIE HEEFT VOORZIEN.- GEVOLG 
VAN DE OASSATIE T.A.V. RET BUREAU. 

1° W annee1' het slachtoffer van een onge
val, waa1·vom· een de1·de gedeeltelijlc aan
spmkelijk is, 1·echt heejt op ttitke1·ingen 
met toepassing ·van de wetgeving op de 
ziekte- en invaliditeitsverzeke1·ing mag 
de ve1·zeke1·ingsinstelling welke die ttit
ke?·ingen heeft betaald, van de de1·de 
nooit mee1· terttgvm·de?·en dan een bedTag 
dat evem·edig is met het gedeelte wam·
voo?· deze aansJJ?'akelijk is (1). (Art. 7, 
§ 2 wet van 9 augustus 1963.) 

2° Wannee1· een beslissing tot vemm·deling 
van de beklaagde op de bu?·ge1·lijlce 
?'echtsvo?'dering op diens voo1·ziening 
ve1·nietigd woTdt en het Belgisch Bw·eau 
van Atttove?·zekema?·s, dat voo1· dejeiten
?'echte?· V1'ijwillig is tttssengelcomen, zich 
niet of niet 1·egelmatig in cassatie heeft 
voonien, heeft de beslissing, wam·bij 
de ve1·oo1·deling van de belclaagde ten 
gunste van de btwgerlijlce pa1·tij aan 
het Btt?'eau gemeen wO?·dt ve?·lclaa?·d, 
geen. bestaans1·eden mee1· (2). 

(1) Vgl. cass., 12 november 1956 (An·. cass., 
1957, blz. 171) en 13 juni 1972 (ibid. 1972, 
biz. 954); raadpl. cass., 16 maart 1970 (ibid., 
1970, blz. 672), 21 juni 1971 (ibid., 1971, 
blz. 1055) met conclusie van Eerste Advocaat
generaai P. Mahaux in Bttll. en PASIC., 1971, 
I, biz. 1001, en 28 januari 1974, supm, 
biz. 582. 

Ret arrest doet geen uitspraak over het 
recht- van de verzekeringsinstelling om ten 

(A!VIAURY EN BELGISOH BUREAU VAN 
AUTOVERZEKERAARS, T. KERKHOFS EN' 
LANDSBOND DER OHRISTELIJKE MUTUA· 
LITEITEN; KERKHOFS, T . Ali'IAU.RY EN 
LITISOONSORTEN.) 

Het openbaa1· ministe1·ie heejt o.m. het 
volgende gezegd : 

N adat het hof van beroep bij een vorig 
arrest het slachtoffer van een ongeval, 
Kerkhofs, en een derde, Amaury, ieder 
voor de helft aansprakelijk heeft gesteld, 
kent het bestreden arrest gedeeltelijk 
definitieve en gedeeltelijk voorlopige 
schaclevergoecling toe wegens arbeids
ongeschiktheid. 

Omdat de beslissing te dien aanzien 
niet definitief is, doen de eisers afstand 
van hun voorziening. Eiser Amaury hancl
h aaft deze evenwel, in zoverre het arrest 
h em als aansprakelijke derde ook veroor
deelt om de arbeidsongeschiktheidsuit
keringen die de Landsbond der Christe
lijke Mutualiteiten reeds aan het slacht
offer Kerkhofs had betaald, aan deze 
v erzekeringsinstelling terug te betalen. 

Het arrest vermindert dit bedrag wei 
met hetgeen de Landsbond meer heeft 
betaald dan dat wat haar verzekerde in 
gemeen recht toekwam. Maar het weigert 
in te gaan. op de stelling van eiser Amaury 
dat hij maar de helft van de reeds 
betaalde uitkeringen moet terugbetalen, 
omdat hij maar voor de helft aansprake 
lijk voor het ongeval is. 

* * :;: 
Eisers middel stetmt op de schending 

van artikel 70, § 2, van de wet van 
9 augustus 1963 op de ziekte- en invali
diteitsverzekering . Luidens deze bepaling 
mogen de prestaties van deze verzekering 
niet worden samen genoten met de 
schadevergoeding van gemeen recht. 
D e ziekteverzekering moet de wettelijke 
prestaties maar ten laste nemen in zo
verre voor de door het gemeen recht 
gedekte schade niet werkelijk schadeloos
stelling is verleend. In elk geval moet de 
verzekerde een bedrag ontvangen dat 
ten minste gelijk is aan dat van de ziekte -

onrechte betaalde uit.keringen terug te vor 
deren van de gecleeitelijk aansprakelijke 
derde, inzonderheid wanneer de verzekerde 
geen aanspraak op uitkering heeft ingevoige 
een door h em gepleegde zware font (wet van 
9 augustus 1963, art. 70, § 3, b). 

(2) Raadpl. cass ., 2 oktober en 17 december 
1973, sttpm, biz. 127 en 435. 
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verzekering. Luidens lid 2 van. artikel 70, 
§ 2, treedt de verzekeringsinstelling in de 
plaats van haar verzekercle. 

Wanneer de sociaal verzekerde slacht
offer van een ongeval is, kan hij , in de 
voorwaarclen bepaalcl door artikel 241 
v an het koninklijk besluit van 4 novem
ber 1963, onmiclclellijk arbeidsongeschikt
heidsuitkeringen bekomen van zijn zie
kenfoncls , in afwachting dat over de 
aansprakelijkheicl uitspraak wordt ge
daan. 

Is h et ongeval veroorzaakt door een 
zware fout van de verzekerde zelf, clan 
heeft hij krachtens artikel 70, § 3, b, 
geen recht op de prestaties van de ziekte
verzekering en client het ziekenfoncls , na 
de strafrecht elijke veroorcleling van h aar 
verzekercle, de h em reeds betaa.Icle uit
k eringen terug te vorderen. Roewel ten 
cleze ook h et slachtoffer Kerkhofs str af
rechtelijk veroorcleeld is, is h et w ei d e 
vraag of d e verzekeringsinstelling van 
h em terugbetaling zou kmmen vorderen, 
aangezien volgen s de parlementaire ''OOr
b ereicling van de w et een misclrijf a ls 
gevolg van. een verkeersovertrecling niet 
noodzakelijk als een zware fout moet 
worden a:angemerkt ( 1). 

Is niet de verzek erde m aar een clercle 
voor het ongeval aansprakelijk, dan. vor
clert h et ziek enfonds als in de plaats 
getreclene d e b etaalde uitkeringen terug 
van de clerde. 

Vraag is nu in welke m ate h et zieken
fonds t erugbetaling kan. vorderen van 
d e gedeeltelijlc aansprakelijke d ercle : 1nag 
het, zoals h et arrest aanneemt, h et uit
b etaalcle beclrag terugvorcleren m et de 
enige beperking dat h et niet meer 
beclraagt dan het gecleelte van de schacle 
waarvoor de dercle aansprakelijk is ? 
Of is , zoals eiser aan.voert, de terug
vordering b eperkt tot h ot gecleelte van 
d e arbeiclsongeschiktheiclsuit7ce1·ingen clat 
ev<;Jnreclig is m et h et gedeelte van de 
aansprakelijkheicl van d e clercle ? 

In d e veronclerstelling clat het slacht
offer een jaarloon van 100.000 frank 
geniet en zoals ten cleze 85 t .h. arbeids
ongeschikt is, b eclraagt de schacle wegens 
loonverlies 85 .000 frank. I s de clerde voor 
d e h elft aansprakelijk, clan is hij volgens 
het gemeen r echt clus de helft van 
85.000 frank of 42 .500 frank verschulcligcl. 
V olgens h et arrest zou h et ziekenfoncls 
d e uitkeringen t en belope van cla t b edrag 
kunnen terugvorcleren. 

R et beclrag van de krachtens d e ziekte-

(1) Kamer, 1962-1063, Geclr. St. nr. 527/16, 
blz. 161. 

verzekering verschulcligcle uitkeringen_ 
staat niet in verhoucling tot de graacl vaiL 
arbeidsongeschiktheicl, m aar is vastge
steld op een vast p ercentage van het
b egrenscle vercliencle loon inclien de 
arbeiclsongeschiktheid 66 t.h . of meer· 
beclraagt, zoniet b estaat geen aanspraak 
op uitkering. Ret percentage van h et loon 
is eenvormig vastgestelcl, althans geclu
rende het eerste jaar van d e ongeschikt
heicl, op 60 t.h. (2). Rekening h oudencl 
m et clit percentage beclraagt de uitkering 
in het gegeven voorbeeld dus 60.000 frank. 
V olgens eiser zou d e terugvorclering 
b eperkt zijn tot d e h elft van dit b eclrag 
of 30.000 frank in plaats van 42.500 frank. 

In de eerste veronclerstelling - die 
van het arrest - zou de clercle clus de 
volleclige door h em verschuldigcle sch acle
vergoecling van 42.500 frank betalen aan 
h et ziekenfoncls, clat u iteinclelijk maar 
60 .000 - 42. 500 = 17.500 frank t en 
laste n eemt, en zou d e verzekercle aileen 
d e door h et ziekenfoncls b et aalcle 
60.000 frank ontvangen. 

In de tweecle veronderstellin g zou de 
aansprakelijke clerde m aar 30.000 frank 
aan het ziekenfoncls b etalen, zoclat hij 
nog 42.500 - 30.000 = 12.500 frank 
aan h et slachtoffer. verschulcligd is. 

Dit laatst e zou dus in totaal, in plaats. 
van 60.000 frank, 72.500 frank ont
vangen, nl. 

-van de clerd e 12 .500 frank 
- en van h et ziekenfoncls 60.000 frank , 

waarvan 30.000 frank · ten laste van de 
clercle en 30.000 fran.k ten laste van de 
ziekteverzekering. 

Deze laatste oplossing lijkt Inij in 
overeenstemming te zijn met artikel 70, 
§ 2, van de Ziekte- en InYalicliteitswet. 
vYant de in lid 2 neergelegcle indeplaats
stelling mag niet worden losgemaakt 
van de door lid 1 voorgeschreven r egelen 
b etreffencle de r echten van de verzekercle 
en de overeenkomstige verplichtingen 
van de verzekeringsinstelling, wanneer 
uitkeringen verschuldigcl zijn ingevolge 
scha cle die door h et gemeen r echt of een 
andere wetgeving is geclekt. M.a.w., d e 
incleplaatsstelling mag niet tot gevolg
h ebben clat de verzekercle mincler ont
vangt clan waarop hij krachtens lid 1 
recht heeft. 

V olgens cleze Iaatste bepalingen nu zijiL 
de arbeidsongeschiktheiclsuitkeringen ten 
laste van d e ziekteverzekering, in zoverre· 
voor de door h et gemeen recht geclekte 

(2) Daarna 65 p. c. of 43,5 p.c. n aargelang 
cle verzekercle al clan niet gezinslast b eeft. 
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schade niet werkelijk schadeloosstelling 
is verleend. De door h et gemeen recht 
gedekte schade waarvoor schadeloos
stelling wordt v erleend, is de h elft v an het 
loonverlies. De ander e helft valt dus ten 
laste van de ziektev erzekering . En d e 
v erzek erde h eeft recht, b en evens d e 
gemeenrechtelijke schadevergoeding, op 
de helft van d e wettelijk vastgest elcle 
arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. N u 
worden cleze uitkeringen berekend, niet 
op het werkelijk geleden loonverlies , zoals 
d e gem eenrechtelijke schadevergoecling, 
maar op h et volleclige loon. Zij worden 
overigens in beginsel maar toegekend op 
v oorwaarcle dat d e verzekerde alle b e
roepsarbeicl heeft stopgezet. Zij worden 
clus geacht h et volleclige loonverlies for
faitair en ged eeltelijk t e clekken. D er 
halve staat de ziekteverzekering in v oor 
d e helft v an h et v olleclige loonverli es, cl.i. 
in het gegeven v oorbeelcl d e h elft v an 
100.000 frank, en clit verlies moet zij 
voor 60 t.h. v ergoeden, d .i. 60 t.h. van 
50.000 frank of 30.000 frank. 

Alsd an ontv angt d e verzekerde de 
h elft van de d oor h et gem een r echt 
gedekte schacle , b erekencl op 85 t.h. v an 
het werkelijke loonverlies of 42.500 frank ; 
plus d e helft v an d e sch ade die niet door 
h et gemeen r echt is gedekt en dus gedeel
t elijk t en last e v an d e ziekteverzekering 
valt, cl.i . 60 t .h. v an de h elft v an het 
volledig loon of 30.000 frank, h et zij in 
totaal 72.500 frank. 

Zou d e verzek erde m aar 60.000 frank 
in totaal ontvan.gen, wat h et geval is 
wanneer h et ziek enfoncls 42.500 frank 
van de clercle 1nag terugvorcleren , clan 
zou hij ten laste v an de ziekteverzek ering 
m aar 17.500 frank ontvangen, w at zelfs 
mincler is clan 60 t .h. van de h elft van h et 
w erkelijk v erloren loon en clus a jo1·ti o1·i 
van het volledig loon waarop d e arbeicls 
ongeschiktheidsuitkering wettelijk moet 
worden b erek end. Alsclan ontvangt · hij 
dus niet d e uitkering waarop hij t en laste 
van de ziekteverzek ering recht heeft. 

W mmeer h et ziekenfonds h et ganse 
d oor d e clercle verschuldigd e b eclrag 
kan t erugvorcler en (42 .. 500 fra11k) , ont
vangt het slach toffer overigens in elk 
geval a ileen d e forfaitaire en gedeelte 
l ijke arb eidsongeschiktheidsuitk ering van 
60 .000 frank , >vat ook de werkelijke 
graad van arbeiclsongeschikth eid is en 
dus ·ook ongeacht het b eclrag van d e· hem 
toegekencle gem eenrechtelijke scha cle 
vergoecling. 

Is de .te~·ugvordering daarentegen be
p erkt tot d e helft van de uitkering of 
30.000 frank, dan ontvangt h et slacht
offer , buiten de 60.000 frank van het 

0ASSATIE, 1974. - 1!\i 

ziekenfonds, het verschil tussen d e ver
goecling die d e d erde kracht~ms het 
gem een r echt verf\chuldigd is en de 
30.000 frank die hij a an het ziekenfo.nds 
m oet beta len, en dit v erschil is uiteraarcl 
groter naargelang de werkelijk geleden 
schade groter is . Is de graacl van arbeids
ongeschiktheicl bijvoorbeeld 80 t.h., dan 
is de gem eenrechtelijke schadevergoeding 
40.000 frank en het v erschil dus 10.000 
frank; is die gr a acl 100 t.h., clan is d e 
vergoeding 50.000 frank en het verschil 
20.000 frank. D e totale vergoeding van 
het slachtoffer staat dus alsclan voor d e 
h elft in verhouding t ot het werkelijk 
geleclen verlies, wat beantwoordt aan het 
beginsel van de gemeenrechtelijke schade
loosstelling , en voor de andere helft 
beclraagt zij 60 t .h. v an de h elft van het 
v olleclige verdiencle loon, wat in overeen
stemming is m et de regel van de ziekte
v erzekering . 

D am·om lijkt d e interpret atie van eiser, 
die t ot da t result aat leiclt, de voorkeur 
te verclienen boven d e stelling van het 
arrest. 

D ezelfde beginselen p ast uw recht
spraak overigens ook toe inzake arbeids
ongevallen. In geval van gedeeltelijke 
aansprak elijkheicl van een derde heeft 
d e getroffene, volgens uw arrest van 
13 juni 1972 (3), r echt op een beclrag 
dat gelijk is aan h et totaal van de schacle
vergoecling die d e derde verschulcligd is 
voor het door h em t e vergoeclen cleel van 
de forfaita ire vergoedingen tot d ekking 
van het d eel van de schacle waarvan d e 
vergoeding niet t en last e v~m de clercle 
v alt maar t en laste v an de verzekering 
b lijft . En uw arrest v an 12 november 
1956 (4) beslist clat de clerde niet ,mag 
worden veroorcleeld t ot terugbetalmg aan 
de werkgever van het cleel der wettelijke 
vergoedingen d at overeenkom t m et h et 
deel van d e aan sprak elijkheicl clat niet 
te zijnen laste w ordt gelegcl. In cleze 
m aterie vindt cleze rechtspraak even wel 
ste1.m in artikel 19, lid 6, van de gecoiir
clineercle wetten , luiden s h etwelk de 
w erkgever in geval van gecleeltelijke aan
spra.kelijkheid van d e clercle gehouden 
blijft t ot b etaling " van h et cleel cler 
wet telijke vergoeclingen clat overeen
stem t met h et aandeel aansprakelijkheicl 
d a t n iet t en laste van de dm·cle wordt 
gelegcl "· Opmerkelijk is wel da.t cleze 
bepaling in d e nieuwe Arbeidsongevn,llen 
wet niet m eer v oorkomt. D e wetgever 

(3) A 1'1'. cass., 1972, biz. 954. 
(4) An·. cass., 1957, biz. 171. 
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achtte zulks overbodig, omdat de ver
zekeraar verplicht werd de arbeidsonge
vallenvergoeding in elk geval om'niddel
lijk te betalen zodat, a ldus de memorie 
van toelichting, « de gerechtigden de 
bedragen waarop zij recht hebben (zul
len) ontvangen » (5). Onderhavige zaak 
doet echter toch de vraag rijzen of die 
bepaling wel degelijk zo nutteloos was 
als de wetgever dacht. vVat er ook van zij, 
voortaan zal ook inzake arbeidsongeval
len, zoals inzake ziekteverzekering, de 
aan de orde zijnde rechtsvraag zonder 
uitclrukl;:elijke wetsbepaling moeten wor
den opgelost. 

V olledigheidshalve moge nog worden 
opgemerkt dat de voorgestelde oplossing 
niet geldt WalUleer de verzekerde een 
zware fout heeft begaan en dus krachtens 
artikel 70, § 3, b, geen recht op uitkering 
heeft. Alsdan vinden de bepalingen Vall 
artikel 70, § 2, lid 1, betreffende de 
rechten van het slachtoffer op de pres
taties van de ziekteverzekering uiter
aard geen toepassing en geldt alleen de 
in lid 2 bepaalcle regel van de indeplaats
stelling. In dat geval kan de verzekerings
instelling het door haar ten onrechte 
betaalde bedrag integraal van de ver
zekerde terugvorderen overeenkomstig 
artikel 97 van de Ziekte- en Invaliditeits
wet en artikel 1235 van het Bmgerlijk 
W etboek. Maar het komt mij voor dat 
zij ook de terugbetaling van de aanspra
kelijke derde kan vorderen ten belope 
van het gal1se bedrag dat deze aan het 
slachtoffer verschuldigd is ; in dat geval 
wordt de indeplaatsstelling immers niet 
bei"nvloed door de aanspraken van het 
slachtoffer op de prestaties van de ziekte
verzekering, die uiteraard niet bestaan. 

* * * 
Ik besluit tot het decreteren van de 

afstanden en tot de vernietiging van de 
veroordeling van eiser Amaury tot terug
betaling a,an de Landsbond der Christe
lijke Mutualiteiten van de door deze 
betaalde ar beidsongeschiktheidsui tkerin
gen, alsmede van d e daarop betrekking 
hebbende gemeenverldaring. 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 14 november 1972 door het 
Hof van beroep te Brussel gewezen ; 

(5) Senaat, 1969-1970, Gedr. St. nr. 328, 
blz. 28. 

I. Over de voorziening van eiser 
Amaury: 

1. In zoverre de voorziening gericht is 
tegen de beslissing op de civielrechtelijke 
vordering Vall verweerder Kerkhofs : 

Overwegende dat eiser verldaard heeft 
afstand te doen van zijn voorziening ; 

2. In zoverre de voorziening gericht is 
tegen de beslissing op de civielrechtelijke 
vordering van verweerder « Landsbond 
der Christelijke Mutualiteiten » : 

a) met betreldcing tot eisers veroor
deling tot betaling van een som van 
93.128 frank wegens geneesktmdige ver
strekkingen aan verweerders verzekerde : 

Overwegende dat eiser geen middel 
inroept; 

b) met betrekking tot eisers veroor
deling tot betaling van een som van 
314.058 frank wegens arbeidsongeschikt
heidsuitkeringen aan verweerders ver·
zekerde: 

Over het middel afgeleid uit de schen- · 
ding van artikel 70, § 2, Vall de wet van 
9 augustus 1963 tot instelling en organi
satie van een regeling voor verplichte 
ziekte- en invaliditeitsverzekering, 

dom·dat het arrest, uitspraak doende op 
de vordering die verweerder liet steunen 
op de uitkeringen welke hij vanaf 
1 januari 1966 aan het slachtoffer had 
gedaan wegens arbeidsongeschiktheid, 
constateert dat het arrest van · het Hof 
van beroep te Brussel van 4 april 1964 
beslist heeft dat de verwezene eiser en 
het slachtoffer ieder voor d e helft aan
sprakelijk waren voor de civielrechtelijke 
gevolgen van het ongeval, en dat de ver
wezene en d e vrijwillig tussengekomen 
partij voorhielden dat verweerder slechts 
recht had op de helft van de aldus ver
richte uitkeringen, doch beslist dat, 
krachtens artil~el 70, § 2, van voormelde 
wet van 9 augustus 1963, verweerder 
tot terugvordering gerechtigd is voor 
zover zijn uitkeringen de in gemeen recht 
door de verwezene vergoedbare schade 
van het slachtoffer niet overschrijden, 

te1·wijl ten deze, gezien de tussen de 
verwezene en het slachtoffer verdeelcle 
aallsprakelijkheid, verweerder op grand 
van artikel 70, § 2, van voormelde wet 
van 9 augustus 1963 slechts gerechtigd is 
de helft van de door hem verrichte uit
keringen terug te vorderen : 

Overwegende dat het arrest, na vast-
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gesteld te hebben dat de aansprakelijk
h eid voor h et verkeersongeval waarm 
eiser alsmede verweerder Kerkhofs be
trokken waren, tussen hen, bij arrest van 
hetzelfde hof gedagtekend 4 april 1964, 
bij helften werd verdeeld, aan verweerder 
" Landsbond der Christelijke Mutualitei
ten », verzekeringsinstelling van Kerk
hofs, een schadevergoeding toekent van 
158.948 frank en 155.110 frank (samen 
314.058 frank) voor de uitkeringen die 
voornoemde landsbond aan Kerkhofs 
h eeft gedaan ingevolge respectievelijk 
zijn tijdelijke . . volledige . _arbei<;l_songe
schiktheid en ZlJn gedeeltehJke bhJvende 
arbeidsongeschiktheid ; 

Overwegend e dat ·het arrest deze 
beslissing grondt op de beschouwmg dat 
de landsbond " tot terugvordering ge
rechtigd is voor zover de uitkeringen de 
h elft van d e door het slachtoffer geleden 
schade niet overtreffen; dat enkel voor 
h et excedent de landsbond betaald zou 
hebben ingevolge zijn eigen verplich-
tingen , ·; . 

Overw.egende echter dat, mgevolg~ de 
in h et middel aangeh aalde wetsbepalmg, 
de verzekeringsinstelling ten overstaan 
van de aansprakelijke derde slechts de 
vordering van d e gerechtigde kan uit
oefenen en de verzekeringsprestaties ten . 
laste van d e verzekering blijven in zo
verre voor d e door het gemeen recht of 
een · andere vvetgeving gedekte schade 
niet werkelijk schadeloosstelling is ver
leend; dat hieruit volgt d at de verzeke
ringsinstelling gehouden blijft tot ~e 
uitbetaling van het gedeelte van d e m t 
keringen dat evenredig is m et h et deel 
aanspra.kelijkheid dat niet op d e derde 
rust ; 

Overwegend e d erhalve dat het arrest, 
door te weigeren de hogervernoemde 
sommen tot de h elft te herleiden, de in 
het middel aangehaalde wetsbepaling 
sch endt ; 

D at het middel gegrond is ; 

II. Over d e b eweerde voorziening van 
de vereniging zonder winstoogmerk " B el 
gisch Bureau van Autoverzekeraars », 
" eiseres in cassatie of voor zoveel als 
nodig voor het Hof vrijw.illig tussen 
komende partij » : 

Overwegende dat uit de verlda~i_ng 
van voorziening van e1ser Amaury bhJkt 
dat het cassatieb eroep werd ingesteld 
" in tegen woordigheid van d~ vereniging 
zonder winstoogmerk, B elg1sch Bureau 
van Autoverzekeraars » ; dat noch nit dit 
stuk noch uit andere stukken waarop h et 
Hof vermag acht te slaan blijkt dat voor-

noemde veren iging cassatieb eroep heeft 
ingesteld ; 

Overwegende echter dat, ingevolge de 
hierna uitgesproken vernietiging en in 
de mate ervan, d e beslissing waarbij h et 
arrest aan voormelde vereniging gemeen 
wordt verldaard, zcinder voorwerp wordt; 

III. Over d e voorziening van eiser 
K erkhofs: 

Overwegende d at eiser verldaard heeft 
afstand t e doen van zijn voorziening; 

Om die redenen, en zonder acht te slaan 
op de overige middelen door eiser Amaury 
ingeroepen, welke m iddelen tot geen 
ruimere vernietiging aanleiding k=en 
geven, decreteert de afstand van de voor
ziening van eiser Kerkhofs en van de 
voorziening van eiser Amaury voor zover 
deze laatste gericht is tegen Kerk .. b.ofs ; 
veroordeelt eiser Kerkhofs in d e kosten 
van zijn voorziening en afstand en eiser 
Amaury in de kosten van zijn afstand ; 
vernietigt het bestreden arrest in zoverre 
het eiser Amaury veroordeelt tot h et 
betalen van een schadevergoecling van 
314.058 frank aan de "Landsbond der 
Christelijke Mutualiteiten » uit hoofde 
van de door deze verzekeringsinstelling 
aan K erkhofs gedane uitkeringen ; zegt 
dat tengevolge van d eze vernietiging , de 
beslissing waarbij deze veroordeling aan 
de vereniging zonder w.instoogmerk" Bel
gisch Bureau van Autoverzekeraars » 
gem een wordt verklaard , zonder v oor
werp wordt ; verwerpt de voorziening 
van Amaury voor h et overige ; beveelt 
dat van dit arrest melding zal worden 
gemaakt op d e kant van de gedeeltelijk 
vernietigde beslissing; laat de kosten 
van de betekening van de voorziening van 
eiser Amaury aan het openbaar ministerie 
ten laste van voornoemde eiser; veroor
deelt d eze eiser in een derde, en verweer
der" L ands bond der Christelijke Mutuali
teiten »in twee derde van de overige kos
ten; verwijst de aldus beperkte zaak naar 
het Hof van beroep te Gent . 

11 jtmi 1974. - 2e kamer. - Voorzitte1·, 
de H. Wauters, raadsheer waarnem end 
voorzitter.- Verslaggeve1·, d e H. Chatel. 
- Gelijkhtidende conclttsie, de H. L e
n aerts, advocaat-generaal. - Pleiters, 
de HH. Bayart . en van H eeke. 
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2• KA,MER. - 11 juni 1974. 

I o REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN.- STRAFZAXEN. :...__ 
VEROORDELING. - GEEN YASTSTEL· 
LING VAN ALLE BESTANDDELEN VAN 
HET l\USDRIJF.- NIET MET REDENEN 
Ol\1KLEDE BESLISSING. 

2° GERECHTSKOSTEN. - STRAFZA· 
KEN. - 0ASSATIEGEDING. - VoOR· 
ZIENING VAN DE BEKLAAGDE. - BETE· 
KENING VAN DE VOORZIENING AAN HET 
OPENBAAR MINISTERIE. KOSTEN 
VAN DEZE BETEKENING TEN LASTE VAN 
ElSER. 

1° N iet met 1·edenen omlcleed is de beslis
sing die de belclaagde we gens een miscb·ijj 
ve1·oordeelt zonder het bestaan van alle 
bestanddelen van het misdrijj vast te 
stellen (1). (Art. 97 Grondwet.) 

2o Wannee1· in st1·ajzalcen de belclaagde 
zijn voo1·ziening aan het open bam· minis
te?·ie heejt doen betelcenen, moeten de 
lcosten van deze betelcening te zijnen 
laste w01·den gelaten, zelfs indien zijn 
voo1·ziening wo1·dt aangenomen (2) . 

(VAN DEN BULCK, T. SMETS EN 
PERSONENVENNOOTSCHAP MET 

BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID 
« PAESHUYZE EN ZOON ») . 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 6 april 1973 in hoger beroep 
gewezen door de Correctionele Rechtbank 
te Antwerpen ; 

I. In zoverre de voorziening gericht is 
tegen de beslissing waarbij eerste ver
weerster vrijgesproken werd : 

Overwegende dat eiser geen hoedanig
heid heeft om zich tegen zodanige beslis
sing te voorzien ; 
. Dat de voorziening niet ontvankelijk 
18; 

II. In zoverre de voorziening gericht is 
tegen de beslissing waarbij eiser werd 
vrijgesproken van de overtredingen op 
de artikelen 12-1, 16-2-b en 25-2-d van 
het wegverkeersreglem ent : 

(1) Cass., 17 december 1973, sttpm, blz. 435. 
(2) Cass., 19 april 1971 (A1-r . cass., 1971, 

blz. 765) en 26 februari 1974, supm, blz. 707. 

Overwegende dat de voorziening we
gens het ontbreken van b elang niet ont
vankelijk is ; 

III. In zoverre de voorziening gericht is 
tegen de overige beslissingen : 

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

Overwegende dat eiser werd veroor
de.eld « hoofdens inbreuk op artikel 17 
van de \iVegcode »; dat, na te hebben 
b eslist dat op het lu·uisptmt waar de 
aanrijding ·gebem·de d e voorrang recbts 
toepasselijk is, bet vonnis daartoe enkel 
beschouwt dat eiser zelf verklaarde 
« aan het kruisptmt bijna volledig stil
gestaan te hebben omdat rechts van h em 
een voertuig aangereden kwam hetwelk 
voor het kruisptmt stopte » en « dat hij 
doorgereclen is als van links twee andere 
personenwagens kwamen aangereden ; 
eiser in die omstandigheclen, overeen
komstig artikel 17 van h et wegverkeers
reglement, verplicht was clom·gang te ver
len en aan de bestuurster Smets die nor
maal haar weg vervolgde, maar in plaats 
van zulks te doen, zijn bocht naar links 
op zullre wijze nam dat hij laatstgenoemd 
voertuig, dat nog niet op het kruispunt 
was gekomen, meeslem·de in een scherpe 
hoek, waardoor het gans links van de 
baan kwam te staan » ; 

Overwegende dat de rechter, na op deze 
gronden eiser op de strafvordering te 
hebben veroordeeld en eerste verweerster 
te hebben vrijgesproken, eiser op de 
civielrechtelijke v ordering door tweede 
verweerster ingesteld veroordeelt en zich 
tevens onbevoegd verklaart wat cle 
civielrechtelijke vordering betreft door 
hem tegen beide verweersters ingestelcl ; 

Overwegende dat het vonnis door de 
zoiiven aangehaalde beschouwingen aileen 
het bestaan niet vaststelt van de bestand
d elen van het misclrijf dat h et in hoofde 
van eiser bewezen verklaart ; dat het 
derhalve niet met redenen is omkleed 
naar het vereiste van artikel 97 van de 
Grondwet; 

Om die redenen, zonder clat er aanlei
cling is om het door eiser aangevoerde 
middel te onderzoeken, dat geen ruimere 
cassatie of cassatie zonder verwijzing 
kan meebrengen, vernietigt b et bestreden 
vonnis behalve in zoverre h et eerst.e ver
weerster en eiser vrijspreeld. ; beveelt dat 
van dit arrest melding zal worden ge
maakt op de kant van de gedeeltelijk 
vernietigde beslissing; laat de kosten van 
de betekening van de voorziening aan 
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het openbaar ministerie ten laste van 
eiser ; veroorcleelt eiser in een vierde en 
de beide verweersters in drie vierde van 
de overige kosten ; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar de Correctionele 
Rechtbank te Mechelen, zitting houdende 
in hoger beroep. 

ll juni 1974.- 2e kamer.- Vo01'Zitte1', 
de H. Wauters, raadsheer waarnemend 
voorzitter . ~ Verslaggevm·, de H. V e rsee . 
- Gelijkhtidende conchtsie, de H. Le
naerts, advocaat-generaal. - Pleite1·, de 
H. Meeus (van de balie te Antwerpen . ) 

2e KAllffiR. - 11 juni 197 4. 

1° ONDERZOEK (IN STRAFZAKEN). 
- DESKUNDIGE OPGEVORDERD DOOR 
DE PROCUREUR DES KONINGS BUITEN 
DE GEVALLEN BEPAALD DOOR DE ARTI 
KELEN 32 TOT 46 VAN HET WETBOEK 
VAN STRAFVORDERING . - EEDAFLEG
GING NIET VEREIST. 

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. - STRAFZAKEN. 
CONCLUSIE. - BESLISSING DIE DE 
FEITELIJKE GEGEVENS WAAROP ZIJ IS 
GEGROND, NAUWKEURIG VERMELDT. -
BESLISSING DIE ALDUS ANTWOORDT OP 
DE CONCLUSIE WAARIN ANDERE OF 
TEGENSTRIJDIGE FEITELIJKE GEGEVENS 
WORDEN UITEENGEZET. - REGELMA
TIG MET REDENEN OMKLEDE BESLIS 
SING. 

l 0 Bttiten cle gevallen bepaald door de 
m·tikelen 32 tot 46 van het W etboelc van 
stmjvonle1·ing legt een deshmdige die 
do01· de proctt?'ett1' cles Konings belast is 
met claclen van voo1·onde1·zoek de bij 
a1·tilcel 44 van clit wetboek be.cloelde eed 
niet aj (1). 

~o Regelmatig met 1·edenen omlcleed is de 
beslissing die de jeitelijlce gegevens 
waa1·op zij is gegrond, nauwlcett1·ig ve1'
meldt en alcltts antwo01·clt op cle conclttsie 
waarin anclm·e of tegenstrijclige jeitelij lee 
gegevens worden ttiteengezet (2). (Art . 97 
Grondwet). 

(1) Cass., 2 juni 1969 (A1'1· . cass., 1969, 
blz. 955). 

(2) Cass., 6 mei 1974, sttpm, blz. 997. 

(DEBERDT, ~. REUBRECHT.) 

Met de notities::. overeenstemmend 
a~rest. 

ll juni 1974.- 2e kamer.- Voo1·zitte1·, 
de H: Wauters, l'<!9,adsheer waarnemend 
voorz1t~~r. ---:- Ve1·s l aggever, de H. Chatel. 
- GehJkhtulende conclusie, de H. Le
naerts, .advocaat-g~neraal. - Pleite1·, de 
H. Ans1aux. 

2e KAMER. - 11 juni 1974. 

1° CASSATIEMIDnELEN. - STRAF
ZAKEN. -- MIDDJ<JL GESTEUND OP HET 
BESTAAN VAN E lJ;N REDEN VAN WRA
KING IN DE PERSQoN VAN EEN RECHTER 
IN DE CORRECTIC>NELE RECHTBANK. -
NIET VOOR DE ll'EITENRECHTER AAN
GEVOERD lVIIDDEJ::.. - NIET ONTVANKE
LIJK. 

2° CASSATIElVIIDDELEN. - STRAF
ZAKEN. - MIDJ)EL GESTEUND OP DE 
SCHENDING VAN HET RECHT VAN VER
DEDIGING DOORl)AT EEN VROEGERE 
RAADSMAN VAN DE BURGERLIJKE PAR
TIJ ALS RECHTER lN DE CORRECTIONELE 
RECHTBANK DEEJ:.GENOMEN HEEFT AAN 
DE VEROORDELIJ'<G VAN ElSER. - NIET 
VOOR DE FEITENJ:tECHTER AANGEVOERD 
l\1IDDEL. - NIE'l' .. ONTVANKELIJK. 

3° REDENEN V A.N DE VONNISSEN 
EN ARRESTE:N'.- STRAFZAKEN.
MIDDELEN IN EEJ:.< BRIEF AANGEVOERD. 
- MIDDELEN AJ\.N .DE RECHTER NIET 
VOORGELEGD TI.JDENS DE DEBATTEN 
TER TERECHTZil'TING. RECHTER 
NIET ERTOE GEHOUDEN EROP TE ANT
WOORDEN. 

1° N iet ontvankelij k is het midclel dat voo1· 
· cle eerste maal voo1· het Hoj wo1·dt aan

gevoe?·cl en steunt_ op het bestaan van een 
1·eden van tm:ahng in de persoon van 
een 1·echter ~n cle C01'1'ectionele 1'echt
banlc (3) . (Artt . 828 e.v. G.W.) 

2° Niet ontvanlcelijk is het middel dat voo1· 
de ee1·ste maal voo1· het Hoj w01·dt aan
gevoenl en steunt op de schending van 
het 1·echt van ve1·dediging doo1·dat een 
m·oege1·e 1'aadsrnan van de bw·ge1·lijke 

(3) Raadpl. cass., 13 maart 1950 (Bull. en 
PAsro., 1950, I, 493) en 27 maart 1973 (A1-r. 
cass., 1973, blz. 753). 

j_ L: .. 



- 1126-

pa1·tij als ?'echte?' in de CO?'?'ectionele 
1·echtbank deelgenoinen heeft aan de 
ve1·oordeling van eise?' ( 1). 

3o De 1·echte1' is niet m·toe gehottden mid
delen te beantwoonlen die in een brief 
we1·den aangevoenl en die hem tijdens 
de debatten te1· zitting niet 1·egelmatig 
zijn ondenvorpen (2). (Art. 97 Grand
wet.) 

(VAN LAERE, T. VAN OVERLOOP.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 25 maart 1974 door het Hof 
van beroep te Gent gewezen; 

I. In zoverre de voorziening gericht is 
tegen de beslissing over de strafvorde
rin.g : 

Over het eerste middel, afgeleid nit de 
schending van de artikelen 1, 2, S2S, S0 , 

S31 van het Gerechtelijk Wetboek, 179, 
190 en 211 van h et vVetboek van straf
vordering en van het algemeen rechts
beginsel van de eerbied voor de rechten 
van de verdediging, 

doonlat het arrest het vonnis van 3 ok
tober 1973 van d e Correctionele Recht
bank van D endermonde, waar zetelden 
als rechters de heren Ch. Hoorens, onder
voorzitter, R. Lievens en H . Van Gysel, 
rechters, bevestigt en eiser veroordeelt 
tot een gevangenisstraf·van zes maanden, 
een geldboete van 100 frank en een frank 
morele schadevergoeding aan de bm·ger
lijke partij wegens niet-betaling van 
onderhoudsgeld, 

tenvijl, ee1·ste onde1·deel, de rechter 
H. Van Gysel in een vroegere rechtsple
ging wegens onderhondsgeld d e raadsman. 
geweest is van de bnrgerlijke partij en 
op zijn verzoek v01mis van veroordeling 
tot onderhondsgeld op 22 april 196S 
door de Vrederechter van Sint-Niklaas 
lastens eiser werd nitgesproken, waarvap. 
het bechag door het later v01mis van. 
24 mei 1971 van de vrederechter werd 
gewijzigd, zodat d e correctionele recht
bank, wier beslissing door het arrest 
bevestigd werd, niet regehnatig samenge
steld was (schencling van de artikelen 1, 
2, S2S, S0 , S31 van het Gerechtelijk 

(1) Raaclpl. cass., 8 april 1963 (Bull. en 
PASIC., 1963, I, 868). 

(2) Cass., 24 april 1972 (A?'?'. cass., 1972, 
blz. 799), 2 oktober 1973 en 20 m ei 1974, 
supm, blz. 123 en 1050. 

Wetboek, 179, 190 en 211 van het Wet
hoek van strafvordering) ; 

tweecle ondenleel, het vonnis van de 
correctionele rechtbank, bevestigd door 
het arrest, mede nitgesproken werd door 
de rechter H. Van Gijsel, vroegere raads
man van de bnrgerlijke partij, zodat de 
rechten van de verdediging van eise1· 
miskencl werden (schending van het 
algemeen rechtsbeginse1) : 

Overwegende dat de in h et middel 
aangeldaagde onregehnatigheid in de 
samenstelling van d e correctionele recht
bank volgens het eerste onderdeel een 
reden van wraking oplevert en volgens. 
het tweede onderdeel leidt tot schending 
van h et recht van verdediging ; 

D at het nit geen stuk waarop het Hor 
vermag acht te slaan, blijkt dat eiser deze 
onregehnatigheid voor de feitenrechter· 
heeft aangevoerd ; 

Dat het middel niet ontvankelijk is ; 

Over het tweede middel, afgeleid nit 
d e schending van de artikelen 153, 176,. 
190 en 211 van het vVetboek van straf
vordering en van h et algemeen rechts
beginsel van d e eerbied voor de rechten 
van de verdediging, 

doonlat het arrest eiser veroordeelt tot 
een gevangenisstraf van 6 maanden en een 
geldboete van 100 frank, 

tenvijl h et Hof van b eroep te Gent op· 
de terechtzitting van 25 maart 1974 
de debatten gesloten verklaard heeft 
zondet rekening te honden met d e con
clnsie en de stuldcen van eiser, die per· 
brief van 20 maart 1974 door zijn raads
man aan d e hoofdgriffier waren overge
maakt en die p er brief van 29 maart 1974-
aan d e raadsman teruggestntu·d werden : 

Overwegende dat· op d e terechtzitting· 
van h et hof van beroep van 13 maart 197 4 
de zaak, op verzoek van d e raads1nan van 
eiser, op 25 maart 1974 werd nitgesteld 
voor slniting van het debat ; dat op 
laatstgenoemde terechtzitting noch eiser· 
noch zijn raadsman zijn verschenen ; 

Overwegende, eensdeels, dat de rechter 
wettelijk ertoe gehonden is d e conclnsies 
te beantwoorden welke hem regelmatig · 
op d e terechtzitting worden overgelegd, 
niet clie welke hem, zoals ten d eze, door· 
de post worden opgestum·d ; 

Overwegende, anderdeels, dat nit geen 
stnk, waarop het Hof vermag acht te 
slaan, blijkt dat de stuldmn welke door· 
eisers raadsman, bij brief gedagtekend 
20 maart 1974, aan de hoofdgriffier van 
h et hof van b eroep werden overgemaakt 
en door deze laatste aan bedoelde raads--
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man op 29 maart 1974 werden t erug
gestuurd, v66r het sluiten van het debat 
op 25 maart 1974 t er kennis van h et hof 
van b eroep werden gebracht ; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

En overwegende da t de substantiele 
of op straffe van nietigheid voorgeschre
ven rechtsvormen werclen n ageleefcl en 
da t de beslissing overeenkomstig d e wet 
is; 

Overwegende dat, ingevolge d e ver
werping van de voorziening in zoverre 
zij gericht is tegen de beslissiiJ.g over de 
strafvordering, deze laatste in kracht van 
gewijsde is gegaan, weshalve de voor
ziening met betrekking tot het bevel tot 
onmiddellijke aanhouding geen reden 
v an b estaan meer heeft ; 

II. In zoverre de voorziening gericht is 
t egen de b eslissing over de civielrechte
lijke vordering : 

Overwegende dat eiser geen bijzonder 
midclel aanvoert ; 

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

11 juni 1974. - ze kamer. - Vdo1·zitte1·, 
.de H . Wauters, raadsheer waarnem end 
voorzitter. - V e1·slaggevm·, de H . N au 
laerts. - Gelijkhddende conchtsie, de 
H . L en aerts, advocaat-generaal. - Plei
.te1·, d e H. Hout.ekier. 

2e KAMER. - 11 juni 1974. 

VERWIJZING VAN EEN RECHT
BANK NAAR EEN ANDERE. -
STRAFZAKEN. - GEWETTIGDE VERDEN
KING.- AANVRAAG VAN EEN BURGER
LIJKE PARTIJ. - V ERPLICHTING EEN 
BEROEP TE DOEN OP EEN ADVOCAAT BIJ 
HET HoF VAN CASSATIE . 

.De aanvmag tot ve1·wijzing van een 1·echt
bank naa1· een andeTe wegens gewettigde 
vm·denking, doo1· een bu1·ge1"lijke pa1·tij 
gedaan, is mam· ontvankelijk wannee1· 
het ve1·zoeksclwijt dom· een advocaat bij 
het Hof van cassatie is ondeTtekend (1). 
(Art . 542, lid 2 Sv.) 

(1) R aadpl. cass., 3 febrnari en 1 december 
1936 (Bull . en PAsrc., 1936, I, 144 en 436, A, 
J o); noot 2 bij cass. 18 maart 1940 (i bi d., 
1940, I, 97) ; cass., 30 oktober 1961 en 12 fe -

(DE CUBBER.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op h et v erzoek
schrift tot verwijzing op grond van 
gewettigde verdenking ; 

Overwegende dat dit v erzoekschrift 
ingediend werd door eiser als burgerlijke 
p artij zonder de ambtelijke tussenkomst 
van een advocaat bij het Hof van cas
satie; 

D at het derhalve niet ontvankelijk is; 

Om die reden en, verwerpt h et verzoek
schrift ; veroordeelt eiser in de kosten. 

11 juni 1974. -:-- 2e k am er. - Voo1·zitte1· 
en Ve1·slaggeve1·, d e H. W auters, raads 
h eer waarnemend voorzitter. - Gelijk
luidende conclttsie, de H. L enaerts, advo
caat-generaal. 

2e KAMER. - 11 juni 1974. 

VOORZIENING IN CASSATIE. 
T ERMIJN. - STRAFZAKEN. - BESCHIK
KING VAN DE RAADKAMER IN LAATSTE 
AANLEG GEWEZEN, WAARBIJ :OE BE
KLAAGDE NAAR DE CORRECTIONELE 
RECHTBANK WORDT VERWEZEN. 
VOORZIENING VOOR DE EINDBESLIS
SING.- NIET ONTVANKELIJK. 

Niet ontvankelijk is de voo1·ziening die v661· 
de eindbeslissing is ingesteld tegen een 
in laatste aanleg gewezen beschikking 
van de madkame1·, wam·bij de beklaagde 
nam· de co1Tectionele 1·echtbank wo?"dt 

. ve1·wezen (2) . (Art. 416 Sv.) 

{VAN DRIESSCHE.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op de bestreden 
beschikking, op 24 april 1974 gewezen 
door de raadkamer van de Rechtbank 
van eerste aanleg te Gent, waarbij eiseres 

bruari 1962 (ibid., 1962, I , 241 en 672), 
19 juni 1972 (A?T. cass. , 1972, biz. 986) en 
22 april 1974, s.tp1·a, b iz. 904. 

(2) Cass. , 24 december 1973, supm, biz. 481. 
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wegens een wanbedrijf naar de correc
tionele rechtbank werd verwezen ; 

Overwegende dat, zo voormelde be
schikking, die geen uitspraak doet over 
een betwisting omtrent de bevoegdheid, 
in laatste aanleg is gewezen, zij echter 
alleen een voorbereidende beslissing en 
een beslissing van onderzoek is ; 

Dat derhalve, lu·achtens artikel 4I6 
van het W etboek van strafvordering, 
het cassatieberoep , ingesteld v66r de 
eindbeslis-sing, niet ontvankelijk is ; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt eiseres in d e kost en. 

ll jtmi I974. - 2e kamer. - Voo?·zitte1·, 
d e H. vVauters, raadsh eer waarnemend 
voorzitter. - Ve1·slaggeve?· , de H. Meeus . 
- Gelijlcluidende conclttsie, de H . Le
n aerts, advocaat -generaal. 

2e KAMER. - 11 juni 1974. 

VERHAAL OP DE RECHTER. 
N OODZAKELIJKE TUSSENKOlVIST VAN 
EEN ADVOCAAT BIJ HET HoF VAN 
CASSATIE . 

Daa1· het veThaal op de ?'echte?' een btwge?'· 
?'echtelijlc geding is, is het enlcel ontvan- . 
lcelijlc indien het wo1·dt ingeleid doo1· een 
ve?·zoelcsclwijt onde?·telcencl doo1· een ad
vocaat bij het H of van cassatie (I). 
(Artt. 478, I080, 1140 tot ll47 G.W.) 

(ACKEIN.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gezien de rechtstreekse 
aangifte m et aanvraag tot verhaal op de 
rechter van I april I97 4, t er griffie van 
h et Hof op 3 april 197 4 ingediend door 
Ackein Charles, bediende, wonencle te · 
Zedelgem, Falliestraat., 27, tegen de 
derde lminer van de Recht bank van eerste 
aanleg te Brugge ; 

Gelet op de artikelen 486 van h et Wet
boek van strafvorclering en ll40 tot ll47 
van het Gerechtelijk Wetboek; 

(1) Cass., 19 januari 197 0 (An·. cass., 1970, 
biz. 448), met noot ;. 18 september en 15 de
cember 1972 (·ibicl ., 1973, biz. 68 en 392). 

Overwegende dat het verhaal op d e 
rechter een civielrechtelijk geding uit
maakt en dus, lu-achtens artikel 478 van 
h et Gerechtelijk W etboek, het optreden 
van een advocaat bij h et Hof van cas
satie vereist ; 

Overwegende dat eisers verzoekschrift 
niet onclertekend is door een advocaat 
bij h et Hof; 

Dat het dienvolgens niet ontvankelijk 
is; 

Om die redenen, verwerpt het verzoek
schrift tot verhaal op d e rechter; ver
oordeelt eiser in de kosten. 

II juni 1974.- 2e kamer.- Voo?·zitte?·, 
en Ve1·slaggeve1· , de H. Wauters, raads
h eer vvaarn emend voorzitter. - Gelijlc
lttidende conchtsie, de H. Lenaerts, advo
caat-generaal.- Pleite1·, de H . Co01·ema.n 
(van d e balie te D endermonde). 

26 KAMER . - 11 juni 1974. 

VOORZIENING IN CASSATIE. 
STRAFZAKEN.- ARREST VAN DE KAlVIER. 
VAN INBESCHULDIGINGSTELLING WAAR· 
BIJ WORDT BESLIST DAT DE VOORLO
PIGE HECHTENIS VAN DE BEKLAAGDE' 
WORDT GEHANDHAAFD. LATERE' 
INVRIJHEIDSSTELLING. - VOORZIENING 
DOELLOOS. 

De voo1·ziening van de belclaagde tegen een 
a?'?·est van de lcame1· van inbeschuldiging
stelling waa1·bij w01·clt beslist clat zijn 
voo?'lOJJige hechtenis wonlt gehanclhaajcl, 
wonlt cloelloos, inclien late?' aan cleze
hechtenis een eincle is gemaalct (2). 

(AL'l'AY NASUH . ) 

ARREST. 

RET HOF;- Gelet op h et bestreden 
arrest, op 7 m ei I974 door het Hof van 
beroep te Gent, kamer van inbeschuldi
gingstelling, gewezen, waarbij de voor-· 
lopige h echtenis van eiser gehancU1aafd 
werd; · 

Overwegende dat eiser, bij beschikking 

(2 ) Cass. , 6 maart HJ73 (AlT. cass., 1973, 
biz. 659); raaclpl. cass. , 25 september 1973, 
sttpm, biz. 80. 
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van de raadkamer van de Correctionele 
Rechtbank te Dendermonde van 21 mei 
1974, waartegen geen hoger beroep werd 
:ingesteld, in vr~jheid werd gesteld ; 

Dat de voorziening derhal ve doelloos 
is geworden ; 

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

ll juni 1974.- 2e kamer.- Voo1·zitte1' 
en Verslaggeve1·, de H. vVauters, raads
heer waarnemend voorzitter. - Gelijk
luidende conclttsie, de H. Lenaerts, advo
caat-generaal. - Pleite1·, de H. Cooreman 
(van de balie te Dendermonde.) 

3e KAJ.I'IER. - 12 juni 1974. 

VOORZIENING IN CASSATIE. 
VORM. - DIRECTE GEMEENTELIJKE 
BELASTINGEN. - VOORZIENING TEGEN 
EEN BESLUIT VAN DE BESTENDIGE DE 

·PUTATIE.- BETEKENING VAN DEVER-
KLARING VAN VOORZIENING.- BEWIJS 
VAN DEZE BETEKENING NIET REGEL
MATIG OVERGELEGD.- NIET-ONTVAN
KELIJKHEID. 

Niet ontvankelijk is de voo1·ziening in 
cassatie tegen een besluit van de besten
dige cleptttatie van de pmvinciemacl, 
waa1·bij beslist w01·dt ovm· een 1·eclamatie 
tegen een aanslag in een di1·ecte gemeen
telijke belasting, wannee1· ttit de 1'egel
matig aan het Hoj voo1·gelegcle stttkken 
niet blijkt clat de verklm·ing van voo7'
ziening binnen de tennijn gestelcl bij 
artilcel 4 van de wet van 22 jamtari 1849 
betekencl werd aan de pa1·tij tegen wie 
zij is ge1·icht (1). (Art. 4 wet van 22 ja
nuari 1849; artt. 1 en 2 wet van 
22 juni 1865; art. 16 wet van 22 juni 
1877; art. 420bis Sv.) 

(VAN ROLLEGHEM, T. STAD BRUGGE.) 

ARREST; 

RET HOF ; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 23 augustus 1973 gewezen 
door de Best~ndige Deputatie van de 

provincieraad van West-Vlaanderen, uit
spraak doende inzake gemeentebelasting 
op wegen- en rioleringswerken ; 

Overwegende dat krachtens de arti
kelen 4 van de wet van 22 januari 1849, 
2 van de wet van 22 j1.mi 1865 en 16 van 
de wet van 22 juni 1877, de voorziening 
op straffe van verval binnen tien dagen 
van de verklaring moet betekend worden 
aan de partij tegen wie ze gericht is ; 

Overwegende dat uit geen enkel stuk 
waarop het Hof acht vermag te slaan 
blijkt dat- eiser zijn voorziening aan de 
Stad Brugge, tegen wie ze gericht is, 
heeft doen betekenen ; 

Dat de voorziening derhalve niet ont
vankelijk is ; 

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

12 j1.mi 1974.- 3e kamer. - Voorzitte1·, 
de H. Delahaye, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Ve1·slaggevm·, de H. de 
Vreese. - Gelijlcluiclende conchtsie, de 
H. Dumon, aclvocaat-generaal. 

3e KAMER. - 12 juni 1974. 

CASSATIEMIDDELEN. DIENST-
PLICHT. - BEWERING DAT EEN TEGEN
STRIJDIGHEID BESTAAT TUSSEN EEN 
REDEN OF HET BESCHIKKENDE GEDEEL
TE VAN DE BESTREDEN BESLISSING EN 
EEN 1\'IEDEDELING VAN DE SECRETARIS
VERSLACWEVER VAN DE HOGE MILITIE
RAAD.- GEEN CASSATIEl\UDDEL. 

Geen cassatiemiddel is de bewm·ing dat een 
tegenst1·ijcligheid bestaat tttssen een 1·eden 
of het beschikkende gedeelte van de 
beslissing van de Hoge Militiemacl en 
een mededeling aan de dienstplichtige 
van cle seC?·etm·is-ve1·slaggeve1· van deze 
mad (2). 

(DOCKX.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op de bestreden 

(2) Raadpl. cass., 2 april 1974, supra, 
(1) Cass., 28 maart 1974, supm, blz. 837. blz. 846. · 
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beslissing, op 13 maart 1974 door de 
Hoge Militieraad gewezen ; 

Over het middel him·uit afgeleid dat de 
beslissing eisers hoger beroep laattijdig 
en dm·halve niet ontvan.kelijk verklaart, 

te1·wijl de secretaris-verslaggever van 
deze raad in een schrijven van 24 oktober 
1973 aan eiser liet weten dat de akte van 
hoger beroep te gepasten tijde zal onder
zocht worden, zodat laatstgenoemd 
schrijven strijdig is met de beslissing : 

Overwegende dat de beweerde strijdig
heid tussen, enerzijds, een mededeling 
aan de dienstplichtige door de secretaris
verslaggever van. de Hoge Militieraad en 
anderzijds een reclen of het dispositief 
van de beslissing van dit rechtscollege 
geen aanleicling tot vernietiging van cleze 
beslissing kan geven ; 

Dat het middel niet kan. aangenomen 
worden; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning. 

1.2 j1.mi 1974.- 3• kamer. - Voo1·zitte1· 
en Verslaggeve1·, de H. Delahaye, raads
heer waarnemend voorzitter. - Gelijk
luidende conchtsie, de H. Dumon, advo
caat-generaal. 

l• KAMER. - 13 juni 1974. 

RECHTBANKEN.- BURGERLIJKE ZA
KEN. - RECHTSVORDERING. - DE 
RECHTER IS NIET BEVOEGD O:iY[ Al\'[BTS

HALVE DE OORZAAK VAN DE VORDERING 
TE WIJZIGEN. 

In btwge?'lijke zalcen lean de ?'echte?·, bij 
wie een vonle1·ing aanhangig is, niet 
ambtshalve de oo1·zaalc van die vonlm·ing 
wijzigen (1). (Artt. 70.2 en 807 G.W. 
en algemeen beginsel inzake verdedi
ging.) 

(VANNEVEL E~ POPEL1ER, 

T. VAN SI]\'[AEYS, VEREECKE A. EN Y. 
EN DOBBELAERE . ) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 14 mei 1970 in laatste aanleg 

gewezen door de vrederechter van het 
kanton Ardooie ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 697, 698, 
577bis, 1319, 13.20, 13.2.2, 1350, 1351, 1352 
van het Burgerlijk Wetboek, .23 tot .28 
en 1043 van. het Gerechtelijk Wetboek, 
alsook va:n het beginsel volgens hetwelk 
de rechter geen uitspraak mag doen over 
een vorderin.g wellm bij hem niet aan
hangig werd gemaakt, 

doonlat het vonnis de vordering . van 
de verweerders, welke ertoe strekte hEm 
te lwren machtigen verharcbngswerken 
op de dreef gelegen tussen de erven van 
de partijen uit te voeren en de eisers te 
horen veroordelen tot het betalen van 
een derde van de kosten 'van deze ver
harding, gegrond verklaart om de reden 
dat in rechte deze gemeenschappelijke 
exploitatieweg onverdeelde eigendom was 
van de partijen, dat de eisers cleze ge
dwongen onverdeeldheid verkeerdelijk 
voorstelden als een erfdienstbaarheid van 
uitweg en ten onrechte de artikelen 697 
en 698 van het Bm·gerlijk Wetboek in
riepen om te weigeren in de kosten van 
verharding tussen te komen, en dat ten 
deze artikel 577bis van het Bm·gerlijk 
vVetboek van toepassing was, zodat de 
kosten van onderhoud, herstelling of 
vernieuwing verdeeld dienden te worden 
naar evenrecligheid van de waarde van de 
hoofderven, 

te1·wijl, em·ste ondenleel, uit het proces
verbaal van vrijwillige verschijning van 
de partijen voor de vrederechter van. het 
kanton Ardooie del. 27 februari 1969 en 
uit het vonnis op 6 maart 1969 door 
gezegde vrederechter tussen de partijen 
geveld, en waartegen luidens artikel 1043 
van het Gerechtelijk Wetboek geen hoger 
beroep mogelijk was, aangezien dit von
nis als voorwerp had het akkoord van de 
partijen te akteren, blijkt dat de litigieuze 
weg het voorwerp van een gedwongen 
onverdeeldheid niet uitmaakte, doch dat 
de breedte ervan op de ga.nse diepte van 
vier meter gebracht werd, hetzij twee 
meter voor elke partij langsheen de 
scheidingslijn, zoclat ten deze niet arti
kel 577bis, maar de artikelen 697 en 698 
van het Burgerlijk W etboek van toepas
sing waren, en zodat het vonnis het 
gezag en de kracht van het gewijsde 
miskent welke door de artikelen 1350, 

(1) Cass., 9 januari 1969 (A?'I'. cass., 1969, 
blz. 450), 13 april 1972 (ibid., 1972, blz. 758) 
en 22 december 1072 (ibid., 1073, blz. 445). 
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1351, 1352 van het Burgerlijk Wetboek, 
alsook 23 tot 28 van het Gerechtelijk 
·W etboek aan voormeld vonnis van de 
vrederechter te Ardooie van 6 maart 1969 
worden gehecht ; 

tweede ondenleel, de verweerders in htm 
inleidende dagvaarcling van 10 jnli 1969 
hun vordering hadden laten stetmen op 
een erfdienstbaarheid en niet op een 
gedwongen onverdeeldheicl, en deze 

_ grondslag van hun vordering niet gewij-
· zigd hebben in htm voor de vrederechter 
te Ardooie genomen en ter griffie aldaar 
op 27 november 1969 en 26 maart 1970 
neergelegcle conclusie, waaruit volgt dat 
het vonnis aan de verweerders een vor
dering toekent welke zij . bij de rechter 
niet aanhangig hebben gemaakt en alclus 
de rechten van de verdediging van de 
eisers schenclt, en dat het eveneens de 
bewijskracht miskent welke door de 
artikelen 1319, 1320 en 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek aan voormelde in
leidencle dagvaarcling en conclusie wordt 
gehecht: 

\Vat het tweede onderdeel betreft : 

Overwegencle dat, zo de dagvaarcling 
va:1 10 juli 1969 weliswaar vermeldt clat 
de verweerclers de clreef welke h1.m eigen
dom van het erf van de eisers scheidt en 
« welke gemeen is, elk voor de helft "• op 
hun kosten hebben verbeterd, ze echter 
uitsluitencl op zekere rechtsleer en recht
spraak betreffencle de erfclienstbaarheid 
van overgang stetmt en meer bepaald op 
de rechtsleer, luidens welke de kosten 
van onderhoud van een weg, die de bed
cling vormt van een erfclienstbaarheid 
van overgang, maar die eveneens door 
de eigenaar van het lijdend erf gebruikt 
worclt, tussen beide eigenaars moeten 
verdeeld worden ; dat daaruit volgt dat 
de door de verweerders ingestelde eis 
noodzakelijk onderstelt enerzijds dat 
ieclere partij eigenaar is van de helft 
van de bedding van de gemeenschappe
lijke dreef, en anderzijds dat ieder erf, 
op de helft van die dreef, met een erf
dienstbaarheid van overgang ten voor
clele van het ancler erf bezwaarcl is ; clat de 
verweerders aldus enkel een erfdienst
baarheid van overgang tot grondslag 
van hun eis hebben ingeroepen ; 

Overwegende dat nit geen enkel proce
durestuk blijkt dat de partijen in de loop 
van het geding een recht van mede
eigendom op bedoelde dreef hebben laten 
gelden; 

Overwegende dat, door te beslissen 
dat de kwestieuze exploitatieweg onver
deelde eigendom van de partijen was en 

dat ten deze artikel 577bis van het 
Burgerlijk W etboek van toepassing is, 
het vonnis, dat ambtshalve de oorzaak 
van de eis wijzigt, zowel de bewijskracht 
van de in het middel aangeduide proce
durestukken als de rechten van de verde
diging van de eisers miskent ; 

Dat het middel gegrond is ; 

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

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den vonnis ; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de kant 
van de vernietigde beslissing ; houdt de
kosten aan opdat erover door de feiten
rechter zou worden beslist; verwijst de 
zaak naar de vrederechter van Oostende. 

13 juni 1974.- 1e karrier.- Voo?·zitte?', 
de H. Perrichon, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, de H. Sury. 
- Gelijlclttidende conclttsie, de H. Duman, 
advocaat-generaal. · Pleite1·s, de 
HH. Bayart en De Bruyn. 

1eKA.lVIER.- 13juni 1974. 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. - BURGERLIJKE ZAKEN. 
__:_ARREST WAARUIT NIET KAN WORDEN 
OPGEMAAKT OP WELKE REDEN HET 
STEUNT VOOR AANNEMING VAN EEN 
VORDERING. - NIET REGELl\'I:ATIG GE
MOTIVEERDE BESLISSING. 

Niet 1·egelmatig gemotivee1·d is het a?'?'est 
waantit niet lean wo?'den opgemaalct op 
wellce 1·eden het stetmt om een vo1·dm·ing 
aan te nemen en een paTtij te ve?'001'
delen (1). (Art. 97 Grondwet.) 

{VAN HABOST, T. COSij"'f.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 

(1) Cass., 8 februari 1973 (A1'1·. cass., 1973, 
blz. 572) ; raadpl. cass., 30 november 1973, 
sttp1·a, blz. 368. 
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arrest, op 6 april 1973 door het Hof van 
beroep te Gent gewezen; 

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

doo1·dat het arrest enerzijds beslist dat 
eiser, in de handelsbetreldcingen met ver
weerder, de personenvennootschap met 
beperkte aansprakelijld1eid Depriconfor
Europe als een eenmanszaak beheerde, 
daaruit afleiclt dat hij zodoende, on
geacht de verborgen bedoeling voor 
rekening van de vennootschap te han
delen, persoonlijk verbintenissen heeft 
opgenomen en eiser veroordeelt aan ver
weerder het bechag van de kwestieuze 
facturen, zijnde 149.006 frank te ver
meerderen met de gerechtelijke rente, te 
betalen, en anderzijds zijn beslissing 
staaft op het feit dat de vordering tot 
voorwerp had de uitvoering van een 
tussen eiser en verweerder gesloten over
eenkomst en dat eiser, mi,argelang hij 
tegenover verweerder al dan niet ken
nelijk in zijn hoedanigheid van zaak
voerder van de personenvennootschap 
met beperkte aansprakelijld1eid Depri
confor-Europe was opgetreden, hetzij de 
vennootschap aileen, hetzij zich persoon
lijk mecle verbonden heeft, en dat eiser, 
bij achterhouding van zijn mandaat, 
naar gemeen recht over de litigieuze 
factuur rechtstreeks verantwoor.ding 
schuldig is, 

tenvijl, eerste ondenleel, uit deze ver
warde en met elkander strijdige over
wegingen onmogelijk kan opgemaakt 
worden of het arrest heeft willen vast
stellen dat eiser de kwestieuze overeen
komst met verweerder gesloten had, niet 
als mandataris en voor rekening van de 
personenve1mootschap met beperkte aan
sprakelijld1eid, waarvan de rechter vast
stelt dat hij zaakvoerder was, doch voor 
eigen rekening ; 

tweede ondenleel, alleszins eiser in zijn 
conclusie staande hield dat verweerder 
wist dat hij met een zaakvoerder van de 
personenvennootschap met beperkte aan
sprakelijld1eid handelde en dat het voor 
deze laatste was dat eiser als zaakvoerder 
optrad, en in het beschildwnd gecleelte 
van die conclusie cluiclelijk vroeg toege
laten te worden door alle rechtsmiclclelen 
bet bewijs te leveren clat verweerder 
" maar al te goed wist dat hij handelde 
met een zaakvoerder van de personen
vennootschap met beperkte aansprake
lijld1eid en dat het voor deze laatste was 
dat eiser optrad » ; het arrest die con
clusie niet beantwoordt ; om wettelijk 
gemotiveer?- te zijn naar luid van arti-

kel 97 van de Grondwet, de gerechtelijke 
beslissingen al de door de partijen in 
regelmatig ingediende conclusies inge
roepen middelen of excepties moeten 
beantwoorden; 

denle ondenleel, eiser in zijn conclusie 
verwees " naar de brief van 9 februari 
1971 die betreldcing heeft op kwestieuze 
levering en waaruit duidelijk blijkt dat 
verweerder met Depriconfor-Europe han
delde en eiser als zaakvoerder optrad » ; 
het arrest die conclusie niet beantwoordt 
en geen woord rept over de ingeroepen 
brief van 9 februari 1971; het bijgevolg 
niet regelmatig gemotiveerd is : 

'Vat het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende Clat, noch aan de hand 
van cle door het middel weergegeven 
redenen noch aan die van cle andere 
beschouwingen van het arrest kan uit
gemaakt worden of eiser de litigieuze . 
overeenkomst als mandataris of orgaan 
van cle vennootschap dan wel voor eigen 
rekening gesloten heeft ; 

Dat het arrest niet naar de eis van 
artikel 97 van de Grondwet met redenen 
is omhleed; 

Dat dit onderdeel van het micldel 
gegrond is; 

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

13 j1.mi 1974. -1• kamer.- Voorzitte1·, 
de H. Perrichon, raadsheer waarnemencl 
voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, Baron Vin
gotte. - Gelijkluidende conclttsie, de 
H. Dumon, advocaat-generaal. - Plei
te?·s, de HH. Struye en Fally. 

2• KAllrnR. - 17 juni 197 4. 

CASSATIEMIDDELEN. 
KEN. - STRAFVORDERING~ 

STRAFZA· 
- EEN 

ENKELE STRAF UITGESPROKEN -.,VEGENS 
VERSCHEIDENE MISDRIJVEN. - MID· 
DEL DAT SLECHTS OP EEN VAN DEZE 
MISDRIJVEN BETREKKING HEEFT. -
STRAF WETTELIJK GERECHTVAARDIGD 
DOOR EEN ANDER MISDRIJF. - NIET 
ONTVANKELIJK MIDDEL. 
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W annee1· we gens ve1·scheidene misdTijven 
een enkele stmf is ttitgesp1'0lcen, is niet 
ontvankelijk, wegens het ontb1·eken van 
belang, de eis tot ven~ietiging van de 
beslissing op de stmjv01·de1·ing, wellce 
geg1·ond is op een middel dat slechts op 
een van deze misd1·ijven betTekking heejt, 
als de ttitgesp1·oken stmf wettelijk ge-
1·echtvaa1·digd blijjt doo1· een ande1· 
miscl?·ijj (1). (Artt. 411 en 414 Sv.) 

(PROCUREUR DES KONINGS, 

T. HOLLANDERS.) 

ARREST ( vm·taling). 

RET HOF ; ~ Over het middel afge
leid uit de schending van artikel 21 van 
de wet vail 17 april 1878 houdende de 
voorafgaande titel van het Wetboek van 
strafvordering, 

doo1·dat het vonnis verweerder veroor
deelt wegens overtreding van artikel 1 
van de besluitwet betreffende de beteu
geling vail de dronkenschap, 

te1·wijl, daar het feit op 5 december 1972 
werd gepleegd en met een politiestraf_ 
strafba.ar was, de strafvordering verjaard 
was: 

Overwegende dat verweerder vervolgd 
werd wegens overtreding van de arti
kelen 35 van de wet betreffende de politie 
over het wegverkeer, 10, lid 3 en 4, van 
het wegverkeersreglement en wegens 
openbare dronkenschap ; 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
hem vvegens die overtredingen met toe
passing van artikel 65 van het Straf. 
wetboek veroordeelt tot een enkele straf 
van 15 dagen gevangeU:isstraf en tot 
150 frank geldboete; 

Overwegende dat die straf wettelijk is 
gerechtvaardigd door de overtredingen 
van de wet betreffende de politie over het 
wegverkeer, zodat het middel, dat slechts 
betrekking heeft op het misdrijf van 
openbare dronkenschap, niet ontvanke
lijk is wegens het ontbreken van belang; 

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

01n die redenen, verwerpt de voor
ziening ; laat de kosten ten laste van de 
Staat. 

(1) Cass., 20 mei 1974, supm, blz. 1048. 

17 juni 1974. - 2e kamer. - Voo1'
zitte1', Baron Richard, raadsheer waar
nemend voorzitter. VeTslaggeve1·, 
de H. Screvens. - Gelijklttidende con
clttsie, de H. Velu, advocaat-generaal. 

2e KAMER. - · 17 juni 1974. 

VERWIJZING VAN EEN RECHT
BANK NAAR EEN ANDERE. -
STRAFZAKEN. - GEWETTIGDE VER· 

· DENKING. - VERZOEKSCHRIFT VAN DE 

PROCUREUR DES KONINGS. - VER
ZOEKSCHRIFT WAARIN WORDT GEWEZEN 

OP DE NAUWE BANDEN TUSSEN ALLE 
li'I:AGISTRATEN VAN DE RECHTBANK VAN 

EERSTE AANLEG WAARVAN DE ONDER· 
ZOEKSRECHTER \'ERZOCHT WORDT EEN 

ONDERZOEK IN TE STELLEN TEN LASTE 

VAN DE ZOON VAN EEN VAN HEN. -
VASTSTELLING DOOR HET HOF VAN 

CASSATIE DAT HET AANGEVOERDE FEIT 

EEN VOLDOENDE GROND IS TOT GE"'ET
TIGDE VERDENKING VAN DE ONDER

ZOEKSRECHTER BI.T WIE DE ZAAK 
AANHANGIG IS. - VERWI.TZING NAAR 

DE ONDERZOEKSRECHTER VAN EEN 
ANDERE RECHTBANK VAN EERSTE AAN · 

LEG. 

vVannee1· het H of van cassatie ~aststelt dat 
het jeit dat in het ve1·zoelcsclixijt van de 
pTocu1·eu1· des Konings wonlt aange
voe?·d, nl. het bestaan van nauwe banden 
tttssen alle magistTaten van de 1'echtbank 
van eeTste aanleg waa1·van de onde1·
zoelcs1·echte1' ve1·zocht w01·dt een ondeTZoek 
.in te stellen ten laste van de zoon van een 
van hen, een voldoende g1·ond is ·tot 
gewettigde ve1·denlcing van de onde~·
zoelcs1·echte1· bij wie de zaalc aanhang'bg 
is, venvijst het de zaalc naa1· de onde1·
zoelcs1·echte1· van een andeTe 1·echtbank 
van ee1·ste aanleg die hieTvan veTslag 
zal doen aan de madlcame1· van die 1'echt
banlc (2). (Artt. 542, 544 en 545 Sv.) 

(PROCUREUR DES KONINGS TE VERVIERS, 

IN ZAKE G ... , B ... , G ... EN G ... ) 

Met de notitie overeenstemmend arrest. 

(2) Cass., 18 juni 1973 (.A?'l'. cass., 1973, 
blz. ).023). 

' 
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17 juni 1974. - ze kamer. - VooT
zitte1' en Ve1·slaggeve1', Baron Richard, 
raadsheer waarnemend voorzitter. 
Gelijlchticlencle conchtsie, de H. Velu, 
advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 17 juni 197 4. 

(DRIE ARRESTEN.) 

1° GEMEENTEVERORDENING. 
VERORDENING WAARBIJ DE AANWEZIG

HEID VAN SPEELAPPARATEN VAN EEN 
BEPAALD TYPE OP ZEKERE PLAATSEN 

VERBODEN WORDT. - VERORDENING 
DIE BINNEN DE GRENZEN BLIJFT VAN 

DE POLITIEBEVOEGDHEDEN VAN DE 

GEMEENTERAAD, ZELFS INDIEN ZIJ, 
BUlTEN DE OPENBARE VEILIGREID EN 
RUST, DE OPENBARE ZEDELIJKREID EN 

DE GEZINSVREDE WIL BESCHERJVIEN. 

zo SPELEN EN WEDDENSCHAPPEN. 
- GEJVIEENTEVERORDENING: WAARBIJ 

DE AANWEZIGREID VAN SPEELAPPA
RATEN VAN EEN BEPAALD TYPE VER

BODEN WORDT OP DE VOOR RET PU
BLIEK TOEGANKELIJKE PLAATSEN EN OP 

DE PLAATSEN WELKE ONDER BEPAALDE 

VOORW>I.ARDEN TOEGANKELIJK ZIJN. 
VERORDENING DIE BINNEN DE POLITIE
BEVOEGDREDEN VAN DE GEJ\1EENTE

RAAD BLIJFT, ZELFS INDIEN ZIJ, BUITEN 

DE OPENBARE VEILIGREID EN RUST, DE 
OPENBARE ZEDELIJKREID EN DE GE

ZINSVREDE WIL BESCHERMEN. 

3° RECHTERLIJKE MACHT.- VER

voLGING vVEGENS OVERTREDING VAN 
EEN GEMEENTEVERORDENING. - BE

VOEGDREID VAN DE HOVEN EN RECHT
BANKEN OM NA TE GAAN OF DEZE 

VERORDENING DOOR 111ACHTSAFWEN

DING IS AANGETAST. 

4° RECHTERLIJKE MACHT. - GE
PASTREID VAN EEN GEMEENTEVEROR

DENING. - GEEN TOEZICHT VAN DE 
\ 

RECHTERLIJKE MACHT. 

5° RECHTERLIJKE :MACHT.- RECH

TER DIE DE TOEPASSING WEIGERT VAN 
EEN . GEMEENTEVERORDENING WAAR

BIJ DE AANWEZIGREID VAN SPEEL
APPARATEN VAN EEN BEPAALD TYPE 

OP ZEKERE PLAATSEN VERBODEN 
WORDT. - WEIGERING HIEROP GE

GROND DAT DE GEMEENTEOVERHEID DE 

BEDOELING REEFT GEHAD DE OPEN

BARE ZEDELIJKREID EN DE GEZINS
VREDE EN NIET DE OPENBARE ORDE TE 

BESCHERl\1EN. - BEDOELING HIERUIT 
AFGELEID DAT DE CONCLUSIES VAN RET 

OPENBAAR JVIINISTERIE W AARIN EEN 
SAJVIENVATTING WORDT GEGEVEN VAN 

DE DOSSIERS OVER WANORDELIJK
REDEN TEN GEVOLGE VAN DE APPARA

TEN, BEWIJZEN DAT DEZE DE ORDE NIET 
VERSTOREN. - ToEZICHT OP DE GE

PASTREID VAN DE VERORDENING. -

MACHTSOVERSCHRIJDING VAN DE RECH
TER. 

5o GEMEENTEVERORDENING. 

RECHTER DIE DE TOEPASSING WEIGERT 
VAN EEN VERORDEN ING WAARBIJ DE 

AANWEZIGHEID VAN SPEELAPPARATEN 
VAN EEN BEPAALD TYPE OP ZEKERE 

PLAATSEN VERBODEN WORDT. - WEI
GERING HIEROP GEGROND DAT DE 

GEMEENTEOVERHEID DE BEDOELING 
REEFT GEHAD DE OPENBARE ZEDELIJK

REID EN DE GEZINSVREDE EN NIET DE 
OPENBARE ORDE TE BESCRERJ\1EN. -

BEDOELING HIERUIT AFGELEID DAT 
DE CONCLUSIES VAN RET OPENBAAR 

JVIINISTERIE WAARIN EEN SAJ\1ENVAT

TING WORDT GEGEVEN VAN DE DOSSIERS 
OVER WANORDELIJKHEDEN TEN GEVOL

GE VAN DE APPARATEN, BEWIJZEN DAT 
DEZE DE ORDE NIET VERSTOREN. -

TOEZICHT OP DE GEPASTREID VAN DE 
VERORDENING. - MACHTSOVERSCHRIJ

DING VAN DE RECHTER. 

7° SPELEN EN WEDDENSCHAPPEN. 
RECHTER DIE DE TOEPASSING 

WEIGERT VAN EEN GEJVIEENTEVEROR

DENING WAARBIJ DE AANWEZIGHEID 
VAN SPEELAPPARATEN VAN EEN BE

p AALD TYPE OP ZEKERE PLAATSEN 

VERBODEN WORDT. WEIGERING 
HIEROP GEGROND DAT DE GEMEENTE

OVERHEID DE BEDOELING REEFT GEITAD 
DE OPENBARE ZEDELIJKHEID EN DE 
GEZINSVREDE EN NIET DE OPENBARE 

ORDE TE BESOHERJVIEN. - BEDOELING 
HIERUIT AFGELEID DAT DE CONCLUSIES 

VAN HET OPENBAAR l\1INISTERIE WAAR
IN EEN SAJVIENV ATTING WORDT GEGEVEN 

VAN DE DOSSIERS OVER WANORDE
LIJKHEDEN TEN GEVOLGE VAN DE 

APPARATEN, BEWIJZEN DAT DEZE DE 
ORDE NIET VERSTOREN. - TOEZICHT OP 

DE GEPASTREID VAN DE VERORDENING. 

- MACHTSOVERSCHRIJDING VAN DE 
RECHTER. 

go GEMEENTEVERORDENING. 

VERORDENING WAARBIJ DE AANWEZIG· 
HEID VAN SPEELAPP ARATEN VAN EEN 

BEPAALD TYPE OP ZEKERE PLAATSEN 
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VERBODEN WORDT. - VERORDENING 
DIE BINNEN DE · GRENZEN BLIJFT VAN 
DE POLITIEBEVOEGDHEDEN VAN DE 
GEMEENTERAAD, ZELFS INDIEN ZIJ, 
BUITEN DE OPENBARE VEILIGREID EN 
RUST, DE OPENBARE ZEDELIJKREID 
WIL BESCRERMEN. 

go SPELEN EN WEDDENSCHAPPEN. 
- GEi\'[EENTEVERORDENING WAARBIJ 
DE AANWEZIGREID VAN SPEELAPPA· 
RATEN VAN EEN BEPAALD TYPE VER
BODEN WORDT OP DE VOOR RET PU
BLIEK TOEGANKELIJKE PLAATSEN EN OP 
DE PLAATSEN WELKE ONDER BEPAALDE 
VOORWAARDEN TOEGANKELIJK ZIJN.
VERORDENING DIE BINNEN DE POLITIE 
BEVOEGDREDEN VAN DE GEMEENTE
RAAD BLIJFT, ZELFS INDIEN ZIJ, BUITEN 
DE OPENBARE VEILIGREID EN RUST, DE 
OPENBARE ZEDELIJKHEID WIL BE 
SCRER!VIEN. 

10o RECHTERLIJKE MACHT. 

RECHTER DIE DE TOEPASSING 'YEIGERT 
VAN EEN GEMEENTEVERORDENING 
WAARBIJ DE AANWEZIGREID VAN SPEEL
APP ARATEN VAN EEN BEP AALD TYPE 
OP ZEKERE PLAATSEN VERBODEN 
WORDT. - "\'VEIGERING RIEROP . GE

GROND DAT DE GEl\iEENTEOVERREID DE 
BEDOELING REEFT GERAD DE OPEN
BARE ZEDELIJKREID EN NIET DE OPEN
BARE ORDE TE BESCRERi\iEN. - BE
DOELING RIERUIT AFGELEID DAT DE 
CONCLUSIES DIE DOOR RET OPENBAAR 
1\HNISTERIE IN GELIJKAARDIGE ZAKEN 
ZIJN GENOMEN EN WAARIN EEN SAMEN
VATTING WORDT GEGEVEN VAN DE 
DOSSIERS OVER WANORDELIJKREDEN 
TEN GEVOLGE VAN DE APPARATEN, BE
WIJZEN DAT DEZE DE ORDE NIET 
VERSTOREN EN RIERUIT DAT DIE 
CONCLUSIES IN OPENBARE TERECRT
ZITTING WERDEN UITEENGEZET, RET 
VOORWERP WAREN VAN DEBATTEN EN 
GEVOLGD WERDEN DOOR GEMOTIVEER
DE VONNISSEN DIE TER KENNIS VAN 
RET PUBLIEK WERDEN GEBRACRT. -
TOEZICRT OP DE GEPASTREID VAN DE 
VERORDENING. - MACRTSOVERSCRRIJ
DING VAN DE RECRTER. 

11° GEMEENTEVERORDENING. 
RECHTER DIE DE TOEPASSING WEIGERT 
VAN EEN VERORDENING WAARBIJ DE 
AANWEZIGREID VAN SPEELAPPARATEN 
VAN EEN BEPAALD TYPE OP ZEKERE 
PLAATSEN VERBODEN WORDT. - WEI
GERING RIEROP GEGROND DAT DE 
GEMEENTEOVERREID DE BEDOELING 
RljJEFT GERAD DE OPENBARE ZEDELIJK
REID EN NIET DE OPENBARE ORDE TE 
BESCHERMEN. - BEDOELING RIERUIT 

AFGELEID DAT DE CONCLUSIES DIE 
DOOR RET OPENBAAR MINISTERIE IN 
GELIJKAARDIGE ZAKEN ZIJN GENOi\iEN 
EN WAARIN EEN SAMENVATTING WORDT 
GEGEVEN VAN DE DOSSIERS OVER WAN
ORDELIJKREDEN TEN GEVOLGE VAN DE 
APPARATEN, BEWIJZEN DAT DEZE DE 
ORDE NIET VERSTOREN EN RIERUIT 
DAT DIE CONCLUSIES IN OPENBARE 
TERECRTZITTING WERDEN UITEENGE
ZET, RET VOORWERP WAREN VAN 
DEBATTEN EN GEVOLGD >VERDEN DOOR 
GEMOTIVEERDE VONNISSEN DIE TER 
KENNIS VAN RET PUBLIEK WERDEN 
GEBRACRT. - TOEZICRT OP DE GEPAST
REID VAN DE VERORDENING. 
]\!J:ACRTSOVERSCHRIJDING VAN DE RECR
TER. 

12° SPELEN EN WEDDENSCHAP
P EN.- RECRTER DIE DE TOEPASSING 
WEIGERT VAN EEN GEMEENTEVEROR
DENING WAARBIJ DE AANWEZIGREID 
VAN SPEELAPPARATEN VAN EEN BE
PAALD TYPE OP ZEKERE PLAATSEN 
VERBODEN WORDT. WEIGERING 
R!EROP GEGROND DAT DE GEMEENTE
OVERREID DE BEDOELING REEFT GE 
RAD DE OPENBARE ZEDELIJKREID EN 
NIET DE OPENBARE ORDE TE BESCRER
MEN. - BEDOELING RIERUIT AFGELEID 
DAT DE CONCLUSIES DIE DOOR RET 

. OPENBAA;R JIHNISTERIE IN GELIJKAAR
DIGE ZAKEN ZIJN GENOMEN EN WAARIN 
EEN SAJ\iENVATTING WORDT GEGEVEN 
VAN DE DOSSIERS OVER WANORDELIJK
REDEN TEN GEVOLGE VAN DE APPA
RATEN, BEWIJZEN DAT DEZE DE 
ORDE NIET VERSTOREN EN RIERUIT 
DAT DIE CONCLUSIES IN OPENBARE 
TERECRTZITTING WERDEN UITEENGE
ZET, RET VOORWERP WAREN VAN 
DEBATTEN EN GEVOLGD WERDEN DOOR 
GEl\iOTIVEERDE VONNISSEN DIE TER 
KENNIS VAN RET PUBLIEK WERDEN 
GEBRACRT. - TOEZICRT OP DE GE
PASTREID VAN DE VERORDENING. -
MACRT SOVERSCHRIJDING VAN DE RECR
TER. 

13° MISDRIJF. - RECRTVAARDIGINGS
GROND.- DWALING. - GOEDE TROUW. 
- GEEN RECRTVAARDIGINGSGROND. 

14° GEMEENTEVERORDENING. 
WET VAN 24 OCTOBER 1902 OP RET 
SPEL. - HEEFT NOCR OPREFFING NOCR 
BEPERKING TOT GEVOLG VAN DE BE
VOEGDREID DER GEl\iEENTEOVERREID 
OM TER ZAKE POLITIEVERORDENINGEN 
TE NEMEN. 

15° SPELEN EN WEDDENSCHAP-
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PEN. - VVET VAN 24 OKTOBER 1902 
OP RET SPEL. - HEEFT NOCH OPHEF
FING NOCH BEPERKING TOT GEVOLG 
VAN DE BEVOEGDHEID DER GE~mENTE
OVERHEID OM TER ZAKE POLITIEVER
ORDENINGEN TE NEMEN. 

1 o en 2o Binnen de g1·enzen van de politie
bevoegdheden van de gemeentemad, ~e~js 
indien zij, buiten de O]Jenba1·e .v.e~hq
heicl en 1'Ust, de openba1·e zedehJlcheul 
en de gezinsv1·ede wil besche1'11~en , 
blijft de gemeentevm·onlening waa1'
bij de aanwezigheicl van speelaJJpamten 
van een bepaalcl type veTboden wonlt 
op de voo1· het pttblielc toeganlcelijlce 
]Jlaatsen alsmede op de ]Jlaatsen wellce 
onde1· bepaalde voo?'tvaanlen toeganlce
lijlc zijn, op g1·ond dat het voo1·lcomen 
van tal?·ijlce apJJamten van dat type, 
waanloo1· op een ongezonde wijze speel
ztwht wonlt opgewelct, aangelclaagd wonlt 
doo1' ve1·schillende lc?·ingen die zich 
belcomme1·en om de beschenning van de 
openba?"e onle en zedelijlcheid en een 
]Jlaag is wam·doo1· de open_ba1·e ntst en 
veiligheid alsmede de gez~nsm·ecle lean 
wo?"den ve7·stoo1·d (1). (Eerste zaak.) 

3o De hoven en ?'echtbanlcen, wam·bij een 
ve1·volging wegens een ove1·t1·edino,· v~n 
een gemeenteve7'07'dening aanhang~g ~s. 
zijn bevoegd om aan cle hdncl van de 
context van de ve7'07'clening of van andeTe. 
1·egelmatig ove1·gelegde gegevens, na te 
gaan of deze ve1·onlening doo1· machts
afwending is aangetast (2). · (Art. 107 
Grondwet.) (!Inpliciete oplossing.) (De 
drie zaken.) 

4o Het staat niet aan cle ?'echtm·lijlce macht 
cle gepastheid van een gemeenteve7'01'de
ning te beooTdelen (3) . (De drie zaken.) 

.so, 6o en 7o De 1'echte1· bepm·lct zich niet 
tot het toezicht OJJ de ove1·eenstemming 
met de wet van een gemeentevm·o1·clening 
waa1·bij de aanwezigheicl van SJJeel
appamten van een bepaald type op 
zelce1·e plaatsen ve1·boden wonlt, doch 
beom·deelt of zij ge1·aclen is en ove1·
sclwijdt dtts zijn bevoegdheid wan 
nem· hij de toepassing van een dm·gelijlce 
ve1'o1·dening weige1·t cloo1· e7'0JJ te wijzen 
dat de gemeenteove1·heid, hoewel z~i zich 
bm·oept op de openba1·e 7'ttst en veiligheid, 
in we7·lcelijlcheid slechts de openba1·e 
zedelijlcheid en de gezinsv1'ede heeft willen 
besche1·men, en deze bedoeling hie1·ttit 
af te leiden dat de conclusies van het 
openbaa1· ministeTie wam·in een samen
vatting wm·dt gegeven van de dossieTs 

ove1· wano?"delijkheclen ten gevolge van 
die aJJpa?·aten, bewijzen dat deze de 
o1·de niet ve1·sto1'en (4). (Eerste zaak.) 

go en go Binnen de g1·enzen van de politie
bevoegclheclen van de gemeente1·aad, zelfs 
inclien zij, bttiten de openbm·e veilig
heicl en 7'ttst, de O]Jenba1·e zedelijlcheid 
wil beschennen, blijft de gemeenteve7·
m·dening wam·bij de aanwezigheid van 
speelappm·aten van een bepaald type 
ve1·boden wo1·dt op de voo1· het ]ntblielc 
toeganlcelijlce plaatsen alsmede op de 
plaatsen wellce ondm· bepaalde voo7·waa7'
den toegankelijlc zijn, OJJ g1·ond dat het 
stijgencl aantal aJJJJamten van dat type, 
waanloo1· op een ongezonde wijze SJJeel
zucht wonlt opgewelct, aangelclaagd wo1·dt 
doo1' ve1·schillende lc?·ingen die zich 
belcomme1·en om de beschenning van de 
openba1·e zeclelijlcheicl en een sociale 
plaag is cl·ie wanonlelijlcheden lean 
teweegb1·engen waanloo1· de openba1·e 1'ttst 
en veiligheicl wm·den ve7·stoo1·d (5). 
(Tweede en derde zaak.) 

roo, n o en 12o De 1'echte1· bepe1·lct zich niet 
tot het toezicht op de ove1·eenstemming 
met de wet van een gemeenteve7'01'dening 
wam·bij cle aanwezigheid van speel
appamten van een bepaald type op 
zelce1·e plaatsen vm·boden wo1·dt, doch 
beoo1·deelt of zij geTaden is en ove7' 
sch1'ijdt cltts zijn bevoegdheid wan
nee?' hij de toepassing van een deTgelijlce 
ve7'01'dening weige1·t doo1· e1·op te wijzen 
clat de gemeenteove1·heid, hoewel zij zich 
be1'0ept op de openbm·e 1·ust en veiligheicl, 
in we?·lcelijlcheicl de openba?"e zedelijlcheid 
heejt willen besche1"1nen, en deze bedoe
ling hientit af te leiden dat de conclttsies 
die doo1· het OJJenbaa?' rniniste1·ie in 
gelijlcaanlige zalcen zijn genomen en 
waa1·in een samenvatting wonlt gegeven 
van cle clossim·s ove1· wano1·delijlcheden 
ten gevolge van clie aJJJJa1'aten, bewijzen 
dat cleze de m·de niet ve1·sto1·en en 
hientit dat die conclttsies in OJJenbm·e 
te1·echtzitting wenlen ttiteengezet, het 
voo7'We7'p wm·en van debatten en gevolgd 
wenlen doo1· gemotivee1·de vonnissen die 
te1· kennis van het Jntbliek wm·den 
gebmcht (6). (Tweede zaak.) 

13° Dwaling is slechts dan een 7'echtvam·
cligingsg7·ond als zij onove1·lcomelijlc is, 
wat doo1· de goecle t?'Ottw van de dade1· 

(1) (4) (5) en (6) Raadpl. cass., 4 maart 1974, 
sup1·a, biz. 726 . 

(2) en (3) Cass., 4 maart 1974, attp1·a, biz. 726. 
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van het misd1·ijj alleen niet lean wo1·den 
bewezen (1). (Tweede zaak.) 

J 4° en 15o De wet van 24 olctobe1· 1902 op 
het spel, aangevuld bij die van 19 ap1·il 
1963, heeft noch ophetfing noch beJJm·lcing 
tot gevolg van de bevoegdheid de1' gemeen
teove1'heid om te1· zake gemeenteve1'01'de 
ningen te nemen (2). (Derde zaak.) 

E e1·ste zaak. 

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

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op h et bestreden 
vmmis, op 17 december 1973 in hoger 
beroep gewezen door de Correctionele 
Rechtbank te Luik; 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 97, 107 van d e 
Grondwet, 78 van d e gem eentewet, 50 van 
h et decreet van 14 decem ber 1789 en 
3 van titel XI van h et decreet van 
16-24 augustus 1790, 

doo1·dat h et vonnis d e verordening van 
de gemeente Seraing van 27 d ecember 
1972 waarbij de aa.nwezigheid van zekere 
speelapparaten in de tot het publiek 
toega.nkelijke plaatsen alsmede in d eze 
waar men toegang h eeft onder b epaalde 
voorwaarden, bij voorbeeld tegen beta
ling van een toegangsrecht of een aan
sluitingsgeld, wordt verboden, onwet
t elijk heeft verklaard en geweigerd heeft 
deze toe te passen op grond dat h et alge
m een bekend is dat d e gemeenteveror
dening wederrechtelijk d e openbare orde, 
rust en veiligheid h eeft aangevoerd en in 
werkelijkheid h eeft getracht de openbare 
zedelijkheid te beschermen ; immers « de 
conclnsies die door het openbaar minis
terie in verschillende gelijkaarclige zaken 

(1) Cass., 27 januar i en 12 m ei 1969 (A?'I', 
·Cass ., 1969, blz. 509 en 900). 

(2) B.IGAUX en TRoussE, Les cocles de p ol·ice, 
d. I, 1038, blz. 217 ; ll'l:Aus , « Co=entaire cle 
la loi sm· ie jeu "• Rev. cl?'. belge, d. IV, blz. 188-
189 en cle verwijzingen. 

D e wet van 24 oktober 1902, aangevulcl bij 
die van 19 april 1963, is gewijzigd bij cle wet 
van 22 november 1974. Artikel 3 van deze 
laatste wet bepaalt dat de provinciale en 
gemeentelijke besluiten, uitgevaardigd ener
czijds m et toepassing van het decreet van 
14 december'1789, betreffende de sam enstelling 

werden genomen en waarin een samen
vatting wordt gegeven van de gevallen 
van wanordelijkheden die door (de) 
speeltoestellen (die in de verordening 
werden bedoeld) werden v eroorzaakt, 
bewijzen d at d eze niet. d e materiele 
orde, m aar de zedelijke orde storen ; die 
conclusies in openbare t erechtzitting 
werden uiteengezet, het voorwerp waren 
van debatten en gevolgd werden door 
gemotiveerde vonnissen, die via d e p ers 
ter kennis van het publiek werden ge
bracht », 

te1'wijl, ee1·ste oncle1·deel, het vonnis 
aldus geen antwoord geeft op de conclusie 
waarin eiser aanvoerde dat de wettelijk
heid van d e gemeenteverordening naar 
recht en niet in feite moet worden n age 
gaan; 

tweed.e onde1·cleel, het weliswaar aan de 
rech t bank staat de wettelijkheid van een 
gemeentereglement nate gaan onder het 
drievoudige oogptmt van de bevoegdheid, 
van de inhoud en van de vorm, maar 
dat zij niet bevoegd is om te oordelen 
over de raadzaamheid of d e intrinsieke 
waarde van de gem eenteverordening : 

Betreffende de twee onderdelen samen : 

Overwegende d a t de bekritiseerde 
gemeenteverordening steunt op artikel 78 
van d e gemeentewet, waarbij aan de raad 
de b evoegdheid wordt toegekend met 
name de verordeningen van gemeente
politie te m aken, alsmede op h et decreet 
van 14 december 1789 en op artikel 3, 
3°, van titel XI van h et decreet van 
16-24 augustus 1790 waarbij aan de 
gemeenteoverheid de taak wordt opge
dragen op haar grondgebied d e orde in 
de openbare plaatsen te handhaven, door 
daartoe de meest geschikte maatregelen 
t e treffen; 

Overwegende dat het reglem ent werd 
vastgesteld om de r eden dat « door vel'
schillende milieus die bekommerd zijn 
om de vrijwaring van d e openbare zede-

van de gemeentebesturen, en van artikel 3 
van titel XI van het decreet van 16-24 augus
tus 1790, inzake de rechterlijke illl'ichting, 
voor wat de gemeenten b etreft, en anderzijds 
met toepassing van bet decreet van 22 decem
b er 1789 - januari 1790, betreffende de samen
stelling van de kiescolleges en van de admi
nistratieve vergaderingen, voor wat de pro
vincies betreft, ophouden van toepassing te 
zijn, wat betreft de uitbating en d e plaatsing 
van speelautomaten, bij h et in werking treden 
van deze wet op 24 ja nuari 1975. 
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lijkheid en orde, wordt gewezen op het 
gevaar van het groeiend aantal toes,tellen 
die door de mogelijkheid van overdreven 
inzetten of door het verwekken van 
hoop op grote winsten op .ongezonde 
wijze de speelzucht aanwakkeren" en 
« dat het openbaar bekencl is dat het 
groeiend aantal van die speelapparaten 
een ware plaag is, waardoor de openbare 
rust en veiligheid alsmede de gezinsrust 
worden verstoorcl ; dat h et geboclen en 
dringend is maatregelen te treffen om deze 
toestand te verhelpen " ; 

Overwegende dat, door de bekritiseerde 
verordening uit te vaarcligen op grond 
van deze redenen, de raad van de gemeen
te Seraing binnen de grenzen van zijn 
politiebevoegcll1eid is gebleven, zelfs in
dien hij buiten de openbare veiligheid 
en rust, de openbare zedelijld1eid heeft 
willen beschermen ; 

Overwegende dat enkel en aileen uit 
de overwegingen dat « de conclusies die 
door het openbaar mil1isterie in verschil
lende gelijkaardige zaken >verden geno
men en waarin een samenvatting wordt 
gegeven van de gevallen van wnnordelijk
heden die door deze speeltoestellen (de 
in de verordening bedoelde to estell en) 
werden veroorzaakt, bewijzen dat deze 
de materiele orde niet verstoren ,, en 
« dat die conclusies in openbare terecht
zitting werden uiteengezet, het voorwerp 
waren van debatten en gevolgd werden 
door gemotiveerde vonnissen, die via de 
pers ter kennis van het publiek werden 
gebracht ,, de correctionele rechtbank 
niet mocht afleiden dat de gemeente
overheid in werkelijkheid de openbare 
zedelijkheicl zou hebben willen bescher
lnen; 

Dat, door om clie reclen de toepassing 
van genoemde gemeenteverordening te 
hebben geweigerd, de correctionele recht
bank zich er niet toe heeft beperkt de 
overeenkomstigheid van die gemeente
verordening met de wet na te gaan, maar 
heeft geoordeeld over de raadzaamheid 
ervan, hetgeen niet tot de bevoegcll1eid 
van de rechter behoort ; 

Dat, clientengevolge, door aldus uit
spraak te doen, de correctionele r echt
bank haar bevoegcll1eden te bniten is 
gegaan en de in het middel verrnelde 
grondwettelijke en wettelijke bepalingen 
h eeft geschonden ; 

Om clie redenen, vernietigt het bestre
den vonnis ; beveelt dat van clit arrest 
melding zal worden gemaakt op de kant 
van de vernietigde beslissing ; veroordeelt 
verweerster in de kosten ; verwijst de 

zaak naar · de Correctionele Rechtbank 
te Namen, zitting houdende in hoger 
beroep. 

17 juni 1974. - ze kamer. - Voo1·
zitte1·, Baron Richard, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, de 
H. Trousse. - Gelijlcluiclencle conchtsie, 
de H. Velu, advocaat-generaal. 

Op dezelfde dag zijn dertien arresten 
in dezelfde zin gewezen op de voorziening 
in cassatie van de procureur des Konings 
te Luik tegen vonnissen van 2 en van 
5 november 1973, van 17 december 1973, 
van II februari 1974 en van 14 maart 
1974 van de Correctionele Rechtbank te 
Luik, in hoger beroep rechtdoencle. 

Tweecle zaalc . 

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

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vmmis, op I 7 december 197 3 in hoger 
beroep gewezen door de Correctionele 
Rechtbank te Luik; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 97, 107 van de 
Grondwet, 78 van de gemeentewet, 
50 van het decreet van 14 december 1789 
en 3 van titel XI van het decreet van 
16-24 augustus 1790? 

cloo1'Clat het vonnis de verordening van 
de gemeente Grivegnee van 30 januari 
1973 waarbij de aanwezigheid van zekere 
speelapparaten in de tot· het publiek 
toegankelijke plaatsen alsmede in deze 
waar mer. toegang heeft onder bepaalde 
voorwaarden, bij voorbeeld tegen beta
ling van een toegangsrecht of een aan
sluitingsgeld, wordt verboclen, onwet
telijk heeft verklaard en geweigerd heeft 
deze toe te passen op grond dat het 
algemeen bekend is dat de gemeente
verordening wederrechtelijk de openbare· 
orde, rust en veiligheid heeft in aan
merking genomen en in werkelijkheid 
heeft getracht de openbare zedelijkheid 
te beschermen ; immers « de conclusies· 
die door het openbaar ministerie in ver
schillende gelijkaardige zaken werden 
genomen en waarin een samenvatting 
wordt gegeven van de gevallen van wan-
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<>rdelijkheden die door (de) speeltoestel
len (die in d e v erordening w erden be
<l.oeld) werden veroo:rzaakt, bewijzen 
d at deze niet d e m at eriele orde, m aar de 
zedelijke orde storen, die conclusies in 
openbare t erechtzitting werden uiteenge
zet, het voorwerp waren van deb atten 
en gevolgd w erden door gemotiveerde 
vonnissen, die via de pers t er k ennis 
van het publiek werden gebracht », 

te1·wijl , ee1·ste onde?'deel, het v onnis aldus 
geen antwoord geeft op d e conclusie 
waarin eiser aanvoerde dat d e wettelijk
h eid van d e gem eenteverordening naar 
recht en niet in feite moet worden nage 
gaan; 

tweede onde1·deel, h et weliswaar aan d e 
rechtbank st aat de wettelijkheid van een 
gem eentereglem ent n a t e gaan onder h et 
dr ievoudige oogpunt van de bevoegdheid, 
v an de inhoud en van de vorm, maar dat 
zij niet bevoegd is om te oordelen over 
d e ra adzaamheid of de intrinsieke waarde 
van d e gem eenteverordening : 

Betreffende d e twee onderdelen sam en : 

Overwegende dat de b ekritiseerde 
gem eenteverordening steunt op artikel 78 
v an d e gemeentewet, waarbij aan de 
raad de b ev oegdheid wordt toegek end 
m et n am e d e v erordeningen van gem een
t epolitie t e m ak en, alsmed e op h et decreet 
van 14 december 1789 en op artikel 3, 
3°, van titel XI van het d ecreet van 
16-24 augustus 1790 waarbij aan d e 
gem eenteoverheid d e taak wordt opge 
dragen op haar grondgebied de orde in 
d e op enbare plaatsen te h andhaven, door 
daartoe d e m eest geschikte m aatregelen 
t e treffen; 

Overwegende d at het reglem ent werd 
vast gesteld om de · r eden dat « door ver
schillende milieu's die bekommerd zijn 
om d e vrijwaring van de openbare zed e
lijkheid en orde, wordt gewezen op het 
gevaar van h et groeiend a antal toest ellen 
die door de mogelijkheid van overdreven 
inzetten of .door h et verwekken van hoop 
op grate winst en op ongezonde wijze d e 
speelzucht aanwakkeren '' en « dat het 
openbaar b ekend is da t het groeiend aan
t al v an die sp eelapparaten een ware 
m aatschappelijke plaag is, waardoor d e 
openbare rust en veiligheid alsmede d e 
gezinsrust wordt verstoord ; d at h et 
geboden en dringend is m aatregelen t e 
t r effen om d eze toestand t e v erhelpen ''; 

Overwegende d at, door d e b ekritiseerde 
v erordening uit t e vaardigen op grond 
van deze r eden en, de . raad van de 
gem eente Grivegnee binnen d e grenzen 

van zijn politiebevoegdheid is gebleven, 
zelfs indien hij buiten d e openbare veilig 
heid en rust d e openbare zedelijld1eid 
h eeft willen b eschermen ; 

Overwegende dat enkel en aileen uit d e 
overwegingen dat « de conclusies die door 
h et openbaar minist erie in verschillende 
gelijkaardige zak en werden genomen en 
waarin een sam envatting wordt gegeven 
v an d e gevallen van wanordelijkheden 
die door d eze speelt oestellen (de in de 
verordening bedoelde toestellen) werden 
veroorzaakt, b ewijzen d at deze de m at e 
riele orde niet v erstoren », en « d at die 
con clusies in openbare t erech tzit ting 
werden uiteengezet , het voorwerp waren 
van deb atten en gevolgd werden door 
gemotiveerde vonnissen , die v ia de pers 
ter kennis van h et publiek werden ge
bracht », de correctionele rechtbank niet 
mocht afleiden d at de gemeenteoverheid 
in werkelijld1eid de openbare zedelijld1eid 
zou hebben willen b eschermen ; 

D at, door om die reden de t oep assing 
van gen oemde gem eenteverorden ing t e 
h ebben geweigerd, de correctionele recht
b ank zich er niet t oe h eeft bep erkt de 
overeenkomst van die gemeenteverorde
ning met de wet mi t e gaan, m aar heeft 
geoordeeld over d e raadzaamheid ervan, 
h etgeen niet t ot d e bevoegdheid van de 
rechter b ehoort ; 

D at, dien ten gevolge, door aldus uit
spraak t e doen, de correctionele recht
bank haar bev oegdheclen t e buiten is 
gegaan en d e in h et middel v ermelde 
grondwettelijke en wettelijke bep alingen 
h eeft geschonden ; 

Over het middel ambtsh alve afgeleid 
uit de schending v an art ikel 7l van h et · 
Strafwetboek, 

doo?'dat h et bestred en vonnis m et over
n aming van d e red en en v an d e eerste 
rechter beslist d at, zelfs indien m en aan
n eemt dat het gem eentereglem ent als wet
t elijk werd b eschouwd , d e eerste rechter 
v erweerder heef t vrijgesproken m et een 
juist e toep assing v an de wet ; dat uit de 
feitelijke gegevens, die hij aanhaalt, 
blijkt da t het speeltoestel in verweerders 
cafe verder werd geexploiteerd t enge 
volge van verkeerde inlichtingen , 

te1·wijl de rechter d oor die redengeving 
niet v aststelt cla t de dwaling waarin 
verweerder t en gevolge v an die verkeerde 
inlichtingen is v ervallen, onoverkomelijk 
was : 

Overwegende d at , om t e b eslissen dat 
v erweerder h et speeltoest el in zijn cafe 
heeft gehandhaafd t engevolge v an ver-

l 
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keerde inlichtingen, het v01mis onder 
verwijzing naar het beroepen vonnis erop 
wijst dat « de genoemcle Baum, verhuur
der van het toes tel, beweert dat hij de 
cafehouders, bij wie speeltoestellen wer
den geplaatst, had verzocht deze van het 
elektrische net los te maken zodat zij 
nog niet zouden worden gebruikt ; dat 
voornoemde Baum hieraan toevoegt dat 
hij te goeder trouw sprak, toen hij derge
lijke onderrichtingen aan de cafehouders 
gaf tengevolge van een informatie ver
schenen in een plaatselijk dagblad, vol
gens wellm de Regering de gemeentelijke 
beslissingen, waarbij de aanwezigheid 
en de exploitatie van dat soort toestellen 
werd verboden, h ad teniet gedaan » ; 

Dat uit die vaststellingen niet blijkt 
dat verweerder het slachtoffer van een 
onoverkomelijke dwaling is geweest ; 
dat een dwaling als rechtsvaardigings
grond kan worden in aarnnerking geno
men, alleen wanneer zij onoverkomelijk 
~; . 

Dat het v01mis de in het middel ver
melde wetsbepaling heeft geschonden 
en zijn beslissing niet wettelijk heeft 
gerechtvaardigd; 

Om clie redenen, vernietigt het bestre
den vonnis ; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de kant 
van d~ vernietigde beslissing ; veroordeelt 
verweerder in de kosten; verwijst de 
zaak naar de Correctionele Rechtbank te 
Namen, zitting houdende in boger beroep. 

17 juni 1974. - 2e kamer. - Voor
zittm·, Baron Richard, raadsheer waar
.nemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, de 
H. Trousse. - Gelijkl1ticlende conclusie, 
de H. Velu, advocaat-generaal. 

De1·de zaak. 

(PROCUREUR DES KONINGS TE HOE!, 
T. DEJARDIN, WARZEE, PERSONEN
VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AAN
SPRAKELIJKHEID « GUSTAVE MAILLARD » 
EN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « FRE
MONT».) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 12 oktober 1973 in hoger 

beroep gewezen door de Correctionele· 
Rechtbank te Hoei ; 

Over het middel afgeleid uit de scherr
cling van de artikelen 107, 108 van de 
Grondwet, 78 van de gemeentewet, 50 van 
het decreet van 14 december 1789 en 3, 
3°, van titel XI van het decreet van 
16-24 augustus 1790 en van de veror
dening van 11 december 1972 vart de 
stad Hoei, 

dooTdat h et bestreden vonnis met beves
tiging van het beroepen vonnis de ver
weerders Dejardin en vVarzee van de 
vervolging zonder kosten heeft ont
slagen en d e verweerster de personen
vennootschap met beperkte aansprake
lijkheid Gustave Maillard en de naamloze 
vennootschap Fremont buiten zaak heeft 
gesteld, op grond dat voornoemde ge
meenteverordening; op grond waarvan 
de verweerders vervolgd werden of als 
civielrechtelijk aansprakelijke partij ge
dagvaard werden, onwettelijk was, om 
te zijn uitgevaardigd met betrekking tot 
aangelegenheden die geheel geregeld zijn 
door de wet van 24 oktober 1902, aange
vuld bij de wet van 19 april 1963, en om, 
n aar wat blijkt, morele en sociale waarden 
te hebben willen beschermen, en zonder 
dat uit de aanhef van de verordening of 
nit de algen1ene beke.ndheid de over
tuiging kan worden afgeleid dat de open
bare orde in haar materiele betekenis zou 
zijn gestoord of dreigde te worden ge
stoord, 

tenvijl, ee1·ste ondenleel, indien juist is. 
dat de wetgever in de wetten van 24 ok
tober 1902 en 19 april 1963 de regelen 
heeft vastgelegd die toepasselijk zijn op 
de exploitatie van de kansspelen, hij 
geenszins de gemeenteoverheid het recht 
heeft ontnomen de aanwezigheid van 
speeltoestellen in openbare plaatsen te 
regelen, indien die aanwezigheid op hun 
grondgebied schadelijk zou zijn voor de 
openbare veiligheid en rust die zij wet
telijk en op gebiedende wijze tot taak 
hebben te verzekeren ; 

tweede ondenleel, het feit dat de gemeen
teverordening erop wijst dat het groeiend 
aant.al van de bedoelde speeltoestellen 
op ongezonde wijze de speelzucht aan
wakkert en reactie teweegbrengt in de 
luingen die bekommerd zijn om de 
vrijwaring van de openbare zedelijkheid, 
een louter feitelijke vaststelling is die 
verldaart waarom die toestellen, door hun 
aanwezigheid alleen, wanordelijld1eden 
scheppen die de openbare rust en veilig
heid schaden ; daarentegen uit de over
wegingen van de verordeningen blijkt 
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dat de raad erom bekommerd is geweest 
nauwgezet binnen de grenzen te blijven 
van haar wettelijke prerogatieven inzake 
openbare veiligheid en rust, door uit
druldmlijk te steunen op de artikelen 50 
van het decreet van. 14 december 1789 
en 3 van titel XI van het d ecreet van 
16-24 augustus 1790 : 

Betreffende h et eerste en h~t tweede 
onderdeel samen : 

Overwegende dat de b estreden gemeen
t everordenin.g uitgevaardigd werd op 
grond van artikel 78 van de gemeentewet, 
waarbij aan de raad de bevoegdheid 
wordt toegekend met name de verorde
ningen van gemeentepolitie te maken, 
alsmede van het d ecreet van 14 d ecember 
1789 en artikel 3, 3°, van titel XI van 
het decreet van 16-24 augustus 1790 
waarbij aan d e gemeenteoverheid d e 
taak wordt opgedragen op haar grond
gebied de orde in de openbare plaatsen 
te handhaven, door daa1·toe de meest 
geschikte maatregelen te treffen ; dat 
zij zich beroept op de ·wanordelijld1eden 
t eweeggebracht door het steeds groeiend 
aantal van. sommige speeltoestellen, waar
door de openbare veiligheid en rust wor
den gestoord, en betrekking heeft op een 
gemeentelijke bestuursaangelegenheid ; 

Overwegende dat de wet van 24 okto
b er 1902 op h et spel, aangevuld bij d e 
wet van 19 april 1963, niet ten gevolge 
heeft de b evoegdheid , tan de gem eente
overheid op te h effen of te beperken 
om aanvullende politieverordeningen in 
die aangelegenheden uit te vaardigen ; 

Overwegende dat h et bekritiseerde 
gemeentereglement werd vastgesteld om 
de reden dat " door verschillende milieus 
die bekommerd zijn om de vrijwaring 
van de openbare zedelijkheid, wordt 
gewezen op h et gevaar van het groeiend 
aantal toest ellen die op ongezonde wijze 
d e speelzucht aanwakkeren , door h et 
mogelijk maken van overdreven inzetten 
of door het verwekken van d e hoop op 
zeer grate winsten " en « da t het openbaar 
bekend is dat die verspreiding een ware 
m aatschappelijke p laag is, die reeds 
wanordelijkheden heeft teweeggebracht, 
waardoor d e openbare rust en veiligheid 
werd gestoord ; dat het geboden is maat
regelen te treffen, om d eze toestand te 
v erhelpen " ; 

Overwegende dat, door d e bekritiseerde 
verordening uit t e vaardigen op grand 
van deze reden en , de raad van de stad 
Hoei binnen de grenzen van zijn politie
bevoegdheid is gebleven, zelfs indian hij 
buiten de openbare veiligheid en rust de 

openbare zedelijkheid heeft willen be
schermen; 

Overwegende dat, door om de 'in het 
middel vermelde redenen d e toep assing 
van genoemde gem eenteverordening te 
hebben geweigerd, de correctionele recht
bank zich er niet toe heeft beperkt de 
overeenkomstigheid van die gemeente
verordening 1net d e wet na te gaan, maar 
de raadza!J,mheid ervan h eeft beoordeeld, 
h etgeen niet tot d e bevoegdheid van de 
rechter behoort ; 

Dat dientengevolge, door aldus uit
spraak te doen, de correctionele recht
bank haar b evoegdheden te buiten is 
gegaan en de in het middel vermelde
grondwettelijke en wettelijke bepalingen 
heeft geschonden ; 

Om die redenen, vernietigt h et b estre
den vonnis; beveelt dat van dit arrest. 
m elding zal worden gemaakt op de kant 
van de vernietigde beslissing ; veroordeelt 
de verweerders in de kosten ; verwijst 
de zaak naar de Correctionele Rechtbank 
t e N amen, zitting houdende in hager 
beroep. 

17 juni 1974. - 2° kamer. - Vom·
zittm·, Baron Richard, raadsheer waar
n emend voorzitter. - VeTslaggeve1·, d e· 
H . Trousse. - Gelijkluiclende conchtsie, 
de H . Velu, advocaat-generaal.- Pleite1· 
d e H . Fam·es. 

Op dezelfde dag zijn negentien arresten 
in dezelfde zin gewezen op d e voorziening 
in cassatie van de procureur des Konings 
te Hoei tegen vonnissen van 12 oktober 
1973 van d e Correctionele Rechtbank te 
Hoei, in hager b eroep rechtdoende. 

2e KAM.ER. - 18 juni 1974. 

VOORZIENING IN CASSATIE . 
TERll'llJN. - STRAFZAREN.- ARREST 
TOT VEROORDELING BIJ VERSTEK. -
VooRzrENING VAN DE BEKLAAGDE TIJ
DENS DE GEWONE VERZETTERMIJN. 
N IET-ONTVANKELIJKHEID. 

Niet ontvanlcelijk is de vooTziening dam· df5 
beklaagde tijdens de gewone ve1·zette1'1nijn 
ingesteld tegen een a1·Test waa1·bij hij 

r-· 
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bij ve1·stek wm·dt ve1·om·deeld (1) . (Arti
kel 413 Sv.) 

(S.A.MIJN.) 

.ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vmu~is, op 15 maart 1974 in hager beroep 
gewezen door de Correctionele Rechtbank 
te Kortrijk ; 

Overwegende dat het vom~is waarbij 
eiser op de strafvordering wordt veroor
deeld, bij verstek is gewezen ; 

Dat dit vonnis op ll april 1974 bij 
afwezigheid van eiser, betekend word 
door afgifte van het afschrift van het 
exploot op het politiecornmissariaat van 
zijn woonplaats ; 

Dat eiser op 17 april 1974 cassatie
beroep instelde, datum waarop de gewo
ne terrnijn van verzet nog niet verstreken 
was; 

Datdevoorziening niet ontvankelijk is; 

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

2e kamer. - 18 juni 1974. - Voo?·
zitte?', de H. Wauters, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1', de 
H . Chatel. - Gelijklttidende conclttsie, 
de H. Charles, advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 18 juni 197 4. 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. STR.A.FZAKEN. 
STR.A.FVORDERING. - VEROORDELING. 
- VERWEER VAN DE BEKLAAGDE 
ONBEANTWOORD GEBLEVEN. - NIET 
GEMOTIVEERDE BESLISSING. 

Niet gemotivee1·d is de beslissing die de 
beklaagde OJJ de st?'afvo?·de?·ing ve?'OO?'
deelt zonde?' te antwoonlen op een ?'egel
matig bij conclttsie voo?·gecl?·agen ve?'· 
wee?' (2) . (Art. 97 Grondwet.) 

(1) Cass., 11 maart 1974, sttp?'a, blz. 754. 
(2) Cass., 13 mei 1974, sttp?·a, blz. 1017. 

(HENDRYCKX.) 

.ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op ll oktober 1973 · in hager 
beroep gewezen door de Correctionele 
Rechtbank te Brugge ; 

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

Overwegende dat eiser vervolgd werd 
om, als weggebruili:er of bestuurder op de 
openbare weg, verscheidene inbreuken 
te hebben gepleegd op het koninklijk 
besluit van 31 december 1953 houdende 
regeling nopens de inschrijving van voer
tuigen met eigen beweegkracht, op het 
koninklijk besluit van 14 maart 1968 
houdende algemeen reglement op de 
politie van het wegverkeer en op het 
koninklijk besluit van 15 maart 1968 
houdende algemeen reglement op de 
technische eisen waaraan de motorvoer
tuigen en hem aanhangwagens moeten 
voldoen; 

Overwegende dat eiser in conclusie 
deed golden dat hij voertuigen geplaatst 
had op stroken grand die respectievelijk 
gelegen waren n evens zijn garage, tussen 
zijn garage en de openbare weg en tussen 
de openbare weg en, een gracht, en dat 
het niet bewezen was dat deze stroken 
grand deel uitmaakten van de openbare 
weg en niet private grand waren; dat hij 
op grand van deze beschou>vingen tot 
zijn vrijspraak concludeerde : 

Overwegende dat het vonnis zich ertoe 
beperkt de telastleggingen bewezen te 
verklaren zonder enig antwoord op · het 
omstandig verweer van eiser te verstrek
ken; 

Om die redenen, en zonder dater aan
leiding bestaat om de door eiser aange 
voerde rniddelen te onderzoeken welke 
tot geen vernietiging zonder verwijzing 
kum~en leiden, vernietigt het bestreden 
vonnis ; beveelt dat van clit arrest mel
ding zal worden gemaakt op de kant van 
de vernietigde beslissing ; laa t de kosten 
ten laste van de Staat ; verwijst de zaak 
naar de Correctionele Rechtbank te 
Kortrijk, zitting houdende in hager 
beroep. 

2e kamer. - 18 jcmi 1974. - Vom·
zitte?', de H. Wauters, r aadsheer waar
nemend voorzitter. - Ve?·slaggeve?·, de 
H. Chatel. - Gelijlcluidende conchtsie, 
de H. Charles, advocaat-generaal. 



r r--· 

1143-

2e KAMER. - 18 juni 1974. 

I 0 RECHTERLIJKE ORGANISATIE. 
- SAJVIENSTELLING VAN HET RECHTS· 
COLLEGE. - STRAFZAKEN. - ARTI
KEL 779 VAN HET GERECHTELIJK vVET
BOEK. - TOEPASSELIJK IN STRAF
ZAKEN. 

2° RECHTERLIJKE ORGANISATIE. 
- SAMENSTELLING VAN HET RECHTS· 
COLLEGE. - STRAFZAKEN. - RECH
TERS DIE NIET ALLEN AANWEZIG WAREN 
OP EEN TERECHTZITTING WAAROP DE 
ZAAK IS BEHANDELD.- NIETIG VONNIS. 

3° CASSATIE. - 0JVIVANG. - STRAF
ZAKEN. - NIET BEPERKTE VOORZIE
NING IN CASSATIE VAN DE BEKLAAGDE. 
- VERNIETIGING VAN. DE BESLISSING 
OP DE STRAFVORDERING.- VERNIETI
GING DIENTENGEVOLGE VAN DE EIND
BESLISSING OP DE TEGEN HEM INGE 
STELDE BURGERLIJKE RECHTSVORDE
RINGEN. 

I 0 A 1·tilcel 779 van het Ge1·echtelij 7c Wet
boelc is toepasselij 7c in stmjzalcen (I). 
(Art. 2 G.W.) 

2° Buiten het geval van m·tikel 779, tweede 
lid, van het Ge1·echtelijk Wetboek, is 
nietig het vonnis dat in st1·ajzaken is 
gewezen door 1'echte1'S van wie een niet 
aanwezig was op een van de te?·echt
zittingen wam·op de zaalc is behancleld (2). 
(Art. 779, lid I G .W.) 

3° De ven~ietiging, op de niet bepe1·lcte 
voorziening van de belclaagde, van de 
ve1·om·deling OJJ de st1·ajvonle1·ing brengt 
de ve1·nietiging mede van de eindbeslis
singen OJJ de tegen hem ingestelde bu1·ge1·
lijke ?·echtsvo1·de1·ingen, die het gevolg 
zijn van de ee1·ste (3). 

(MEYER, T. DE VOGELAERE 
EN LANDSBOND VAN NEUTRALE 

lliUTU ALITEITSVERBONDEN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op . 20 december I973 door h et 
Hof van. beroep te Gent gewezen; 

I. In zoverre de voorziening gericht is 

(1) en (2) Cass., 10 december 1973, sup1·a, 
biz. 408. 

(3) Cass., 4 en 10 juni 1974, sup1·a, biz. 1087 
en 1116. 

tegen de beslissing over de door het 
openbaar ministerie ingestelde vordering : 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van artikel 779 van het Gerechtelijk 
Wetboek, 

doonlat, nadat ter zittingen van de 
Correctionele Rechtbank te Gent van 
I febri.mri I973 en I5 maart I973, waar 
zetelden de r echters Brunin, De Schrijver 
en Van Isterdael, getuigen en deslnm
digen onder eed werden aanhoord, de 
laatste twee verweerders zich bm·gerlijke 
partij hadden gesteld, door deze burger
lijke partijen werd gepleit, door het 
openbaar ministerie werd gevorderd, en 
door de eisers werd geconcludeerd, nadat 
t er zitting van gezegde correctionele 
rechtbank van I9 april I973, waar zetel
den de rechters Brunin, Van Isterdael 
en Van Ryn, door de burgerlijke partij 
De Vogelaere werd geconcludeerd en door 
de eisers een tweede conclusie werd ge
nomen, en nadat t er zitting van gezegde 
correctionele rechtbank van I3 september 
I973, waar zetelden de rechters Brunin, 
De Schrijver en Van Isterdael , een vonnis 
werd geveld, dat nietig is, daar h et, met 
miskenning van het voorschrift van arti
kel 779 van het Gerechtelijk vVetboek, 
geveld werd door rechters waaronder een, 
namelijk de heer D e Schrijver, ter zitting 
van I9 april I973 niet aanwezig was, het 
arrest de eisers op strafrechtelijk en bur
gerlijk gebied veroordeelt na de moti
vering van de eerste rechter te hebben 
overgenomen en verwezen te h ebben naar 
de wetsbepalingen door de eerste rechter 
aangehaald, 

· tenvijl, zodoende, het bestreden arrest 
zich de nietigheid heeft toegeeigend 
waarrnede het beroepen vonnis van 
I3 september I973, krachtens artikel 779 
van het Gerechtelijk W etboek, behept 
was: 

Overwegende dat uit het proces
verbaal van de terechtzittingen van de 
correctionele rechtbank van I februari 
en 15 maart 1973 blijkt dat op voormelde 
terechtzittingen getuigen en deskundigen 
werden gehoord, de verweerders zich · 
burgerlijke partij stelden, door deze par
tijen werd gepleit, door h et openbaar 
ministerie werd gevorderd en door de 
eisers werd geconcludeerd ; dat de recht
bank alsdan was samengesteld uit de 
heer Brunin, voorzitter, d e heer De Schrij
ver en mevrouw Van Isterdael, rechters; 

Overwegende dat uit h et proces-ver
baal van de terechtzitting van 19 april 
1973 blijkt dat d e eisers en een burgerlijke 

}.--



- 1144 

partij op die terechtzitting conclusies en 
stukken hebben neergelegd en de recht
bank het debat voor gesloten heeft ver
klaard ; dat de rechtbank alsdan samen
.gesteld was uit de heer Brunin, voorzitter, 
mevrouw Van Isterdael en de heer Van 
Ryn, rechters; 

Overwegende dat uit het proces
verbaal van de terechtzitting van 13 sep
tember 1973, waarop het vonnis werd 
_gewezen, en uit dit vonnis blijkt dat de 
rechtbank alsdan was samengesteld zoals 
op 1 februari en 15 maart 1973; 

Overwegende da t, krach tens artikel 7 7 9, 
-eerste lid, van het Gerechtelijk Wet
hoek, vonnissen gewezen door rechters 
-die niet aile zittingen over de zaak heb
ben bijgewoond nietig zijn ; 

Overwegende dat op de terechtzitting 
van 19 april 1973 de zaak w erd behan
deld nu de eisers en een burgerlijke partij 
-door de voorzitter en de griffie geviseerde 
-conclusies hebben genomen en de r echt-
bank het debat voor gesloten heeft ver
klaard · 

Over'wegende dat, nu de rechters die 
11et vonnis hebben gewezen niet allen 
.aanwezig waren op de terechtzitting van 
19 april 1973, dit vonnis met nietigheid 
.aangetast was ; 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
in plaats van deze nietigheid te releveren, 
-de redenen van het vonnis bijtreedt en 
-overneemt, en zich aldus bedoelde nietig-
heid toeeigent; 

Dat het middel gegrond is ; 

II. In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de beslissing over de civiel
rechtelijke vorderingen : 

Overwegende dat de vernietiging van 
-de beslissing over de strafvordering de 
vernietiging medebrengt van de beslis
·sing over de civielrechtelijke vorderingen, 
welke laatste beslissing het gevolg is van 
-de eerste ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
·den arrest; beveelt clat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de kant 
van de · vernietigde beslissing; laat de 
kosten ten laste van de Staat ; verwijst 
de zaak naar het Hof van beroep te 
Brussel. 

,2e kamer. ~ 18 jtmi 1974. - Voo?'
zitte?', de H . Wauters, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, de 
H . Naulaerts.- Gelijlchtidende conclusie, 
-de H. Charles, advocaat-generaal. 
Pleite1·, de H. Bayart. 

,2e KAMER. - 18 juni 197 4. 

BESCHERMING VAN DE MAAT
SCHAPPIJ (WET TOT).- COMMIS
SIE TOT BESCHERMING VAN DE MAAT
SCHAPPIJ, INGESTELD BIJ DE WET TOT 
BESCHER!VIING VAN DE 1\iAATSCHAPPIJ, 
DIE BESLIST OVER DE INV!tiJHEIDSTEL
LING VAN EEN GEINTERNEERDE. -
SA!VIENSTELLING. - TEGENSTRIJDIG
HEID TUSSEN DE VASTSTELLINGEN VAN 
HET PROCES-VERBAAL VAN DE TERECHT
ZITTING EN DIE VAN DE BESLISSING.
NIETIGE BESLISSING. 

Nietig is de beslissing van de commissie 
tot besche1·ming van de maatschappij, 
ingesteld bij de wet tot bescheTming van 
de maatschapp~f, die ~titspmalc doet ove1· 
de invTijheidstelling van een geinte?'?We?·
de, wannem· wegens de tegenst1·ijdige 
vaststellingen van het ·pmces-ve1·baal 
van de teTechtzitting, ene1·zijds, en van 
het doo1· de sec?·etm·is van de commissie 
eensluidend ve1·lclaanl ajsch1·ijt van de 
beslissing, ande1·zijds, het Hoj in de 
onmogelijlcheid ve?·lcee?·t na te gaan of 
de commissie bij de bemadslaging en de 
1titspmalc van de beslissing ?'egelmatig 
was samengesteld (1). (Artt. 1.2, 16 en 
18 wet tot bescherming van de maat
schappij; art . 779 G. W .) 

(PEETERS.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 6 mei 1974 gewezen door 
de Commissie tot bescherming van de 
maatschappij bij de psychiatrische afde
ling van de gevangenis te Leuven ; 

I. In zoverre de voorziening gericht is 
tegen de beschikking waarbij het ver
zoek tot invrijheidstelling van eiser 
wordt afgewezen : 

Over het middel ambtshalve afgeleid 
uit de schending van de artikelen 12, 16, 
18 van de wet van 9 april 1930 tot be
scherming van de maatschappij tegen 
de abnormalen en de gewoontemisda
digers, v ervangen door de wet van 1 juli 
1964, en 779 van het Gerechtelijk Wet
hoek: 

(1) Raadpl. cass., 2 maart en 20 juli 1971 
(A1·r. cass., 1971, biz. 627 en 1128). 
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Overwegende dat luidens artikel 12 
van voorme1de wet de commissie tot 
bescherming van de maatschappij uit 
drie !eden bestaat : een werkend of een 
eremagistraat, die voorzitter is, een 
advocaat en een geneesheer ; 

Dat artikel 16 bepaalt dat aileen de 
drie !eden van de commissie en de secre
taris bij de beraadslaging aanwezig zijn ; 

Dat krachtens artikel 18, het bepaalde 
in artikel 16 van toepassing is wanneer 
de corrimissie uitspraak doet over de 
invrijheidstelling van de gemterneerde; 

Overwegende dat het proces-verbaal 
van de zitting van de commissie van 
6 mei 1974, waarop het verzoek tot in
vrijheidstelling van eiser werd onder
zocht, vaststelt dat · aanwezig zijn de · 
heren lVIeulemans, voorzitter, Decoster, 
geneesheer, en Mombaerts, advocaat ; 
dat de op dezelfde ·datum gewezen b eslis
sing vermeldt dat aanwezig zijn de heren 
Meulemans, voorzitter, '\iVinnen, plaats
vervangende voorzitter, Decoster, genees
heer, en Mombaerts, advocaat, en dat de 
drie !eden van de commissie, n a beraad
slaagd te hebben, het verzoek h ebben 
verworpen; 

Overwegende dat wegens deze tegen
strijdige vermeldingen, het Hof in de 
onmogelij kheid verkeert na te gaan of de 
commissie bij de beraadslaging en de 
uitspraak regelmatig was samengesteld; 

II. In zoverre e iser verklaard heeft 
zich in cassatie te :voorzien tegen de 
beschikking waarbij " hij geplaatst wordt 
in de bijzondere afdeling voor gei:n.ter
neerde abnormalen te Merksplas » : 

Overwegende dat de bestreden b eslis
sing geen beschikking inhoudt betreffende 
de plaatsing van eiser in of zijn overbren
ging n aar een bepaalde inrichting ; 

D at de voorziening in dit opzicht 
zonder vo01·werp is ; 

Om die redenen, vernietigt de bestreden 
beslissing in zoverre zij uitspraak doet 
over het verzoek tot invrijheidstelling 
van eiser ; verwerpt de voorziening voor 
het overige ; b eveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de kant 
van de vernietigde beslissing ; verwijst 
de zaak naar de Con=issie tot bescher
ming van de maatschappij bij de psy
chiatrische afdeling van d e gevangenis 
te L euven , anders samengesteld. 

18 juni 1974. - 2e kamer. - Voo1'
zitte1', de H. vVauters, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Ve1·slaggevm·, de 

H. Meeus. Gelijkluidende conclusie, 
de H. Charles, advocaat-generaal. 

2e KAMER . - 18 juni 1974. 

1° VOORZIENING IN CAS SA TIE. 
PERSONEN BEVOEGD Ol\i ZICH IN CAS
BATIE TE VOORZIEN OF TEGEN WIE EEN 
CASSATIEBEROEP KAN WORDEN INGE

STELD. - STRAFZAKEN. - BURGER
LIJKE RECHTSVORDERING. - VOOR
ZIENING VAN RET GE!VIEENSCHAPPELI.JK 
MOTORWAARBORGFONDS, VRIJWILLIG 
TUSSENGEKOl\'IEN PARTIJ, TEGEN DE 
BEKLAAGDE EN TEGEN DE VERZEKE 

RAAR VAN DIENS BURGERRECHTELI.JKE 
AANSPRAKELI.JKHEID, DIE EVENEENS 
VRI.JWILLIG IS TUSSENGEKOl\ffiN. 

GEEN GEDING TUSSEN HEN OF VEROOR 
DELING TEN GUNSTE VAN LAATSTGE 
NOEMDE:J<f. NIET-ONTVANKELI.JK
HEID. 

2° VERZEKERINGEN.- VERPLICHTE 
AANSPRAKELI.JKHEIDSVERZEKERING IN
ZAKE l\'IOTORRI.JTUIGEN. - GE!VIEEN 
SCHAPPELI.JK MOTORWAARBORGFONDS . 
- BEVOEGDHEID.- VOORLOPIGE UIT
BREIDING. - DOEL. 

3° VERZEKERINGEN. - VERPLICHTE 
AANSPRAKELI.JKHEIDSVERZEKERING IN

ZAKE 1\WTORRI.JTUIGEN. SCHADE 
DOOR EEN VOERTU IG VEROORZAAKT.

BURGERRECHTELI.JKE AANSPRAKELI.JK
HEID VOOR DIE SCHADE TERZELFDER
TI.JD GEDEKT DOOR EEN VERZEKERING 
BI.J EEN VERZEKERINGSl\'IAATSCHAPPI.J 
WELKE ENKELE DAGEN NA RET ONGE
VAL FAILLIET VERKLAARD IS EN DOOR 
EEN ANDERE VERZEKERING ENKELE 
DAGEN VOOR RET ONGEV AL BI.J EEN 

ANDERE 1\iAATSCHAPPI.J AANGEGAAN 
WEGENS DE FEITELIJKE STAAT VAN 
FAILLISSE l\ffiNT VAN DE EERSTE 1\iAAT
SCHAPPI.J. BURGERRECHTELI.JKE 
VEROORDELINGEN TEN LASTE VAN DE 
BEKLAAGDE EN TEN GUNSTE VAN DE 
BENADEELDE DERDEN GEMEE N VER
KLAARD AAN DE VERZEKERAAR DIE NIET 
I N STAAT VA.J.'f FAILLISSEl\'IENT VER

KEERT EN AAN RET GEMEENSCHAP
PELIJK MOTORWAARBORGFONDS, VRI.J 
WILLIG TUSSENGEKOll'lEN PARTIJ. -
0NWETTELIJKHEID VAN DE BESLISSING 
DIE DEZE VEROORDELINGEN OOK AAN 
RET -FONDS GEMEEN VERKLAARD. 

l 
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4° VOORZIENING IN CASSATIE. -
PERSONEN BEVOEGD OM ZICH IN CAS
SATIE TE VOORZIEN OF TEGEN WIE 
EEN CASSATIEBEROEP KAN WORDEN 
INGESTELD. - STRAFZAKEN. - BUR

GERLIJKE RECHTSVORDERING. - VER
ZEKERAAR VAN DE BURGERRECHTELIJ
KE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE BE
KLAAGDE, VRIJWILLIG TUSSENGEKOl\'IEN 
PART.IJ. - VOORZIENING TEGEN DE 
BEKLAAGDE EN TEGEN RET GE~ffiEN 
SCHAPPELIJK MOTORWAARBORGFONDS, 

VRIJWILLIG TUSSENGEKO~ffiN PARTIJ. 
- GEEN GESCHIL TUSSEN DE VERZE
KERAAR, DE BEKLAAGDE EN HET 
GEMEENSCHAPPELIJK MOTORWAAR
BORGFONDS OF VEROORDELING TEN 
GUNSTE VAN LAATSTGENOElVIDEN. -
N IET-ONTVANKELIJKHEID. 

5° VERZEKERINGEN. - VERPLICHTE 
AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING IN
ZAKE MOTORRIJTUIGEN. - VERZEKE
RAAR VOOR DE STRAFRECHTER IN DE 
ZAAK OPGEROEPEN DOOR DE EIGENAAR, 
HOUDER OF BESTUURDER VAN EEN 
l\'IOTORRIJTUIG. - STRAFRECHTER BE
VOEGD OM TE BESLISSEN OF DE VERZE
KERAAR, DIE BEWEERT DAT HIJ DE 
BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJK
HEID NIET l\'IEER DEKT, ALDAN NIET IN 
DE ZAAK KAN WORDEN OPGEROEPEN 
DOOR DIE PERSONEN TEGEN WIE EEN 

BURGER~IJKE RECHTSVORDERING TOT 
VERGOEDING VAN DE SCHADE IS IN
GESTELD. 

6° VERZEKERINGEN. - VERPLICHTE 
AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING IN
ZAKE MOTORRIJTUIGEN. - EXCEPTIES 
DIE DOOR DE VERZEKERAAR AAN DE 

BENADEELDE NIET KUNNEN WORDEN 
TEGENGEWORPEN.- BEGRIP. 

1° Het Gemeenschappelijk JJ!Ioto?·wam·b01·g
jonds, dat voo1· het stmjge1·echt v1·ijwillig 
is tussengelcomen, is niet ontvankelijk 
om zich in cassatie te voo1·zien tegen de 
beklaagde en tegen de ve1·zekemm· aan 
diens bw·gmTechtelijke aanspmlcelijlc
heicl, die eveneens v1·ijwillig is t~tssen
gelcomen, wannem· t~tssen deze pa1·tijen 
geen geding wenl gevoe1·d en ten g~tnste 
van deze JJartijen geen ve?·oo?·deling van 
het Fonds is uitgesp1·oken (l). 

(1) Oass., 29 februari 1972 (A1'1'. cass., 1972, 
blz. 600). 

(2) en (3) Raadpl. de memorie van toelich
ting op de wet van 24 december 1968, Gedr. 
St. Kamer, buiteng. zitt. 1968; nr. 72-1, 
blz. 1; Pm·l. Hand., Senaat, verg. van 

2° De wet van 24 decembm· 1968 tot voor
lopige ~titb?"eiding van de bevoegdheid 
van het Gemeenschappelijk JJ!Iotonvam·
bo?'gfonds, toegelaten bij lconinklijlc 
beslttit van 31 jamtm·i 1957, en de · wet 
van 6 novembe1· 1970 houdende ttitb?·ei
ding van het stelsel dat ingevoenl we1·d 
doo1· de ee1·stve1·noemde wet, hebben 
~titslttitend tot doel de nadelen te vm·
mijden of te ve1·mindm·en die, ten gevolge 
van het jaillissement van ve?·zelcm·ings
maatschappijen die de burge?'?'echtelijlce 
aanspmlcelijlcheid inzalce moto?Tijt~tigen 
delclcen, worden onde1·gaan cloo1· de vm·
zelcenlen bij die maatschappijen en doo1· 
de benadeelde denlen, slachtoffe?'S van 
een vm·lcee?'songeval waa1·aan de ve?'
zelcenlen schuld hebben (2). 

3° De 1·echter die vaststelt dat de best~tttnle1· 
van een moto?Tijt~tig, die wegens een 
ve1·lcee1·songeval is ve1·oonleeld, v66r het 
ongeval een ve?·zelce1·ingscontract had 
gesloten ove1·eenlcomstig de wettelijke 
bepa.lingen ove1· de ve1·plichte aansp?·a
lcelijlcheidsve?'Zelce?'ing inzalce moto?Tij
tuigen en een tweede bij een ande1·e ve?'
zelce?·ingsmaatschappij, omdctt de ee1·ste 
maatschappij in feitelijke staat van 
jailUssement ve?"lceenle , lean de btt?'ge?'
?'echtelijlce vm·oo1·delingen ten laste van 
deze bestuunle1· en ten gunste van de 
benadeelde denlen niet tegelijke1·tijd ge
meen verlcla1·en aan de ve?·zelce?·ingsmaat
schappij wellce niet jailliet vm·klaanl is 
en aan het Gemeenschappelijk JJ!I oto?'
waa?·bo?"gjoncls, m·ijwillig t~tssengekomen 
pm·tij (3). (Art. 1, § 1 wet van 24 de
cember 1968 en art. 1 wet van 6 no
vember 1970.) 

4° De vm·zelcemm· van de b~wge?'?"echtelijlce 
aanspmlcelijlcheid van de belclaagde, die 
V?·ijwillig is tussengekomen in de ?'echts
vonlm·ing van de b~wge?'lijke pm·tij, is 
niet ontvankelijk om zich tegen de 
beklaagde (4) en tegen het Gemeenschap
pelijk Moto1·wam·borgjonds in cassatie te 
voo1·zien (5), wannee1· t~tssen hen geen 
gecling wenl gevoenl en ten g~tnste van 
deze pa1·tijen geen ve?'Oo?·deling van de 
ve1·zelcema1' is ~titgesp1·olcen. 

5° Het stmjge1·echt is bevoegd om te beslis-

18 december 1968, verklaring van de minister 
van justitie, blz. 219; zie ook de memorie van 
toelichting op de wet van 6 november 1970, 
Gedr. St. Kamer, zitt. 1969-1970, nr. 715-1, 
blz. 1. 

(4) Oass., 1 april 1974, sttpm, blz. 843. 
(5) Cass., 16 februari 1970 (A.1'1'. cass., 1970, 

blz. 563). 
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sen of een ve1·zekemm· die bewee1·t dat hij 
de bu?·geTTechtelijke aanspmkelijlcheid 
van de ve?·zeke1·de niet mee1· dekt, met 
toepassing van m·tilcel 9 van de wet 
van 1 jttli 1956 bet?·effende de ve?'
plichte aanspmkelijkheidsve?'Zelce?·ing in
zake moto?Tijtttigen, al dan niet in 
de zaak lean worden opgeToepen doo1· de 
eigenaa1·, houde1· of bestutt?'de?' van een 
moto?'?'ijtttig, tegen wie een bu1·geTlijke 
rechtsvo1·dm·ing tot ve1·goeding van de 
schade is ingesteld (1). 

6° De excepties die ttit de ve?·zelce?·ings
oveTeenlcomst vom·tvlo~ien en naaT lttid 
van a?·tilcel11 van cle wet van 1 jttli 1956 
bet?·effencle de ve1·plichte aanspmlcelijlc
heiclsve?·zeke?·ing inzalce moto1'?'ijtuigen 
cloo1· de vm·zelce?·aa?' aan cle benadeelde 
niet kitnnen tegengewo1'Pen wm·den, zijn 
de excepties die cle veTzeke?·aa?' op een 
bestaancle oveTeenlcomst lean g1·onclen om 
ontslagen te wm·clen van zijn ve?'Plich
tingen, mam· niet die wellce het bestaan· 
zelf van cle ove1·eenlcomst, ham· d?·aag 
wijdte en cle clelcking van het 1·isico be
t?·effen (2). 

( GEMEENSCHAPPELIJK 1\'IOTORWAARBORG

FONDS, T. NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 
« INTERCOM ,, LANDSBOND DER CHRIS

TELIJKE MUTUALITEITEN, DERMAUX, 

SOUBRY, VANDOORNE,« NAAMLOZE VEN
NOOTSCHAP VERZEKERIN GSMAATSCHAP

PIJ DE SCHELDE ll EN COUCKE ; NAAJVI
LOZE VENNOOTSCHAP « VERZEKERINGS
lVIAATSCHAPPIJ DE SCHELDE ,, T . NAAl\1-

LOZE VENNOOTSCHAP « INTERCOM ,, 

LANDSBOND DER CHRISTELIJKE MUTUA

LITEITEN, DERJ\'fAUX, SOUBRY, VAN
DOORNE, GEl\1EENSCHAPPELIJK MOTOR
WAARBORGFONDS EN COUCKE.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Geiet op l1et bestreden 
_ arrest, op 14 december 1972 door het 
Hof van beroep te Gent gewezen ; -

I. Over de voorziening van het « Ge
meenschappeiijk Motorwaarborgfonds ,, 
vrijwillig tussengekomen partij : 

1 In. zoverre de voorziening gericht is 
tegen Richard Coucke, bekiaagde, en 
tegen de namnioze vennootschap ver
zekeringsmaatschappij « De Scheide _,, 
vrijwillig tussengekomen partij : 

(1) Raadpl. cass., 7 maart 1962 (Bull . en 
PAsrc., 1962, I, 766). 

(2) Cass., 9 oktober 1973, sttp>·a, blz. 157. 

Overwegende dat tussen eiser en voor
noemde partijen voor de feitenrechter 
geen geding werd gevoerd en clat het 
arrest geen veroordeiing van eiser ten 
gunste van deze partijen uitspreekt ; 

Dat de voorziening deswege niet ont
vankeiijk is; 

2. In zoverre de voorziening gericht is 
tegen de overige verweerders, allen bur
gerlijke partijen : 

Over het midde1 afgeieid uit de scherr
cling van de artikelen 1, § 1, van de wet 
van 24 december 1968 tot voorlopige 
uitbreiding van de bevoegdheid van het 
Gemeenschappelijk Waarborgfoncls, toe
geiaten bij het koninidijk besluit van 
31 januari 1957, en 1 van de wet van 
6 november 1970 houdende uitbreiding 
van het steisei clat ingevoerd werd door 
voormeide wet van 24 december 1968, -

doordat, na geconstateerd te hebben 
dat de verwezene Coucke op 29 novem
ber 1970, clag van het ongevai, voor de 
civieirechtelijke aansprakelijkheicl van 
zijn wagen geidig verzekerd was bij de 
maatschappij «Compagnie Beige d'Assu
rances , , die op 16 december 1970 in staat 
van faillissement werd verklaard, dat 
hij pas op 10 december 1970 zijn polis 
bij gezegde maatschappij opzegde op 
grond van het feit dat aan deze maat
schappij bij koninklijk besiuit van 
2 december 1970 de toelating tot auto
verzekering werd ontnomen, dat Coucke 
echter op de dag van het ongevai ook nog 
bij de verzekeringsmaatschappij « De 
Schelde " een overeenkomst had, echter 
van latere datum clan. die met de Com
pagnie Beige d'Assurances, en dat h et 
verzekeringsbewijs, namelijk de groene 
Imart afgegeven door de verzekerings
maatschappij «De Scheide ,, eeh geiclig
heid vermeiclt van 25 november 1970 tot 
31 december 1970, en na beslist te hebben 
clat de nietigheid of zeifs de onbestaan
baarheid van deze tweecle verzekerings
overeenkomst niet aan de burgerlijke 
partijen tegengeworpen kan worden, 
gezien siechts na het schaclegeval daar
omtrent betwisting ontstond, het arrest 
verder besiist dat, aangezien de « Com
pagnie Beige d'Assurances" de verzeke
raar was op het ogenblik van het schade
gevai en aangezien het faillissement van 
deze verzekeraar op 16 december 1970 
wercl uitgesproken, het Gemeenschappe
Iijk Motorwaarborgfonds in het schade
gevai client 'tussen te komen op groncl 
van de hager vermeide wetsbepalingen, 
cloch dat de burgerlijke partijen ook 
belang hebben bij de dekking door de 
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naamloze vennootschap " De Schelde » 
daar het Gemeenschappelijk Motorwaar
borgfonds niet alle schade dekt, en dien
volgens het arrest aan de naamloze 
vennootschap De Schelde gemeen ver
klaart, 

tenvijl het arrest zodoende ten on
rechte het verweermiddel ve~·werpt waar
door eiser in zijn conclusie liet gelden 
dat hij, overeenkomstig de hoger inge
roepen wetsbepalingen, in de vergoecling 
van de schade niet diende tussen te 
kmnen wanneer, minstens ten opzichte 
van de derden schadelijders, de schade 
ten laste valt van een persoon die, toen 
zijn oorspronkelijke verzekeraar zich 
reeds in feitelijke staat van faling bevond, 
zich opnieuw v66r het ontstaan van. de 
schade heeft laten verzekeren bij een 
maatschappij die niet in staat van faling 
verkeert: 

Overwegende dat het arrest vaststelt 
dat Richard Coucke, beklaagde, op de 
dag van het ongeval, zijnde 29 november 
I970, de civielrechtelijke aansprakelijk
heid, waartoe zijn motorvoertuig aan
Ieiding kon geven, hadiaten dekken door 
een verzekering gesloten bij de " Com
pagnie Beige d'Assurances » en dat voor
noemde verzekeraar op I6 december I970 
failliet werd verklaard; dat het hieruit 
afleidt dat eiser op grond ·van de wet van 
6 november I970 in het schadegeval 
moet tussenkomen " in de mate door 
de wet bepaald », en de beslissing, bij 
bevestiging van het beroepen vonnis, 
ten voordele van de verweerders aan 
eiser gemeeh verklaart ; 

OvEfrwegende dat het arrest echter 
nadien vaststelt dat Richard Coucke 
v66r de dag van h et ongevai evene€1nS 
wat voormeide civielrechtelijke aanspra
kelijkheid betreft, een verzekeringsover
eenkomst had gesloten Tnet de naamloze 
vem1ootschap verzekeringsmaatschappij 
" De Scheide », vrijwillig tussengekomen 
partij, en dienvolgens de ten Iaste van 
voornoemde beklaagde uitgesproken 
civieirechteiijke veroordeiingen ook aan 
deze vem1ootschap gemeen verklaart ; 

Overwegende dat de wet van 24 de
cember I968 tot voorlopige uitbreicling 
van de bevoegdheid van het Gemeen
schappelijk Motorwaarborgfoncls, toege
laten bij koninklijk besluit van 3I januari 
I957, en de wet van 6 november I970, 
houdende uitbreiding van het stelsel 
dat ingevoerd werd door eerstvernoemde 
wet, uitsluitend tot doel hebben de na
delen te vermijden of te verminderen die, 
ingevoige het faillissement van verzeke-

ringsmaatschappijen .die de civieh·echte
lijke aansprakelijld1eid inzake motor
voertuigen dekken, door de verzekerden 
bij die maatschappijen en door de bena
deelde derden, siachtoffers van een ver
keersongeval aan de schuld van de ver
zekerden te wijten, worden ondergaan ; 

Overwegende dat, nu het arrest de ten 
laste van beldaagde Coucke en ten voor
deie van de verweerders, benadeelde der
den, uitgesproken civieirechtelijke ver
oordelingen aan de naamioze vennoot
schap verzekeringsmaatschappij " De 
Scheide » gemeen veridaart, het niet, 
zonder de in het middel aangehaalde wets
bepaiingen te schenden, dezelfde veroor
delingen ook aan eiser kon gemeen ver
ldaren; 

Dat het middel gegrond is ; 

II. Over de voorziening van de naam
loze vennootschap verzekeringsmaat
schappij " De Schelde », Vl'ijwillig tussen
gekomen partij : 

I. In zoverre de voorziening gericht is 
tegen Richard Coucke, beldaagde, en 
tegen het Gemeenschappelijk Motorwaar
borgfonds, vrijwillig tussengekomen par
tij : 

Overwegende dat tussen eiseres en 
voornoemde partijen voor de feitenrech
ter geen geding werd gevoerd en dat het 
arrest geen veroordeling van eiseres ten 
gunste van deze partijen uitspreekt; 

Dat de voorziening deswege niet ont
vankelijk is; 

2. In zoverre de voorziening gericht is 
tegen de overige verweerders, allen: btu
gerlijke partijen : 

Over beide middelen samen, 
het ee1·ste, afgeieid uit de schending van 

d e artikelen 3, 6 en 9 van de wet van 
I juli I956 betreffende de verplichte 
aansprakelijkheidsverzekering inzake mo
torrijtuigen, 3, 4, I5 en I6 van de wet 
van I7 april I 878 houdende de vooraf
gaande titel van het vVetboek van straf
vordering, 12 van de wet van II jtmi I874 
betreffende de verzekeringen in het aige
lneen, en 97 van de Grondwet, 

cloonlat het arrest, hetwelk het gelijk
tijdig bestaan constateert, ten dage van 
het litigieuze schadegeval, van een eerste 
geldige verzekering die de civielrechte
lijke aansprakelijkl1eid van de beklaagde 
voor het gebruik van zijn motorrijtuig 
dekt en die door hem bij de maatschappij 
"Compagnie Beige d'Assurances » werd 
gesloten, en van een tweede gelijkaardige 
verzekering, door hem bij eiseres geslo-
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ten, weigert, met miske1ming van het 
wettelijk verbod van cmnulatie van ver
zekeringen tegen dezelfde risico 's t en 
voordele van dezelfde persoon, de buiten
zaakstelling van eiseres uit te spreken 
maar h aar integendeel de beslissing 
gemeen verklaart, op grand dat d e betwis
ting omtrent de waarcle van dit tweecle 
verzekeringscontract een zaa.k is die 
tussen verzekeraar en verzekerde client 
afgehancleld te worden en ·waarover d e 
strafrechter ingevolge artikel 9 van de 
wet van 1 juli 1956 niet bevoegd is om te 
oordelen, 

te1·wijl de strafrechter die uitspraak 
te do(:ln h eeft over de vorderingen 
van de burgerlijke partijen die door een 
aan d e schulcl van een automobilist te 
wijten ongeval zijn getroffen, bevoegcl
heid h eeft om te beslissen of een verze
keraar, die wege1is het bestaan van een 
verzekering van vroegere datum clan 
-de zijne de civielrechtelijke aansprake
lijkheicl van de verantwoordelijke ver
oorzaker van h et scbaclegeval niet wil 
dekken, in de zaak kan geroepen worden 
of niet, en terwij l de strafrechter, bij 
l1et berechten van dit inciclenteel voor 
h em opgeworp en civielrechtelijk geschil, 
_geen uitspraak doet over d e rechten die 
de v erzekeraar kan cloen gelclen tegen
over de verzekercle of de verzekering
nemer , in de zin van artikel 9, lid 4, van 
-de wet van 1 juli 1956; 

het tweecle. afgeleid uit de schencling 
van de artikelen 3, 6 en 11 van de w et 
van 1 juli 1956 betreffencle de verplichte 
.aansprakelijkheidsverzekering inzake mo
torrijtuigen, 12 van de wet van 11 juni 
1874 betreffende de verzekeringen in h et 
.algemeen, en 97 van de Grondwet, 

doo1·dat het arrest, op civielrechtelijk 
gebied uitspraak doencle onder d e hier 
te voren door het eerste middel nader 
.aangecluide omstandigheclen, weigert d e 
buitenzaakstelling van eiseres uit t e 
spreken en h aar de beslissing gemeen 
verklaart, op grand dat d e nietigheid of 
zelfs d e onbestaanbaarheid van het 
contract aan de burgerlijke partijen niet 
kan t egengeworpen worden, aangezien 
pas na het schaclegeval claaromtrent be 
twisting ontstond, 

te1·wijl, door voor de feitenrechters te 
b etogen clat zij beklaagdes civielrecht e
lijke aansprakelijkheid niet clekte wegens 
het b estaan van een eerste geldige ver
.zekering van civielrechtelijke aansprake
lijkheicl v an een vroegere d atmn clan d e 
llare, door de beklaagde bij een andere 
verzekeraar aangegaan en nog van kracht 
.zijnde op b et ogenblik van bet scha de-

geval, eiseres t egen de benacleelde per
sonen niet heeft opgeworpen een uit de 
wet of de overeenkomst van verzekering 
voortvloeiende nietigheid, exceptie of 
verval, in de zin van artikel 11 van de 
wet van 1 juli 1956, doch zodoende de 
uitwerking zelve van haar verzekering 
heeft betwist wegens een wettelijke hin
derpaal, dit wil zeggen de dekking van 
h et risico, wat door voormelcl artikel 11 
niet wordt verboclen : 

Overwegencle dat eiseres, na aange
voerd t e hebben d at op h et ogenblik van 
het ongeval Richard Coucke, beldaagcle, 
wat de civielrechtelijke aansprakelijld1eid 
waartoe zijn motorvoertuig aanleiding 
kon geven, bij d e " Compagnie Beige 
cl'Asf urances » verzekerd was, op grand 
van ljtrtikel12 van de wet van 11 juni 1874 
geponeerd h ad dat h etzelfde risico ter
zelfclertijd niet door haar kon verzekerd 
worden, en hieruit had afgeleid clat zij de 
verzekeraar niet was van de beldaagde 
met h et gevolg clat haar in-de-zaak-bren
gen niet ontvankelijk moest worden ver- . 
klaard; 

Overwegende dat het arrest vaststelt 
da t Coucke v66r d e dag van h et ongeval 
ook m et eiseres een verzekeringsover
eenkomst had gesloten ; dat het vervol
gens bet verweer van eiseres verwerpt om 
de redenen dat : « De betwisting omtrent 
de waarde van dit tweede contract een 
zaak is die tussen verzekeraar en ver
zekercle client afgehancleld te worden. 
Het hof (van beroep) zetelend in straf
zaken is niet bevoegd om daarover te 
oordelen (artikel 9 van de wet van 1 juli 
1956). Dehietigheid ofzelfs de onbestaan
b aarheid van het contract kan aan d e 
eisers (nu verweerders) niet tegengewor
p en worden, aangezien slechts na het 
schadegeval daaromtrent betwisting ant
stand » ; dat bet arrest dienvolgens de 
civielrechtelijke veroordeling t en laste 
van, Coucke en ten voordele van de ver
weerclers uitgesproken aan eiseres gemeen 
verhlaart; 

Overwegende clat, in tegenstrijd met 
wat het arrest beslist, de beslechting van 
d e betwisting nopens de vraag of eiseres 
d e civielrechtelijke aansprakelijkheid van 
Coucke clekte geen uitspraak is, in de zin 
van artikel 9 van de wet van 1 juli 1956, 
over de rechten die de verzekeraar tegen
over de verzekerde of de verzekering
n em er kan doen gelden ; 

Overwegende dat de uit de ver
zekeringsovereenkomst voortvloeiende 
excepties die naar luid van artikel 11 
van de wet van 1 juli 1956 door de 
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verzekeraar aan de benadeelde niet kun
nen tegengeworpen worden, de excepties 
zijn die de verzekeraar op een bestaande 
overeenkomst kan gronden om ontslagen 
te worden van zijn verplicbtingen, maar 
niet die welke bet bestaan zelf van d e 
overeenkomst, baar clraagwijdte en de 
dekking van b et risico betreffen ; 

Dat bet arrest in die mate de in de 
middelen aangehaalde wetsbepalingen 
schendt; 

Dat de middelen in dezelfde mate 
gegrond zijn ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
d en arrest ddch enkel in zoverre h et de 
ten laste van beklaagde Coucke en ten 
voordele van de verweerders, burgerlijke 
partijen, uitgesproke1i. civielrechtelijke 
veroordelingen aan d e eisers bet Gemeen
schappelijk Motorwaarborgfonds en de 
naamloze vennootschap « Verzekerings
m aatschappij De Schelde " gemeen ver
klaart ; beveelt dat van clit arrest melding 
zal worden gemaakt op de kant van de 
gedeeltelijk vernietigde beslissing ; ver
oordeelt eiser in de h elft van de kosten 
van zijn voorzienin.g en de verweerders 
n aalllloze vennootschap « Intercom ,, 
« Landsbond der Christelijke Mutuali
teiten ,, J ozef Dermaux samen met zijn 
echtgenote Ir€me Soubry, en Jolm Van
doorne, elk in een achtste van die kosten ; 
veroordeelt eiseres in de helft van de 
kosten van haar voorziening en de ver
weerders naa1nloze vennootschap « In- · 
tercom ,, « Landsbond d er Christelijke 
Mutualiteiten ,, J ozef Derrnaux samen 
met zijn echtgenote Irene Soubry, en 
Jolm Vandoorne, ~lk in een achtste 
van die kosten ; verwijst d e aldus be
perkte zaak naar het Hof van beroep te 
Brussel. 

18 jtmi 1974. - 2e kamer. - Voo1·
zitte1·, de H . vVauters, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, de 
H . Chatel. - Gelijkluiclencle conclttsie, 
de H. Charles, advocaat-generaal. -
Pleite1·s, de HH. Bayart en D eBruyn. 

2eKAlVIER.- 18juni 1974. 

1 o RECHTERLIJK GEWIJSDE. 
STRAFZAKEN.- VONNIS WAARBIJ BE
SLIST WORDT DAT DE .RECHTSTREEKSE 

DESBETREFFENDE KOSTEN FRUSTRA
TOIR ZIJN, ZODAT DEZE TEN LASTE VAN 
DE DAGVAARDENDE PARTIJ lVIOETEN 
BLIJVEN.- ENKEL HOGER BEROEP VAN 
DE DAGVAARDENDE PARTIJ UITSLUI
TEND GERICHT TEGEN DE BESLISSING
VAN HET VONNIS OVER DE KOSTEN VAN 
DE RECHTSTREEKSE DAGVAARDING DIE 
ALS FRUSTRATOIR WORDEN BESTElVI
PELD. - RECHTER IN HOGER BEROEP 
BESLIST OVER DE ONTVANKELIJKHEID 
VAN DE DAGVAARDING WELKE DEZE 
KOSTEN HEEFT TEWEEGGEBRACHT. -
GEEN li'IISKENNING VAN HET GEWTJSDE 
VAN HET BEROEPEN VONNIS. 

2° HOGER BEROEP. - STRAFZAKEN. 
- VONNIS WAARBIJ BESLIST WORDT' 
DAT DE RECHTSTREEKSE DAGVAARDING
ONTVANKELIJK EN GEGROND IS, DOCK 
DAT EEN DEEL VAN DE DESBETREF-
FENDE KOSTEN FRUSTRATOIR ZIJN, 
ZODAT DIT DEEL TEN LASTE VAN DE 
DAGVAARDENDE PARTIJ lVIOET BLIJVEN. 
- ENKEL HOGER BEROEP VAN DE 
DAGVAARDENDE PARTIJ UITSLUITEND 
GERICHT TEGEN DE BESLISSING VAN HET 
VONNIS OVER DE KOSTEN VAN DE 
RECHTSTREEKSE DAGVAARDING DIE ALS 
FRUSTRATOIR WORDEN BESTElVIPELD.
DEVOLUTIEVE KRACHT VAN HET HOGER 
BEROEP.- RECHTER IN HOGER BEROEP 
BESLIST OVER DE ONTVANKELIJKHEID 
VAN DE DAGVAARDING WELKE DE 
FRUSTRATOIRE KOSTEN HEEFT TEWEEG
GEBRACHT. - WETTELIJKHEID. 

3° DAGV AARDING.- STRAFZAKEN.
BESCHIKKING TOT VERWIJZING. 
RECHTSTREEKSE DAGVAARDING OP VER
ZOEK VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ.
DAGVAARDING VAN DE BEKLAAGDE 
DIE REEDS WERD VERWEZEN WEGENS 
HETZELFDE FElT ALS DATGENE DAT 
HElVI DOOR DIE BESCHIKKING TEN LASTE 
IS GELEGD. - NIET-ONTVANKELIJK
HEID. 

1° en 2° Ingevolge de clevol·utieve k1·acht 
van het hogm· be1'0ep wo1·clt het gezag van 
gewijscle van het be1·oepen vonnis niet 
miskencl cloo1· de 1·echte1' bij wie aan
hangig is het enlcel hoge1· be1·oe1J van de; 
clagvaa1·clencle pa1·tij, clat ttitsluitencl i~ 
ge1·icht tegen de beslissing van het vonnis· 
ove1· cle als ]1'ttstmtoii· bestemJJelcle lcosten 
van de 1'echtst1•eelcse clagvaa1·cling, en eli~ 
beslist ovm· de ontvankelijlcheicl van de; 
1'echtsv01·de1·ing wellce deze lcosten heeft 
teweeggebmcht ( 1). 

DAGVAARDING ONTVANKELIJK EN GE- (1) Raadpl. de noot get. E . K., onder cass .• 
GROND IS, DOCH DAT EEN DEEL VAN DE 6 maart 1972 (A1·1·. cctss., 1972, blz. 626, iu-
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3° 1'Vannee1· bij het vonnisge1·echt doo1· een 
venvijzingsbeschikking 1·eeds een feit 
aanhangig is, lean de btwge1·lijlce pa1·tij 
in geen geval cle beklaagde nag ?'echt
st?·eeks wegens hetzelfde f eit voo1· dat 
ge1·echt clagvaanlen (1). 

(COLMAN, T. DESWAEF.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 27 september 1973 door het 
Hof van beroep te Gent gewezen; 

Overwegencle dat uit d e stukken waar
op het Hof vermag acht te slaan blijkt 
clat, nadat verweerder bij beschikking 
van de raadkamer van de rechtbank van 
eerste aanleg te Gent van 31 januari 
1973 naar de correctionele rechtbank 
was verwezen uit hoofde van onderhoud 
van bijzit, eiseres hem op 27 februari 1973 
wegens hetzelfcle feit voor de correc
tionele rechtbank rechtstreeks h eeft ge
dagvaarcl; 

Dat eiseres ter terechtzitting heeft ver
klaard haar stelling als bnrgerlijke partij 
te hanclhaven en 1 frank schaclevergoe
ding t e vorderen ; 

Dat bij vonnis van 2 april 1973 de 
rechtbank, na verweercler tot een straf 
verwezen te hebben, de civielrechtelijke 
vordering van eiseres ontvankelijk en 
gegrond heeft verklaard, verweerder tot 
1 frank schadevergoecling heeft veroor
deeld en in de kosten van de civielrech
telijke vordering, daarin begrepen de 
kosten van de rechtstreekse dagvaarding, 
behondens voor een bedrag van 1.000 
frank, die als frustratoire kosten ten 
laste van eiseres werclen gelaten ; 

Dat eiseres hoger beroep heeft inge
stelcl alleen tegen de beschiklring van het 
vonnis over de kosten die als frustratoir 
werclen bestempeld ; 

Dat het arrest het hoger beroep onge
grond verldaart en het vonnis clienaan
gaancle bevestigt ; 

Over h et eerste middel, afgeleid nit de 
schending van het gezag van het gewijscle, 

cloo1·clat het arrest beschouwt clat arti
kel 182 van het ·wetboek van strafvor-

zonderheid blz. 627), waarin onder meer eraan 
herinnerd wordt dat « de rechtsbetrekkingen 
tussen de partijen zijn in eerste aanleg vast
gesteld en ten gevolge van de clevolutieve 
kracht van het hoger beroep worden diezelfde 
betrekkingen voor de rechter in hoger b eroep 
gebracht » (zie verslag van de Koninklijk 
Onmmissaris, Gedr. St. Senaat, 1963-1964, 

dering bepaalt dat de zaken voor d e 
correctionele rechtbank aanhangig wor
den gemaakt hetzij door de verwijzing 
overeenkomstig de artikelen 130 en 160 
van het W etboek van strafvorclering, 
hetzij door rechtstreekse clagvaarcling; 
clat de zaak ter laste van verweerder op 
strafgebied voor de eerste rechter aan
hangig wercl gemaakt door de beschikking 
van de raadkamer van 31 jannari 1973; 
dat na die verwijzing aileen nog een dag
stelling diencle te geschieden ; clat de 
burgerlijke p artij de door de raaclkamer 
verwezen beklaagde in geen geval nog 
voor hetzelfcle feit rechtstreeks kon clag
vaarclen ; dat nu de burgerlijke partij 
niettemin van de rechtstreekse dagvaar
cling gebruik maakte, de beslissing van 
de eerste rechter client bevestigcl te wor
den waarbij wordt beschikt dat een 
beclrag van 1. 000 frank voor kosten van 
die clagvaarding ten laste van eiseres 
moet blijven, dit bij gebrek aan hoger 
beroep van beklaagcle, · 

tm·wijl die b eslissing in strij cl is met de 
inhoud van d e in lu·acht van gewijsde 
gegane beschikking van het vonnis van 
2 april 1973, die gelet onder meel' op de 
artikelen 162, 182, 184, 189, 190 en 194 
van het W etboek van strafvordering, 
de vorderi.J.1.g van eiseres, rechtstreeks 
dagende partij, tegen verweerder, als 
rechtstreeks gedaagde, heeft ontvangen 
en toegekend : 

Overwegende dat ingevolge de devo
lutieve kracht van het hoger beroep 
tegen de beschiklring van het vonnis 
over de als frustratoir bestempelde kosten 
van de rechtstreekse dagvaarding, de 
rechter in hoger beroep kon uitspraak 
doen, in verband met de hem voorge
legde betwisting, over de ontvankelijk
heid van die dagvaarding, well;:e bedoelde 
kosten met zich had gebracht ; 

Dat door uitspraak te doen binnen de 
perken van het hoger beroep , de rechter 
in hoger beroep het gezag van h et ge
wijsde van het beroepen vonnis niet 
schendt; 

Dat het middel naar recht faalt ; 

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

nr. 60, blz. 247; Rep. pmt. d1·. belge, Bijv., d . I, 
v 0 .Appel en matie1·e 1·epressive, nr. 379, blz. 232). 

(1) Raadpl. cass., 21 mei 1928 (Bull . en 
PAsiC., 1928, I , 165), 27 m ei 1935 (ibid., 1935, 
I, 261) en 31 oktober 1955 (ibid., 1956, I, 
189); Rep. p1'at. cl1·. belge, d. X, vo Proced1we 
penale, blz. 444, nr. 603. 
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do01·dat in het dispositief van haar 
conc1usie eiseres onder meer gevraagd 
had : « A . Voor recht te zeggen dat kosten 
slechts a1s frustratoir - zegge voort
spruitend uit een tergend en roeke1oos 
geding - kunnen worden bestempe1d, 
wanneer er in hoofde van cliegene die de 
kosten uitgestaan heeft, of ze een ander 
ten 1aste 1egt, sprake is hetzij van mis
bruik van recht, hetzij van het maken 
van abnormaa1 hoge of onnodige kosten. 
B. 1 o In feite vast te stellen dat appel-
1ante heeft gebru:ik gemaakt van een 
recht haar door artike1 182 van het vVet
boek van strafvordering toegekend, in 
het kader van een geding dat de open bare 
orde raakt en haar private belangen aan
be1angt, met een vordering die nu reeds 
blijkt in haar gehee1 gegrond te zijn ; 
2° In feite vast te stellen dat conc1uante 
de wettelijk voorziene werkwijze heeft 
gevo1gd door bij dagvaardingsexp1oot 
van een gerechtsdem·waarder gei:ntimeer
de voor de rechtbank op te roepen. In 
feite vast te stellen dat concluante de 
door de Belgische Staat bepaa1de ta
rieven, rege1s, erelonen en andere kosten, 
volgens barema's door de wetgever of 
het executief bepaa1d, heeft betaa1d aan 
een openbaar ambtenaar . 0. Hieruit af 
te 1eiden dat de door conc1uante uitge
stane en tegen ge'i:ntimeerde teruggevor
derde kosten noch voortspruiten uit een 
misbruik van recht, noch als abnormaa1 
hoog of onnodig kunnen worden bestem
pe1d »,en ook : «A. Voor recht te zeggen 
dat het in Be1gisch recht de rege1 is dat 
de bezwijkende partij veroordeeld wordt . 
tot de gedingskosten, tenzij wanneer de 
ingeste1de vordering niet of slechts ge
dee1telijk gegrond wordt verklaard. B. In 
feite vast te stellen clat nu reeds e1·ga 
omnes vaststaat dat appellantes vorclering 
geheel gegrond is. 0. Hieruit af te leiden 
dat gei:ntimeerde tot de kosten client te 
worden veroordee1d », 

te1·wijl het arrest die conclusie niet 
beantwoordt en op de juridische stelling 
van eiseres niet ingaat : 

Overwegende dat het arrest beschouwt 
dat, overeenkomstig artike1 182 van het 
vVetboek van strafvordering, een zaak 
voor de correctionele rechtban.k aan
hangig wordt gemaakt hetzij door de 
-verwijzing bij beschikking van de raad
kamer, _ hetzij door een rechtstr eekse 
dagvaarcling, en op grand vail die be
schouwi.ng bes1ist dat, nu de zaak reeds 
door de verwijzing aanhangig was ge
maakt, de bm·gerlijke partij in geen geva1 
de reeds verwezene bek1aagde voor de 
correctionele rechtbank wege.ns hetzelfde 

feit .nog rechtstreeks ko.n dagvaarden,. 
en, bij bevestiging van bet beroepen 
vonnis, dat een beclrag van 1.000 frank 
voor kosten van de rechtstreekse dag
vaarding ten laste van eiseres moet. 
blijven; 

Dat door aldus aan te neme.n dat de· 
kosten van de niet ontvankelijke akte· 
van eiseres frustratoire kosten ware.n en 
dat zij derhalve ten laste van eisereE· 
moesten blijven, het arrest de in het 
middel aangehaalde conclusie passend' 
beantwoordt en zijn beslissing wettelijk: 
rechtvaardigt; 

Dat het micldel niet kan aangenomen 
worden· ; 

Om clie redenen, verwerpt de voorzie
ning ; veroordeelt eiseres in de kosten_ 

18 juni 1974. - 2e kamer. - Voo?'
zitte?', de H . Wauters, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Ve?·slaggeve?', de 
H. Meeus. - Gelijklttidende conclttsie. 
de H. Charles, advocaat-generaal. -
Pleite?', de H. Sevens (van de balie te 
Gent.) 

2" KAJ\'IER. - 18 juni 1974. 

.VERWIJZING VAN EEN RECHT
BANK NAAR EEN ANDERE. -
STRAFZAKEN. GEWETTIGDE VER
DENKING. - VERZOEK VAN DE BE
KLAAGDE . - VERZOEKSCHRIFT ZONDER. 

HANDTEKENING. - NIET-ONTVANKE
LIJKHEID . 

N iet ontvanlcelij lc is het ve?·zoelcsclwijt van, 
de belclaagde tot vm·wijzing van een 
?'echtbanlc naa?' een ande1·e, wegens
gewettigde vm·denlcing, dat geen hancl
tekening dmagt (1). (Art. 542 Sv.) 

(VROMJ\IAN.) 

ARREST. 

· RET HOF; - Gelet op het verzoek
schrift tot verwijzing op grand van ge
wettigde verdenking ; 

Overwegende dat dit verzoekschrift. 
geen handtekening draagt ; 

Dat het, derhalve, niet ontvan.kelijk is ; 

Om die redenen, verwerpt het ver-

(1) Raadpl. cass., 22 april 1974, s1t1n·a , 
blz. 904. 
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zoekschrift; veroordeelt eiser in de kos
ten. 

18 jtmi 1974. - 2e kamer. - Voo1·
zitte1· en VeTslaggeve1·, d~ H. vVauters, 
raadsheer waarnernend voorzitter. 
Gelijklnidende conchtsie, de H. Charles, 
advocaat-gi:meraal. 

3e KAMER. - 19 juni 197 4. 

HUUR vAN WERK. - ARBEIDSOVER
EENKOMST.- ARBEIDSOVEREENKOMST 

VOOR BEDIENDEN. - DRINGENDE RE
DEN. - FElT SEDERT l\UNSTENS DRIE 

DAGEN GEKEND. - vVERKGEVER DIE 
ALS DRINGENDE RED EN FElTEN AAN

VOERT WAARVOOR DE BEDIENDE DOOR 
DE CORRECTIONELE RECHTBANK IS 

VEROORDEELD.- VEROORDELING NIET 
IN KRACHT VAN GEvVIJSDE GEGAAN.

ARREST VOLGENS HETWELK DE WERK
GEVER VOLDOENDE KENNIS HAD VAN 

DEZE FElTEN. - WETTELIJKHEID. 

De 1·echte1' lean op jeitelij lee en de~· halve 
onaantastbm·e wijze beslissen dat een 
weTkgeve1· sedm·t minstens d1·ie dagen 
voldoende kennis had van de f eiten 
waa1'0p hij zich beTiep te1· veTantwoo?·ding 
van de ve?'bTeking van de a?·beidsove?·
eenleomst vooT bedienden 011l d1·ingende 
1·edenen, zondm· opzegging, hoewel de 
stmf?·echtelijke ve?·oo1·deling van zijn 
bediende wegens deze jeiten niet in 
lemcht van gewijsde was gegaan (1) . 
(Art. 18 wetten betreffend e het beclien
d encontract, gecoordineerd op 20 juli 
1955.) 

(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 

« COMPAGNIE GENERALE DE CHEVRON n, 

T. SCHYNS.) 

ARREST ( veTtaling.) 

HET HOF ; - Gelet op h et bestreden 
arrest, op 5 januari 1973 door het Arbeicls
hof t e Luik gewezen; 

Over het middel afgeleid uit de sch err
ding van de artikelen 3, 4 van d e wet 
van 17 april 1878, houdende de vooraf
gaande titel van h et vVetboek van straf
vordering, 199, 202, 203, 205 van h et-

(1) Raadpl. cass., 16 juni 1971 (A1-r. cass., 
1971, biz. 1044). 

CASSA'l'IE, 1974. - 37 

zelfde wetboek, 15, 18 en 20 van de 
wetten betreffende de arbeidsovereen
komsten voor bedienden, gecoordineerd 
bij koninklijk besluit van 20 juli 1955, 
welke artikelen gewijzigd zijn bij de 
artikelen 34 van de wet van 10 december 
1962 en 44, 48 en 49 van de wet van 
21 november 1969, 

doonlat het arrest beslist dat het ant
slag zonder opzegging, dat eiseres aan 
verweerder bij schrijven van maandag 
3 mei 1971 ter k ennis bracht, gegeven 
werd terwijl het feit dat zulks zou ge
rechtvaarcligd hebben door eiseres min
stens reeds drie dagen gekend was en 
v erweerder dei·halve recht had op een 
vergoeding die hem schadeloos stelde 
voor de opzegging, het verweer verwerpt 
waarin eiseres in conclusie betoogde dat 
zij op 11 maart 1971 ingelicht werd over 
de strafvervolgingen tegen· verweerder 
ingesteld, dat verweerder op 2 april 
1971 door de Correctionele R echtbank te 
Hoei veroordeeld werd tot een gevange
nisstraf van twee j aar waaronder 
18 maandeh met uitstel van tenuitvoer
legging, dat verweerder op 6 april 1971 
aan eiseres meedeelde dat hij voornemens 
was in' voormeld vonnis t e berusten, dat 
de eerste rechter echter ten onrechte 
beslist had da t eiseres van.af 6 april 19 71 
wist dat de feiten, aangevoerd tot staving 
van de opzegging, vast stonden, dat, aan
gezien het r echt om hoger beroep in te 
stellen van openbare orde is, verweerder 
van mening mocht veranderen tot de 
termijn van hager beroep verstreken was, 
da t het open baar ministerie eveneens 
hager beroep kon instellen, dat eiseres 
pas op 30 april 1971 in k ennis gesteld 
werd van het feit dat het vonnis van 
2 april 1971 in kracht van gewijsde 
gegaan was, dat v erweerder geen enkel 
bewijs levert dat eiseres clit v66r die 
datum zou geweten h ebben en dat men 
eiseres niet kon verwijten dat zij gewacht 
h eeft tot zij de zekerheid had dat de 
feiten, die verweerder ten laste gelegd 
werden, naar recht vast stonden of als 
vaststaande konden beschouwd worden, 
en deze verwerping laat stem1.en op de 
overweging dat niet de veroordeling van 
verweerder maar de feiten die haar 
gerechtvaarcligd hadden, d e grand van 
h et ontslag wa.ren, dat, zo in geval van 
strafvervolging het bewijs van de feiten 
weliswaar zal blijken uit het vonnis dat 
zal uitgesproken worden en da t, zoclra 
het in kracht van gewijsde gegaan is, 
algemeen bindend zal zijn, de feiten 
toch eerder lnmnen gekend zijn , dat in 
onderhavig geval de brief, op 16 maart 
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1971 door de Heer D. tot verweerder 
gericht, bewijst dat er reeds op dat 
ogenblik bij de verantwoordelijken van 
eiseres geen enkele twijfel hestand over 
de werkelijkheid van de feiten die het 
ontslag rechtvaardigden, dat er in elk 
geval geen twijfel meer kon bestaan vanaf 
bet ogenblik dat de organen van eiseres 
kennis hebben gehad van de brief van 
6 april 1971, waarin verweerder hen zijn 
veroordeling en zijn voornemen om in 
het gewezen vonnis te berusten, bekend 
maakte en dat het vaststond dat deze 
brief door de raad van beheer van eiseres 
gekend was vanaf 8 april 1971, 

te1·wijl het ontsla.g zonder opzegging 
door de werkgever gestetmd op feiten 
die het voorwerp uitmaken van straf
vervolgingen, niet laattijdig is in de zin 
van voormeld artikel 18 van de gecoor
dineerde wetten betreffende de · arbeids 
overeenkomsten voor beclienden, en dar
halve voor de ontslagen bediende het 
recht bepaald bij de artikelen 15 en 20 
van voornoemde gecoorclineerde wetten 
niet doet ontstaan, wanneer de werkgever 
het ontslag betekent zodra hij verneemt 
dat het vonnis van de correctionele 
rechtbank, hetwelk de onderwerpelijke 
feiten ten laste van de werlmemer bewe
zen heeft geacbt en dat, krachtens de 
artikelen 3 en 4 van voormelde wet van 
17 april 1878, tegenover ieclereen het 
gezag van bet gewijsde bezit, in kracht 
van gewijsde gegaan is en overeenkomstig 
de artikelen 199, 202, 203 en 205 van het 
Wetboek van strafvordering, niet meer 
vatbaar was voor hoger beroep : 

Overwegende dat het middel stelt dat 
eiseres pas op het ogenblik dat zij wist 
clat een beslissing die eiser wegens het 
misclrijf veroordeelde in kracht van 
gewijsde gegaan was op de wijze die de 
wet bepaalt in kennis gesteld werd van 
het feit dat het ontslag zonder opzegging 
motiveerde ; 

Overwegende dat het arbeidshof op 
feitelijke en derhalve onaantastbare wijze 
heeft kunnen beslissen dat eiseres in de 
omstandigheden die het arrest preciseert, 
sedert meer dan drie dagen v66r de 
betekening van het ontslag en vooraleer 
bovendien te vernemen dat de strafrech
telijke veroordeling in kracht van ge-

(1) Volgens de conclusie van het openbaar 
ministerie heeft de beslissing van de straf
r echter over de door de werkgever aange
voerde feiten ter verantwoording van de 
verbreking van een arbeiclsovereenkomst voor 
.bedienden om dringende redenen, slecbts 

wijsde gegaan was, kennis had van het 
feit waarop dat ontslag be~;ust; 

Dat het middel niet kan worden aan
genomen; 

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

19 jtmi 1974. - 3° kamer. - Voor-
1 zitter, de H. Polet, raadsheer waarnernend 

voorzitter. - Ve1·slaggevm·, de H . Jans
sens. - Ande1·slttidende conclttsie (1), de 
H. Duchatelet, advocaat-generaal. 

· 3° KA~IER . - 19 juni 1974. 

1° RECRTERLIJK GEWIJSDE. 
BURGERLIJKE ZAKEN. - GEZAG · EN 
KRACHT VAN GEWIJSDE. - ARREST 
DAT EEN SCHULDVORDERING VAN EEN 
BEDIENDE TEGEN ZIJN WERKGEVER 
VASTSTELT EN BBSLIST DAT EEN GE
DEELTE HIERVAN BEVOORRECHT IS.
ARREST DAT DE WERKGEVER NIET TOT 
BETALING VEROORDEELT EN DE HER
OPENING VAN DE DEBATTEN BEVEELT. 
- LATER ARREST TOT VASTSTELLING 
VAN HET RENTEGEVEND KAPITAAL EN 
TOT VEROORDELING VAN DE WERKGEVER 
OM, BUITEN HET KAPITAAL, HET BED RAG 
TE BETALEN VAN DE DOOR HET EERSTE 
ARREST VAST GESTELDE SCHULDVORDE 
RING ZONDER EROP TE WIJZEN DAT 
EEN DEEL HIERVAN BEVOORRECHT IS . 
- GEEN MISKENNING VAN HET GEZAG 
VAN GEWIJSDE EN VAN DE KRACHT 
VAN GEWIJSDE . 

2° VENNOOTSCHAPPEN. HAN-
DELSVENNOOTSCHAPPEN. - VENNOOT 
SCHAP IN VEREFFENING. - NIET-BE· 
VOORRECHTE SCHULDEISERS WIER 
SCHULDVORDERING VOOR DE VEREFFE· 
NING IS ONTSTAAN. - GELIJKHEID I N 
DE VERDELING VAN HET MAATSCHAPPE
LIJK VERl\iOGEN. 

3° VENNOOTSCHAPPEN. - RAN-
DELSVENNOOTSCHAPPEN. - VENNOOT -

clefinitief gezag van gewijscle e?'ga omnes 
als cle beslissing in kracht van gewijsde is 
gegaan, zodat cle arbeidsrechter niet kon 
beslissen dat de werkgever van deze feiten 
kennis hacl als hij niet wist dat deze beslissing 
definitief geworclen was. 
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SCRAP IN VEREFFENING. - NIET-BE 
VOORRECHTE SCHULDEISERS WIER 
SCHULDVORDERING VOOR DE VEREFFE
NING IS ONTSTAAN. - GELIJKHEID IN 
DE VERDELING VAN HET MAATSCHAPPE
LIJK VERMOGEN. - BEGINSEL VERHIN
DERT NIET DAT EEN SCHULDEISER ZIJN 
SCHULDVORDERING DOOR DE RECHTER 
LAAT VASTSTELLEN. 

4o VENNOOTSCHAPPEN. HAN-
DELSVENNOOTSCHAPPEN. - VENNOOT
SCHAP IN VEREFFENING. - NIET -BE 
VOORRECHTE SOHULDEISERS WIER 
SCHULDVORDERING VOOR DE VEREFFE
NING I S ONTSTAAN. - GELIJKHEID IN 
DE VER.DELING VAN HET MAATSCRAP
PELIJK VERl\WGEN.- BEGINSEL BELET 
DE UITVOERING VAN HANDELINGEN 
WAARDOOR DE ANDERE SCHULDEISERS 
WORDEN BENADEELD. 

so VENNOOTSCHAPPEN. HAN-
DELSVENNOOTSCRAPPEN. - VENNOOT
SCHAP IN VEREFFEo!'fiNG . - NIET-BE
VOORRECHTE SORULDEISERS WIER 
SCRULDVORDERING VOOR DE VEREFFE
NING I S ONTSTAAN. - RECRTER DIE 
RET BEDRAG VAN EEN SCRULDVORDE
RING VASTSTELT.- RECHTER KAN DAT 
BEDRAG NIET BEPERKEN NAAR RATO 
VAN RET NA VEREFFENING OVERBLIJ
VEND ACTIEF. 

6° HUUR vAN WERK. - ARBEIDS
OVEREENKOMST. - BESCHERi\'IING VAN 

RET LOON. - WET VAN 12 APRIL 196S . 
-LOON. - BEGRIP. - AANVULLING 
VAN RET WETTELIJK PENSIOEN. 

7° VOORRECHTEN EN HYPOTHE
KEN. - VooRRECHTEN. - VooR
RECRT VAN DE WERKNEi.VIER WIER LOON 
BESORERi.VID I S. - Ar\NVULLING VAN 
RET WETTELIJK PENSIOEN DOOR DE 
WERKGEVER VERSCRULDIGD. - NIET
BEVOORRECRTE SCRULDVORDERING. 

go CASSATIEMIDDELEN. -BuRGER

LIJKE ZAKEN.- lVIIDDEL GEGROND OP 
WETTELIJKE BEPALINGEN DIE NOCR 
VAN OPENBARE ORDE NOCR DWINGEND 
ZIJN. - JVIIDDEL NIET VOORGELEGD 
AAN DE FEITEJ'\TRECRTER EN WAAROVER 
HIJ OP EIGEN INITIATIEF NIET REEFT 
BESLIST. - NrEuw l\HDDEL. - NrET 
ONTVANKELIJK l\ITDDEL. 

(1) en (2) Raadpl. cass., 23 novemb er 1939 
(Bull. en PAsrc., 1939, I, 486); 31 januari 1964 
(ibid., 1964, I. 573}; 30 mei 1968 (An·. cass., 
1968, blz. 1191) en de noten 1 en 2; VAN RYN, 
Principes de droit commercial, d . II, 1957, 

1 o N och het gezag noch de kmcht van ge -: 
wijsde van een V1'oege1· aT?·est, dat voo1• 
1·echt zegt dat een bediende tegen zijn 
we1'kgeve1· een schuldvo1·de1·ing heeft 
waa1·van een deel bevoo?Techt is en de 
he1'opening van de debatten beveelt 
zonde1· dat de we1'kgeve1' tot betaling 
wo1·dt ve1·oo1'deeld, wo1·dt mislcend doo1' 
het a1·1·est dat deze we1·lcgeve1· ve1'001'deelt 
om aan zijn bediende, bttiten het ?'ente
gevend lcapitaal, het bed1·ag van de doo1· 
het em·ste a1·1·est vastgestelde sclm ldvo1·
de1·ing te betalen, zonde1· e1·op te wijzen 
dat een deel him·van bevoo?Techt is. 
(Artt. 24, 2S en 28 G .W . ) (Impliciete 
oplossing.) 

2 ° A 1'tilcel 184 van de gecoonlineenle wetten 
op de handel~vennootschappen slttit in 
dat, in geval van ve1·ejjening van een 
handelsvennootschap, e1· gelijlcheid moet 
zijn in de ve1·deling van het maatschap 
pelijlc ve?"nwgen tussen de niet-bevoo1'-
1'echte schuldeise1·s wie1· schuldv01·de1·ing 
v661· de ve1·ejjening is ontstaa1~ (1). 

3° en 4° Howel het beginsel van de 
gelijkheid tttssen de niet-bevoo?Techte 
sclmldeise1·s van een vennootschap, wim· 
schttldvoTde?·ing v661· haa1· ve1·ejjening is 
ontstaan, de ttitvom·ing belet van hande
lingen waa1·doo1· het 1·echt van de andm·e 
sclmldeise1·s w01·dt benadeeld, ve1'hinde1·t 
het echte1· niet dat een van de schu.ldeise1·s 
zijn schulclvo1·de1·ing do01· de 1·echtm· la,at 
vaststellen (2). (Art. 184 gecoiirdineerde 
wetten pp de handelsvennootschap-
pen.) · 

S0 De 1·echte1· die het bed1·ag vaststelt van 
de schuldvo1·de1·ing, die v661· de ve?·effe
ning van een handelsvennootschaJJ is 
ontstaan en die toebehoo1·t aan een niet
bevoo?Techte schtildeise1· van de vennoot
schap, kan het bed1·ag van die schttlcl
V01'de1'ing niet bepe1·ken naa1· m .to van 
het na ve1·ejjening ove1·blijvend actiej. 

6° De aanvulling van het wettelijlc pensioen 
die een we1·lcgeve1· aan zijn bedi~nde 
heejt toegelcend is een aanvulling van de 
voo1·delen wellce doo1· de ve1·schillende 
talclcen van de sociale zelce1'lwid' zijn vm·
leend en is dtts geen loon, in de zin van 
aTtilcel 2 van de wet van 12 ap1·il 1965 
op de besche1'1ning van het loon van de 
we1·lcnemm·s. 

nr. 1101 , blz. 129; VANRYN en VAN 0!\L\IE

SLAGITE, Examen de jurisprudence « Les socie
tes co=erciales », in Rev. c1·it. jw·. belge, 1967, 
b lz. 277, nr. 92 . 
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7o De schttldvm·de?·ing van een becliende 
tegen zijn we1·kgeve1· die een aanvulling 
van het wettelijk pensioen ve?·tegenwoo?'
digt, is niet ·bevoo?'?'echt. (Art. 19, hd 1, 
3Dbis, hypotheekwet van 16 decem
ber 1851, gewijzigd · bij de wet van 
12 april 1965, en art . 2 wet van, 12 apnl 
1965.) 

go Niet£W en cle1·halve niet ontvankelijlc tot 
staving van een voo1·ziening in . btw·ge?'
lijlce zalcen is het rnicldel, geg1·oncl op 
wettelijlce bepalingen che no~lt van ope~~
bm·e o1·de noch clwingend Z~Jn, dat ntet 
aan de jeitemechte?' is voo1·g~lep~l ~n 
waa?'OVB?' deze niet op eigen tntttattef 
heeft beslist ( 1). 

(NAAlVILOZE VENNOOTSCHAP 
« CHARBONNAGES DE TAMINES ,, 

IN VEREFFENING, T. MINNEN.) 

ARREST (ve1·taling) . 

HET HOF; - ·Gelet op de bestreden 
arresten, op 8 februari en 9 mei 1~72 
gewezen door het Arbeidshof te Lmk ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de a.~tikelen .178, 184 en 
212, dit laatste geWlJZigcl biJ de wet van 
14 juni 1926, van de wet~en.op de h~dels
vennootschappen, gecoorchneercl blJ het 
koninklijk besluit van 30 november 1935, 
8 van de wet van 16 december 1851 op 
de herzieninD' van het hypothecair stelsel, 
24, 25 en 28 ~an het Gerechtelijk Wetboek 
en 97 van de Grondwet, 

doo?'dat eiseres tegen d e eis aan.gevoerd 
heeft dat zij, in liquidatie gesteld, ten 
voordele van verweerder niet kan ver
oordeeld worden tot een betaling die de 
rechten van de andere schuldeisers 
schendt, en het arrest van 8 februari 1972, 
voor wat het niet-bevoorrechte cleel van · 
de schuldvordering van verweerder be
treft, zich beperkt heeft te bepalen op 
welk aanvullend penswen deze voor het 
verleden en voor de toekomst aanspraak 
kon maken, waarop het bestreden arrest 
van 9 rnei 1972 eiseres zonder meer 
veroordeelt tot betaling van 936.000 frank 
als onbetaalde rentetermijnen en van 
2.600.435 frank als de waarde van de 
kapitalisatie van· de rente voor de toe
komst, 

tenvijl, ee1·ste onclenleel, de feitenrechter, 
na het arrest van 8 februan 1972, enkel 

(1) Cass., 10 mei 1974, sttpra, blz. 1011; 
raaclpl. cass., 1 april 1974, Stt1J1'C£, blz. 893. 

nog de waarde van de kapitalisatie van 
de bedoelde rente voor de toekomst 
rnoest bepalen ; door de beslissing waar
bij dat eerste arrest het bedrag van de 
niet-bevoorrechte schuldvordering van 
verweerd(lr vaststelde, te vervangen door 
e~n veroordeling zonder meer om dat 
bedrag te betalen, het bestrederi arrest 
van 9 mei 1972 uitspraak doet over een 
geschil dat aan de rechter onttrokken 

· was, en het gezag van gewijsde en de 
kracht van gewijsde van het arrest van 
8 februari 1972 schendt (schending van 
de artikelen 24, 25 en 28 van het Gerech
telijk ·vvetboek); 

tweecle oncle?·cleel, de vereffening van een 
handelsvennootschap of van een vemloot
schap in die vorm weliswaar het indivi
duele recht van de niet-bevoorrechte 
schuldeisers om vervolging in te stellen 
niet schorst en hen niet verbieclt het 
bedrag van h1.m schuldvorderingen ge
rechtelijk te cloen vaststellen, maar de 
eerbied voor de tussen hen te verzekeren 
gelijkheid er zich tegen verzet dat, in de 
gevallen waa.rin het aldief onvoldoende 
blijkt voor volledige terugbetaling, aan 
sonnnigen een uitvoerbare titel verleend 
wordt; in elk geval, .a ls Inen niet wil 
komen tot claden van tenuitvoerlegging 
die de rechten van de andere schuld
eisers schaden, zodanige titel niet mag 
worden toegestaan voor een hoger beclrag 
clan het dividend bepaalcl door de rnoge
lijkheclen van de vereffening . (schending 
van de artikelen 178, 184 en 212, gewij
zigcl zoals hiervoren vermeld, van de 
gecoorclineercle wetten op de handels
vennootschappen, 8 van de wet van 
16 december 1851) : 

Over het eerste onderdeel 

Overwegende dat verweerder de ver
oordeling van eiseres vorderde tot beta
ling van de vervallen rnaandelijkse uit
betalingen van h et aanvullencl rustpen
sioen dat zij hem toegekend had, en voor 
de toekomst tot een vergoeding die de 
kapitalisatie van die aanvulling vertegen
woorcligt; 

Dat bet arrest van 8 februari 1972 
ammeemt dat de schuldvordering van 
gedaagde in hoger beroep, hier verweer
der, bevoorrecht is naar rato van 
180.000 frank, tot betaling vru1 welk 
bechag eiseres in hoger beroep, bier eise
res, moet veroordeeld worden, dat de in 
januari 1972 vervallen maru1delijkse uit
betalingen 936.000 frank bedragen, de 
som van 180.000 frank inbegrepen, dat 
tenslotte, vooraleer recht te doen, het de 
partijen verzocht d e berekening van de 
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waarde van de rente die aan verweerder 
verschuldigd is, over te leggen ; 

Overwegende dat, nadat de partijen 
aan dat verzoek hadden voldaan, het 
arrest van 9 mei 1972 bij einduitspraak 
eiseres veroordeelt tot betaling van. voor
melde som van 936'.000 frank, dit zijn ·de 
achterstallige pensioenbedragen verval
len op 1 januari 1972, en van de som van 
2.600.435 frank, die de waarde van de 
rente tot op de dag van· het overlijden 
van verweerder vertegenwoordig~ ; 

Overwegende dat uit het onderzoek 
van die beslissingen blijkt dat het arrest 
van 9, mei 1972 het gevolg is van het 
voorgaande arrest dat de gron<;lslagen 
bepaalt van de veroordelingen waarover 
het a rbeidshof later uitspraak wilde doen ; 

Dat, zodoende, het arbeidshof geen 
uitspraak gedaan heeft over een geschil 
dat aan zijn rechtsmacht onttrokken 
was; 

Dat dit onderdeel van het middel 
feitelijke grondslag mist; 

Over het tweede onderdeel : 

Overwegende dat de gelijkheid die moet 
worden betracht bij de verdeling van 
het maatschappelijk vermogen tussen de 
niet-bevoorrechte schuldenaars van de 
vennootschap wier schuldvorderingen 
ontstaan zijn v66r haar vereffening, er 
zich niet tegen verzet dat een van de 
schuldeisers zijn schuldvordering gerech
telijk laat bepalen en de veroordeling 
van de vereffenaars tot betaling ervan 
bekomt ; dat het beginsel van de gelijk
heid enkel een beletsel is voor daden 
van tenuitvoerlegging die de rechten van 
de andere schuldeisers zouden schaden ; 

Dat dit onderdeel van het middel naar 
recht faalt ; 

Over h et tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 19, 3°bis, 
van de wet van 16 december 1851 op de 
herziening van de hypotheekwet, dat 
gewijzigd is bij de wet van 12 april 1965, 
artikel 49, 1°, inzonderheid laatste lid, 
2° en 3°, van de wet van 12 april 1965 
op d e bescherming van het loon van de 
werkne1ners, 

doo1·dat het arrest van 8 februari 1972 
verweerders schuldvordering naar rato 
van 180.000 frank bevoonecht verklaart, 
op grond dat artikel 19, 3°bis, van de 
hypotheekwet in die mate een voorrecht 
toekent aan het werlrnemersloon, zoals 
het bepaald wordt in artikel 2 van de 
wet van 12 april1965, en dat de genoemde 
aanvulling van het pensioen moet worden 
beschouwd als een loon ten laste van 

verweerster en niet als een vergoeding 
wegens verbreking, 

tenvijl, volgens artikel 2 van de wet van 
12 april 1965, van het loon dat in aan
merking moet genomen worden voor de 
toepassing van voorrwemde wet geen 
deel uitmaken de vergoedingen door de 
werkgever rechtstreeks of onrechtstreeks 
betaald, welke ITIOeten beschouwd worden 
als een aa.nvulling van de voordelen 
toegekend voor de verschillende takken 
van de sociale zekerheid en, aangezien 
de bedoelde aanvulling van het p.ensioen 
een zodanige aanvulling is, zij die bij
zondere bescherming niet geniet en der
halve niet bevoorrecht is : 

Overwegende dat de schuldvordering 
waarvan de betaling door verweerder 
gevorderd wordt, een contractu.ele aan
vulling van het wettelijk pensioen is ; 

Overwegende dat de aanvu.lling van 
het pensioen die de werkgever aan de 
werlmemer heeft toegekend, een aan
vulling is van de voordelen toegekend 
door een der takken van de sociale 
zekerheid, dat ze dus voor de toepassing 
van de wet van 12 april 1965 niet als een 
loon mag worden beschouwd en derhalve 
niet in aanmerking komt voor het alge
meen voorrecht op de roerende goederen, 
vastgesteld bij artilml 19 van de hypo
theekwet, voor het loon van de werlc
nemers; 

Dat het middel gegron'd is ; 

Over h et derde middel afgeleid uit de 
schending van de artik elen 1 7 7 9, 1 o, 
1968, 1978 en 1980 van het Burgerlijk 
vVetboek, 5 van de wetten betreffende de 
arbeidsovereenkomsten voor bedienden, 
gecoordineerd bij het koninklijk besluit 
van 20 juli 1955, en voor zover nodig van 
voormeld a rtikel 5, gewijzigd en aange
vuld bij de wetten van 5 december 1968, 
artikel 62, en van 20 juli 1961, artikel 2, 
en 97 van de Grondwet, 

doonlat de arresten van 8 februari 1972 
en 9 mei 1972 eiseres veroordelen om aan 
verweerder 936.000 frank als onbetaalde . 
achterstallige bedragen op 1 januari 1972 
van de bedoelde aanvulling van het 
pensioen en v·an 2.600.435 frank als de 
waarde van de kapitalisatie van de rente 
voor de toekomst te betalen, 

tenvijl, ee1·ste ondenleel, de arresten niet 
antwoorclen op het middel, door eiseres 
hieruit afgeleid dat zij in geen geval de 
vervallen maandelijkse uitbetalingen zo
wel als een som die met de kapitalisatie 
van de rente overeenste1nt zou hebben 
te betalen; en de feitenrechter derhalve 
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niet heeft voldaan aan de verplichting 
zijn beslissing volgens de wet met redenen 
te omkleden (schending van artikel 97 
van de Grondwet); 

tweecle ondeTdeel, de verplichting die 
een werkgever in een arbeidsovereen
.komst voor bedienden op zich genomen 
heeft om zijn bediende een aanvulling 
van pensioen, die een contract van 
lijfrente is, te betalen, in geval van 
wanbetaling van de rentetermijnen, de 
rentetrekker enkel machtigt om een som 
toereikend voor de uitkering van de ter
mijnen te doen vestigen ; een veroor
deling van de renteheffer tot betaling 
van de waarde van de kapitalisatie die 
regel schendt en bovendien miskent dat 
het hier een kanscontract betreft (met 
uitzondering van artikel 97 van de 
Grondwet, schending van alle in het 
middel aangeduide wetsbepalingen) 

Over het eerste onderdeel : 

Overwegende dat h et arrest van 9 mei 
1972 eiseres veroordeelt tot betaling aan 
verweerder van de maandelijkse uit
betalingen, vervallen op 1 januari 1972, 
en, voor wat betreft de maandelijkse 
uitbetalingen die nog moeten vervallen, 
tot een som die overeenstemt met de 
kapitalisatie van de rente; 

Dat bet aldus door er gevolg aan te 
geven, het verweer van eiseres beant
woordt; 

Dat clit onderdeel van het middel 
feitelijke grondslag ·mist ; 

Over het tweede onderdeel : 

Overwegende dat eiseres in haar bij
komende conclusie betoogt dat het haar 
materieel onmogelijk is om gedurende 
talrijke jaren een maandelijks pensioen 
te storten ; dat zij mededeelde dat ver
weerder voorgesteld had dat bezwaar te 
ondervangen door kapitalisatie van een 
rente ; dat zij voorstelde dat, in geval 
van afwijzing van die hoofdzakelijke 
conclusie, aan verweerder een « soort 
vergoeding » zou toegekend worden ; 

Overwegende dat h et arbeidshof bij 
arrest van 8 februari 1972, overeen
komstig de conclusie van de partijen, 
beslist, met betreldring tot de maande
lijkse uitbetalingen clie nog moeten ver
vallen, dat h et past de aan eiser verschul
digde maandelijkse uitbetalingen te kapi
taliseren en d e partijen verzoekt alle 
gegevens over te leggen om de gekapita
liseerde waarde van die I'ente te kunnen 
bepalen; 

Dat de partijen het arrest zonder voor
behoud uitgevoer.d hebben en aan het 

arbeidsgerecht alle gevraagde gegevens 
hebben verstrekt ; 

Overwegende dat eiseres voor het Hof 
niet voor de eerste maal kan betogen 
dat de rechter haar slechts kon veroor
delen tot vastlegging van een som vol
doende voor de uitkering van de rente en 
niet tot betaling van de waarde van de 
kapitalisatie ervan ; 

Dat dit onderdeel van het middel, dat 
de openbare orde niet raakt, nieuw en 
derhalve niet ontvankelijk is ; 

Om clie redenen, vernietigt de bestreden 
arresten in zoverre ze beslissen dat de 
schuldvordering van verweerder, bestaan
de uit de op l januari 1972 vervallen 
rentetermijnen, bevoorrecht is ten belope 
van. 180.000 frank; beveelt dat van dit 
arrest melding zal gemaakt worden op 
de kant van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissingen ; houdt de kosten aan ten 
einde hierover door de feitenrechter te 
laten beslissen ; verwijst· de aldus be
perkte zaak naar het Arbeidshof te 
Brussel. 

19 jtmi 1974. - 3e kamer. - Voo1·
zitte1·, de H. Polet, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Vm·slaggeve1·, de H. Busin. 
- Gelijklttidende conclttsie, de H. Ducha
telet, advocaat-generaal. - Pleite1·, de 
H. Philips. . 

3e KAl\'lER. - 19 juni 197 4. 

1° DIENSTPLICHT. - UrTSTEL EN 
VRIJLATING VAN DIENST OP MORELE 
GROND. - AANVRAAG INGEDillND NA 
RET VERSTRIJKEN VAN DE TERMIJNEN. 
--,-- UrTZONDERLIJKE REDEN.E;N WAAR
DOOR ONTHEFFING VAN VERVAL l\10GE
LIJK IS.- SOEVEREINE EN FEITELIJKE 
BEOORDELING DOOR DE MILITIEGE
RECHTEN. 

2° CASSATIEMIDDELEN. - DIENST- · 
PLICHT.- AANvltAAG OM UITSTEL. -
MIDDEL OMTRENT DE GEGRONDHEID 
VAN DE AANVRAAG. - AANVRAAG OJVI 
UITSTEL NIET ONTV ANKELIJK. - VAN 
BELANG ONTBLOOT MIDDEL. 

1° De militiegm·echten beoo1'Clelen soevm·ein, 
in jeite de geg1·onclheicl van de ttitzon
cle1·lijlce 1·edenen welke zijn aangevoe1'Cl 
tot onthetfing van het ve1·val van een 
aanvmag om ttitstel en v1·ijlating van. 
clienst op m01·ele g1'0ncl, die na het ve1· -
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st1·ijken van de te1·mijnen is inge
diend (1). (Art. 20, § 3 gecoiirclineerde 
dienstp1ichtwetten van. 30 april 1962.) 

2° Zonde1· belang en de1'l~alve niet ontvan
kelijk is het middel dat bet1·ekking heejt 
op de geg1·ondheid van een aanvmag 
om uitstel van een dienstplichtige, als 
de aanvmag niet ontvankelijk was (2) . 

(LOTIQUET.) 

ARREST (vertaling). 

RET HOF ; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 15 maart 1974 door de 
Hoge Militieraad gewezen ; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schencling van. artikel 20, lid 3, van. de 
dienstplichtwetten, gecoiirdineerd op 
30 april 1962, 

do01·dat de beslissing verklaart dat de 
aan.vraag te laat is ingediend en over
weegt dat er geen enkele uitzonderlijke 
reden is om eiser van. de uitsluiting te 
_ontheffen, 

terwijl meerdere uitzonderlijke gronden 
het mogelijk maken hem daar·van. te ont
heffen: 

Overwegende dat de feitelijke beoor
deling van. de uitzonderlijke gronden, 
die een eiser van. de uitsluiting kunnen 
ontheffen, tot de bevoegdheid van. de 
gerechten in zaken van. dienstplicht 
behoort ; dat die beoordeling onaan.tast
baar is; 

Dat het middel derhalve niet ontvan.
kelijk is; 

Over het eerste en het derde middel 
sam en, 

het ee1·ste, afgeleid uit de schencling van 
de artikelen 10, 17 en 28 van. de dienst
plichtwetten, 

do01·dat de beslissing de vraag om uitstel 
verwerpt op grond dat eisers vader de 
leFJftijd van. zestig jaar niet bereikt heeft 
en niet mag aan.gezien worden als ver
loren voor het gezin, 

te1·wijl de bedrijfsinkomsten· van. eiser 
onmisbaar zijn voor het gezinsonderhoud, 
daar de vader als verloren voor het 
gezin moet aangezien worden ; 

(1) Cass., 10 november 1971 (A1'1'. cass., 
1972, blz. , 256). 

(2). Cass., 18 oktober 1972 (Ar1·. cass.1 1973, 
blz. 175). 

/ 

het de1·de, afgeleid uit de schending van. 
artikel 97 van de Grondwet, 

do01·dat de beslissing niet genoegzaam 
gegrond is, daar de redenen duister, 
tegenstrijdig en dubbelzinnig zijn : 

Overwegende dat uit het an.twoord op 
het tweede middel blijkt dat de aanvraag 
te laat is ingediend ; dat het eerste en 
het derde middel derhalve gericht zijn 
tegen ten overvloede aan.gevoerde rede
nen; 

Dat zij derhalve niet ontvankelijk zijn ; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening. 

19 juni 1974. - ·3e kamer.- Voor
zitte1', de H. Polet, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Ve1·slaggever, de H. Busin. 
- Gelijkluidende conclttsie, de H. Ducha
telet, advocaat-generaal. 

3e KAMER. - 19 juni 1974, 

CASSATIEMIDDELEN. DIENST-
PLICHT.- MIDDEL WAARIN FElTEN EN 
RECHT VERl\1ENGD ZIJN. - NIET ONT
VANKELIJK MIDDEL. 

Niet ontvankelijk wegens vermenging van 
feiten en 1'echt is het middel dat het Hof 
zou ve1·plichten Jeitelijke gegevens na 
te gaan (2). (Art. 95 Grondwet.) 

(D1JCHATEAU.} 

Met de notitie overeenstemmend arrest. 

19 juni 1974. - 3e kamer. - Voo1·
zitte1·, de H. Polet, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Ve1·slaggevm·, de H. Busin. 
- Gelijkluidende conclusie, de H. Ducha
telet, advocaat-generaal. 

3e KAMER. - 19 juni 197 4. 

1° DIENSTPLICHT. - UrTSTEL EN 
VRIJLATING VAN DIENST OP MORELE 

(2) Cass., 14 februari 1963 (Bull. en PASIC., 
1963, I, 636); raadpl. cass., 10 april 1961 
(ibid., 1961, I, 846). Vgl. cass., 21 mei 1974, 
sup1·a, biz. 1053. 
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GROND. - KOSTWINNER VAN HET 
GEZIN. - VoORWAARDEN GESTELD BIJ 
ARTIKEL 10, § l, VAN DE DIENSTPLICHT
WETTEN 1\iOETEN GELIJKTIJDIG VER

VULD ZIJN. 

2o VOORZIENING IN CASSATIE. 
DIENSTPLICHT. - MEMORIE AAN DE 
GRIFFIE GEZONDEN NA HET VERSTRIJ
KEN VAN DE TERl\'IIJN VOOR HET IN
STELLEN VAN DE VOORZIENING. -
MEi\iORIE WAAROP HET HoF GEEN ACHT 

VERM:AG TE SLAAN. 

1 o Alle voo?·waanlen gestelcl bij a1·tikel 10, 
§ 1, 1°, van de gecoonlineenle clienst
plichtwetten van 1962, wam·nam· a?·ti
kel 12, § 1, 7°, van genoemcle wetten 
ve1·wijst, moeten gelijktijclig ve?'mtlcl 
zijn, opclat een clienstplichtige als kost
winne?' van zijn vacle?' of moecle?' of van 
een van hen zott kunnen wonlen be
schomvcl ( l). 

;! 0 In clienstplichtzaken vennag het Hof 
geen acht te slaan op een aanvullencle 
memm·ie wellce aan_ cle g1·i(fie is gezonclen 
na het ve?·st?·ijken van cle te1·mijn van 
voo1·ziening (~). (Art. 51 gecoi:irdineerde 
dienstplichtwetten van 30 april 1962.) 

(GOUVERNEUR. ) 

ARREST (ve1·taling). 

HET . HOF ; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 29 maart 1974 door de 
Hoge Militieraad gewezen ; -

Over het middel hientit afgeleid dat 
de beslissing de vraag van de clienst
J?lichtige tot vrijlating van de clienst op 
morele grond heeft verworpen, op grond 
dat zijn vader de leeftijd van zestig jaar 
niet bereikt had en niet als verloren voor 
het gezin kan worden beschouwd, dat 
Ininst.en s een van de VOOrWaarden ver
me]d in artikel l 0, § l, 1°, in onderhavig 
geval ontbreekt, aangezien eisers vader 
in augustus 1974 zestig jaar ond zal zijn 
en meer dan zeventig procent un7alide is : 

Overwegende dat aan alle vereisten van 
artikellO, § 1, v<l.Il de dienstplichtwetten, 
naar h etwelk artikel 12, § l, 7o, van 
dezelfde wetten v erwijst, tegelijk rnoet 

(1) Cass., 10 mei Hi72 (.thr. cass., 1972, 
blz. 845); 4 oktober 1972, reclenen (ibi.d., 1973, 
blz. 131). 

(2) Cass., 14 maart 1073 (A1'1'. cass. , 1973, 
biz. 598). 

worden voldaan om een clienstplichtige 
als kostwinner te lnmnen aanrnerken ; 

Overwegende dat de beslissing niet ai
leen vaststelt dat de vader van eiser de 
leeftijd van zestig jaar niet bereikt heeft 
maar clat uit de geneeskundige onder
zoeken, die in deze zaak bevolen werden, 
blijkt dat hij niet kan aangezien worden 
als verloren voor het gezin zoals bepaalcl 
bij artikel 17, § 2 van. de dienstplicht 
wetten en zijn beslissu1g wettelijk staaft ; 

D at het middel niet kan worden aange
noinen; 

Om clie redenen, en zonder acht te 
slaan op de memorie die op 15 jtmi 1974, 
dus na verloop van de cassatietermijn, 
ter griffie van het Hof is ingediend, ver
werpt de voorzienu1g. 

19 juni 1974. - 3e kamer. - Voo?'
zitte?' de H. Polet, raadsheer waarnemend 
voorzitter.- Ve?·slaggeve1·, de H. Busin. 
- Gelijkltticlencle conclusie, de H. Ducha
telet, advocaat-generaal. 

3° KAJ\1ER. - 19 juni 1'97 4. 

VOORZIENING IN CASSATIE. 
PERSONEN BEVOEGD 01\i ZICH IN CAS
SATIE TE VOORZIEN. - DIENSTPLICHT
Z~N. - BESLISSING VAN DE HER
KEURINGSRAAD. - VOORZIENING IN
GESTELD DOOR EEN VAN DE OUDERS 
VAN DE DIENSTPLICHTIGE ZONDER BIJ
ZONDERE VOLMACHT. NIET-ONT
V ANKELIJKHEID . 

Niet ontvankelijlc is cle voo1·ziening welke· 
cloo1· een van de oucle1·s van cle dienst
plichtige zoncle?' bijzoncle?'e volmacht in
gestelcl wonlt tegen een beslissing van 
cle he?·lcetwingsmacl (3). (Artt. 50 en 51 
gecoi:irdu1eercle dienstplichtwetten van 
30 april 1962.) 

(VAN KEIRSBILCK.) 

Met de notitie overeenstemmend arrest .. 

19 jtmi 1974. - 3e kamer. - Voor
zitte?·, de H. Polet, raadsheer waarnemencl . 
voorzitter. - Ve?·slaggeve?·,, de H. Bnsin. 

(3) Vgl. cass., 20 juni 1973 (.A?'I'. cass.,. 
1973, biz. 1028). 
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Gelijkluidende conclusie, de H. Ducha
telet, advocaat-generaal. 

3e KAMER. - 19 juni 1974, 

1° BEVOEGDHEID EN AANLEG. 
SOCIALE ZAKEN. - VOLSTREKTE BE
VOEGDHEID.- ARBEIDSGERECHTEN.

. ARBEIDSHOF W AARBI.J AANHANGIG IS , 
EEN GESCHIL INZAKE ARBEIDSOVER
E,ENKOlVISTEN. - FAILLISSEMENT VAN 
DE WERKGEVER NA RET VONNIS VAN 
DE ARBEIDSRECHTBANK. - BEVOEGD 
HEID.- GRENZEN. 

2° BEVOEGDHEID EN AANLEG. -
BURGERLI.JKE ZAKEN. - GESCHILLEN 
INZAKE FAILLISSEMENT. - UITSLUI 
TENDE BEVOEGDHEID VAN DE RECHT
BANK VAN KOOPHANDEL. 

l 0 Het a?·beiclshoj, waa1·bij aanhangig is 
een geschil inzalce a?·beiclsovm·eenlcom
sten, is ingeval de tve1·kgeve1· jailliet ve?·
lclaanl is na het be1·oepen vonnis, niet 
bevoegcl om de c~tmto1 · ove1· het jaillisse
ment te machtigen om de sch~dclvonle-
1'ingen in het JJassiej van het jdillissement 
op te nemen en voo1· 1·echt te zeggen dat 
bepaalcle schttldvo1·clm·ingen in het be
voo?Techt passiej mage?~ ingesclweven 
tvo1·den (1). (Artt. 574, 2°, 578, 1°, en 
631, lid 2 G.W.) 

2° Alle geschillen die moeten beslecht wo?· 
den om tot de ve1·ejfening van een jaiflis
sement te komen, beh01·en ttitsltdtend 
tot de bevoegclheid van de 1·echtbank van 
koophandel in wie1· an·ondissement clit 
jaillissement is geopend ; zttlks is in
zonde?·heicl het geval voo1· geschillen ove1· 
de opneming van een sclnddvo1·deTing 
van een tve1·lcneme1· van de gefailleenle 
wegens vakantiegeld (2). (Artt. 574, 2°, 
en 63f, lid 2 G.W.) 

(MR. LACHAPELLE, CURATOR OVER RET 
FAILLISSEMENT VAN DE NAAMLOZE 
VENNOOTSCHAP « BRASSERIE DE GHLIN >>, 
T. DE WILDE.) 

Met de notitie overeenstemmend arrest. 

(1) en (2) Cass., 29 november 1973, sttpra, 
blz. 367; vgl. cass., 3 mei 1973 (.A?'l'. cass., . 
1973, blz. 839}, 8 maart 1974 (twee arresten}, 
18 april , 17 en 30 mei 1974, sup1·a, blz. 749, 
.887, 1047 en 1076. 

19 jtmi 1974. - 3• kamer. - Voo1·
zitte1·, de H. Polet, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, de H . .Jans
sens. Gelijklttidende conclusie, de 
H. . Duchatelet, advocaat-generaal. -
PleiteTs, de HH. Van Ryn en Bayart. 

1• KAlVIER. - 20 juni 1974, 

BESLAG. --'- BESLAG OP ONROEREND 
GOED. - GERECHTELI.JK VVETBOEK, 
ARTIKEL 1582, LID 3. - VASTSTELLING 
VAN DE TERli'II.JN VAN TEN l\HNSTE EEN 
MAAND VOOR DE VERKOOP. 

De tennijn van ten minste een maand v66T 
de ve1·koop die in geval van een ttit
voe?·end beslag op onToeTencl goed in 
aTtikel 1582, lid 3, van het Ge1·echtelijlc 
W etboek is vooTgesclweven, moet ove?·
eenlcomstig de 1·egels van de m·tilcelen 52 
tot 54 van hetzelfde wetboek w01·den 
vastgesteld; het is· clan oolc veTeist dat 
vanaj de dag na de aanmaning ten 
minste een valle maand, bm·elcencl van 
de zoveelste tot · de dag v661· de zoveelste, 
ve1·st1·ijkt v66r de dag van de ve1·lcoop. 

(BERTON T. «LA WATERINGUE 
DU TRIMPONT n.) 

ARREST (ve1·taling.) 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 6 oktober 1972 gewezen door 
de beslagrechter van de Rechtbank van 
eerste aanleg te Doornik, rechtdoende 
in laatste aanleg ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van. de artikelen 52, inzonderheid 
lid 1, 53, 54, 1582, inzonderheid lid ·3, 
en 162~ _van het Gerechtelijk Wetboek, 

· do01·dat, ter verwerping van het middel 
van nietigheid hieruit afgeleid dat de 
,verkoop vastgesteld werd op ll septem
ber 1972 zodat de aanmaning van de 
schuldenaar bij deurwaardersexploot van 
ll augustus 1972 om inzage te nemen 
van · de verkoopsvoorwaarden en aan
wezig te zijn bij de toew'ijzing niet 
geschied is binnen de termijn van een 
maand, bepaald bij artikel 1582, lid 3, 
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van het Gerechtelijk "\Vetboek, h et 
vonnis verklaart dat die termijn over
eenkomstig artikel 54 van. voorm(lld wet
boek moet worden gerekend van de 
zoveelste tot de dag v66r de zoveelste 
!ln dat de aanmaning dus een maand voor 
de datum van de toewijzing heeft plaats
gehad, 

te1·wijl, naar luid van. voormeld arti
kel 1582, dat volgens artikel 1622 op 
straffe van nietigheid moet worden in 
acht genomen, de schuldenaar ten minste 
een maan.d v66r de verkoop moet aan
gemaand worden om inzage te ne1nen 
van de verkoopsvoorwaarden en om 
aanwezig te zijn bij de toewijzing, hetgeen 
insluit, indien men bovendien voor de 
berekening van de termijnen de regels 
opvolgt zoals vastgesteld in de voor
noemde artikelen 52, 53 en 54, dat er 
vanaf de dag na de aanmaning een vol
ledige maand, berekend van de zoveelste 
tot de dag v66r de zoveelste, moet v er
lopen v66r de datmn van de verkoop, 
waaruit volgt dat, in onderhavig geval, 
voor de aanmaning 10 augustus 1972 de 
laatste nuttige dag was : 

Overwegende dat, naar luid van arti
kel 1582, lid 3, van het Gerechtelijk 
Wetboek, de schuldenaar ten minste een 
maand v66r de verkoop aangemaand 
wordt 01n inzage te nemen van de ver
koopsvoorwaarden en aanwezig te zijn 
bij de toewij zing ; 

Dat de verkoop vastgesteld werd op 
ll september -1972 en dat de aanmaning 
in onderhavig gev al op ll augustus 1972 
gedaan werd ; 

Overwegende dat artikel 54 van voor
noemd wetboek bepaalt da t een in maan
den of jaren bepaalde termijn gerekend 
wordt van d e zoveelste tot de dag v66r 
de zoveelste ; dat deze bepaling niet mag 
gescheiden worden van die van artikel 52, 
luidens welke de termijn gerekend wordt 
vanaf de dag na die van de alde of van 
de gebeurtenis die h em doet ingaan ; 

Dat de voorziening terecht overweegt 
aat de aannJ.aning op 11 augustus 1972 
de bij artikel 1582, lid 3, b epaalde ter
m'ijn pas de volgende dag, namelijk op 
12 augustus 1972, heeft kunnen doen 
ingaan; 

Dat de vervaldag, die, volgens arti
kel 53, in de termijn begrepen is, derhalve 
noodzakelijkerwijze ll september 1972 
was, aangezien deze datmn de dag v66r 
de zoveelste was waarop de t ermijn einde 
neemt en de verkoop op · dezelfde dag 
plaatsgreep ; 

Dat aldus blijkt dat de termijn van 
ten minste een maand v66r de verkoop, 

vereist bij artikel 1582, lid 3, en vast 
gesteld overeenkomstig de regels voor
geschreven in de artikelen 52, 53 en 
54 vermeld in het middel, niet in acht 
genomen is na de aanmaning van ll au
gustus 1972; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest; beveelt dat melding van dit 
arrest za~ worden gemaakt op de kant 
van de vernietigde beslissing ; houdt de 
kosten aan opdat 8I'Over door de feiten
rechter zou worden beslist; verwijst de 
zaak naar de beslagrechter van de 
Rechtbank van eerste aanleg te Bergen, 
zitting houdende u1 laatste aanleg. 

20 jtmi 1974. - 1e kamer. - Voor: 
zitte1·, de H. Perrichon, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Ve1·slaggevm·, de 
H . . Ligot. - Gelijkluidende conclttsie, 
de H. Velu, advocaat-generaal. - Plei
te1·s, de HH. Fally en VanRyn. 

1eKAli1ER. - 20juni 1974. 

1° BERUSTING. - BURGERLIJKE ZA
KEN. - VRIJWILLIGE TENUITVOERLEG
GING VAN EEN RECHTERLIJ~ BESLIS
SING. - SLUIT NIET NOODZAKELIJK IN 
DAT IN DE BESLISSING WORDT BERUST. 

zo AANSP.RAKELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST) . - UITVOERENDE 
li'[ACHT. - TOEPASSING VAN DE WET 
VAN 27 DECEli'[BER 1961 HOUDENDE 
STATUUT VAN DE ONDEROFFICIEREN 
VAN HET KADER DER LAND- , LUCHT- EN 
ZEEli'[ACHT. - FOUT WAARDOOR SCHADE 
IS VEROORZAAKT. - VERPLICHTING 
TOT VERGOEDING. 

3° UITVOERENDE MACHT . • _ ToE
PASSING VAN DE WET VAN 27 DECEli'[BER 
1961 HOUDENDE STATUUT VAN DE 
ONDEROFFICIEREN VAN HET KADER 
DER LAND-, LUCHT- EN ZEElliACHT. -
FOUT WAARDOOR EEN NADEEL IS 
BEROKKEND. - VERPLICHTING TOT 
VERGOEDING. 

4o AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST).- DIENST VAN 
HET l\1INISTERIE VAN LANDSVERDEDI• 
GING. - · ALGEl\1EEN ORDER INZAKE 
VACANTE BETREKKINGEN WAARDOOR 
l\1ILITAIREN VOOR Will· ZIJ BESTEli'[D IS; 
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MISLEID WORDEN. - FElT DAT EEN 
FOUT KAN OPLEVEREN.- NADEEL TEN 
GEVOLGE VAN DEZE FOUT. - FElT 
WAARUIT EEN VERPLICHTING TOT VER· 
GOEDING KAN VOORTVLOEIEN. 

5o UITVOERENDE MACHT.- DIENST 
VAN RET MINISTERIE VAN LANDSVER· 
DEDIGING. - ALGEl\iEEN ORDER IN· 
ZAKE VACANTE BETREKKINGEN WAAR· 
DOOR MILITAIREN VOOR 'VIE ZIJ BE· 
STEl\ID IS, l\USLEID WORDEN. - FElT 
DAT EEN FOUT KAN OPLEVEREN. -
NADEEL TEN GEVOLGE VAN DEZE FOUT. 
- FElT WAARUIT EEN VERPLICHTING 
TOT VERGOEDING KAN VOORTVLOEIEN. 

.6° CASSATIE. - BEVOEGDHEID. 
BURGERLIJKE ZAKEN. - AQUILISCHE 
FOUT. ·- VASTSTELLINGEN VAN DE 
FEITENRECHTER. - TOETSING DOOR 
RET HoF. 

1° In btt1'ge1'lijke zaken slttit de V?'ijwillige 
tenuitvoe1·legging doo1· de ve?·oo?·deelde 
pm·tij van een ?'echte?'lijke beslissing niet 
noodzalcelijlc in dat hie1·in wo1·dt be?'ttst, 
als niet blijkt dat de pa1·tij stellig met 
deze beslissing ingestemd heeft (1). 
(Art. 1045 G.W.) 

2° en 3° Geen enkele g1'Dndwettelijlce of 
wettelijke bepaling ontheft de ttitvoe1·encle 
macht, bij het ttitoefenen van de bevoegd
heden haa1· toegekend dam· de wet van 
27 clecembe1· 1961 houdende stattmt van 
de oncleTotficie?'en van het lcadeT de1· 
land-, ltwht- en zeemacht, van de vm·
plichting, voo?'tvloeiend ttit de m·tikelen 
1382 en 1383 van het Btt1'ge1·lijlc Wet
boelc, het nadeel dat zij aan een ancleT 
ve1·oo?·zaakt cloo1· haa1· schtdcl, met name 

· dam· haa1· onvoo1·zichtigheid of doo1· haa1· 
nalatigheid, te veTgoeden (2). 

4° en 5° Een fout waantit,· met toepassing 
van de a1·tilcelen 1382 en 1383 van het 
Btt1'ge1·lijk Wetboek, een ve1-plichting tot 
ve1·goeding van een nacleel lean voo?·t
vloeien is het f eit, voo1· een · dienst van 
het ministe?'ie van lanclsvenlecliging, in
zalce vacante bet?·elckingen een algemene 
o?'de?' ttit te vam·digen die zowel cloo1· de 
ve1·melclingen e1·van als dooT het weg
laten van enig vom·behoud, de militai1·en 

(1) 'Cass., 3 janu ari 1974, supm, blz. 482; 
raadpl. cass., 18 april 1974, sup1·a, blz. 884· 

(2) Raadpl. cass., 7 maart 1963 en de con
clusie van de procureur-generaal Ganshof van 
der Thfeersch, toen advocaat-generaal (Bull. 
en PAsrc., 1963, I, 744), 26 april 1963 en de 
noten 3 en 4 (ibid., 1963, I, 905) en 23 april 
1971 (A?T. cass., 1971, blz. 786), aL~mede de 

voo1· wie zij bestemd is, misleidt nopens 
.de vom·delen van deze bet1·elclcingen (3). 

6° Het Hof is bevoegd om te toetsen of de 
?'echte1· uit zijn vaststellingen wettelijk 
de aanwezigheicl heeft ktmnen ajleiden 
van een fout, in de zin van de m·tikelen 
1382 en 1383 van het Bu?·ge?'lijlc Wet
boek (4). 

(BELGISCHE STAAT, 
MINISTER VAN LANDSVERDEDIGING, 

T. FRANSSEN.) 

. ARREST ( Ve?'taling). 

HET HOF ; - Gelet op de bestreden 
arresten, op 11 april 1972 en 4 januari 
1973 .door h et Hof van beroep te Brussel 
gewezen; 

Over het middel van niet-ontvankelijk
heid dat tegen de voorziening wordt aan
gevoerd: 

Overwegende dat verweerder h et mid
del van. niet-ontvankelijld1eid steunt op 
eisers berusting in het op t egenspraak 
gewezen arrest van 11 april 1972 dat 
enerzijds beslist heeft dat eiser een font 
begaan heeft door verweerder voortijdig 
naar Belgie t erug te roepen zodat diens 
vordering in beginsel gegrond was en 
a.nderzijds de h eropening van de de batten 
bevolen heeft om partij en in staat te 
stellen zich op d e terechtzitting van 
29 september 1972 nader te verldaren 
over de aangevoerde schade en over het 
oorzakelijk verband ervan met de font 
van eiser; 

Overwegende dat verweerder de berus
ting van eiser hieruit afleidt d at deze, 
in zijn conclusie neergelegd ter terecht
zitting van h et hof van heroep op 7 de
cember 1972, a lleen betoogt dat de hem 
aangerekende font slechts contractueel 
kon zijn, dat d ergelijke fout de dader 
enkel verplicht tot vergoeding van de 
schade die op het ogenblik van de ver
bintenis was of kon worden voorzien en 
die het onmiddellijk en rechtstreeks 
gevolg is van de niet-uitvoering van de 
overeenkomst, dat de verschillende sella
d en die verweerder aanvoert niet van zo-

conclusie van de eerste advocaat-generaal 
Dumon, toen advocaat-generaal, op blz. 787· 

(3) Raadpl. cass., 4 januari 1973 (A1'1'. cass.• 
1973, blz. 452), met de verwijzingen en noten, 
en de arresten waarvan sprake in de ·vorige 
noot. 

(4) Cass., 10 oktober 1963 en 5 maart 1964 
(Bull. en PAsiO., 1964, I, 143 en 727). 
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danige aard zijn en da t dm·halve zijn vor
dering moet worden « afgewezen " daar 
geen oorzakelijk verband bestaat t ussen 
« d e fout van de conclusienemer (hier 
eiser) en de aangevoerde schad e "; 

Overwegend e dat voormeld arrest van 
ll april 1972, dat een eindarr est is m et 
betrekking tot de beslissing die verweer
d e!'S vordering in beginsel gegrond ver
klaart, in kracht van gewijsde is gegaan 
en uitvoerbaar was zelfs wanneer eiser 
zich in cassatie voorzien had ; 

Overwegende en erzijcls dat de uit
voering van dergelijke beslissing, zelfs 
indien zulks vrijwillig en zonder voor
b ehoud geschiedt, niet noodzakelijk be
rusting insluit .in het b eschikkend ged eel
te dat d e rechtsvord ering in beginsel 
gegrond verklaart, 

D at anderzijds eiser, door te conclu
d eren in d e bewoordingen waarop h et 
middel zich beroept, zich enkel gedragen 
h eeft naar d e beschikkingen van het 
arrest van 11 april 1972 dat d e debatten 
b ep erkt heeft ; 

D at h et middel van niet-ontvankelijk
heid niet kan worden aangenomen ; 

Over het middel afgeleid uit de 
schending van de artikelen 5, 7, 15 
v an d e wet van 27 december 1961 hou
d ende statuut van de onderofficieren van. 
h et ka d er d er land-, lucht- en zeemacht, 
1382 en 1383 van hetBmgerlijk W etboek, 

doonlat , na te h ebben vastgesteld dat 
een algemeen order uitgaande van de 
diensten van eiser b epaald had, onder 
meer b etreffende de betrekking v an 
secretaris van de B elgische militaire 
a ttach e te W ashington, dat d e b edienin
gen in b eginsel voor vijf jaar te begeven 
waren voor zover de aangewezen mili
tairen algehele voldoening schonken, dat 
verweerder voor die betrekking gesollici
t eerd en ze . b ekomen had, dat hij in 
februari 1965, zoals hem toegestaan was, 
m et zijn gezin naar de Verenigde Staten 
v ertrok,. dat hij in zij n becliening algeh ele 
voldoening schonk, da t er evenwel , ten 
gevolge van d e overplaatsing van de 
Militaire Commissie van de Noord-Atlan
tisch e Verdragsorganisatie van W ashing
ton n aar Evere, beslist werd dat het 
p ersoneel van de Belgische militaire 
attache te vVashington zou vermind erd 
worden n"let een officier en een onder
officier-secretaris, dat verweerder in jtmi 
1967 bevel kreeg naar Belgie t erug te 
k eren en dat hij in augustus 1967 met 
zijn gezin naar Belgie ter ugkeerde, h et 
arr est van 11 april 1972 beslist h eeft dat 
eiser een fout begaan heeft door voor
tijdig d e clien stbetrekl{ing v an verweer-

der t e b eeindigen buiten het enige voor
ziene geval dat verweerder geen volledige 
voldoening zou h ebben geschonken, en 
doordat h et arrest van 4 januari 1973 
beslist h eeft dat eiser de schade door 
verweercler geleden ten gevolge van h et 
v erlies van de geldelijke voordelen, die 
verweercler ontnOinen werclen vanaf 1 sep 
t ember 1967 t ot 1 augustus 1970, moest 
vergoeclen en n a een n aar billijkl"leicl gecla
n e raming eiser veroordeeld h eeft om aan 
verweercler 700.000 frank vermeerderd 
met d e v er zuimsrente en gerechtelijke 
interesten te betalen, 

tenvijl, krachten s de artikelen 5, 7, 
en 15 van voormelcle wet van 27 decem
ber 1961, ondanks de bepalingen van het 
algemeen order, en met inachtn eming 
van de overplaatsing van d e Militaire 
Commissie van d e Noorcl-Atlantische 
Yerdragsorganisatie, eiser het recht had 
de overplaatsing van verweerder en de 
wijziging van zijn ambt te bevelen en hij, 
derhalve, zocloencle geen fout b egaan 
heeft die hem, overeenkomstig de arti
kelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk 
Wetboek, verp1ichtte een aan verweercler 
ber okkende schade t e vergoeden : 

Overwegende dat geen enkele grond
wettelijke of wettelijke bepaling de uit
voerende macht, bij h et uitoefen en v an 
d e rechten haar toegekend door de in 
het midclel ingeroep en wet van 27 de
cember 1961, ontheft van de v erplichting, 
voortvloeiend uit d e artikelen 1382 en 
1383 van het Burgerlijk W etboek, de 
schade die zij aan een ander v eroorzaakt 
door h aar schuld, met name door haar 
onvoorzichtigheid of door haar n alatig
h eid, te vergoeden ; 

Overwegend e dat het hof van beroep, 
in zijn ontleding van h et algemeen order 
van eiser van 31 december 1964 dat ver
weerder ertoe gebracht heeft te sollici
teren voor een betrekking bij een te 
W ashington gevestigde dien st, overweegt 
dat de woorden « in beginsel " in h et 
zinsverband niet aa.nton en cl at eiser 
h eeft willen herinneren aan zijn wettelijke 
b evoegcli"leid om in het algemeen belang 
van de clienst ambtshalve de aanwijzing 
van onderofficieren te wijzigen, en dat, 
indien zulks de bedoeling · van eiser 

· geweest was, hij h et « op ondubbelzinnige 
wijze bepalen " m oest ; dat daaren 1legen, 
luidens de b ewoordingen zelf van voor
noeind dom.unent, de enige reden die een 
verkorting van de erin gest elde termijn 
van vijf jaar kan rechtvaardigen, is dat 
de aan gewezen militairen geen algeh ele 
v oldoening schenken ; 

Overwegende dat aldus, om te b eslissen 
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dat eiser hier een fout begaan heeft, het 
hof van beroep in feite vaststelt dat zowel 
door de vermeldingen die het bevat als 
door het weglaten van enig voorbehoud 
betreffende de latere b ehoeften van de 
dienst in het algemeen, de order van 
31 december 1964 waaraan eiser gevolg 
gegeven heeft, deze in dwaling gebracht 
heeft omtrent de voorclelen die zijn 
overplaatsing naar Washington hem zou 
bezorgen; 

Overwegende clat het arrest, zoncler 
een van cle wetsbepalingen, die het micldel 
aanvoert, te schenden, uit de vaststel
lingen waar het op wijst heeft kunnen 
afleiclen dat eiser een fout heyft begaan ; 

Dat het middel niet kan ·worden aan 
genomen; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening ; veroordeelt eiser in de kosten, 
uitgezonderd die van d J3 m emorie van 
wederantwoord, die door verweerder 
zullen worden gedragen. 

20 ju:ni 1974. - I• kamer. - Voo?'
zitte?·, de H. P errichon, raadsheer waar
nemend .voorzitter. - Ve?·slaggeve?', de 
H. Capelle. - Gelijkltddende conclttsie, 
de H . Velu, advocaat-generaal. - Plei
te?·s, cle HH. Bayart en VanRyn. 

1°KAMER.- 20juni 1974. 

1 o REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. - BURGERLIJKE 
ZAKEN. - PAOHT.- 0PZEGGING DOOR 
DE VERPAOHTER OM HET GOED PER
SOONLIJK TE EXPLOITEREN. - 00N
CLUSIE VAN DE PACHTER WAARIN DEZE 
ZICH EROP BEROEPT DAT DE VERWIJ
DERING VAN HET VERBLIJF VAN DE VER
PACHTER EEN HINDERPAAI, IS VOOR 
DE PERSOONLIJKE EXPLOITATIE VAN 
HET GOED. - BESLISSING WAARIN 
DEZE BEWERING WORDT TEGENGESPRO
KEN OP BASIS VAN FEITELIJKE ELEi\1EN
TEN WAAROP ZIJ _WIJST. - PASSEND 
ANTWOORD. 

2° BEvVJJS.- BEWIJS DOOR GESOHRIFT. 
- BURGERLIJKE ZAKEN.- BESLISSING 
TOT VASTSTELLING VAN DE AARD EN 
VAN DE DRAAGWTJDTE VAN EEN PAOHT -
OVEREENKOMST.- BESLISSING 'WELKE 

3° OVEREENKOMST. BrNDENDE 
KRACHT TUSSEN DE PARTIJEN. 
RECHTER DIE AAN DE OVEREENKOMST 
HET GEVOLG TOEKENT DAT ZIJ, TUSSEN 
DE PARTIJEN WETTELIJK HEEFT. -
GEEN SCHENDING VAN ARTIKEL 1134 
VAN HET BURGERLIJK WETBOEK. 

1° De conclusie tvaa?·bij de pachte?' van 
een landeigendom de geldigheid van 
de opzegging, welke de ve1·pachtm· hem 
heeft gegeven voo?' pe1·soonlijke exploi
tatie van het pachtgoed, betwist omdat, 
1·ekening houdende met de venvijde1·ing 
van het ve1·blijj van de ve1·pachtm·, deze 
geen JJe?'soonlijlce, we?·kelijlce en voo?'t
gezette exploitatie lean ttitbaten, tvo1·dt 
passend beamtwoo?·d do01· de beslissing 
die op gmnd van feitelijlce gegevens 
waa1·op zij wijst, vaststelt dat de afstand 
tussen het ve?·blijj van de ve?·pachte?' en 
het pachtgoed geen hinde1·paal is vo01· 
de pe?·soonlijlce exploitatie in de lmidige 
zin van het woo1·d (1). (Art. 97 Grand
wet.) 

2° De bewijskmcht van een pachtove?·een
komst wo1·dt niet mislcend doo?' de ?'echte?' 
die de aa?·d en de d1·aagwijdte van deze 
ove?'eenkomst omsch1·ijjt doo?' hie1·aan een 
ttitlegging te geven welke ve?'enigbaa?' is 
met de bewoo1·dingen e1·van (2). 
(Artt. 1319, 1320 en 1322 B.W.) 

3o De bewijsk?·acht van een ove?'eenkomst 
wo1·dt niet miskend doo1· de ?'echte?' die 
hieman het gevolg toekent welke zij, 
volgens de ttitlegging die hij eman geejt, 
wettelijk tttssen de pa?'tijen heeft (3). 
(Art. 1134 B.W.) 

(MALOORPS, 
T. K. EN 0 . VON vVESTERHOLT.) 

ARREST (ve?'taling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 25 januari 1973 in hoger 
beroep gewezen door de Recht bank van , 
eerste aan.leg te Luik; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schencling van cle artikelen 97 van de 
Gronclwet, 7, inzonclerheicl 1°, 8, 9 en 
ll-5 van cle regels betreffende cle pacht 

AAN DEZE OVEREENKOMST EEN UIT- (1) Raadpl. cass., 19 april 1974, Stt1JTa, 
LEGGING GEEFT DIE VERENIGBAAR IS blz. 892. ' 
MET DE BEWOORDINGEN ERVAN. - (2) Vgl. cass., 17 april 1972 (A?T. cass., 
GEEN MISKENNING VAN DE BEWTJS- 1972, blz. 768. 
KRACHT VAN DE AKTEN. (3) Cass., 24 april 1974, sttp1'a, blz. 916. 
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in het bijzonder, in het Bmgerlijk Wet
hoek ingevoegd bij artikel I . van de wet 
van 4 november 1969 tot wijziging van 
de pachtwetgeving en van de wetgeving 
betreffende het recht van voorlwop ten 
gunste van huurders "an landeigendom
men, 

doo1'dat het vonnis de opzegging van 
eiser door de verweerders, ·met het oog
merk het goed zelf te exploiteren, geldig 
verklaard heeft en de oprechtheid, de 
ernst en de gegrondheid van hun voor
nemen erkend heeft, zonder passend 
te antwoorden op het middel waarin 
eiser in zijn verzoel~schrift en zijn 
desbetreffende conclusie aanvoerde dat, 
gelet op de aanzienlijke afstand van htm 
verblijfplaats, verweerders de persoon
lijke, werkelijke en voortgezette exploi
tatie van de verhuurde goederen, zoals 
vereist bij voormeld artikel 9 van de 
regels betreff'encle de pacht in het bij
zoncler, niet zouden ktmnen ter hand 
nemen aan.gezien voot· zodanig bedrijf 
de exploitant zeer vaak ter plaatse moet 
komen voor allerlei beslissingen over de 
zaaitijd, de uitstrooiing en de hoeveel
heid van de meststoffen, het toezicht 
over de verstuivingen en de oogst, de 
weghaling en verkoop van de vruchten, 

tenvijl door dat ontbreken van. een 
antwoord niet kan worden uitgemaakt of 
de rechters hebben willen beslissen in 
feite dat de verweerclers vaak ter plaatse 
konclen komen om zelf met kennis van 
zaken de door eiser opgenoemcle beslis
singen te nemen clan wel in rechte dat de 
persoonlijke, werkelijke en vdortgezette 
exploitatie, vereist bij voormelcl artikel 9 
van de regels betreffencle de pacht in het 
bijzonder, niet vergcle clat de exploitant 
persoonlijk de door eiser opgenoemde 
beslissingen zou nemen, waaruit volgt 
dat het Hof aan de han.d van de redenen 
van het vonnis niet kan nagaan of de 
rechters de artikelen 7, S, 9 en 11-5 van 
de hiervoren vermelde regels betreffende 
de pacht in het bijzoncler juist toegepast 
hebben, wat gelijkstaat met het ontbre
ken van de passende redenen vereist bij 
artikel 97 van de Gronclwet 

Overwegende dat, naast de andere 
redenen tot stavin.g van zijn beslissing 
waarbij de grond van de opzegging gelclig 
verklaard worclt, de eerste rechter in 
feite overweegt" dat 130 ofzelfs 180 km. "• 
dit is namelijk de afstand tussen bedoelde 
landerijen en de respectieve verhlijf
plaatsen van verweerders, " thans met de 
huidige vervoermiddelen geen onover
)wmelijk bezwaar 1neer zijn "• wat insluit 

dat, volgens de zienswijze van de rechter, 
de verweerders ter plaatse lnmnen komen 
zoveel als nodig om met volle kennis 
met een persoonlijke exploitatie samen
hangende heslissingen te nemen; 

Overwegende clat het vonnis, naast het 
feit dat het de hiermee niet strijclige 
groncl,en van de eerste rechter overneemt, 
erop wijst dat verweerders " heroeps
halve landhouwers zijn " en dat, " zoals 
de eerste rechter vaststelt ,, de afstand 
tussen hun verhlijfplaatsen en de lande
rijen zoals zij geexploiteerd zijn en moe
ten hlijven, " geen hinderpaal vormt voor 
de persoonlijke exploitatie zoals deze 
thans moet worden begrepen " ; 

Waaruit volgt dat het vonnis passend 
antwoordt op eisers conclusie in . hoger 
beroep waarop het middel zich beroept, 
en dat clit middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van. de artikelen 1134, 1135, 
1319, 1320 en 1322 van het Bmgerlijk 
Wetboek, 

doo1·dat het vonnis beslist dat de op
zegging door verweerders gevolg zal 
hehben na de weghaling van de oogst in 

. 1974 en afwijzend heschikt op het middel 
waarin eiser in zijn verzoekschrift en zijn 
desbetreffende conclusie betoogt dat op 
12 rnaart 1948 een verlenging van de pacht 
aan de vader van. eiser toegestaan werd 
voor een dutu' vannegen jaar die verstrijkt 
op 15 mei 1957, dat op 8 februari 1958 de 
moeder van de verweerders en eiser een 
hijkomend heeling tot verlengu1.g van de 
pacht hehhen gemaakt, dat eiser dat stuk 
niet kan terugvinden, clat evenwel client 
aangenomen te worden dat dit hijkomend 
heeling cle pacht verlengd heeft voor een 
nieuwe periode van negen jaar die ver
streek op 15 maart 1966, dat u1. elk geval 
het bestaan van het hijkmne~1.d heding 
van 8 fehruari 1958 bevestigd worclt in 
de overeenkomst clie op 16 rnaart 1959 
door de moeder van de verweerders en 
door eiser ondertekend werd, dat deze 
overeenkomst bepaalde dat de lopende 
pacht rnet de hijkmnende bedingen van 
12 maart 1948 en 8 februari 1958 na de 
verstrijlrn1.g ervan zou verlengd worden 
en dat die wederverhm·ing voor een nieu
we en ononderbroken dutu· van twaalf 
jaar zou gelden, dat die verlenging van 
twaalf jaar te rekenen van 15 maart 
1966 pas zou eindigen op 12 maart 1978 
en dat de opzegging tegen 15 maart 1974 
voorharig was, op grond dat hlijkens de 
gedurende het debat overgelegde over
eenkomsten het bijkomend heeling van 
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12 maart 1948 de pacht verlengd had tot 
15 maart 1957, op welke datum zij, bij 
gebrek va11 enig bewijs van een nieuwe 
verlenging, voor een onbepaalde duur 
voortgezet werd, en dat die zelfde pacht 
door de overeenkomst van 16 maart 1959 
tenminste voor de erin bedongen duur 
van twaalf jaar verlengd werd, met n&me 
tot 16 maart 1971, datum waarop zij .Jan 
onbepaalde duur was, dat de overeen
komst van 16 maart 1959 weliswaar 
bepaalde dat de lopende pacht met de 
bijkomende bedingen van 12 maart 1948 
en 8 februari 1958 na de verstrijking 
ervan zou worden verlengd voor een 
nieuwe periocle en dat het onlogisch kan 
lijken aan te nemen clat die overeenkomst 
van 16 maart 1959 een pacht heeft willen 
verlengen ·die; op dat ogenblik, voort
gezet was voor onbepaalde duur, en deze 
datmn als uitgangsptmt heeft willen 
nemen van de verlenging van twaalf jaar, 
maar dat het hier niet gaat om het uit
leggen van een overeenkomst, maar om 
eisers ingebreke blijven voor de bewijs
levering van de inhoud en de draagwijdte 
van het bijkomend beding van 8 februari 
1958, ' 

tm·wijl uit de tekst van de overeen
komst van 16 maart 1959 blijkt dater op 
die datum een pacht bestond wegens 
verlenging voor een bepaalde tijd, die 
verstrijkt na 16 maart 1959, waaruit 
volgt dat het vonnis, door te beslissen 
dat eiser het bewijs niet levert van 
zodanige verlenging, de · bewijskracht 
miskent die de overeenkomst van 
16 maart 1959 krachtens de artike
len 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk 
Wetboek bezit; 

en tenvijl, wegens de bindende kracht 
die, overeenkomstig de artikelen 1134 
en 1135 van het Bmgerlijk vVetboek, de 
verlenging van de pacht, waarvan -eiser 
het bestaan heeft b ewezen, en de voor
melde overeenkomst van 16 maart 1959 
hebben, de rechters de duur van die 
verlenging moesten onderzoeken en in 
elk geval een latere datum dan 16 maart 
1959 laten gelden als einddatm11 van die 
verlenging ; 

Wat het eerste onderdeel betreft 

Overwegende dat luidens de in h et 
vonnis ov.ergenomen bewoordingen van 
de overeenkcimst van 16 maart 1959, 
tussen de moeder van de verweerders 
en eiser, waaruit eiser wilde afieiden dat 
het bijkomend beding van 8 februari 
1958, evenals dat van 12 maart 1948, de 
bestaande overeenkomst zou · verlengd 
hebben voor negen jaar, enkel bepalen 

dat de " lopende pacht en de bijkomende 
beclingen van 12 maart 1948 en 8 feb~·uari 
1958 ... , na de verstrijking ervan zullen 
verlengd worden voor een nieuwe en 
ononderbroken duur van twaalf jaar 
onder dezelfde voorwaarden » ; 

Overwegende dat, blijkens het vonnis, 
de rechtbank zonder de aldus aange
voerde bewoordingen van de 'overeen
komst te miskennen, zich hierop grondt 
dat weliswaar uit het bijkomende beding 
van 12 maart 1948, dat tijdens de debat
ten overgelegd werd, blijkt dat de pacht 
tengevolge van dit bijkomende beding 
voor zodanige duur verlengd werd, met 
name tot 15 maart 1957, maar dat eiser, 
doordat_ hij het bijkomend beding van 
8 februari 1958 niet overlegt, niet op 
grand van het vermoeden dat hij 
beweercle _afte leiden uit de bewoorclingen 
van de overeenkomst het bewijs kan 
leveren van een nieuwe verlenging die uit 
laatst genoemd bijkomend beding voort
spruit; 

Dat het vonnis dientengevolge beslist 
clat· « bij ontstentenis van bewijs van een 
nieuwe verlenging » de pacht voor een 
onbepaalde duur voortgezet werd vanaf 
15 maart 1957, namelijk vanaf het ver
strijken van · de verlenging die voort
spruit nit het bijkomend beding van 
12 maart 1948; 

Dat deze beslissing, die aldus gegrond 
is op hetfeit dat eiser het op hem rustend 
bevvijs niet geleverd heeft, geen enkele 
schending van de bewijskracht van de 
bewoorclingen van de overeenkomst in
sluit : 

W at het tweede onderdeel betreft 

Overwegende dat, nu het vonnis wette
lijk heeft k=en overwegen, zoals blijkt 

·uit het antwoord op het eerste onclerdeel 
van het middel, dat de pacht vanaf 
15 maart 1957 voortgezet is zonder bepa
ling van duur, de rechters de duur van 
de t en tijde van de overeenkomst van 
6 maart 1951lopende pacht niet moesten 
onderzoeken of een andere datum clan 
16 maart 1959 laten gelden als uitgangs
punt van de verlenging van twaalf jaar 
die bepaald is in de overeenkomst ; 

Dat geen enkel onderdeel van het 
middel kan worden aangenomen ; 

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

20 juni 1974. - 1e kamer. - Voo7'· 
zitte1·, de H. Perrichon, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1', de 
H. Capelle. - Gelijklt~idende conclusie, 
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d('J H. V('Jlu, advocaat-generaal. - Plei
teTs, de HH. Bayart en Philips. 

1" KAMER. - 21 juni 1974. 

HUUR VAN GOEDEREN.- HANIJELS
HUUR. - WEIGERING DE HUUR TE 
HERNIEUWEN TENEINDE EEN ONROE
REND GOED ''TEDER OP TE BOUWEN.
VERHURING VAN HET ONROEREND GOED 
AAN EEN ANDERE HUURDER ZONDER 
DAT HET IS vVEDEROPGEBOUWD. -
VERHUURDER VERPLICHT TOT BETALING 
VAN DE UITWINNINGSVERGOEDING VAN 
ARTIKEL 25, 1°, VERVAT IN DE WET 
VAN 30 APRIL 1951.- ZELFS INDIEN DE 
VERHUURDER DE NIEUWE HUURDER 
HEEFT VERPLICHT TOT vVEDEROPBOUW 
OF TOT UITVOERING VAN ZEKERE WER
REN. 

De ve1'1m~tnle1 · die aan de lmHnle1· weigm·t 
zijn handelslm~w te he?·nieHwen op 
g1'0ncl dat hij het on-1·om·end goed wil 
ve1·bouwen, gaat zodoende een pe7·soon
lijke ve1·bintenis aan ten gevolge waa1·van 
hij, zo hij deze binnen zes maanden 
niet ten ~titvoe1· legt, tenzij hij van een 
gewichtige Teden doet blijken, aan de 
lmunle1· een ve1·goecling moet betalen 
gelijk aan d1·ie jaa1· hmw, event~teel 
venneeTde?·d met een becl1·ag toe1·eikend 
om de . ve?'OO?'zaalcte schade geheel te 
vm·goeden; de ve?·hu~t1·de1· is tot betaUng 
van deze ve1·goeding geho~tden als hij 
het goed ve?·huu1·t zonde1· het te hebben 
wede?·opgebo~twd, zelfs inclien hij de 
nie~twe hu~wdm· had veTplicht tot wede1·
opbomv of tot ~titvom·ing van zekeTe 
we1·lcen en oolc al was de nie1twe hu~w·
de?' deze ve1plichting nagelcomen (1). 
(Art. 16, I, 3°, en 25, 3°, vervat in 
de wet van 30 april 1951). 

(VAN CAILLIE EN LITISCONSORTEN, 
T. NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 

« SILVERSILK ».) 

ARREST. 

HET HOF ; - - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 13 december 1972 in hoger 

(1) Raadpl. cass., 15 februari 1957 (Bull. 
en PASIO., 1957, I, 443) en 20 mei 1966 (ibicl., 
1966, I, 1189). 

beroep gewezen door de Rechtbank van 
eerste aanleg te Brugge ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 14, 15, 16 en 25, 
lid 1, 1° en 3°, van de wet van 30 april 
1951 op de handelshuurovereenkomsten 
met het' oog op de beschermi:ng van het 
handelsfonds zoals gewijzigd door de 
wetten van 29 j1.mi 1955 en 27 maart 
1970, vormend de afdeling IIbis van 
hoofdstuk II van titel VIII van boek III 
van_ het Burgerlijk Wetboek, 544, 11jl3, 
1134, 1165, 1236, 1237, 1371 , 1377, 1709, 
1719, 1720 en 1721 van het Burgerlijk 
vVetboek, 

doonlat het vmmis de eisers veroordeelt 
om aan verweerster eeri aanvullende 
uitwilmingsvergoeding van 360.000 frank 
te betalen en een gerechtelijk desku:n
digenonderzoek beveelt nopens de vor
deri:ng tot gehele vergoecling van de 
veroorzaakte schade, om de reden dat de 
eisers de door hen ingeroepen reden van 
weigering van huurhernieuwing, namelijk 
de afbraak en wederopbouw van het aan 
verweerster verhuurde goed, niet zelf 
hebben bekostigd; « uit de parlementaire 
behandeling van de handelshuurwetge
ving, alsook uit deze wetgeving zelf, 
duidelijk blijkt dat deze de J;lescherming 
van de huurder-handelaar beoogt, zonder 
de rechtmatige belangen van de verhuur
der-eigenaar daardoor te schaden, zodat 
deze wetgeving de uitoefening van het 
eigendomsrecht laat voorgaan op het 
hernieuwingsrecht van de huurder, mits 
deze uitoefening normaal en rechtmatig 
is, doch niet om de verhum·der-eigenaar 
in de mogelijkheid te stellen de afbraak
en wederopbouwwerken aan zijn han
delseigendonl door een machtige ven
nootschap te laten bekostigen,. derw-ijze 
dat hij, mede ten voordele van deze 
vemwotschap, de huurhernieuwing van 
dit eigendom Inits een geringere uitwin
ningsvergoeding aan de vorige huurder 
zou lnumen weigeren en zich aldus ten 
koste van deze laatste zonder oorzaak 
verrijken ; derhaJve, al bepaalt de han-

/ delshuurwet clit niet uitdrukkelijl~, val
gens de bedoeling en zelfs naar de tekst 
van artikel 16, I, 3°, de verhum·cler
eigenaar de afbraa.k en wederopbouw van 
zijn huurgoecl zelf moet bekostigen », 

Zie ook AcH. PAUWELS, Hanclelslnttt!', 
2• herwerkte ch-uk, 1971, in Algemene JJ!'CIC
tische ?'ecldsve?'Zameling, m·s. 2, 11 en 325; 
Les Novelles, Droit civil, d. VI, 2, V 0 Baux 
commercictttx, m·. 1870. 
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te1·wijl 1° de eisers, die de hen door 
·verweerster geclane aanvraag tot huur
]1ernieuwing geweigerd hadden wegens 
hun inzicht h et verhuurd onroerend goecl 
af te breken en weder op te bouwen, 
geenszins verplicht zijn deze afbraak en 
h eropbouw persoonlijk t e bekostigen · 
(schencling van de artikelen 16, I, 3°, 
·en 25, lid 1, 1o en 3°, .van d e wet van 
30 ~tpril 1951); 2° h et feit dat de eisers 
het kwestieuze panel verhuurd h ebben 
aan een vennootschap, die in hoedanig
h eid van huurcler van dit panel de ll;;wes
tieuze afbraak en wederopbouw verwe
zenlijkt, geenszins inhoudt dat de eisers 
daardoor zouden te kort komen aan. hun 
persoonlijke verplichting h et door hen 
·ingeroepen motief van weigering cler 
huurhernieuwing zelf uit t e voeren ; de 
eisers immers eigenaars gebleven zijn 
van h et kwestieuze panel en h et voor 
verweerster onverschillig is dat de eisers 
zelf die werken uitvoeren en b etalen of 
ze door een huurder laten uitvoeren en 
betalen (schencling van de artikelen 544, 
1134, 1165, 1236, 1237, 1709, 1719, 1720 
van h et Burgerlijk vVetboek) ; 3° het de 
eisers toegelaten is, wanneer zij op meer
clere motieven van weigering van huur
hernieuwing zouden ktU1Ilen stetmen, 
het meest voordelige motief in t e roepen 
en zij daardoor geenszins de wet schenden 
noch zich schulclig maken aan ongeoor
loofde verrijking (schending· van d e 
artikelen 1133, 1134, 1236, 1237, 1371, 
1377 van h et Burgerlijk Wetboek en 
14, 15 en 16 van de wet van 30 april 
1951) : . 

Overwegencle dat de eisers, bij vonnis 
van 13 december 1972, veroorcleeld 
werden tot betaling aan verweerster van 
een aanvullencle uitwinningsvergoeding, 
wegens schencling van artikel 16, I , 3o, 
van de wet van 30 april 1951 op de han
clelshuur, om niet tot wederopbouw van 
h et onroerencl goed te zijn overgegaan, 
n adat zij de huurhernieuwing geweigerd 
h adden met toekenning aan verweerster 
van een uitwinningsvergoeding gelijk 
aan een jaar huur ; 

Overwegencle clat de eisers de onwette
lijkheid van die veroordeling opwerpen 
omdat zij, n aar htm o01·deel, in strijd met 
de red en en van het vonnis, geenszins 
gehouden waren de afbraak en herop
bouw zelf te bekostigen en h et htm toe
gelaten was gezegde afbraak en herop
bouw door de nieuwe huurder van het 
bedoelde pand te laten verwezenlijken ; 

Overwegende dat .uit de context van 
h et vonnis blijkt d a,t het in werkelijkheid 
de eisers verwijt de persoonlijke ver-

bintenis well~e krachtens de artikelen 16, 
I , 3°, en 25, 3°, van de wet van 30 april 
1951 op h en rustte, narnelijk tot uitvoe
ring over te gaan van het door hen geuite 
voornemen van wederopbouw, op grond 
waarvan verweerster uit h et goed werd 
gezet, niet voor eigen rekening ten uit
voer te hebben gebracht ; 

Dat de rechtbank inderdaad vaststelt 
dat de eisers het goed aan een andere 
vennootschap in hum· h ebben gegeven 
in de staat waarin h et zich bevond, weze 
zonder uitvoering van verbouwingswer
ken, en dat de huurovereenkomst bepaalt 
dat het gehuurde goed op het einde van 
de hum· opnieuw door de huurster op 
h aar kosten min of meer in zijn vorige 
toestand moet teruggebracht WOI;den en 
verder oordeelt dat de door de eisers 
ingeroepen betaling van verbouwings-
werken fictief is ; _ 

Overwegende dat aldus uit het geheel 
van de motivering van het vonnis blijkt 
dat, wanneer d e rechtbank verklaart dat 
de ' eigenaar-verhum·der de afbraak- en 
weder6pbouwwerken aan zijn eigendom 
niet door een machtige vennootschap, 
mede in haar voordeel, mag laten bekos
tigen, om alsdan de hum·hernieuwing 
mits een geringere uitwinningsvergoeding 
aan. de vorige hum·der te weigeren, daar
m ede bedoeld wordt dat de verhuutder~ 
eigenaar zich niet op een ander kan ont
lasten van zijn p ersoonlijke verplichting 
gezegde afbraak- en >vederopbouwwerken 
voor eigen rekening ten uitvoer te bren
gen; 

Dat bet middel niet kan aangenomen 
worden; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening ; veroordeelt d e eisers in d e kos
t en. 

1e kamer. - 21 juni 1974. - Voo1·
zitte1· en Ve1·slaggeve1·, Ridder Rutsaert, 
voorzitter. - Gelijkhddende conchtsie, 
de H. · Co lard, advocaat-generaal. 
Pleite1·s, de HH. Houtekier en Bayart. 

1e KAMER. - 21 juni 1974. 

1° CASSATIEMIDDELEN.- BURGER
LIJKE ZAKEN.- VER~mLDING VAN EEN 
WETTELIJKE BEPALING DIE IS GESCHON
DEN. - SCHENDING DIE DE VERNIETI
GING VAN RET BF;STREDEN BESCHIK-
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KENDE GEDEELTE MEEBRENGT.- VoL
DOENDE VERMELDING. 

2° BEWIJS. - BURGERLIJKE ZAKEN. -
BEWIJS TEGEN DE INHOUD VAN EEN 
AKTE. - SIM:ULERING. - RECHTVER
KRIJGENDEN VAN DE MAKER VAN DE 
AKTE M:OGEN EEN EIGEN RECHT LATEN 
GELDEN DAT DOOR DEZE AKTE WORDT 
BENADEELD. - ZIJN «DERDEN n BIJ 
DIE AKTE. 

3° BEWIJS.- BURGERLIJKE ZAKEN.
BEWIJS DOOR EEN DERDE DAT EEN 
AKTE GESIM:ULEERD IS.- BEWIJS DOOR 
ALLE RECHTSJ\HDDELEN TOEGELATEN. 

4° CASSATIEMIDDELEN.- BURGER
LIJKE ZAKEN. - MIDDEL WAARBIJ DE 
SCHENDING VAN EEN WETTELIJKE BE
PALING WORDT AANGEVOERD, ZONDER 
NADER TE BEPALEN WAARIN DEZE 
SCRENDING BESTAAT. - NIET bNT· 
VANKELIJK l\'I:IDDEL. 

5° CASSATIEMIDDELEN. - BURGER
LIJKE ZAKEN. - MIDDEL DAT VOOR DE 
EI$ER ZONDER BELANG IS GEWORDEN 
WEGENS DE BESLISSING VAN RET HoF 
OVER EEN ANDER 1\'I:IDDEL VAN RET 
CASSATIEBEROEP. - NIET ONTVANKE
LIJK MIDDEL. 

eo REDENEN VAN DE VONNISSEN 
. EN ARRESTEN. - BURGERLIJKE ZA

KEN. - TEGENSTRIJDIGREID TUSSEN 
EEN REDEN EN RET BESCHIKKENDE 
GEDEELTE.- NIET REGELM:ATIG GEi\'£0-
TIVEERDE BESLISSING. 

7° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. - BURGERLIJKE 
ZAKEN. - BESLISSING DIE IN RET ON
ZEKERE LAAT OM: WELKE REDEN ZIJ 
EEN BIJ CONCLUSIE VOORGEDRAGEN 
VORDERING AFWIJST. - NIET REGEL
lliATIG GEi\iOTIVEERDE BESLISSING. 

1° A an m·tikel 1080 van het Gm·echtelijlc 
Wetboelc voldoet, in zove1Te dit vom·
sclw·ijjt dat in het cassatiebe1·oep de wette
lijlce beJJalingen wonlen ve1·meld waa1·van 
de schending wo1-clt aangevoe1·d, het 

(1) Cass., 13 september 1973, supra, blz. 36. 
(2) Cass., 3 april 1941 (Bull. en PASIC., 

1941, I, 116) en 21 oktober 1960 (ibid., 1961, 
J, 193); raadpl. cass ., 2 december 1957 (ibid., 
1958, I, 352); 28 janua ri 1!)60 (ibid., 1960, 
I, 611), 20 november 1964 (ibid., 1965, I, 
284) en 29 mei 1974, supra, blz. 1072. 

Zie ook : DE PAGE, d. II, nrs. 631, 634, 635 
en 637, d. III, nr. 358, en d. VII-2, nrs. 515, 
G, e::~ 1176. 

middel dat melding maakt van een van 
de wettelijke bepalingen die zijn ge
schonden, mits die schending de ven~ie
tiging van het best?·eden beschikkende 
gedeelte meeb1·engt ( 1). 

2o e n 3° Voo1· het bewijs van de sim·ule1·ing 
zijn « de1·den n bij een alcte zij die, oolc 
al zijn zij ?'echtve1·lc1·ij genden van de 
malce1· van de alcte, een eigen 1·echt hmnen 
laten gelden dat doo1· deze alcte wonlt 
benacleelcl; het bewijs van de sinmlm·ing 
mag cloo1· hen cloo1· alle 1·echtsmiddelen 
1.vcn·den gelevenl; cle JJa?'tijen in de akte 
lctmnen daa1·entegen de simtde·ring tegen 
clenlen niet bew~jzen (2). (Artt. 1321 en 
1341 B.W.) 

4° Niet ontvankelijlc is het middel waaTbij 
de schending van een wettelijke bepaling 
wm·dt aangevoenl, zoncle1· nade1• te 
bepalen waa1·in deze schending be
stctat (3) . (Art. 1080 G.W.). 

5° Niet ontvanlcelijlc is het middel dat 
voo1· ·de eise1· zondeT belang is gewonlen 
wegens cle bes}issing van het Hoj oveT 
een ande1· middel ( 4). 

eo Niet 1·egelmatig gemotiveenl is de 
beslissing wam·van een 1-eclen het be
schikkende gedeelte tegensp1·eelct (5). 
(Art. 97 Grondwet.) 

7o Niet 1·egelmatig gemotiveenl is de be
slissing die in het onzelce1·e laat om 
wellce 1wlen zij een dooT een JJm·tij bij 
concl-usie voo?·gecl?·agen vonle1·ing aj
wijst (e). (Art. 97 Grondwet.) 

(E. VAN !SACKER EN LITISCONSORTEN, 
T. P. VAN !SACKER 

EN LITISCONSORTEN . ) 

ARREST , 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 19 januari 1973 door h et Hof 

· van beroep te Gent gewezen ; 

Over h et tweede middel, afgeleid uit 
d e soh ending van de artikelen 131 7, 1319, 
1320, 1325, 1328, 1341 van het Burgerlijk 
Wetboek en 97 van de Gronclwe t, 

(3) Cass., 28 juni 1973 (Ll?'l". wss., 1973, 
blz. 1066). 

(4) Cass., 19 oktober 1973, supm, blz. 210. 
(5) Cass., 4 januari 1973 (Ll?T. cass., 1973, 

blz. 451); raadpl. cass . , 6 december 1973, 
supm, blz. 394. 

(6) Cass., 8 februari 1973 (An· . cass., 1973, 
blz . 572) . 
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do01·dat het arrest de door de eisers ten 
1aste van de verweerders onder 4 gestelde 
vordering tot inbreng en inkorting van de 
verkopingen van het handelsfonds bij on
·derhandse aktevan 10 januari 1949 en van 
het gebouw bij authentieke aide van 
22 december 1949 afwijs~ om de volgende 
redenen: « er blijkt uit een door Paul Van 
!sacker op 8 jtmi 1957 gedagtekende en 
ondertekende kwijti.ng dat alsdan kapi
taal en i.ntrest voor aankoop huis en over
name apotheek zijn voldaan. De onjuist
heid van deze kwijting en van baar d&tmn 
vindt geen stemt in de voortgebracbte 
gegevens, integendeel worden sommige 
betalingen gesteund door andere kwijtin
gen of gegevens, zo van dit stuk zelf als 
van allerbande papieren waarop Paul 
Van !sacker berekeni.ngen van afrelce
ningen maakte. Dat bet beclrag vim de 
intresten niet zou ove'reenstemmen met 
de werkelijk verscbuldigde intresten komt 
niet bewezen voor. Het is immers zo dat 
tussen partijen blijkbaar tussentijdse 
betalingen of verrekeningen werden ge
daan, die dan later per jaar . werden 
verrekend en geglobaliseerd. Sommige 
stukken wijzen daarop . H et is ook begrij
pelijk dat tbans, na zoveel jaren, Paul 
Vlieghe niet elk betaald bedrag meer kan 
verantwoord en door andere stukken dan 
de kwijtingen. Begrijpelijk is ook dat 
tussen schoonvader en scboonzoon niet 
i.edere betaling onmiddellijk werd gekwi
teerd, maar dat ze jaarlijks werden afge
rekend en gekwiteerd. T en gevolge van 
deze kwijtingen door de schuldeiser, was 
er ook geen reden om nogmaals bewijzen 
op te maken of te behouden van betalin
gen. De kwijting in de akte is ook niet 
noodzakelijk vals . Blijkbaar werd ze 
verrekend in d e jaarlijkse- en in de slot
kwitanties. Hetzelfde geldt ook voor 
sommige gedeeltelijke kwijtingen. Er zijn 
dus ook geen bewijzen dat de kwijting 
en baar datum niet met de werkelijkheid 
zouden overeenstemmen. Integendeel be
vestigen sommige gegevens de juistheid 
ervan. De appellanten (thans de eisers) 
bouden voor dat niet tegen de inhoud 
van de aide mag worden bewezen en dat 
de verklaring van 24 maart 1963 htm 
niet tegenstelbaar is. In feite gaat bet 
hier echter over bet bewijs van de over
dracht van een patrimoniaal goed zonder 
tegenprestatie en met bet inzicbt te 
begiftigen. ·vvelnu, uit de stukken, meer 
bepaald het schema van de afbetalingen, 
bevestigd door het eerste kwijtschrift 
van 30 december 1949 en de jaarlijkse en 
volledige kwijtingen, blijkt dat uit het 
patrimonium van Paul Van !sacker geen 
·enkel goed is overgedragen aan Paul 

Vlieghe zonder tegenprestatie en dat in 
ieder geval niet het inzicbt bestond van 
enige begiftiging. De bedragen die Paul 
Van !sacker luidens deze kwijtingen heeft 
ontvangen, d ekken in feite de werkelijke 
waarde van het huis, van het mobilair 
en van de voorraden met handelsfonds, 
zodat, zelfs zo in de verkoopakte om enige 
andere reden een 1agere prijs werd ver
meld dan de werkelijke prijs, daarbij 
niet de bedoeling aanwezig was enig goed 
zonder tegenprestatie en met begiftigings
inzicht te geven », 

te1·wijl, ee1·ste onderdeel, de eisers in hun 
conclusie staande hielden dat er ten 
onrechte aangenomen werd dat er door 
de verweerders onder 4 1.500.000 frank 
bedongen werd voor de overname van 
het handelsfonds en het gebouw (woon
huis met apotheek), daar de door de eerste 
verweerder en de verweerders onder 4 
onclertekencle onderhanclse akte van 
10 januari 1949 voor de verkoop van het 
handelsfonds en de authentieke aide van 
22 december 1949 voor de ·verkoop van 
h et gebouw respectievelijk een prijs van 
200.000 frank en van 600.000 frank ver
Ineldden, en dat eerste verweerder en de 
verweerders onder 4, partijen bij deze 
akten, niet 

1
boven of tegen hun inhoud 

jegens de eisers mochten bewijzen (schen
ding van de artikelen 1317, 1319, 1320, 
1321 , 1322, 1325, 1341 van het Bmgerlijk 
Wetboek); 

tweede onde1·deel, het arrest ten onrechte 
de door eerste verweerder ondertekende 
jaarlijkse kwijtingen in aanmerkingneemt 
om tegenover de eisers bewezen te ver
klaren dat er hogere prijzen overeenge
komen waren dan in deze twee akten 
vermeld en h et feit dat l:tet zou gaan om 
te bewijzen dat patrimoniale goederen 
zonder tegenprestatie werden overge
dragen daaraan niets >~rijzigt; het arrest 
trouwens deze ln1rijti.ngen toch als bewijs 
aanwendt om hoven en tegen de geschre
ven alden te bewijzen en de motieven 
dienaangaande tegenstrijclig en dubbel
zi.nnig zijn (schendi.ng van de artike
len 1317, 1319, 1320, 1321, 1322, 1325, 
1341 van het Burgerlijk Wetboek en 
97 van de Grondwet); 

cle?'de onde1·deel, de eisers in htm con
clusie staande hielden dat op de over
dracht van het handelsfoncls en van het 
gebouw met de apotheek niets betaal'd 
werd en de voorgebrachte stukken, om
vattende kwijtingen, jaarlijkse kwijtingen 
en tvvee door eerste verweerder op 
24 maart 1963 opgestelde verldaringen, 
bij gebrek aan vaste datum niet tegen 
hen konden ingeroepen worden ; het 
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arrest het schema van de afbetalingen en 
de jaarlijkse kwijtingen en de volleclige 
kwijting van 8 juni 1957 in aanmerking 
neemt zonder op dat middel te antwoor
clen ;,cleze kwijtingen overigens bij gebrek 
aan vaste datum niet tegen de eisers 
konclen ingeroepen worden (schending 
van de artikelen 1328 van het Burgerlijk 
Wetboek en 97 van de Grondwet) : 

Over de grand van niet-ontvankelijk
heicl door de verweerders, behalve die 
onder 2, a en b, opgeworpen en afgeleid, 
wat het eerste onderdeel betreft, uit het 
feit dat het middel nieuw is en, wat het 
tweede onderdeel aangaat, uit het feit 
dat de eisers niet preciseren waardoor 
de ingeroepen wetsbepalingen werden 
geschonden : 

Overwegende dat, zoals hiernl'). zal 
worden aai<getoond, uit de tekst van de 
conclusie van de eisers blijkt dat, toen 
zij voor het hof Vai"l beroep zich op de 
bepalingen van de artikelen 1321 en 1341 
Vai"l het Burgerlijk VVetboek beriepen, 
zij en de authentieke akte van verkoop 
Vai"l het gebOUW en de onderhandse alde 
van afsta.nd van het hai<delsfonds, zijnde 
de apotheek, bedoeld hebben ; dat het 
door de eisers aangevoerde middel der
halve niet nieuw is ; 

Overwegende dat het tweede onder
deel aanvoert dat het arrest aanneemt 
dat de in voormelde akten betrokken 
partijen jegens de eisers gerechtigd zijn 
tegen de inhoud van die alden te bewij 
zen ; dat het onclerdeel de schending van 
artikel 1321 van voormelcl wetboek in
roept; 

Overwegende dat, indien het middel 
gegrond is, de schencling van die laatste 
wetsbepaling volstaat om de vernietiging 
van het bestreden dispositief mee te 
brengen, zodat de eisers aan de door 
artikel 1080 van het Gerechtelijk Wet
boek gestelde voorwaarclen hebben vol
claan; 

Dat de grand Vai"l niet-ontvankelijk
heicl niet kan worden aai<genomen ; 

Wat de eerste twee onderclelen van 
het miclclel betreft : 

Overwegende dat uit de conclusie van 
de eisers blijkt dat zij lieten gelclen clat 
het beroepen vonnis ten onrechte had 
aangenomen clat er voor het handels
fonc1s van de apotheek en het gebouw 
waarin ze gevestigcl was, door de ver
weerclers onder 4 1.500.000 fra11k betaald 
werd, terwijl de koopakten siechts 
melding maken van een prijs van 
200.000 fra11k voor het handelsfonds en 
600.000 fra11k voor het gebouw; clat zij 

aanvoerden dat het verboden is te be
wereit dat er 1.500.000 fra11k betaald 
wercl, wam1eer er maar 800.000 frank 
werd bedongen, en tot staving daarvan de 
bepalingen van de artikelen 1341 en 1321 
van het Bm·gerlijk vVetboek inriepen ; 

Overwegende dat de eisers Van I sacker, 
die als erfgerechtigden in de nalatenschap 
van h1.m moeder de inbreng of de inkor
ting van schenkingen vorderen, hoewel 
algemene rechthebbenden van de over
leclene, niettemiri een eigen recht laten 
gelden en clerhalve als clerden dienen te 
worden aangezien ; 

Overwegende dat, eensdeels, wam1eer 
derclen de veinzing van een alde in
roepen, zoals ten deze, omdat do beweerde 
verkopingen in werkelijkheid een ver
momde schenking inhielden, zij die vein
zing door alle middelen van recht, ge
tuigen en vermoedens inbegrepen, mogen 
bewijzen, dat anderdeels, vvam1eer het de 
in de akte betrokken partijen zijn die 
aai<voeren dat de tussen hen gesloten 
akte g'eveinsd is, ten cleze omdat een 
hogere clan de in de akte bedongen prijs 
zou overeengekomen en betaalcl zijn, 
derclen, krachtens artikel 1321 van 
het Bmgerlijk vVetboek, gerechtigd zijn 
enkel de schijnbare alde te erkennen, met 
het gevolg dat de in de aide betrokken 
partijen het bewijs van de door hen 
ingeroepen veinzing jegens voormelde 
derclen niet eens mogen leveren ; 

Overwegende clat, nu de eisers a·an
voerden dat de litigieuze alden geheel of 
gedeeltelijk geveinsd waren, dat zij 
schenkingen uitmaakten of minstens een 
gedeeltelijke schenking of onrechtstreeks 
voordeel inhielden, de verweerders, · zo 
zij weliswaar mochten bewijzen dat die 
alden met de werkelijkheid overeen
stemden, echter niet gerechtigd waren 
te bewijzen clat een hogere da11 de in de 
akten bedongen prijs "'Nerd overeenge
komen en betaald ; dat, door aa11 te · ne
lnen dat de verweerders onder 4 in feite 
meer betaald hebben clan de in de alden 
beclongen prijs van het huis, van het 
mobilair en de voorraclen en dat de 
bedragen die eerste verweerder volgens 
de kwijtingen ontving in feite de werke
lijke waarde dekken van het huis, van 
het mo bilair en van de voorraclen met 
handelsfonds, het arrest artikel 1321 van 
voormeld wetboek schendt ; 

Dat het middel desbetreffencl gegrond 
is; 

Over het derde midclel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 843, 844, 849, 
850, 853, 859, 860, 866, 868, 893, 911, 
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913, 918, 919, 920, 921 en 924 van het 
Burgerlijk Wetboek, 

doo1·dat het arrest d e door de eisers 
tegen de verweerders onder 4 ~estelde 
vordering tot mbreng en mkortmg van 
d e verkopingen van h et h andelsfonds 
bij akte van 10 januari 1949, van het 
gebouw met apotheek bij akte van 
22 d ecember 1949 en van de villa bij 
aide van 22 maart 1962 gedeeltelijk 
afwijst om de volgende reden : « ten 
onrechte wordt ook gewag gemaak t van 
artikel 918 van het Burgerlijk W etboek. 
Paul Vlieghe is geen erfgerechtigde in de 
r echte lijn. H et betreft evenmin verko
pingen m et last van lijfrente, met af
stand van kapitaal of met voorbehoud 
van vruchtgebruik. De tegenwaarde van 

'- de VE;lrvreemclingen bestaat niet in een 
prestatie die bij de dood van d e verkoper 
vervalt. Luidens de alden geschiedde 
d e verkoop t egen een bepaalde t e betalen 
prijs en de omstandigheid dat deze prijs 
betaalbaar was gest eld bij gedeelten 
sluit geen afstand vail kapitaal in . Zulks 
zou evenmin het geval zijn mochten 
voormelde verkopingen in feite schenkin
gen zijn of voor de kopers een onrecht
streeks voordeel inhouden. Er wordt niet 
betwist dat, ondanks de vermeldingen 
in de akte (van 22 maart 1962) , slechts 
300.000 frank werd betaald op 22 en 
23 maart 1962. Deze betalingen bewijzen 
wei d e onjuistheid van d e kwijting in d e 
alde, maar zij bewijzen ook dat d e b e
doeling niet bestond de koper te begif
tigen m et de vermelde verkoopprijs. Dat 
niet verder werd betaald ligt klaarblij
kelijk aan het feit dat Antoinette Samyn 
intussen overleden was. D e echtgenoten 
Vlieghe-Van ! sacker blijken dus h et 
saldo van d e koopprijs of 200.000 frank 
schulclig te zijn. \¥'a t het verschil tussen 
de overeengekomen prijs en d e werkelijke 
waarde b etreft client echter op grond 
van de voorliggende gegevens besloten 
te worden tot een onrechtstreeks voor
d eel dat d e verkopers t e kostelozen titel 
hebben willen doen toekomen aan de 
kopers. Er k an hier geen rekening ·wor~len 
gehouden met de la ter voorgebrachte 
b ewering dat, in strijd met wat in de 
akt e is vermeld, in werkelijkheid de prijs 
vastgesteld was op 650.000 frank. H et 
verschil tussen overeengekomen prijs en 
werkelijke waarde wijst eveneens op een 
b egiftigingsinzicht en · niet !outer op een 
misrekening. D e verkoop en de schenking 
gebeurde echter en aan P aul Vlieghe en 
aan Agnes Van ! sacker. Als erfgerech
tigde moet d eze laatste dus enkel d e haar 
gedane schenking of de h elft van het 

·voordeel inbrengen. Paul Vlieghe ander
zijds is geen erfgerechtigde en h et hem 
gegeven voordeel kan ook niet beschouwd 
worden als door tussenpersoon gedaan 
aan Agnes Van ! sacker. Inbreng client 
d)ls niet te worden gedaan door Paul 
Vlieghe, doch eventueel slechts inkorting 
zo h et beschikbaar gedeelte van de 
nalatenschap wordt overtroffen. Ander
zijds gebeurde de verkoop en de schenking 
door Paul Van !sacker en zijn echtgenote 
Antoinette Samyn, ellc voor · d e helft. 
Inbreng en eventuele inkorting kan 
slechts gebeuren in de nalaten schap van 
deze laatste. H et voordeel dat door 
Agn es Van !sacker in de n alatenschap 
van h aar moeder client ingebracht te 
worden bedraagt dus 112.500 frank. Het 
voordeel dat Paul Vlieghe genoot be
draagt eenzelfde som. Die voordelen 
b estaan namelijk enkel in een som geld 
gelijk aan het verschil tussen de werke
lijke waarde en de overeengekomen ver
koopprijs van h et goecl », 

tenvijl, em·ste onde1·deel, de drie bij 
akten van 10 januari 1949, 22 december 
1949 en 22 m aart 1962 aan de verweer
ders onder 4 gedan e verkopingen on
rechtstreekse en vermomde schenkingen 
zijn daar er op d e in de alden van 10 ja
nuari 1949 en 22 december 1949 bedongen 
prijzen nooit iets betaald werd en op de 
in d e alcte van 22 maart 1962 bedongen 
prijs slechts 300.000 frank betaald werd 
en de goederen fel onder d e 1 waarde 
werden verkocht en deze derhalve onder 
toepassing vallen van de regels van 
inbreng en inkorting (schencling van de 
artikelen 843, 844, 849, 850, 853, 859, 

· 860, 866, 868, 893, 913 , 920, 924 van het 
Burgerlijk Wetboek); 

tweede onderdeel, het handelsfonds en 
h et gebouw, · waarin de apotheek zich 
bevindt, tengevolge van de akteu van 
10 januari 1949 en 22 december 1949 
zonder tegenwaarde uit het patrimonium 
van d e gemeenschap vervreemd werden 
en deze verhandelingen derhalve onder 
de toepassing vallen van artikel 819 
(lees 918) van het Blll'gerlijk vVetboek; 
in alle geval de viercle verweer~ler, 
echtgenoot van de erfgerechtigcle in 
rechte linie Van ! sacker Agnes, als tussen
p ersoon client beschouwcl te worden en 
derhalve zowel artikel 918 als de regels 
nopens de inbreng op hem van toepassing 
zijn (schencling van de artikelen 843, 
911, 913, ,918, 919, 920 en 921 van het 
Burgerlijk W etboek) : 

W at het eerste onderdeel betreft : . 

Overwegende dat het onderdeel niet 
preciseert waardoor het arrest de in het 
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middel aangehaalde wetsbepalingen 
schendt en derhalve niet ontvankelijk is ; 

W at het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat h et onderdeel betrek
king heeft op de vorderingen van d e 
eisers strekkende tot inbreng of inkorting 
in verband met de akte van 10 januari 
1949 betreffende het handelsfonds en de 
alde van 22 december 1949 betreffende 
het gebouw waarin de apotheek zich 
bevindt; dat het dispositief van het 
arrest desaangaande ingevolge boven
staand antwoord op het tweede middel 
vernietigd wordt ; 

Dat het onderdeel dienvolgens zonder 
belang geworden is ; 

Over het vijfde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1341, 1582, 
1583, 1591 van het Burgerlijk vVetboek 
en 97 van de Grondwet, 
· cloonlat het arrest voor recht zegt dat 
de schuldvordering wegens lening van 
300.000 frailk ten laste van de eerste 
eisers in h et aktief van d e huwelijks
gemeenschap moet opgenomen worden 
om de reden dat vader van !sacker des
tijds machines heeft aangekocht, die op 
zijn naam werden gefactm·eerd ; uit een 
briefnochtan:s blijkt dat hij deze machines 
wenste te verkopen, desnoods op krecliet 
tegen 6 t.h. 's jaars ; thans blijkt dat 
deze machines steeds door d e echtgenoten 
Cornille-Van !sacker werden gebruikt en 
clat jaarlijks 18.000 frank werd betaald; 
in acht genomen de voorliggende gege
vens, cleze jaarlijks betaalde som niet 
kail worden aangezien als de huurprijs 
van de machines, maar wel als de intrest 
op de verkoopprij s ervan, zodat de echt
genoten Cornille-Van !sacker deze prijs 
aan de gemeenschap schuldig blijven, 

tenvijl, ee1·ste onclenleel, het dispositief 
van het door het arrest op dat ptmt 
bevestigd beroepen vmmis de opname 
van h et bedrag van 300.000 frank in de 
huwelijksgemeenschap ten laste van 
eerste eisers als lening beveelt; het 
arrest echter oordeelt dat deze son1. als 
niet-betaalde verkoopprijs zou verschul
digd zijn en deze motieven tegenstrijdig 
en dubbelzinnig zijn (schending van 
artikel 97 van de Grondwet) ; 

tweede onclenleel, uit het feit dat eers te 
verweerder de machines zelf voor 
300.000 frank gekocht had en de eerste 
eisers deze gebruikten en jaarlijks 
18.000 frank betaalden, niet kan afgeleid 
worden dat de eerste eisers d eze machines 
ook tegen d e prijs van 300.000 frank 
zouden gekocht hebben van eerste ver-

weerder ; geenszins regelmatig bewe
zen is dat ooit een verkoop tussen deze 
partijen overeengekomen werd (schen
ding van de artilcelen 1341, 1582, 1583, 
1591 · van het Burgerlijk vVetboek en 
97 van de Grondwet) : 

Wat het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat het beroepen vonnis 
in zijn dispositief voor recht zegt dat 
" de volgende schuldvorderingen wegens 
leningen in h et alctief van de huwelijks
gemeenschap dienen te worden opgeno
men : 1 o lastens de echtgenoten Achille 
Cornille-Edmee Van !sacker 300.000 frank 
met 6 t.h. intrest vanaf 4 augustus 1962 " ; 
dat het arrest, h.etwelk dit dispositief 
bevestigt, oordeelt, zoals uit het middel 
blijkt, dat voormelde echtgenoten die 
som als de verkoopprijs van de machines 
schu1dig blijven ; dat, zo h et beroepen 
vonnis weliswaar in zijn motivering te 
kennen geeft dat d e machines in het 
patrimonium van voormelde echtgenoten 
gevallen zijn, dit niet wegneemt dat de 
motivering en het clispositief zowel van 
het beroepen vonnis als van het arrest 
strijclig ,zijn, hetgeen met het gebrek aan 
de door artikel 97 van de Grondwet 
vereiste motivering gelijkstaat ; 

Dat dit onderdeel van het middel 
gegrond is ; 

Over het zesde middel, afgeleid uit de 
schencling van de artikelen 1341, 1354 
van h et Burgerlijk vVetboek en 97 van 
de Grondwet, 

clom·clat het arrest voor recht zegt dat 
zesde verweerder J aak Van I sacker aan 
de gemeensch:ap een som verschuldigd is 
van 298.715 frank om d e volgende 
red en en : " V olgens de verklaring aan de 
expert bekende J aak Van !sacker van 
zijn vader 90.~00 frank ontvang;~n . ~e 
hebben, nameliJk 50.000 frank hiJ ZIJn 
installatie in 1953 en 40.000 fra.nk bij zijn 
installatie in 1958. Er is geen bewijs dat 
hij tussen 1953 en 1.955 in totaal 340.000 
frank zou h ebben ontvangen. De verkla
rino· van de vader, welke de partij Evens 
op "'een of andere ~jze h eeft .. weten te 
bemachtigen, kan met als beWlJS gelden. 
Wel moet worden aangenomen dat vader 
Van !sacker ter outlasting van zijn zoon 
Jaak 27.035 + 15.750 + 15.930 frank 
b etaalde, zoals blijkt uit de bewijzen 
van b etaling langs de bank, en oak 
100.000 frank aan Morlion, zoals hlijkt 
cut de starting p er postcheque. Hiervan 
wordt geen bewijs van terugbetaling 
voorgebracht zodat deze .sommen d~enen 
aangezien te worden als giften of lemngen 
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zonder bepaling van intrest. Deze bedra
gen maken ook geen dubbel gebruik uit 
m et de geld en die J aak Van I sacker 
bekende voor zijn installatie in 1953 en 
1958 te hebben ontvangen. Blijkbaar 
h ebben ze trouwens op andere uitgaven 
betrekking dan zijn handel zelf. Dat 
vader Van !sacker ook nog verder is 
tussengekomen dan voor de lening van 
50.000 frank bij de aankoop van het 
goed in 1962, zoals bekend, blijkt niet 
uit enig gegeven », 

te1·wijl, ee1·ste onclenleel, de eisers in hun 
conclusie zich uitdrukkelijk beriepen op 
de geschreven verklaring van 7 november 
1963 van eerste verweerder waaruit bleek 
dat J aak Van !sacker nog een bedrag 
van 340.000 frank ontvangen had en 
namelijk hierop « een drietal maanden 
na het overlijden legde Paul Van !sacker 
de volgende schriftelijke verldaring af : 
Ondergetekende Paul Van !sacker, apo
theker, Leopoldpleir;t Middelkerke beves
tigt dat hij aan zijn zoon J aak Van 
!sacker, juwelier te Middelkerke tijdens 
de p eriode van juli 1953 tot einde 1955 
door achtereenvolgende betalingen van 
facturen opgemaakt op n aam van J aak 
Van !sacker een totaal bedrag heeft 
voorgeschoten van driehonderd veertig 
duizend frank - Middelkerke 7 novem
ber 1962- get. P. Van !sacker; Waimeer 
Jaak Van !sacker zich in 1953 als juwe
lier installeerde heeft Paul Van !sacker 
al de door J aak gedane inkopen betaald ; 
volgens de fiche bijgehouden door Paul 
Van !sacker beliep dit in totaal 
340.000 frank en op vraag van Evens 
heeft Paul Van ! sacker zulks bij boven
gemeld gesclirift bevestigd, J aak bewijst 
niet dat hij de factm·en Vail. de door hem 
gedane aankopen zelf h eeft betaald ; clit 
stuk werd niet aan Evens overhandigcl 
in verb and met een proces van J aak; 
h et proces van J aak was reeds voorclien 
gepleit geworden, d e dossiers werden 
reeds neergelegd en de deb atten waren 
reeds gesloten, toen dit stuk wercl opge
steld en aan Evens overhancligd ; er 
b estaat aldus geen reden om h et uit de 
debatten te weren » en het arrest zonder 
genoegzame motiyering dit stuk ver
werpt en in alle geval niet kan uitgemaakt 
worden om welke reden h et arrest er 
geen rekening mee houdt (schending van 
artikel 97 van de Grondwet); 

tweecle oncleTcleel, de eisers, als derden 
ten aanzien van de kwestieuze leningen 
en contracten, gerechtigd waren deze 
verklaring Vail. eerste verweerder in te 
roepen 01n ten laste van zesde verweerder 
te bevvijzen dat hij een bedrag van 

340.000 frank aan de huwelijksgemeen
schap verschuldigd was tengevolge van 
door eerste verweerder te zijnen gtmste 
voorgeschoten gelden (schending van 
artikel1341 vanhetBurgerlijk Wetboek); 

cle1·de oncle?·deel, de eisers in hun con
clusi~ uitdrukkelijk staande hielden dat 
zesde verweerder J aak Van !sacker 
eveneens een som van 50.000 frank ver
schuldigd was, namelijk dat « deze 
50.000 frank gestort werden aan Evens 
die de som moest overhandigen aan 
notaris Boes als betaling van de aankoop 
door Jaak van h et eigendom te Middel
kerke. Paul Van !sacker bekent deze 
som gelcend te h ebben aan J aak », en het 
arrest, door te beslissen dat d e lening 
van 50.000 frank tut geen gegeven blijkt, 
deze conclusie niet beantwoordt en even
eens d e regels van de bewijsvoering 
schendt daar d e eisers als derden tegen
over deze leningen en contracten deze 
verldaringen en bekentenissen konden 
inroepen en in alle geval niet kan uitge
maakt worden om welke reden het arrest 
er geen rekening mee houdt (schending 
van de artikelen 97 van de Grondwet, 
1341 en 1354 van het Burgerlijk vVet
boek): 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat, door zich ertoe te 
b eperken te oordelen dat de verklaring 
van de vader, welke d e partij Evens op 
een of andere wijze heeft weten te be
machtigen, niet als bewijs kan gelden, het 
arrest in het onzekere laat of h et die ver
klaring verwerpt omdat de p artij Evens 
op ongeoorloofde wijze in het bezit van dit 
stul;: was gekomen en derhalve in onder
havig geding er geen gebruik van mocht 
maken, ofwel omdat h et om een niet 
gepreciseerde reden geen bewijskracht 
bezit; 

Dat dit onderdeel van het middel 
gegrond is; 

W at h et derde onderdeel betreft : 

Overwegende dat het arrest beschouwt 
dat uit geen enkel gegeven blijkt dat 
vader Van !sacker verder is tussenge
komen dan voor de lening van 50.000 frank 
bij de aankoop van het goed in 1962, 
zoals bekend ; dat het aldus duidelijk 
te ke1men geeft dat het voormeld bedrag 
in aanmerking l).eemt om d e schuld ~an 
verweerder J aak Van !sacker te bepalen ; 
dat zulks trouwens ook blijkt uit de op
telling van de onclerscheiden door het 
arrest ten laste van voornoemde erf
genaam gelegde clebetposten ; 

Dat het onderdeel, clat op een ver-



- 1176-

keerde lezing van het arrest berust, fei 
telijke grondslag mist ; 

Om die redenen, en zonder acht te slaan 
op het eerste en h et vienle middel, op het 
.dercle onderdeel van ll.et tweede middel 
en op het tweede onderdeel van het vijfcle 
·en het zesde middel, welke tot geen rui
mere cassatie kunnen leiden, vernietigt 
het bestreden arrest in zoverre : 1 o het 
u.itspraak doet over de vorderingen van 
·de eisers strekkende tot inbreng of in 
korting in verban.d met de alde van 
10 januari 1949, betreffende het handels
fonds van de apotheek, en de akte van 
2~ december 1949, betreffende het woon-
1ntis gelegen aan de Hofstraat te Tor
hout, ~0 het lastens de eisers onder 1 
·de opnern.ing van een som van 300.000 fr. 
met intrest in h et aktiefvan de huwelijks
gemeenschap beveelt, 3° het uitspraak 
doet over de vordering van de eisers 
strekkende tot inbreng door de vervveer
der onder G van een schuld van 
340.000 frank, 4° het over de kosten 
beslist ; verwerpt de voorziening voor 
het overige ; beveelt dat melding van 
-dit arrest zal worden gemaakt op de 
kant van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing ; houdt de kosten aan opdat 
~rover door de feitenrechter zou worden 
beslist ; verwijst de aldus beperkte zaak 
naar het Hof van beroep te Brussel. 

~1 jcmi 1974. - 1e kamer. - Voo?'
zitte?", Ridder Rutsaert, voorzitter. -
VeTslaggeve1·, de H. Sury. - Gelijk
luidende conchtsie, de H. Colard, advo
caat-generaal. - Pleite1·s, de HH. Hou
tekier en Bayart. 

1e KAMER. - 21 juni 1974. 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. - BURGERLIJKE ZAKEN. 
- BESLISSING W.AARBIJ EEN VORDE
RING WORDT AFGEWEZEN ZONDER TE 
ANTWOORDEN OP EEN l\flDDEL WAAROP 
DEZE IS GEGROND. - NIET GElVIOTI
VEERDE BESLISSING. 

(1) Cass., 10 januari 1073 (An·. cctss., 1073, 
·blz. 479) en 14 november 1973, Stt1J?'a, blz. 307. 

(2) Cass., 12 juni 1913 (Bttll . en PASIC., 1913, 
I, 322); raadpl. cass., 4 januari 1923 (ibid., 

Niet gemotivee1·d is de beslissing waa1·bij 
een vo1·deTing wonlt ajgewezen zonde1· 
te antwoo?'clen op een miclclel waa1·op 
deze is geg1·oncl (1). (Art. 97 Grondwet.) 

(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 
«GULF OIL BELGIUJ\f l>, T. TEVISSEN.) 

Met de notities overeenstemmend 
arrest. 

~1 jcmi 1974. - 1e kamer. - Voo1·
zitte1·, Ridder Rutsaert, voorzitter. -
Ve1·slaggeve?·, de H. Van Leckwijck. -
Gelijlchticlencle conchtsie, de H. Colarcl, 
advocaat-generaal. - Pleite1·, de H. Hou
tekier. 

1e KAMER. - 21 juni 1974. 

1° CASSATIE.- BEVEL VAN DE MINIS-· 
TER VAN JUSTITIE. - BURGERLIJKE 
ZAKEN. - VONNIS W .AARBIJ AAN RET 
OPENBAAR lVIINISTERIE WORDT BEVOLEN 
AAN DE RECHTBANK EEN STRAFDOSSIER 
l\ffiDE TE DELEN OF AFSCHRIFT ERVAN 
AF TE LEVEREN. - MACHTSOVER
SCHRIJDING. - VERNIETIGING. 

2° OPENBAAR MINISTERIE. - VER
ZOEK OM MEDEDELING VAN EEN 
STRAFDOSSIER OF AFLEVERING VAN AF
SCHRIFTEN VAN AKTEN VAN ONDER
ZOEK EN RECHTSPLEGING IN STRAF
ZAKEN. - PROCUREUR-GENERAAL BIJ 
RET HOF VAN BEROEP BESLIST OVER DIT 
VERZOEK. 

1° Op het cassatiebe1·oep van cle p?·octt?'ett?'
gene?·aal, OJJ bevel van de ministe1· van 
justitie ingesteld, vemietigt het Hoj · 
wegens machtsove?·sclwijcling het vonnis 
wam·bij aan het openbam· 1'1iiniste1·ie 
wo1·clt bevolen aan cle ?'echtbanlc een 
stmjdossie1· mede te delen of- ajsclwiften 
e1·van af te leve1·en (~). (Art. 1088 G·.W.; 
art. 1~5 k.b. van ~8 december 1950 hou
dende algemeen reglement op de 
gerechtskosten in .strafzaken.) 

1923, I, 136); 16 maart 1953 (ibid., 1953, I, 
544), 25 oktober 1954 (ibicl., 1955, I, 162), 
29 januari 1962 (ibicl., 1962, I, 620) en 26 april 
1974, sttpm, blz. 937. 
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2 ° A lleen cle JJ1'0Ctt1'ett1'- genm·aal bij het 
hof van be1·oep is bevoegcl om machtiging 
te geven voo1· cle meclecleling of ajleve1·ing 
van afscMiften van akten van oncle1·zoelc 
en 1·echtspleging in stmfzaken (1). 
(Art. 125 k.b. van 28 december 1950 
houdende algemeen reglement op de 
gerechtskosten in strafzaken.) 

(DE PROCUREUR-GENERAAL 
BIJ HET HOF VAN CASSATIE, 

IN ZAKE BARE TEGEN li!IELIS.) 

ARREST. 

RET HOF;- Gelet op de vordering 
van de heer · Procureur-generaal · bij h et 
Hof luidend als volgt : 

« Aan het Hof van cassatie, 
n D e ondergetekende procureur-gene

raal heeft de eer hierbij te kennen te 
geven dat de Minister van Justitie hem 
bij een brief van 17 september 1973, 
Bestuur der vVetgeving, nr. 6340, litt. RI, 
voorgeschreven h eeft h et vonnis dat op 
15 december 1971 inzake Bare Julienne, 
echtgenote lVIelis Louis, tegen haar 
echtgenoot door de vreclerechter van het 
kanton lVIechelen werd gevelcl, bij het 
Hof aan te brengen, rnet h et oog op 
vernietiging ervan uit hoofcle van 
bevoegdheidsoverschrij cling. 

n Gemelcl vom1.is waarvan door de 
gri:ffier, op 20 december 1971 , bij ge
rechtsbrief aan de partijen kennis werd 
gegeven en waartegen geen rechtsmiddel 
wercl aangewencl, cloet uitspraak op het 
verzoek van aanlegster Bare, strekkende 
tot h et bekomen van machtiging om de 
opbrengst van de arbeid van haar echt
genoot alsook alle andere hem door 
derclen verschuldigcle somme11.' recht
streeks tot beloop van vijftig percent 
in ontvangst te mogen n emen ; het vonnis 
beveelt, « alvorens ten grande te beslis
sen, de Arbeidsaucliteur bij de Arbeicls
rechtbank te Brussel de rechtbank in
zage en afschrift te laten geworclen van 
het clossie1; betrekkelijk de inkomsten van 
aanlegster, dossier bij gemelcle magis
traat gekencl onder nr. 71/599/A, om 
naclien te vonnissen zoals naar -recht n, 
en stelt de zaak tot verclere behandeling 
op een bepaalcle clatmn. 

n Luiclens artikel 125 van het tarief in 

(1) Cass., 12 juni 1013 (Bull. en PAsrc.~ 
1913, ·r, 322). 

strafzaken (koninklijk beshiit van 28 de
cember 1950) is allee.n de procm·eur
generaal bij het hof van beroep bevoegcl 
om over de mededeling en de af!evering 
van afschriften van onderzoeks- en 
rechtsplegi.ngsakten in strafzaken te b e
slissen, en uit geen enkele andere wets
bepaling blijkt dat de rechtbanken op 
cleze regel uitzondering mogen maken. 

n Aldus heeft de vrederechter zijn be
voegclheid oversclireden door aa.n de 
arbeidsauditeur gemeld bevel te geven. 

n Om die redenen, gelet op de artike
len 133 en 1088 van het Gerechtelijk 
W etboek, vordert de onclergetekende 
procureur-generaal clat het aan het Hof 
moge behagen het aangeklaagd vonnis te 
vernietigen en te zeggen dat melding van 
zijn arrest zal gemaakt worden op de 
kant van de vernietigde beslissing. 

>> Brussel, 28 september 1973 
>> N amens de Procurem·-generaal, 

>> De advocaat-generaal, 
>> (get.) Colarcl >> ; 

Gelet op de bete.kening van die vor
dering aan de bel!lllghebbencle partijen 
op ll en 27 oktober 1973; gelet op 
artikel 1088 van het Gerechtelijk Wet
hoek en de redenen van de vooraf
gaancle vordering aannemende, vernietigt 
het op 15 december 1971 door de vrede
rechter van het kanton Mechelen gewezen 
vonnis waarbij aan de Arbeidsaucliteur 
te Brussel wordt bevolen d e rechtbank 
inzage en afschrift te Iaten geworden van 
het dossier betreffende de inkomsten van 
Bare J uliem1.e, clat deze magistraat onder 
zich heeft ; beveelt clat melding van dit 
arrest zal worden gemaakt op de kant 
van de vernietigde beslissing. 

21 jtmi 1974. - 1e kamer. - Voo1·
zitte1·, Ridder Rutsaert, voorzitter. -
Ve1·slaggeve1·, de H . de Vreese. 
Gelijlcltticlencle conclusie, de H. Colard, 
advocaat-generaal. 

ze KAMER. - 24 juni 1974. 

1° GERECHTSKOSTEN. - STRAFZA
KEN. - TWEE BEKLAAGDEN VERVOLGD 
vVEGENS VERSCHILLENDE FElTEN. -
VEROORDELING VAN DE ENE EN VRIJ-
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SPRAAK VAN DE ANDERE. - VEROOR· 
DELING VAN DE EERSTGENOEMDE IN 
ALLE KOSTEN VAN DE STRAFVORDERING. 
- VooRWAARDE. 

2° GERECHTSKOSTEN. - STRAFZA
KEN. - VEROORDEELDE ElSER IN 
HOGER BEROEP. - 0PENBAAR MINIS
TERIE DAT TEGEN HEl\1 EN TEGEN EEN 
VRIJGESPROKEN ~IEDEBEKLAAGDE HO· 
GfER ,BEROEP AANTEKENT. - BEVESTI· 
GING DOOR DE RECHTER IN HOGER 
BEROEP. - VEROORDELING VAN DE 
VEROORDEELDE IN ALLE KOSTEN VAN 
HET HOGER BEl;WEP.- 0NWETTELIJK
HEID. 

1° H' annee1· twee beklaagden we gens vm·
schillende jeiten ve1·volgd w01·den en de 
ene ve?'oO?·deeld en de ancle1·e m·ijgespm
ken wonlt, lean cle ?'echte?' de gezamenlijlce 
lcosten van cle stmjvonlm·ing slechts ten 
laste van cle ve?·oo1·cleelcle leggen, mits 
hij vaststelt clat ze alle ve?·oo?·zaalct zijn 
doo1• het miscl1·ijj clat cle ve?·oo?·cleelcle 
heeft gepleegcl (1). (Artt. 162 en 176 Sv.) 

2° Stelt een ve?'oo?·cleelcle hoge1· bemep in 
en telcent het openbaa1· ministe1·ie hoge?' 
be1·oep aan tegen hem en tegen een V?·ij
gesp?·oken meclebeklaagde, dan moeten 
cle lcosten van het hogm· be1·oep van het 
openbam· ministe1·ie tegen de laatst
genoemrle, in geval van bevestiging 
van · cle v1·ijsp?·aak, ten , laste van cle 
Staat blijven (2). (Art. 3 wet van 
1 jtmi 1849.) 

(PAUWELS, ·T. COVENTRY.) 

ARREST (ve1·taling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 8 januari 1974 gewezen door 
het Hof van beroep te Brussel ; 

· I. In zoverre de voorziening gericht is 
tegen de beslissingen op de strafvordering 
die is ingesteld : 

a) tegen eiser, beklaagde : 

Over het middel ambtshalve afgeleid 
uit de schending van de artikelen 162, 
194, 211 van het Wetboek van straf
vordering en 3 van de wet van 1 juni 1849 

(1) Cass., 20 november 1972 (A?T. cass., 
1973, biz. 281). 

(2) Cass., 23 april 1974, supm., biz. 914. 

op de herziening van het tarief in straf
zaken: 

Overwegende dat enerzijds het arrest 
met bevestiging van het beroepen vonnis 
eiser veroordeelt in a lle kosten van de 
strafvordering, met inbegrip van de 
kosten die het openbaar ministerie heeft 
gemaakt om v erweerster, medebeklaagde, 
voor andere feiten vervolgd en hiervan 
vrijgesproken, bij d e zaak te betrekken, 
zonder vast te stellen dat die kosten 
werden veroorzaakt door de ten laste 
van eiser bewezen verklaarde misdrijven ; 

Overwegende anderzijds dat op het 
hager beroep van het openbaar ministerie 
de vrijspraak van de m edebeklaagde door 
het bestreden arrest werd bevestigd ; 

Dat h et arrest derhalve de kosten van 
het hager b eroep van het openbaar 
ministerie tegen de m edebeklaagde niet 
ten laste van eiser kon leggen, zonder de 
in het middel bedoelde . wetsbepalingen 
te schenden ; 

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

b) tegen ver\veerster, medebeklaagde : 

Overwegende dat eiser niet bevoegd is 
om tegen die beslissing cassatieberoep 
in te stellen ; 

II. In zoverre de voorziening gericht is 
tegen de beslissing op de civielrechtelijke 
vordering door verweerster tegen eiser 
ingesteld : 

Overwegende dat· eiser geen enkel 
middel aanvoert ; 

Om die redenen, vernietigt het .bestre
den arrest, voor zover het eiser ver
oordeelt in alle kosten van eerste aanleg 
zowel als van hager beroep van de 
strafvordering ; verwerpt de voorziening 
voor het overige ; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt op 
de kant van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing ; veroordeelt eiser in drievierde 
van de kosten ; laat de overige kosten 
ten laste van de Staat; venvijst de aldus 
beperkte zaak naar het Hof van beroep 
te Luik. 

24 juni 1974. - 2e kamer. - Vo01·
zitte1·, Baron Richard, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Ve?'slaggeve1·, de 
H. Screvens. - Gelijklttidencle conclttsie, 
de H. Detournay, advocaat-generaal. 
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,2e KAMER. - 24 juni 1974. 

1° HERHALING. - VooRWAARDE . 
VROEGERE VEROORDELING IN KRACHT 
VAN GEWIJSDE GEGAAN OP DE DAG VAN 
RET NIEUWE MISDRIJF. 

.2o HERHALING. VEROORDELEND 
VONNIS DAT VOOR DE STRAFTOEMETING 
REKENING HOUDT J\IET HERHALING. 
- ELE!IIENTEN VAN DE HERHALING 
DOOR RET VONNIS NIET VASTGESTELD 
EN DIE NIET BLIJKEN UIT DE RECHTS
PLEGING. - 0NWETTELIJKHEID. 

3° CASSATIE. - OMVANG. - STRAF
ZAKEN. - NIET BEPERKTE VOORZIE
NING VAN DE BEKLAAGDE.- VERNIE
TIGING VAN DE BESLISSING OP DE 
STRAFVORDERING. - 'VERNIETIGING 
DIENTENGEVOLGE VAN DE EINDBESLIS 
SING OP DE TEGEN DE BEKLAAGDE 
INGESTELDE BURGERLIJKE RECHTSVOR
DERING. - ZELFS INDIEN VERNIETI
GING VAN DE BESLISSING OP DE 
STRAFVORDERING IS UITGESPROKEN OP 
EEN VAN All'lBTSWEGE OPGEWORPEN 
MID DEL. 

4° CASSATIE. - 0111VANG. - STRAF
ZAKEN. - BURGERLIJKE RECHTSVOR - · 
DERING. VOORZIENING VAN DE 
BEKLAAGDE. - VERNIETIGING VAN DE 
BESLISSING TOT VEROORDELING VAN 
DE BEKLAAGDE. - VERZEKERAAR VAN 
DE BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKE 
LIJKHEID VAN DE BEKLAAGDE. - VER
ZEKERAAR VRIJWILLIG TUSSENGEKOJVIEN 
EN VEROORDEELD Olli DE BEKLAAGDE 
TE VRIJWAREN VOOR DE VEROORDELL.'< 
GEN TEN GUNSTE VAN DE BURGERLIJKE 
PARTIJ.- VERZEKERAAR DIE ZICH NIET 
OF ZICH ONREGELMATIG IN CASSATIE 
HEEFT VOORZIEN. - GEVOLG VAN DE 
VERNIETIGING T.A.V. DEZE VERZEKE
RAAR. 

1° Een vemordeling kan slechts tot g1·ond-

(1) Cass., 3 januari 1955 (Bttll. en PASIC., 
1955, I, 446); raadpl. cass., 15 februari 1965 
(ibid., 1965, I, 601); 13 februari 1967 (An·. 
cass., 1967, biz. 740); 12 maart 1974, sttpm, 
biz. 767. 

(2) De verzwarende omstandigheid, her
haling, welke door de rechter onwettelijk is 
in acht genomen, brengt slechts vernietiging 
mee als de uitgesproken straf de wettelijke 
straf voor een eerste misclrijf te boven gaat 
of als, gelijk ten cleze, uit een vastste!ling van 
de beslissing blijkt dat de rechter de straf 

slag dienen voot he1·haling, indien zij 
in kmcht van gewijsde was gegaan op 
de dag van het nieuwe misdTijj ( 1). 

.2° Onwettelijk is het ve1'o01·delend vonnis, 
dat voor de st1·ajtoemeting 1·ekening houdt 
met de staat van he1·haling van de be
klaagde (.2), zonde1· dat het bestaan van 
alle elementen van de he1·haling wordt 
vastg~steld, onde1· mee1· dat het m·oege1·e 
vonn~s, waa1·op de beslissing is ge
g1·ond, in k1·acht van gewijsde was gegaan 
op de dag van het nieuwe misd1·ijj, en 
zondm· dat dit element uit de pmces
stttklcen blij let ( 3). 

3° V emietiging, op de niet beperkte 
voo1·ziening van de belclaagde, van cle 
ve1·oon~elende beslissing op de stmf
voTdenng b1·engt ve1·nietiging mede 
~an de eindbeslissing op de tegen hem 
~n:gestelcle btwge1·lijlce 1'echtsvorclering, 
d~e het gevolg is van de ee1·ste, zeljs 
indien de ve1·nietiging van cle beslissing 
op de stmjv01·de1·ing ttitgesp1·oken is op. 
~en rniddel dat doo1· het Hof ambtshalve 
~s opgewo1·pen (4). 

4° W anneer een beslissing tot ve1·oo1·cleling 
van de belclaagde op de btwge1'lijlce 
1·echtsvo1·de1·ing op diens voorziening 
ventietigd woTdt en de ve1·zekema1· van 
de btwge?Techtelijke aanspmkelijkheid 
van deze beklaagde, die· vo01· de je.iten-
1'echter m·ijwillig is tttssengelcomen, zich 
niet of zich on1·egelmatig in cassatie 
heeft voo1·zien, ·heejt cle beslissing tot 
ve1·oordeling · van deze ve1·zekemm· om 
de beklaagde te m·ijwa1·en voo1· cle ve1'001'
deli1~f!en ten gunste van de bw·ge1'lijke 
pa1·t~J geen bestaans1·eden mee1· (5) .. 

(BLICQ EN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 

«LA ROYALE BELGE "• T . LEPERE.) 

ARREST . 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 

heeft toegemeten op grond van de herhaling 
(vgl. cass., 13 maart 1967, A1-r. cass., 1967, 
blz. 872). 

(3) Raadpl. cass., 20 maart 1964 (Bull. en 
PASIC., 1964, I, 787); 22 maart 1965 (ibid., 
1965, I, 777); 1 april 1968 (A1'1'. cass., 1968, 
biz. 1003) . 

(4) Cass.; 25 maart 1974, sup1·a, blz. 813. 
(5) Cass., 12 maart 1973 (A1·r. cass., 1973, 

biz. 680) en 2 oktober 1973, sup1·a, biz. 127 ; 
raa dpl. cass., 22 januari en 11 juni 1974, 
sttp?·a, biz. 565 en 1119. 
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vminis, op 1 april 1974 in hager beroep 
gewezen door de Correctionele Rechtbank 
te Charleroi ; 

I. Op de voorziening van de eiser 
Blicq, beklaagde : 

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

Over het middel ainbtshalve afgeleid 
uit de schencling van. artikel 29, lid 3, 1°, 
van de wet betreffende de politie over 

"het wegverkeer : 

Overwegende dat het vonnis eiser 
veroordeelt enerzijds tot een enkele straf 
van 200 frank geldboete wegens het 
gecontraventionaliseerde · misdrijf van 
toebrenging van onopzettelijke slagen of 
verwonclingen en verschillende over
tredingen van het wegverkeersregle
ment en anderz ijds tot · 100 frank geld 
boete wegens een andere overtreding van 
hetzelfde reglement, welke misdrijven 
op 30 juni 1973 werden gepleegd; . 

Overwegende dat het vomlis erop wijst 
dat het die straffen uitspreekt (( rekening 
houdende met de herhaling >>, daar, zoals 
blijkt uit het bij de procedme gevoegde 
uittreksel, eiser werd veroorcleelcl bij 
verstekvonnis van 7 jw1.i 1973 van de 
Politierechtbank te Brussel wegens over
trecling van het wegverkeersreglement; 

Overwegencle echter dat volgen s de 
vermelcling in clit uittreksel het vonnis 
van 7 jtmi 1973 slechts op 17 juli 1973 in 
kracht van gewijsde zou zijn gegaan ; 

Dat het bestreden vonnis derhalve de 
straf; die het wegens de herhaling uit
spreekt, niet wettelijk r(lchtvaardigt; 

B . In zoverre de voorziening gericht is 
tegen de beslissing op de civielrechtelijke 
vordering die tegen eiser door de verweer
der Lepere is ingesteld : 

Overwegende dat de vernietiging van 
de beslissing op de strafvordering de ver
nietiging van de eindbeslissing op de 
civielrechtelijke vordering meebrengt, 
welke laatste beslissing het gevolg is 
van de eerste ; · 

II . Op de voorziening van de naam
loze vennootschap « Royale Belge >>, vrij 
willig tussengekomen partij : 

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

Dat de voorziening derhalve niet ont
vankelijk is ; 

Overwegende echter dat door de hierna 
op eisers voorzien ing uitgesproken ver
nietiging de beslissing, waarbij eisei'es 
wordt veroordeeld tot betaling van 
de schadevergoecling die door eiser aa:n 
de verweerder Lepere is verschulcligd, 
geen bestaansreclen meer heeft ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den vonnis, voor zover het uitspraak 
doet op de strafvordering en de civiel
rechtelijke vordering die tegen de eiser 
Blicq zijn ingesteld ; venverpt de voor
ziening van de eiseres, de naa:mloze 
vemwotschap " Royale Belge », hoewel 
de beslissing, waarbij deze wordt veroor
deeld tot betaling van de schadever
goedingen clie door eiser aan de verweer
der Lepere verschuldigd zijn, geen be
sta:ansreden meer oplevert ; beveelt dat 
van dit arrest melding zal worden ge
ma:akt op de kant van de gedeeltelijk 
vernietigde beslissing; veroordeelt eiseres 
in de kosten van haar voorziening ; laat 
de overige kosten ten laste van de Staat ; 
verwijst de aldus beperkte zaak naar de 
Correctionele Rechtba:nk te Bergen, zit
ting houdende in hager beroep. 

24 jtmi 1974. - 2e kamer. - Voo1·
zitte1·, Baron Richard, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, de 
H. Screvens. - Gelijlcltticlencle conclttsie, 
de H. Detow·nay, advocaat-generaal. 

2e KAJVIER. - 24 juni 1974. 

1 o AANSPRAKELIJKHEID (BUrTEN 
OVEREENKOMST). - ScHADE VER
ooRzAAKT DOOR DE RESPECTIEVE FOU
TEN VAN VERSCHILLENDE PERSONEN.
- EENIEDER VAN HEN IS T.A.V. HET 
SLACHTOFFER GEHOUDEN TOT VOLLE 
DIGE VERGOEDING. 

2o CASSATIEMIDDELEN. STRAF-
zAKEN. - VOORZIENING IN CASSATIE 
VAN DE DADER VAN EEN ONGEVAL, DIE 
ALLEEN AANSPRAKELIJK VERKLAARD EN 
VEROORDEELD IS TOT VOLLEDIGE SCHA 
DEVERGOEDING. - VoORZIENING TE
GEN HET SLACHTOFFER GERICHT. -
MID DEL DAT ENKEL BETREKKING HEEFT 
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'()p DE BESLISSING DAT EEN DERDE NIET 
AANSPRAKELIJK IS. - MIDDEL VAN 
BELANG ONTBLOOT. - NIET· ONTVAN· 

KELIJKHEID. 

I 0 }JT annee1· doo1· de 1·espectieve fouten van 
ve1·schillende pe1·sonen schade is ve1·ooT
zaalct , is eeniecle1· van hen t.a.v. het 
slachtojje1· gehouclen tot volledige vm·
goecling van cle schacle (1). (Artt. 1382 
en 1383 B .W.) 

2° Van belang ontbloot en de·rhalve niet 
ontvanlcelijlc tot staving van een voo1· 
ziening wellce tegen het slachtojje1· van 
. een ongeval wonlt ge1·icht door de gene 
die alleen aanspTakelijk ve1·klaanl en 
ve1·om·cleelcl is tot volledi ge schacleve1' 
goeding, is het middel dat slechts 
bet1·elclcing heeft op de beslissing clat een 
cle1·de geen fot£t heeft begaan die in 
oo1·zalcelijlc ve1·band staat met die scha
de (2). (Artt. 1382 en 1383 B.W.) 

(GABRIELS, T. NAAl\iLOZE VENNOOTSCHAP 
« VERZEKERINGSlVIAATSCHAPPIJ ZURICH », 

COUDRON EN CHANTRAIN.) 

ARREST (ve1·taling). 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 4 december 1973 gewezen door 
h et Hof van beroep te Brussel ; 

Over het middel afgeleid uit d e schen
ding van de artikelen 418, 420 van het 
Strafwetboek, 12, inzonderheid 12-1 , 17, 
18, 53 van h et koninklijk besluit van 
14 m aart 1968 houdende algemeen 

· r eglement op de politie van h et weg
verkeer, 1382, 1383 v an h et Burgerlijk 
W etboek en 97 van de Grondwet, 

cloo1·dat, om eiser schuldig te verklaren 
.aan onop zettelijke slagen of verwondin
_gen toegebracht aan de bromfietser 
Coudron en h em te veroordelen tot d e 
volledige vergoeding van de burgerlijke 
partijen voor htm schade, het arrest erop 
wijst dat de plaats op de weg van d e 
bromfiets bewijst dat eiser op het fietspad 
was gered en , waar zijn voertuig een hin
dernis voor de bromfiet ser heeft opge
leverd; dat h et feit dat hij ongeveer 15 
-tot 23,5 centimeter over het fietsp ad is 

{1) Cass., 30 april 1974, supm, biz. 955 . 
(2) Cass., 15 oktober 1973, supm, biz. 186; 

-raadpl. cass., 30 april 1971, waarvan sprake 
in noot '1. 

gereden volcloende was om de op de 
voorrangsweg rijdende-bromfietser welke 
voorrang had over d e geh ele breedte van 
h et fietspad de weg af te snijden ; d at 
h et beperkte zicht waarover eiser be
schikte, geen invloed op het ongeval heeft 
gehad ; dat, zo de bromfietser uiteindelijk , 
h eeft toegegeven d at het autorijtuig op 
het ogenblik van d e schok stilstond en 
dat hijzelf er tegenaan is gereden , 
hij erop h eeft gewezen dat het tot stil
stand komen van die wagen is gebem·d 
toen hij er slechts twee meter was van 
verwijderd en hij zulks heeft gezegd na 
tijdens zijn eerste verhoor te h ebl3en 
verklaard dat het man.euver van beklaag
de een plotseling maneuver was, hetgeen 
door geen enkel gegeven van het dossier 
wordt tegengesproken, maar bevestigd 
wordt door het feit da t de brornfiets niet 
heeft geremd , wat impliceert dat zijn 
bestuurder door dit maneuver werd 
ve\rast; dat dientengevolge de auto - . 
bestmu·der d e weg heeft afgesneden van 
d e voorranghebbende bromfietser op 
een afstand die t e kort was, opdat d eze 
h em k on vermijden, 

tm·wijl l 0 het arrest op een andere 
plaats overweegt dat d e strafwet nauw
gezet en juist werd toegl;)past « zo reke 
ning wordt gehouden met de omstandig 
h eden die h et verlaten van de parkeer 
plaats voor d e beklaagde b emoeilijkten » ; 
die redengeving t egenstrijdig is met d e 
beslissing, waarbij het arrest het ten 
last e van eiser gelegde m isdrijf van on
.opzettelijke slagen of verwondingen be
wezen verklaart, en in elk geval in h et 
onzekere laat of h et arrest heeft willen 
beslissen dat, hoewel h et gelnmd h ad, 
eiser , niett egenstaande moeilijke om
standigheden, niet zo weinig als hij het 
h eeft gedaan over het fietspad h eeft 
gereden, hij h et te zijnen laste gelegde 
wanbeclrijf heeft gepleegd dan wel of hij, 
niettegenstaande die omstandigheden, 
anders had kunnen handelen dan hij 
heeft gedaan (schending van aile in het 
middel vermelde wetsbepalingen) ; 2° in 
elke onderstelling het arrest geen ant
woord geeft op het verwijt dat eiser in 
zijn conclusie aan de bromfietser Condron 
h eeft gedaan, nl. artikel12-1 van h et weg
verkeersreglement niet in acht genomen 
te h ebben en hierdoor een rijfout in. recht
streeks oorzakelijk verb an.d m et h et 
ongeval te hebben begaan ; het arrest 
dientengevolge niet wettelijk zijn beslis
sing heeft gerechtvaardigd , vvaarbij het 
eiser aileen aansprakelijk voor d e scha
delij ke gevolgen .van het ongeval heeft 
gesteld (schending inzonderheid van de 
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artikelen 12-1 van het koninklijk besluit 
van 14 maart 1968 houdende algemeen 
reglement op de politie van het wegver
keer, 1382, 1383 van het Burgerlijk 
Wetboek en 97 van de Grondwet) : 

I. In zoverre de voo~·ziening gericht is 
tegen de beslissing op de strafvordering 
die tegen eiser is ingesteld : 

Betreffende h et eerste onderdeel van 
het middel : 

Overwegende dat, na te hebben ge
wezen op verschillende feitelijke gege
vens, waaronder deze die in het middel 
zijn overgenomen, het arrest beslist dat 
« de door de eerste rechter bewezen 
geachte telastlegging voor het hof be
wezen is gebleven >> ; dat het slechts 
daarna overweegt « dat de strafwet 
nauwgezet en juist werd toegepast, zo 
rekening wordt gehouden met de om
standigheden die het verlaten van de 
parkeerplaats voor de beklaagde (thans 
eiser) bemoeilijkten » ; 

Overwegende dat die laatste reden
geving geen betrekking heeft op de 
schuldverklaring, maar aileen de recht
vaarcliging bedoelt van. de straf die de 
eerste rechter I1eeft :uitgesproken en c;lie 
het arrest bevestigt ; 

Overwegende dat het niet tegenstrijdig 
is het ten laste van eiser gelegde misdrijf 
van onopzettelijke slagen of verwondin
gen bewezen te verklaren en bij de vast
stalling van de straf elementen in acht 
te nemen waardoor de zwaarwichtigheid 
van het misdrijf wordt verzacht ; 

·Overwegende dat het arrest overweegt 
dat eiser " de door verweerder bestuurde 
bromfiets niet h eeft zien aan~~Oinen », 
terwijl, « indien hij had gekeken naar 
rechts », vanwaar verweerder kwam ge
reden, " de afstand van elf 1neter », waar
over het zicht van eiser zich uitstrekte, 
« voldoende was, hetzij om tijdig het 
aankomen van een voertuig op te mer
k en ... , hetzij om, indien er geen voertuig 
in het zicht w.as, dit (fiets)pad over te 
steken »; 

Dat het arrest door deze redengeving 
en die welke in het middel is overgeno
men, zonder dubbelzinnigheid overweegt 
dat eiser zich op het fietspad heeft 
begeven, terwijl die beweging niet ge
oorloofd was wegens het aankomen van 
verweerder, die eiser, indien hij oplettend 
was geweest, tijdig had kunnen opmer
ken; 

Dat dit onderdeel J van het middel 
feitelijke grondslag mist ; 

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 d e voorziening gericht is 
tegen de beslissingen op de civielrechte: 
lijke vorderingen die tegen eiser zijn 
ingesteld: 

a) door de verweerders, de naamloze 
vem1ootschap Verzekeringsmaatschappij 
Zm·ich en Coudron : 

Overwegende da~ eiser verklaard heeft 
regelmatig afstand te doen van zijn voor
ziening, voor zover deze gericht is tegen 
de beslissing op de civielrechtelijke vor
cleringen van voornoen1cle verweerclers, 
daar deze beslissingen niet definitief zijn 
in de zin van artikel416 van het Wetboek 
van strafvordering en geen uitspraak 
doen over een bevoegdheidsgeschil ; 

b) door de verweerder Chantrain : 

Betreffende het tweede onderdeel van 
het middel : 

Overwegende dat, al was clit onderdeel 
van het middel gegrond, het aannemen 
ervan geen invloed zou hebben op de 
veroordelende beslissing die tegen de 
verweerder Chantrain werd gewezen, 
daar deze veroordeling, zelfs in geval van · 
samenlopende fout met die van de ver
weerder Condron, wettelijk gerecht
vaardigd blij ft ; 

Overwegende immers dat, wam1eer de 
door het slachtoffer geledeh schade te 
wijten is aan de samenlopende foute11. 
van verscheidene personen, ieder van hen 
gehouden is, ten opzichte van het slacht 
offer, tot vergoeding van de gehele 
schade; 

Dat dit onderdeel van het middel geen. 
belang oplevert en clerhalve niet ont
vankelijk is ; 

Om clie redenen, decreteert de afstancl. 
van de voorziening van eiser, voor zoverre> 
zij gericht is tegen de beslissingen op de 
civielrechtelijke vorcleringen van de ver
weerders, de naa111loze vennootscha_p 
Verzekeringsmaatschappij Zurich en Con
dron ; verwerpt de voorziening voor het. 
overige ; veroordeelt eiser in de kosten. 

. 24 jtmi 1974. - 2e kamer. - Voo?"
zitte?', Baron Richard, raadsheer waar
n emend voorzitter. - Ve1·slaggeve1', de
H . Screvens. - Gelijlchtidencle conclusie~ 
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de H. Detournay, advocaat-generaal. 
Pleitm·, de H. Faures. 

2° KAMER. - 24 juni 1974. 

1° VONNISSEN EN ARRESTEN. 
STRAFZAKEN. - STRAFVORDERING. 
HOGER BEROEP. - BEKLAAGDE DIE 
SLECHTS RET LAATSTE WOORD MOET 
HEBBEN WANNEER HIJ RET VRAAGT. 

2° VONNISSEN EN ARRESTEN. -
STRAFZAKEN. - VVETBOEK VAN STRAF
VORDERING, ARTIKEL 153. - HEEFT 
SLECHTS BETREKKING OP DE PROCE
DURE VOOR DE POLITillRECHTER. 

3° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN. 
VEROORDELING OP DE STlfAFVORDE
RING. - VERMELDING VAN DE TOEGE
PASTE WETTELIJKE BEPALINGEN. -
RECHTER IN HOGER BEROEP. - VER
WIJZING NAAR HET BEROEPEN VONNIS. 
- "\iVETTELIJKHEID • . 

4° CASSATIEMIDDELEN. - STRAF
ZAKEN. - EENVOUDIGE VRAAG AAN 
RET HoF. - GEEN CASSATIEMIDDEL. 

5° TAAL (GEBRUIK VAN DE NEDER
LANDSE EN DE FRANSE). 
STRAFZAKEN. - NIETIGHEID TEN GE
VOLGE VAN EEN SCHENDING VAN 'DE 
WET VAN 15 JUNI 1935. - LATERE, 
NIET LOUTER VOORBEREIDENDE BE
SLISSING OP TEGENSPRAAK . - NIETIG
HEID GEDEKT. 

~o VOORZIENING IN CASSATIE. -
. TERMIJN. - STRAFZAKEN. - BURGER

LUKE RECHTSVORDERING. - BESLIS
SING DIE GEEN UITSPRAAK DOET OVER 
EEN BEVOEGDHEIDSGESCIDL EN ZICH 
ERTOE BEPERKT EEN PROVISIONELE 
VERGOEDING TOE TE KENNEN EN EEN 
ONDERZOEKSMAATREGEL TE BEVELEN. 
- VOORZIENING VOOR DE EINDBESLIS
SING. · - NIET-ONTVANKELIJKHEID. 

'7° RECHTBANKEN. - STRAFZAKEN. 

(1) Cass., 19 maart 1973 (A,., .. cass., 1973, 
blz. 711). 

(2) Raadpl. cass., 16 november 1971 (A1-r. 
-cass., 1972, blz. 263) . 

(3) Cass., 12 oktober en 15 december 1970 
{Arr. cass., 1971, blz. 137 en 385) ; raadpl. cass., 
5 september 1972 (ibid., 1973, blz. 1); 8 okto
ber 1973 en 10 juni 1974, supm, blz. 142 
·en 1116. 

- NIET GETEKENDE NOOT DOOR EEN 
PARTIJ TIJDENS DE DEBATTEN NEER
GELEGD.- RECHTER KANER ACHT OP 
SLAAN. 

1° Voo1· de ?'echtm· in hoge1· be1·oe1J moet 
de beklaagde slechts het laatste woonl 
hebben wannee1· hij het vmagt (1) . 
(Art. 210 Sv.) 

2° ATtilcel 153 van het Wetboek van stmf
vonlm·ing heejt slechts bet1·ekking op 
de p1·ocedun vooT de ]Jolitie1·echtbank (2). 

3° Regelmatig in 1·echte gemotiveenl is de 
beslissing van de 1·echte1' in hoge1· be1·oep 
die een veToo1·delend vonnis op de stmf
vonlm·ing bevestigt met venvijzing naa1· 
de wettelijlce bepalingen waa1·van de 
em·ste 1·echtm· melding · maakt en die 
de bestanddelen van het ten laste 
van de belclaagde gelegde misd1·ijj op
geven en tevens een stmf vaststellen (3). 
(Art. 97 . Grondwet.) 

4° Een eenvoudige vmag · aan het Hoj is 
geen cassatierniddel (4). -

5° De nietigheid ten gevolge van een 
schending van de wet van 15 juni 1935 
op het geb1·~tik elm· talen in ge1·echtszaken 
wo1·dt gedekt do01· de late1·e , niet loute1· 
vooTbeTeidende beslissing OJJ tegenspmak 
die zelf doo1· geen uit een schending van 
deze wet voo1·tvloeiende nietigheid is 
aangetast (5). (Art. 40, lid 2 wet van 
15 juni 1935.) 

6° Niet ontvankelijlc in stmjzalcen is de 
voo1·ziening v661· de eindlJeslissing in
gesteld tege'fl, de beslissing die, op de 
b~wge1'lijke ?'echtsvO?·de,·ing, geen uit
spmak doet ove1· een bevoegdheidsge·
schil, een p1'0visionele ve1·goeding toe
kent en voo1· het ove1·ige een onde1·zoeks
maat1·egel beveelt (6). (Art. 416 Sv.). 

7° Geen enlcele wettelijlce bepaling ve1·biedt 
aan de 1·echte1' acht te slaan op een niet 
getelcende nota welke 1·egelmatig tijdens 
de debatten doo1· een ]Ja?'tij of narnens 
deze- pa1·tij is nee1·gelegd (7). 

(ANCKAERT, T. WEECK, KALBFLEISCH EN 
NAAJVILOZE VENNOOTSCHAP « LABORA-

(4) Cass., 16 maart 1964 (Bull . en PAsiC., · 
1964, I, 763). 

(5) Cass., 5 maart 1974, supra, blz. 732. 
(6) Cass., 20 mei 1974, supm, blz. 1050. 
(7) Een niet getekencle nota is daarentegen 

geen conclusie waarop de rechter client te 
antwoorclen : zie cass., 2 oktober 1973 en 
10 juni 1974, supra, blz. 123 en 1116. 
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TOillE WELCOME >> ; ONDERLINGE lVIAAT
SCHAPPIJ DER OPENBARE BESTUREN, 

' T. KALBFLEISCH EN NAAMLOZE VEN
NOOTSCHAP « LABORATOillE WELCOME».) 

ARREST (veTtaling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 30 oktober 1973 in hoger 
beroep gewezen door de Correctionele 
'Rechtbank te Charleroi ; 

Overwegende dat het vonnis eiser ver
oordeelt tot een enkele straf wegens het 
gecontraventionaliseerde wanbedrijf van. 
onopzettelijke slagen of verwondingen en 
overtreding van artikel 25.3 van het 
wegverkeersreglement, alsmede tot scha
devergoecling ten opzichte van de burger
lijke partijen Kalbfleisch en Weeck; dat 
het afwijzend beschikt op de civiel 
rechtelijke vorderingen die door eiser en 
eiseres werden ingesteld tegen de mede
beklaagde Kalbfleisch, vrijgesproken par
tij, en tegen de naamloze vennootschap 
Welcome, gedagvaard als civielrechtelijk 
aansprakelijke partij voor deze laatste 
en buiten zaak gestelde partij ; 

I. Op de voorziening van eiser, be 
klaagde: 

A. In zoverre de voorziening gericht is 
tegen de beslissing op de strafvordering 
die te zijnen laste werd ingesteld : 

Over het tweede middel, hieruit afge 
leid dat eiser volgens het proces-verbaal 
van de terechtzitting van. 24 oktober 1973 
van de correctionele rechtbank werd 
gehoord v66r het horen van het openbaar 
ministerie, dat aldus de rechten van de 
verdediging alsmede artikel 153 van het 
W etboek van strafvordering werden 
geschonden : 

Overwegende dat luidens artikel 210 
van het W etboek van strafvordering de 
beldaagde en de andere partijen worden 
gehoord over de nauwkem·ig bepaalde 
grieven clie tegen het vonnis worden 
ingebracht in de door de rechter te bepa
len volgorde ; dat de beldaagde, inclien 
hij het vraagt, altijd het laatste woord 
heeft; 

Overwegende dat uit. de , rechtspleging 
blijkt dat eiser rege1matig werd gehoord 
en dat uit geen enkel stuk waarop het 
Hof vermag acht te slaan, blijkt dat hij 
het laatste woord zou hebben gevraagd ; 

Oyerwegende dat artikel 153 van het
zelfde wetboek aileen betreldcing heeft 
op de procedure voor de politierechtbank ; 

Dat het middel niet kan worden aan
genomen; 

Over het derde middel, ij,fgeleid uit de
schencling van artikel 195 van het "\Vet
hoek van strafvordering, 

doo1'Clat, om eiser te veroordelen, het. 
bestreden vonnis verwijst naar de wets
bepalingen vermeld in het beroepen von-
nis, ·waarin aileen melding wordt gemaakt. 
van de artikelen 40 en 65 van het Straf
wetboek en geenszins van de artikelen 418 
en 420 van clit wetboek en evenmin van 
artikel 25-3, lid 1, van het koninldijk 
besluit van 14 maart 1968, 

waaruit volgt dat eiser niet weet 
op welke juridische grond hij wercl 
veroordeeld : 

Overwegende dat het bestreden v'onnis 
verwijst " naar de wetsbepalingen be
doeld in het beroepen vonnis >> waarin 
zijn vermeld de artike1en 418 en 420 
van het Strafwetboek, 25.3, lid 1, van 
het koninldijk besluit van 14 maart 1968 
en 29 van de wet betreffende de politie· 
over het wegverkeer ; 

Overwegende dat het vonnis melding 
heeft gemaakt van de wetsbepalingen 
waarin de bestanddelen van de ten laste 
van eiser gelegde misdrijven worden 
omschreven en waarbij een straf wordt 
gesteld, . zodat eiser niet onkm1.dig heeft 
kunnen zijn van de " juridische grand
slag >> van zijn veroordeling ; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het vierde middel, hientit afge
leid dat, nu de beschiklcing van de l'aad
kamer van de rechtbank van eerste aan
leg te Charleroi eiser naar de politie
rechtbank verwijst wegens de enkele over
treding van ,de artikelen 418 en 420 van 
het Strafwetboek, « mag de politierecht
bank waarnaar een zaak werd verwezen,. 
de telastlegging na de verwijzing uitbrei
den, wmmeer in de verwijzende beschik
king clienaangaande geen enkel voorbe
houd wordt gemaakt ? » : 

Overwegende dat een loutere vraag 
die aan het Hof is gericht, geen cassatie
middel oplevert ; 

Over het a,chtste middel, afgeleid uit 
de schencling van lid 2 van artikel 38. 
van de wet van 15 jl.mi 1935 op het 
gebruik der talen in gerechtszaken, 

cloo1'Clat enerzijds het exploot, waarbij 
de alde van hoger beroep van het open
baar ministerie op 28 jtmi 1973 door de 
gerechtsdeurwaarder Cailliau werd be-
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tekend, vermeldt dat een vertaling in het 
Nederlands aan eiser werd afgegeven , 

tenvijl h et origiiteel van die vertaling 
niet bij het dossier is gevoegd en overi
gen s d e door dezelfde gerechtsdeurwaar
d er betekende dagvaarding van 31 augus
tus 1973 niet vermeldt dat bij h et origi
neel een vertaling werd gevoegd, \vaaruit 
volgt dat d e correctionele rechtbank 
niet heeft km=en nagaan of de voor
schriften van de wet van 15 juni 1935 in 
acht werden genomen : 

Overwegende dat niet aangevoerd 
w erd dat h et vonnis zelf is aangetast door 
een nietigheid als gevolg van schending 
van een vereiste van de wet van 15 jtmi 
1935 op h et gebruik d er talen in gerechts
zaken; 

D at dit vonnis, dat niet zuiver voor
bereidend , m aa.r op tegen spraak is ge
wezen, volgens lid .2 van artikel 40 van 
voor~wemde wet de nietigh ed en dekt 
waardoor a.kten van de rechtspleging 
zouden zijn aangetast, die h et vonnis 
zijn voorafgegaan ; 

Dat h et middel niet kan worden aan
genomen; 

En nverwegende dat de s ubstantiele 
of op straffe van nietigheid voorges.chre
v en rechtsvormen worden n ageleefd en 
'dat de b eslissing overeenkomstig de 
wet is; 

B. In zoverre de voorziening gericht is 
t egen de b eslissing op de civielrechtelijke 
vorderingen ingesteld t egen eiser : 

1. door de verweerder W eeck 

Over h et t iende middel : 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
onder b evestiging van het b eroepen 
vonnis zich ertoe beperkt aan verweerder 
een prov isionele vergoeding toe te ken
n en, voor h et overige een onderzoeks
m aatregel beveelt en d e kosten aan 
houdt; 

Dat d e voorziening die t egen die be
slissing is ingesteld, welke beslissing niet 
d efinitief is in de zin van artikel 416 van 
h et W etboek van strafvordering en 
evenmin uitspraak ocloet over een be
voegdheidsgeschil , niet ontvankelijk is ; 

.2. door de verweerder K albfleisch : 

Over .h et elfde middel: 

doo1·dat h et proces-verbaal van d e 
t erechtzitting van .24 oktober 1973 van 
de correctionele rechtbank vermeldt : 

CASSA'riE, 1974. - 38 

" H et verweer van Kalbfleisch wordp 
gevoerd door Mr. P armentier, advocaat, .. . 
en legt conclusies neer », 

tenvijl bewezen is dat door die advocaat 
slechts een niet ondertekende mededeling 
werd neergelegd, die als titel draagt 
" schaderek ening », die echter door d e 
voorzitter en de griffier werd onder
tekend: 

Overwegende dat geen enkele wets 
bepaling de rechter verbiedt acht te slaan 
op een niet ondertekende. m eded eling die 
door een partij of regelmatig n a mens 
d eze werd. neergelegd ; dat dientenge
volge de verschrijving in de tekst van h et 
proces-verbaal van. de daarin verrnelde 
terechtzitti.J.1.g, waarop door het nliddel 
worcl.t gewezen, geen invloed h eeft op 
de wettelijkheid van de beslissing op 
de r echtsvordering van die burgerlijke 
partij; 

Dat het middel niet kan worden aan
gen omen; 

II. Op d e voorzieningen van d e eisers , 
d e burgerlijke p artij en 

Om die redenen, verwerpt . de voor
zieningen ; veroordeelt iedere eiser ill de 
kosten van zijn voorziening. 

.24 jtmi 1974 . - .2 e kamer. - Voo1'
zitte1', Baron R ichard, raadsheer waar
n em end voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, d~ 
H. Closon. - Gelijlcluidende conclusie, 
de H . D etournay, advocaat-generaal. -
Pleite1·s, d e HH. D e Smet en Fally (de 
eerste, van d e balie te Brussel). 

ze KAMER. - 24 juni 1974. 

VERWIJZING VAN EEN RECHT
BANK NAAR EEN ANDERE. -
STRAFZAKEN. CORRECTIONELE 
RECHTBANK.- 0NTHOUDING VAN EEN 
AANTAL RECHTERS ZODAT HET ONMO 
GELIJK I S EEN RECHTSCOLLEGE SAMEN 
TE STELLEN OM DE ZAAK TE BERECHTEN 
ZONDER GEWETTIGDE VERDENKING TE 
DOEN ON T STAAN. - VERZOEKSCHRIFT 
VAN DE PROCUREUR DES KONINGS TOT 
VERWIJZING NAAR EEN ANDERE RECHT
BANK. - VASTSTELLING VAN DEZE 
ONlVIOGELIJKHEID DOOR HET HoF VAN 
CASSATIE . - VERWIJZING NAAR EEN 
ANDERE CORRECTIONELE RECHTBANK;. 
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Wannee1· op het ve1·zoeksclwijt van de JJ?'O
cm·em· 'des J(onings tot venvijzing naa1· 
een andeTe 1·echtbank van een zaak, 
welke aanhangig is bij de co?Tectionele 
?'echtbanlc, kame1· met cl?·ie ?'echtm·s, het 
Hoj van cassatie vaststelt dat de meeste 
1·echte?'S van de 1·echtbank van ee1·ste aan
leg ve1·klaanl hebben dat e1· voo1· hen een 
g1·ond van gewettigde venlenking bestaat 
of dat zij de zaalc niet met de veTeiste 
v1·ije geestesgesteldheid hmnen be?·ech
ten, zodat blijlct dat het onmogelijk is 
binnen deze 1·echtbank een ?'echtscollege 
van d1·ie ?'echte?·s te vonnen, die in de 
zaalc ~titsp1·aalc zouden lcunnen doen, 
zonde?' b~j de Jjm·tijen en denlen m .b.t. de 
onpa1·tijdigheid en de objectiviteit van 
de beslissing gewettigde venlenlcing te 
doen ontstaan, ve1·wijst het de zaak naa1· 
een ande1·e co?'?'ectionele Techtbank ( 1). 
(Artt . 542, 544 en 545 Sv.) 

(PROCUREUR DES KONINGS TE NAlVIEN, 
T. PIROTTE, HOOGVELTS EN VATANDAS .) 

ARREST (vm·taling). 

HET HOF; - Gelet op de vordering 
van. de Procureur des Konings bij de 
Recht bank van eerste aanleg te N amen, 
ertoe strekkende dat de rechtspleging 
·die het voorwerp is van de stukken 
nr. 12.137/73 van het parket en d ie aan
hangig werd gemaakt bij de correctionele 
rechtbank, kamer bestaande uit clrie 
rechters, naar een andere rechtbank zou 
worden verwezen ; 

Overwegende dat bewezen is dat de 
magistraten van de Rechtbank van eerste 
aanleg te Namen met uitzondering van 
de voorzitter en de ondervoorzitter ver
klaard hebben, de enen dat er voor hen 
een grond van gewettigde wraking 
bestaat, de anderim, dat zij de zaak niet 
met de vereiste vrije geestesgesteldheid 
zouden km1nen berechten; 

Overwegende dat u it de gegevens die 
ter beoordeling aan het Hof werden on
derworpen, de onmogelijldieid blijkt om 
bi:nnen genoemde rechtbank een rechts
college van drie rechters te vormen, dat 
in de zaak uitspraak zou lnmnen doen, 

(1) Overeenkomstig artikel 542. van het 
Wetboek van strafvordering wordt de zaak 
ook naar een andere rechtbank verwezen, 
wegens onthouding van een aantal magistra
ten, zodat de rechtbank niet kan worden 

· samengesteld; zie cass., 11 januari 1937 ( Bttll, 

zonder bij de partijen en derden met 
betrekk:ing tot de onpartijcligheid en 
de objectiviteit van de beslissing gewet
tigde verdenking te doen ontstaan ; 

Dat er derhalve grond bestaat mn het 
verzoek te aanvaarden en o1n de bel'ech
ting van de zaak aan een andere correc
tionele rechtbank toe te kennen ; 

Om die redenen, en gelet op de arti
kelen 542, 544 en 545 van het \Vetboek 
van strafvordering, beveelt de verwijzing 
van de zaak naar de CorreCtionele Recht
bank te Luik, ten einde door deze te 
worden berecht. 

24 jtmi 1974. - 2e kamer. - Voo?'
zittm· en V e1·sla.ggeve1', Baron Richard, 
raadsheer waarne1nend voorzittm•. 
Gelijkluidende concl~tsie, de H. Detom
nay, advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 24 juni 1974. 

1° VERZET.- STRAFZAKEN. - VERZET 
VAN DE BEKLAAGDE TEGEN .EEN VER· 
OORDELING BIJ VERSTEK. - VERZET 
ONTVANKELIJK VERKLAARD . - GE
VOLGEN. 

2° VERZET. - STRAFZAKEN. - VER
OORDELING BIJ VERSTEK. - VERZET 
VAN DE BEKLAAGDE. - VERZET ONT
V ANKELIJK VERKLAARD . - BE LET EEN 
LATERE VEROORDELING vVELKE GE
GROND IS OP DE BESLISSING BIJ VER
STEK. 

3° RECHTERLIJK GEWIJSDE. 
STRAFZAKEN. - VERSTEKVONNIS TOT 
VERV ALLENVERKLARING VAN HET RECHT 
EEN VOERTUIG TE BESTUREN. - BE
SLISSING DIE HET VERZET VAN DE BE· 
KLAAGDE TEGEN DIT VONNIS ONTV AN· 
KELIJK HEEFT VERKLAARD. - LATERE 
VEROORDELING VAN DE BEKLAAGDE 
OlVIDAT HIJ EEN VOERTUIG HEEFT 
BESTUURD NIETTEGENSTAANDE VER
VALLENVERKLARING DOOR HET VER· 

en PASIC., 1937, I, 3) en noot 11 ;· 19 oktober 
1972 (A?'?'. cnss., 1973, blz. 170); 7 januari 
1974, supm, blz. 503 en noot 3; raadpl. 
cass. fr., 2• ch. civ., 4 november 1970 (Bull. 
wTets ch . civiles, 1970, II, nr. 298, blz. 226) . 
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STEKVONNIS.- MISKENNING VAN RET 
GEZAG VAN GEWIJSDE. 

4° VERWIJZING NA CASSATIE. -
STRAFZAKEN. - VERSTEKVONNIS TOT 
VERVALLENVERKLARING VAN HET 
RECHT EEN VOERTUIG TE BESTUREN. -

. BESLISSING W AARBIJ HET VERZET VAN 
DE BEKLAAGDE TEGEN ' DIT VONNIS 

ONTVANKELIJK WERD VERKI~AARD. -
0ASSATIE VAN HET VONNIS WAARBIJ 
DE BEKLAAGDE LATER WORDT VEROOR· 
DEELD Ol\WAT HIJ EEN VOERTUIG 

HEEFT BESTUURD NIETTEGENSTAANDE 
. I 
VERVALLENVERKLARING DOOR HET VER· 
STEKVONNIS. 0ASSATIE ZONDER 

VERWIJZING. 

1° H et ve1·zet van de beklaagde tegen een 
ve1·oonleling bij vm·stek b1·engt mee dat, 
wanneeT het ontvankelijk veTklaa1·d wo1·dt 
en binnen de g1·enzen van dit ?·echts
middel (1) , de ve1·oo?·deling m et te?'ttg
we?' Icing niet bestaande gemaalct wonlt ( 2). 
(Art. 187 Sv.) 

2° Het ve1·zet van de beklaagde tegen een 
ve?·ooTdelingsbeslissing bij ve1·stelc is, 
wannee1· het ontvankelijk vm·klaa1·d wm·dt, 
een beletsel voo1· een late1·e ve1·oo?·deling 
op gmnd van deze veToo?·delingsbeslis
sing (3). (Art. 187 Sv.) 

3° Het gezag van gewijsde van een beslis
sing tot ontvankelijkve1'le,la1:ing van het 
ve1·zet van de beklaagde tegen het ve?·stelc
vonnis, waa1·bij de beklaagde ve1·vallen 
ve1·klaanl weTd van het 1·echt een voe?'tttig 
te besttt?'en, wonlt miskend doo1· cle 

(1) De gevolgen van het ontvankelijk ver
klaard verzet zijn beperkt tot de punten van 
de beslissing waartegen het verzet was gericht 
{R. HAYOIT de TERMICOURT, «Etude sur 
!'opposition aux decisions rendues par les 
juridictions correctionnelles et les tribunaux 
de police ,, Rev. d1·. penal, 1932, biz. 729, 
nr. 19 en noot 2, en blz. 845, n.r. 31}. 

(2) en (3) Raadpl. cass., 3 januari 1955 
(Bull. en PAsrc., 1955, I, 431): Het ontvan
kelijk verklaard verzet is daarentegen zonder 
invloed op de vroegere veroordelingen die r eeds 
in kracht van gewijsde zijn gegaan, hoewel zij 
op de nietigverklaarde veroordeling waren 
gegrond (R. HAYOIT DE TERMICOURT, op. cit., 
biz. 738, noot 4). 

(4) Over het feit dat in strafzaken ·het gezag 
van gewijsde slechts geldt voor wat zeker en 
noodzakelijk is gewezen, raadpl. cass., 4 fe
bruari 1972 (An·. cass., 1972, biz. 528}, als· 
mede " Het rechterlijk gewijsde en het 
Gerechtelijk Wetboek », rede door de eerste 

Techter die de beklaagde ve1·oo?·deelt 
omdat hij een voe1·tuig heeft bestuurd 
niettegenstaande hij doo1· dat ve?·stek 
vonnis ve1·vallen ve1·klaa1·d is (4). (Alge
meen beginsel van het gezag van ge 
wijsde in strafzaken.) 

4° JiVannee1· een vonnis ve1·nietigd wm·dt 
wegens ve?'OO?'deling van de beklaagde 
omdat hij een voe1·tttig heejt bestuu1·d 
niettegenstaande zijn ve1·vallenve1·klm·ing 
dam· een ve1·stekvonnis, hoewel het ve1·zet 
tegen dit laatste vonnis ontvankelijk 
was ve1·klaanl, ' geschiedt de cassatie 
zondm· ve1·wijzing. 

(STOCKEYR.) 

ARREST (ve1·taling). 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 27 februari 1974 in hoger 
beroep gewezen door de Correctionele 
Rechtbank te B ergen; 

Over het middel ambtshalve afgeleid 
u:it de schending van de artikelen 187 
van het W etboek van strafvordering, 
48 van de wet betreffende de politie over 
het wegverkeer en van het algemeen 
beginsel van h et gezag van het rechterlijk 
gewi.jscle in strafzaken : 

Overwegende clat het bestreden vonnis 
eiser veroordeelt om op 12 april 1972 
op de openbare weg een voertuig te 
hebben bestuurcl niettegenstaancle het 
te zijnen laste bij vonnis van 3 januari 
1972 van de Correctionele Rechtbank 

advocaat-generaal Mahaux uitgesproken op 
de plechtige openingszitting van het Hof van 
cassatie van 1 september 1971, verschenen in 
An·. cass., 1971. 

Ten deze had de rechter, nitspraak doende 
over het verzet, niet aileen noodzakelijk docb 
ook zeker, zonder dubbelzinnigheid of tegen· 
strijdigheid beslist (cass. , 18 september 1970, 
A1'1'. cass., 1971, 51, en 8 maart 1973, ibid., 
1973, biz. 666, alsmede de conclusie van de 
procureur-generaal Ganshof van der 111eersch, 
v66r c1it tweede arrest) dat h et verzet ont
vankelijk was. Het door de voorziening bestre
den vonnis kon dus niet, onder voorwending 
van een « verschrijving », doordat niets toeliet 
te beschouwen dat de rechtbank « een rechts
fout had begaan door een verzet dat kennelijk 
niet ontva:i:J.kelijk was, ontvankelijk te ver
klaren >>, een beslissing ter zijde Iaten die, 
a! was het ten onrechte, het verzet had ont
vankelijk verklaard. 
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'te Bergen uitgesproken verval van het 
'recht tot sturen voor een duur van drie 
·maanden, welk verval op 2 april 1972 is 
ingegaan; 

Overwegende dat uit de stukken van 
het rechtsgeding blijkt dat het vonnis 
van. 3 januari 19n bij verstek werd 
gewezen en dat het verzet van eiser van 
12 mei 1972 tegen deze beslissing ont
vankelijk maar ongegrond werd verklaard 
bij vonnis van 25 mei 1972, waartegen 
geen rechtsmiddel werd ingesteld; 

Overwegende dat het verzet tegen de 
verstekbeslissing van 3 januari 1972, 
welk verzet ontvankelijk werd verklaard, 
meebrengt dat de veroordeling met 
terugwerking niet bestaande gemaakt 
wordt · 

Dat i~et bij genoemd vmmis bij verstek 
uitgesproken verval derhalve niet kon 
gelden als grondslag voor een vonnis, 
'dat werd gewezen nadat dat verval had 
· opgehouden te bestaan ; 

Overwegende dat, door het vmmis van 
25 mei 1972 niet in aaninerking te nemen 
op grand dat het tengevolge van een 
verschrijving een verzet ontvankelijk 
heeft verklaard, dat klaarblijkelijk te laat 
·werd gedaan, het bestreden vonnis het 
· gezag van het rechterlijk gewijsde van 
het vonnis van 25 mei 1972 heeft ge
schonden en het begrip verschrijving 
heeft miskend ; 

. Overwegende dat de kosten van de 
strafvordering ten laste van de Staat 
moeten blijven ; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden vonnis; beveelt dat van clit 
arrest melding zal worden gemaakt op 
de kant van de vernietigde beslissing; 
laat de kosten ten laste van de Staat ; 
zegt dat er geen grand is tot verwijzing. 

24 jtmi 1974. - 2e kamer. - Voo?'
zitte1', Baron Richard, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, de 
H. Clason. - Gelijkhtidende conclusie, 
de H. Detournay, advocaat-generaal. 

(1) Cass., 2 oktober, 20 november en 24 de
. cember 1973, sttpm, biz. 115, 323 en 480. De· 
beweging om naar rechts of naar links af te 
slaan is inzonderbeid geregeld door artikel 25 

··van het wegverkeersreglement; cle uitvoering 
· van deze beweging kan bijgevolg slechts wor-
den beoordeeld op grond van deie wettelijke 

2• KAMER. - 24 juni 1974. 

1° \VEGVERKEER. - RICHTINGSVER·
ANDERING. - BESTUURDER DIE NAAR 
RECHTS OF NAAR LINKS WIL AFSLAAN. 
- BE,VEGING GEREGELD DOOR ARTI· 
KEL 25 EN NIET DOOR ARTIKEL 17 
VAN HET WEGVERKEERSREGLEMENT. 

2° WEGV'ERKEER. - R~CHTINGSVER· 
ANDERING. - WEGVER=ERSREGLE · 
li'IENT, ARTI=L 25-3. - VERBOD RET 
VERKEER VAN DE ANDERE TEGEWIOET· 
KOll'lENDE BESTUURDERS TE HINDEREN. 
- VOORWAARDE. 

1° De beweging die e1·in bestaat naa1· 
1·echts of nam· links aj te slaan om de 
1·ij baan te vm·laten wonlt ge1·e geld clam· 
m·tilcel 25 en niet cloo1· a1·tilcel 17 van 
het wegvm·kee1'S1'eglement (1 ). 

2° De ove1·t1·ecling van a1·tilcel 25-3 van het 
wegve1·kee1'S?'eglement, volgens hetwelk de 
best1tunle1· die van 1·ichting wil vemn
dm·en het vm·kee?' van de bestutwde?'s die 
hem tegemoet lcomen op de Tijbaan clie 
hij gaat ve1'laten niet mag hinde?'en, 
bestaat alleen inclien het ve1·lcee1· van 
deze besttm1·de1·s nm·maal is (2). 

{VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK 
« BELGISCH BUREAU VOOR AUTO·VER· 
ZE=RAARS », T . COOMANS, BRUYNINCKX 
EN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « BEL· 
GISCHE NATIONALE VERZE=RINGSKAS 
TEGEN ARBEIDSONGEVALLEN ASSU· 

' BEL».) 

ARREST (vm·taling). 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 8 januari 1974 gewezen door 
het Hof van beroep te Brussel ; 

Betreffende de twee voorzieningen : 

, Over het middel afgeleid door iedere 
eiser uit de schending van de arti
kelen 418, 419 van het Strafwetboek, 
12-1, 17, 18, 25-1, 2, a end, 3, 104bis, c, 
van het koninklijk besluit van 14 maart 
1968 houdende algemeen reglement op 
de politie van het wegverkeer, 1319, 

bepaling met uitsluiting van artikel 17 van 
clitzelfcle reglement (zie cle noot onder het 
arrest van 20 november 1973). 

(2) Raaclpl. cass., 23 augustus 1956 (Bttll. 
en PAsrc., 1966, I, 1416) en 11 september 1972 
(An·. cctss., 1973, biz. 42). · 
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1320, 1322, 1382, 1383 van het Burgerlijk 
·"~Netboek, 3, 4 van. de wet van 17 april 
1878 houdende de voorafgaande titel 
van het Wetboek van strafvorclering en 
97 van de Grondwet, 

doonlat bet arrest tegen de eiser Pel
san er de telastleggin:g van onopzettelijk 
doden bewezen ·verldaart en he1n samen 
m et de eiseres, tussenkomende partij, 
veroordeelt tot de betaling aan de bur
gerlijke partijen van verschillende ver
goedingen, op grand dat eiser, naar wat 
hij verldaart, « het kru:ispunt :is opgere
den toen het verkeerslicht op groen 
stand en daar is blijven stilstaan, ter
w:ijl zijn richtingslichten aan waren, dat 
hij vervolgens op het ogenblik dat de 
lichten op oranje waren gesprongen, daar 
hij zag dat de wagens links van hem op 
de Remylaan stilstonden en wachtten om 
te mogen doorgaan, naar links heeft 
willen afslaan en dat op het ogenblik 
dat hij · z:ich opn:ieuw in beweging w:ilde 
zetten, hij een tegenligger heeft zien aan
komen ; dat hij nog heeft willen remmen, 
maar dat het te laat was ; ... dat nit dit 
relaas der feiten blijkt dat beldaagde op 
het ogenblik dat hij zich in beweging had 
gezet om zijn maneuver naar links ttit te 
voeren, de wagep. van. Bruyninckx niet 
heeft zien aankomen; dat hij dus de arti
kelen 17 en 25, lid 3, van het wegverkeers
reglement heeft overtreden " ; dat de 
afstand die Bruyninckx heeft afgelegd 
vanaf het ogenblik dat hij het kru:ispunt 
was opgereden, geenszins nitslnit 
dat hij d:it knusptmt was opgereden 
jnist op het ogenblik dat de groene 
l ichten op oranje sprongen, zodat hij 
verplicht was het kruispunt te ont
ruimen ; dat er tnssen de omstandigheid 
dat Bruyninckx bij het oversteken van 
het kruispunt niet uiterst rechts heeft 
gehouden en het ongeval geen nood
zakelijk oorzakelijk verbancl bestaat, 
daar het ongeval alleen te wi.jten is aan 
eiser die geen acht heeft geslagen op het 
tegenliggend verkeer ; dat het feit dat het 
mogelijk was dat eisers aandacht niet 
werd getrokken door het opdagen van 
de wagen van Brnyninckx die bij ge
schikte openbare verlichtirig met kruis
lichten was verlicht, ongetwijfeld wordt 
verldaard door de omstandigheid dat, 
toen eiser naar links h eeft wi.llen afslaan, 
hij naar links heeft gekeken en zich alclus 
niet heeft bekommerd om na te gaan 
wat nit de tegengestelde richting kon 
1wmen gereden, · 

tenvijl .. . 

tweede onde1·deel, het maneuver ·om naar 

links af te slaan, dat door eiser werd uit• 
gevoerd onder d~ fei~elijke omstand:ig, 
heden en op de WlJZe d1e ill het arrest zijn 
beschreven, geregeld wordt door arti
kel 25 alleen van het wegverkeersregle
ment ; eiser derhalve niet gehouden was 
tot de verplichting om doorgang te ver
lenen, zoals is vermeld in artikel 17 van 
genoemd reglement, maar slechts tot 
deze opgelegd bij artikel 25-3 van het
zelfde reglement, nl. het normale verkeer 
van de weggebruikers die hem tegemoet 
komen niet te hinderen ; het arrest geen 
a.ntwoord geeft op de bewering van de 
tussenkomende partij in haar conclusie, 
volgens welke Bruyninckx als tegen
hgger rn het m1dden van de 'rijbaan reed 
en in ieder geval die bewering niet weert ; 
het ten onrechte verklaart dat het feit 
dat Bruyninckx het luuispunt zou zijn 
opgereden op het ogenblik dat het groene 
licht op oranje sprang, hem ertoe ver
plichtte het kruisptmt te ontruimen, 
hetgeen onverenigbaar is met arti
kel 104bis, c, van het wegverkeers
reglement, luidens hetwelk de bestuurder 
die . een oranjegeel licht, dat bij een 
krmsptmt· 1s g~plaatst, heeft voorbij
gereden, het lu·msptmt slechts mag over
steken op voorwaarde de andere wegge
brmkers met ill &evaar ·te brengen; het 
arrest derhalve met behoorlijk vaststelt 
dat de rrJgedragmg van Bruyninckx nor
maal was en evenmin de nitgesproken 
veroordelingen wettelijk rechtvaardigt 
(schending van alle voornoemde wets• 
bepalingen, behalve de artikelen 1319, 
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wet
hoek); 

Overwegende dat het arrest als on
voorzichtigheid, bestanddeel van het ten 
laste van de eiser gelegde wanbedrijf, 
aanneemt het fert dat deze de wagen 
bestuurd door Bruyninckx niet heeft 
zien aankomen en « aldus de arti 
kelen 17 en 25, lid 3, van het wegverkeers
reglement heeft overtreden, vermits hij 
de verphchtmg had een voortrijdende 
bestut~rder te laten voorgaan (artikel 17) 
e?- l~lJ mzonderhe1d, wanneer hij van 
nchtmg veranderde, er moest voor zorgen 
het normaal verkeer van de weggebrui
kers d1e hem tegemoetkomen, niet te hin
deren (artikel 25, lid 3) "en beslist « clat er 
tussen die rijfout en het ongeval een 
noodzakelijk oorzakelijk verband bestaat, 
waardoor het te zijnen laste gelegde 
misdrijf terecht bewezen verldaard 
wordt » • 

Over.;,egende dat het door eiser uit
gevoerde maneuver slechts door voor-
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noemd artikel 25, met uitsluiting van 
artikel 17 van het wegverkeersreglement, 
geregeld wordt ; 

Dat derhalve, om de veroordelende 
beslissing wettelijk te rechtvaardigen, 
het arrest moest vaststellen dat de tegen
ligger Bruyninckx normaal reed ; 

Overwegende dat het arrest, dat niet 
uitsluit dat Bruyninckx het signaal is 
voorbijgereden op het ogenblik dat het 
licht op oranjegeel is gesprongen, dien
aangaande niet vaststelt dat de betrok
kene de hen1. door het artikel 1 04bis 
van het wegverkeersreglement opgelegde 
verplichting in acht zou hebben genomen, 
namelijk het kruisptmt slechts over te 
steken, inclien er geen gevaar voor de 
andere weggebruikers zou bestaan en 
evenmin dat de rijgedraging van Bruy
ninckx normaal was ; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest ·; beveelt dat van clit arrest 
melding zal worden gemaakt op de rand 
van de vernietigde beslissing ; veroor 
deelt d e verweerders in de kosten; ver
wijst de zaak naar het Hof van beroep 
te Luik. 

24 jtmi 1974. - 2e kamer. - Voo1·
zitte1·, Baron Richard, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Ve1·slaggevm·, de 
H. Legros. - Gelijkluiclende concl~tsie, 
de H. Detotunay, advocaat-generaal. 
Pleite1·s, de H. Fally. 

2e KAMER. - 25 juni 1974. 

1° HOGER BEROEP. - STRA.FZAKEN. 
- INCIDENTEEL HOGER BEROEP. -
RECHTSVORDERING VAN EEN BURGER
LIJKE PARTIJ DOOR DE EERSTE RECHTER 
NIET GEGROND VERKLA.A.RD. - HOGER 
BEROEP VAN DE BEKLA.A.GDE EN VAN 
HET OPENBA.A.R J\1INISTERIE. - INCI
DENTEEL HOGER BEROEP VAN DEZE 
BURGERLIJKE PARTIJ TEGEN DE BE
KLA.AGDE. - N IET-ONTVANKELIJKHEID. 

2° VERWIJZING NA CASSATIE. -
STRAFZAKEN. -BURGERLIJKE RECHTS 
VORDERING. - VoNNIS IN HOGER 
BEROEP VERNIETIGD OJ\iDAT DE RECH
TER BESLIST HEEFT OVER EEN BURGER-

'LIJKE RECHTSVORDERING ZONDER DAT 
DEZE VOOR HEM WAS GEBRACHT. -
VERNIETIGING ZONDER VERWIJZING. 

1 ° W annee1· de 1'echtsvm·cle1·ing van een 
bu1·gedijke pa1·tij clam· de eeTste 1·echte1' 
niet gegToncl is vm·lclaanl en alleen 
hoge1· bm·oep weTd ingestelcl doo1· het 
openbaa1· ministe1·ie en cloo1· de beklaagde 
in zove1'1·e cleze is ve1'0oTcleeld op de 
stmjvonlm·ing en DJJ de 1·echtsvm·cle1'ing 
van een ande1·e b~wgedijlce pa1·tij, lean 
de ee1·ste b~wgeTlijlce pa1·tij haa1· 1'echts
vonleTing tegen die belclaagcle niet voo1· 
de appeb·echte1· b1·engen bij wege van 
een incidenteel hoge1· be1·oep (1). 
(Artt. 174, 199 en 203 Sv.) 

2° TYannee1· een beslissing in hoge1· be1·oep 
veTnietigd wonlt in zove1'1'e de appel-
1'echte1· beslist heeft ove1· een b~u·ge1·lijke 
1'echtsvm·de1·ing, die niet voo1· hem was 
geb1·acht, geschiedt de veTnietiging zan
de~· venvijzing (2). 

(SERA.ZIO EN PERSONENVENNOOTSCHAP· 
MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID 
cc WILMA-MEUBELEN », T. DE CLERCQ, 
VERMEIREN, cc LE LLOYD BELGE » EN 
MR. EATEN q.q.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op .het bestreden 
arrest, op 27 december 1973 door het. 
Hof van beroep te Brussel gewezen ; 

I. In zoverre de voorziening gericht is 
tegen de beslissing over de vordering van 
het openbaar ministerie : 

II. In zoverre de voorziening gericht. 
is tegen de beslissing over de civielrech-· 
telijke vorderingen : 

a) van de eerste en derde verweerders :· 

Overwegende dat de eisers geen bij
zonder middel aanvoeren ; 

b) van tweede verweerster : 

(1) Raadpl. cass., 6 oktober 1958 (Bttll. en 
PASIC., 1959, I, 123), 24 mei 1961 (ibid., 1961, 
I, 900), 8 mei 1967 (A1T. cass., 1967, biz. 1089) · 
en 31 maart 1969 (ibicl., 1969, biz. 720). 

(2) Cass., 3 januari 1972 (A1·r . cass., 1972,. 
biz. 430). 
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Overwegende dat de eisers verklaren 
afstand te doen van lllm voorziening ; 

c) van vierde verweerder : 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van artikel 203, §§ 1, 2 
en 3, van het ViTetboek van strafvorde
ring, zoals gewijzigd door artikel 2 van 
de wet van 31 mei 1955, 

do01·dat het arrest, nadat het vonnis 
de eis van de burgerlijke partij Mr. K. 
Baten, qualitate qtta, curator van het 
faillissemen t Maes "\V., ongegrond had 
verklaard, en nadat uitsluitend door de 
eisers en door het openbaar ministerie 
hoger beroep werd ingesteld door ver
ldaring ter griffie, de vordering van ge
zegde burgerlijke partij gegrond ver
ldaart, 

te1·wijl, gezien de afwezigheid in hoofde 
van gezegde burgerlijke partij van ver
ldaring van hoger beroep ter griffie, zoals 
bepaald in artikel 203, §§ 1 en 2, van het 
Wetboek van strafvordering, geziennoch 
het hoger beroep van het openbaar 
ministerie, noch het hoger beroep van de 
eisers ktmnen beschouwd worden als 
tegen gezegde burgerlijke partij gericht, 
en gezien meer bepaald de eisers geen 
ontvankelijk hoger beroep konden rich ten 
tegen de beschikking waardoor de vor
dering van gezegde burgerlijke partij 
ongegrond werd verklaard, deze burger
lijke partij ge!ln incidenteel hoger beroep 
vermocht in te stellen, zoals bepaald 
door artikel 203, § 4, van het Wetboek 
van strafvordering, waaruit volgt dat 
het hof van beroep niet vermocht 
gegrond te verldaren de vordering van 
gezegde burgerlijke partij, welke door de 
eerste rechter ongegrond werd ver
klaard 

Overwegende dat de civielrechtelijke 
vordering van verweerder door de eerste 
rechter als ongegrond werd afgewezen; 
dat enkel het openbaar ministerie en de 
eisers hoger beroep hebben ingesteld 
tegen de beslissing van de eerste rechter; 

Overwegende dat deze hogere beroepen 
-de civielrechtelijke vordering van ver
weerder niet voor de rechter in hoger 
beroep aanhangig hebben gemaakt; dat 
derhalve het door verweerder op de 
terechtzitting ingestelde incidenteel ho
_ger beroep niet ontvankelijk was ; 

Dat het arrest, door dit incidenteel 
hoger beroep ontvankelijk en gegrond 
te verklaren, de in het middel aangeduide 
wetsbepaling schendt ; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, decreteert de afstand 
van de voorziening in zoverre zij gericht 
is tegen de beslissing over de civiel
rechtelijke vordering van tweede ver
weerster ; vernietigt het bestreden arrest 
in zoverre het over de civielrechtelijke 
vordering van vierde verweerder uit
spraak doet ; verwerpt de voorziening 
voor het overige ; beveelt dat van dit 
arrest melding zal ·worden gemaakt op 
de kant van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing ; veroordeelt vierde verweerder 
in een vierde van de kosten ; laat drie 
vierde ervan ten laste van de eisers ; 
zegt clat er geen aanleidin g bestaat tot 
verwijzing. 

.25 jtmi 1974. - 2e kamer. - Voo1· 
zitte1· en Ve1·slaggeve1·, de H. N aulaerts, 
raadsheer waarnemencl voorzitter. -
Gelijlcluidende conclusie, de H. Dumon, 
eerste advocaat-generaal. - Pleitm·, de 
H. Bayart. 

2e KAMER. - 25 juni 1974. 

AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST). WEGVER-
KEER. - BURGERLIJKE REOHTSVOR
DERING. - BESTUURDERS DIE ELK EEN 
OVERTREDING VAN HET "WEGVERKEERS
REGLEl\ffiNT HEBBEN BEGAAN.- 0VER
TREDING VAN EEN REGEL INZAKE 
VOORRANG BEWEZEN VERKLAARD TEN 
LASTE VAN EEN VAN DE BESTUURDERS. 
- REOHTER DIE BESLIST DAT EEN 
DERGELIJKE OVERTREDING NOODZAKE
LIJK ELK OORZAKELIJK VERBAND 
TUSSEN HET l\HSDRIJF VAN DE ANDERE 
BESTUURDER EN DE SCHADE TEN GE 
VOLGE VAN HET ONGEVAL UITSLUIT.-
0NWETTELIJKHEID. 

Onwettelijk is het mTest dat beslist dat, 
wannee1· een van de bes~tttt1·de1·s de 
1·egels inzake voo1'1'ang heeft ove1·t1·eden, 
dit misd1·ijj noodzakelijk elk oo1·zakelijk 
ve1·band tu.ssen de schade ten gevolge 
van de botsing met het voe1·tuig van een 
ande1·e besttttwde1· en het doo1· hem begane 
misd1·ijj ttitsluit ( 1). 

(1) Cass., 25 januari 1967 (A1'1'. cass., 1967, 
blz. 645). 
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(GAETHOFS EN NAAJVILOZE VENNOOTSCHAP 
« DE SCHELDE », T . BARRO EN NAAM

LOZE VENNOOTSCHAP « DE VERENIGDE 

MEESTERS ».) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 18 maart 1974 door het Hof 
van beroep te Luik gewezen; 

I. Wat de voorziening betreft van 
Gaethofs, beklaagde : 

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

Overwegende dat de substantiele of op 
straffe van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvorn1en werden nageleefd en dat 
de beslissing overeenkomstig de wet is ; 

B. In zoverre zij gericht is tegen de 
beslissi:ng over de civielrechtelijke vor
deringen: 

Over het middel, afgeleid uit d e schen
ding van de artikelen 2, 2°, 12 , 1°, 16-2, 
a, 17, ll 0, lid 1, van het koninldijk besluit 
van 14 maart 1968 houdende algemeen 
reglement op de politie van het weg
verkeer, 418, 419, 420 van het Straf
wetboek, 1382 van het Bm-gerlijk ""1/Vet
boek en 97 van de Grondwet, 

doonlat het arrest eiser uit hoofde van 
de samengevoegde telastleggingen A, B, 
0 en D strafrechtelijk veroordeelt en op 
bm-gerlijk gebied de aansprakelijld1eid 
voor het ongeval volledig te zijnen laste 
legt en hem veroordeelt om aan. de 
burgerlijke partijen Barro en de naam
loze vem1ootschap « De Verenigcle Mees
t ers » respectievelijk 3.500 frank en 
103 .562 frank te betalen en deze beslissing 
gemeen en tegenstelbaar verldaart aan 
de vrijwillig tnssenkomende partij naam.
loze vennootschap « De Schelde », om de 
reden dat eiser, komende nit een onder
geschikte weg, de hoofdbaan is opgereden 
aan de totaal onaangepaste snelheid van 
40 lm>. p er uur, h etgeen getuigt voor zijn 
roekeloze rijwijze; dat de ornstandighe
den dat d e voorranggerechtigde Barro 
voor het ongeval niet rechts deed, zonder 
oorzakelijk verband is m et het ongeval, 
vermits de voorrang die Barro genoot 
zich nitstrekt over de ga,nse breedte 
van de door hem. gevolgcle rijbaan, 

terwijl , ee1·ste ondenleel, eiser il1. zijn 
conclusie staande hield, zonder op clit 
ptmt door het arrest tegengesproken te 
worden, dat Barro 1net zijn wagen over 

de doorlopende witte streep reed, die de 
kanaalweg in twee rijvakken voor tegen
gesteld verkeer indeelt, en deze foutieve 
rijwijze ook de aansprakelijkheid van 
Barro inslnit (schending van de artike
len 2, 2°, 12, I 0 ,- 17, llO, lid 1, van het 
koninldijk besluit van 14 maart 1968, 
1382 van het Btugerlijk Wetboek, 418, 
419 en 420 van het Strafwetboek); 

tweede ondenleel, het feit dat de voor
rang van Barro zich uitstrekt over de
gause breedte van de rijbaan hem ont 
slaat noch van zijn verplichting niet over 
de doorlopende witte streep te rijclen, 
noch van alle n>aatregelen te nemen 
om ongevallen te voorkmnen, zodat het. 
arrest ten onrechte alle oorzakelijk ver
band tussen de fontieve rijwijze van 
Barro en het ongeval verworpen heeft. 
(schencling van d e artikelen 16-2, a, 17, 
llO, lid l , van het koninklijk besluit van 
14 maart 1968, 1382 van het Bm-gerlijk 
vVetboek, 418, 419 en 420 van het Straf
wetboek); 

denle ondenleel, het arrest niet vol
doende geantwoord heeft op de door eiser 
genon>en conclusie waarin deze staande
hield dat Barro geen voorrangsrecht kon 
laten gelden daar hij, door naar links nit 
te wijken, een maneuver nitvoerde 
(schending van artikel 97 van de Grond-
wet): 

vVat de eerste twee onderclelen betreft :· 

Overwegende dat, na eiser veroordeeld. 
·te hebben wegens d e hem ten laste 
gelegde en hewezen verklaarde misdrij
ven, namelijk inhrenken op de artike
len 16-2-a en ' 27-1 van het wegverkeers
reglement, het bestreden arrest eiser· 
nitslnitend aansprakelijk stelt voor de
schadelijke gevolgen van het' ongeval oni 
de enkele reden « dat de omstandigheid 
dat de voorranggerechtigde Barra voor 
het ongeval niet rechts reed, zonder· 
oorzakelijk verband is met bet ongeval,. 
vermits de voorrang die Barro genoot 
zich nitstrekt over de ganse breedte
van de door hem gevolgde rij baan » ; 

Overwegende dat, gewis, uit deze 
b eschmnving blijkt dat h et ongeval bet 
door eiser , die de verkeersvoorrang 
verschulcligd was, gepleegde misdrijf als 
oorzaa.k h eeft, doch dat zij alleen niet 
volstaat om te bewijzen dat dit misclrijf . 
de enige oorzaak van het ongeval is en 
dat het ook niet te wijten is aan een door 
eerste verweerder terzelfdertijd begane
il>breuk op de artikelen 12-1 en llO, 
lid 1, van h et wegvorkeersreglement,_ 
zoals door eiser ill conclnsie werd t egen-
geworpen; 
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· Dat de onderdelen gegrond zijn ; 

II. Wat de voorziening betreft van de 
naamloze vennootschap « De Schelde ,, 
vrijwillig tussengekomen partij : 

Om die redenen, en zonder dat er aan
leiding bestaat tot onderzoek van het 
derde onderdeel van het middel, dat geen 
ruimere vernietiging zou kmmen mede
brengen, vernietigt het bestreden arrest 
in zoverre het uitspraak doet over de 
civielrechtelijke vorderingen van de ver
weerclers, over de kosten van het hager 
beroep, en over de gemeenverklaring 
van het arrest, behalve in zoverre het 
beslist dat eiser een fout heeft begaan 
welke in oorzakelijk verband staat met 
het ongeval ; verwerpt de voorzieningen 
voor het overige ; veroordeelt de ver
weerclers in de kosten ; verwijst de. alclus 
beperkte .zaak naar het Hof van beroep 
te Brussel. 

25 juni I974. - 2e kamer. - Voo?'
zittm· en VeTslaggeve1·, de H. Naulaerts, 
raadsheer waarneinencl voorzitter. 
Gelijkluidencle conclttsie, de H. Duman, 
eerste aclvocaat-generaal. - Pleite1·, de 
H. Houtekier. 

2e KAl\'IER. - 25 juni 1974. 

Io DOUANE EN ACCIJNZEN. ~ Ac
CIJNZEN. - AcCIJNSSTELSEL VAN l\H
NERALE OLIE. - GASOLIE. - KONINK
LIJK BESLUIT VAN I8 DECEMBER 1968. 
- BIJZONDERE ACCIJNS. - GASOLIE 

ONDER HET VERBRUIKSSTELSEL IN DE 
INRICHTINGEN VAN DEPOTHOUDERS. -

BEGRIP. 

2° CASSATIEMIDDELEN. - VooR
zrENING IN CASSATIE TEGEN DE BESLIS
SING VAN HET VONNISGERECHT. -
STRAFZAKEN. - MIDDEL DAT UITSLUI,
TEND BETREKKING HEEFT OP HET VOOR
BEREIDEND ONDERZOEK. - MIDDEL 
VREEiliD AAN DE BEVOEGDHEID. 
N IET-ONTVANKELIJKHEID. 

l 0 Ingevolge het lconinlclijk besl~tit van 
18 clecembe1· 1968 is aan een bijzondm· 
accijns onclenv01·pen gasolie, als bedoelcl 
in aTtilcel 1 van het lconinklij lc besluit 
van 27 clecembe1· 1967, welke op 1 ja-

ntta1·i 1969 onde1· het ve1· bndksstelsel 
voorhanden is in cle in1·ichtingen, onde1· 
mem· van depothottcle1·s ; als clepothoude1·s 
wo1·den beschomvd .alle ande1·e pe1·sonen 
dan importe~ws, fab1·ilcanten, gTossieTs 
en half-g1'0ssie1·s die, in wellce hoedanig
lwid oolc, een voo1'1'aacl gasolie, als 
bedoeld in · m·tikel 1, oncle1· zich hebben
en 1vaa1·van zij niet lcunnen bewijzen 
dat zij die voo1· hun eigen ve1·bntilc 
gelcocht hebben of om aan andm·e pe?·
sonen clan ve1·kope1·s te w01·den geleveTd. 
(Artt. I en 3 k.b. van 18 december 
I968.) 

2° Niet ontvanlcelijlc tot staving van een 
voo1·ziening welke alleen tegen de beslis
sing van het vonnisge1·echt is ge1·icht, 
is het middel dat aan cle bevoegdheicl 
v1·eemd is en ~titshdtend betTeklcing !weft 
op het voo1·beTeidend oncle1·zoelc (I). 

(VANDECASTEELE J. EN J.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op I7 januari I974 door het Hof 
van beroep te Gent gewezen ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 3, § 2, van het 
koninklijk besluit van I8 december 1968 
betreffende h et accijnsstelsel van mine
rale olie, 

doo1·dat het bestreden arrest de eisers 
als « depothouders " aan.merkt in de zin 
van evengenoemde bepaling, 

te1·wijl het vaststaat clat de eisers 
geldige koop-verkoopcontracten hadden 
gesloten met betrekking tot de minerale 
olie waarop de vervolging slaat, de eigen
dom van die olie aldus op de kopers was 
overgegaan en deze laatsten huurovereei:t
komsten hadden afgesloten' ,met de eisers 
wat betreft het stockeren van die olie 
in hun tanks : 

Overwegende dat artikel 3, § 2, 2°, 
van het koninldijk besluit van I8 decem
ber I968 bepaalt dat onder depothouders 
dienen te worden verstaan « aile andere 
personen clan. importeurs, fabrikanten, 
grossiers en half-grossiers, die, in welke 
hoedanigheid ook, een hoeveelheid van de 
in artikel I bedoelde gasolie onder zich 
hebben waarvan zij niet kunnen aan
tonen dat zij haar hebben aangekocht om 

(1) Cass., 27 mei 1974, St<p1'a, biz. 1066. 



- 1194-

door hen zelf als motorbrandstof te wor
den gebruikt of om te worden gelevercl 
anclers clan aan de wederverkoper »; 

Overwegende dat het arrest het bestaan 
aanneemt van de in het midclel vermelcle 
koop-verkoopcontracten; clat het, wat 
betreft de huurcontracten , beslist " clat 
gallS de geclraging Vall beklaagclen met 
de kwestieuze firma's er duiclelijk op 
wijst clat tussen hen gehanclelcl wercl 
also£ geen hnnrcontracten bestonclen en 
dat aileen er voor gezorgd werd dat bij 
de levering de overeengekomen afname 
niet overschreclen werd, en de levering 
op iecler ogenblik kon geschieden om iecler 
bevoorraclingstekort te vermijclen » ; 

Dat het arrest ernit afieidt clat de 
eisers op 1 januari 1969 als "clepot
houclers » dienden te worden aangezien, 
in de zin van voorinelcl artikel 3, claar zij 
geen eigenaars meer waren van de voor
raad dieselgasolie die zij, in welke hoe
clanigheicl ook, nog onder zich hadclen 
en die hen niet meer toebehoorcle hetzij 
als kleinhandelaar, hetzij als verbruiker; 

Overwegende clat het arrest zocloencle 
een juiste toepassing maakt van de in 
het miclclel vermelde wetsbepaling ; 

Dat het miclclel naar recht faalt ; 

Over het tweecle micldel, afgeleicl nit 
de schencling van artikel 3 van het 
koninldijk besh:rit Val1. 18 december 1968 
betreffencle het accijnsstelsel van mine
rale olie, 

doonlat het arrest de eisers als " clepot
houclers » aanmerkt in de zin van even
genoemcle wetsbepaling en vermelclt clat 
het tussen de eisers en de kopers opge
bouwcle systee1n er op neerkwa:tn te 
trachten de bestaancle voorraclen aan de 
gevolgen van de belastingverhoging te 
on ttreklcen, 

te1·wijl cleze bepaling er enkel toe strekt 
te voorzien in de mogelijld1eid. om de 
bijzondere accijns te vorcleren van de 
voorraclen die allclere personen clan 
importeurs, fabrikanten, grossiers en 
half-grossiers zonclen hebben aal1gelegcl 
uitsluitencl met het oogmerk die voor
raclen te onttreldmn aan de gevolgen van 
de belastingverhoging, 

en tenvijl de door het arrest becloelcle 
contracten dateren van voor het konink
lijk besluit van 18 december 1968 of het 
ministerieel beslnit van 20 december 
1968, zodat het vereiste oogmerk op het 
ogenblik waarop ze werclen gesloten niet 
kon aanwezig zijn : 

Overwegencle clat artikel 3, § 1, van het 
koninldijk besluit van 18 december 1968 
de gasolie, die op 1 januari \ 1969 's mor-

gens onder het verbruiksstelsel voorhan
clen is in de inricht ingen onder meer van 
depothouclers, aan een bijzonclere accijns 
van 100 frank per h ectoliter onclerwerpt, 
ongeacht of die depothouclers hun voor
raclen al clan niet uitsluitend hebben 
aangelegcl met het oogmerk ze aan de 
gevolgen Vall de belastingverhoging te 
onttrekken; 

Overwegencle dat het middel, clat een 
overtollige reclen Vall het arrest bekriti
seert, bij gebrek aan belar1g niet ont
Va:tlkelijk is ; 

Over het clerde miclclel, afgeleid lilt de 
schencling Va:tl artikel 3 van bet konink
lijk besluit van 18 december 1968 betref
fencle het accijnsstelsel van minerale olie, 

doonlat het arrest de eisers veroorcleelt 
wegens inbreuk op becloelcle wetsbepa

_ling, 

tenvijl, om strafbaar te zijn, de eisers 
zouden moeten gehanclelcl hebben met 
het oogmerk bepaalcle voorclelen uit hun 
har1cleling te halen, en nit de elementen 
van h et dossier blijkt clat clit oogmerk 
bij de eisers niet aalxwezig was, .nu aileen 
de kopers voordeel hebben getroldcen 
nit de operatie : 

Overwegencle clat artikel 5 van het 
koninldijk besluit van 18 december 1968 
bepaalt dat de in artikel 3 becloelcle 
bijzonclere accijns verschuldigd is· door 
cliegene die, in wellce hoeclanigheid ook, 
de gasolie onder zich heeft op 1 j allUari 
1969 's morgens; 

Overwegencle dat bedoeld accijns der
halve verschulcligcl is door de depot
houclers, zoals omschreven in artikel 3, 
§ 2, van voormelcl koninklijk besluit, 
ongeacht of het de cleposant of de depo
sitaris is die voordeel heeft bij het depot ; 

Dat het micldel naar recht faalt ; 

Over het vim·cle micldel, afgeleid hientit 
clat, om te besluiten tot de tegenstrijdig
heid in de door de eisers opgegeven 
1nerkletters van de clepartmnenten waar
in de stookolie van de eli verse kopers werd 
onclergebracht volgens de contracten, de 
verbalisanten zich beroepen op een vast
stelling door een hmmer op 7 jlmi 1967 
geclaan bij een dm·de, 

tenvijl zodanige eenzijdige vaststelling 
aan de eisers niet tegenstelbaar is : 

Overwegende dat het micldel, clat 
vreemcl is aan de bevoegcll1eid en enkel 
op het vooronderzoek betreklcing heeft, 
niet voor de feitenrechter wercl opgewor
pen ; clat het midclel clm·halve niet ont
vankelijk is; 
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En overwegende dat, met betrekking 
tot de beslissing over de strafvordering, 
de substantiele of op straffe van nietig- . 
heid voorgeschreven rechtsvormen wer
den nageleefd en dat de beslissing over
eenkomstig de wet is ; 

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

.25 juni 1974. - .2e kamer. - Voo1·
zitte1· en Verslaggeve1·, ·de H. Naulaerts, 
raadsheer vvaarnernend voorzitter. 
Gelijkhtidende concl~tsie, de H. Dumon, 
.eerste advocaat-generaal. 

,2e KAMER. - 25 juni 197 4, 

10 HOGER BEROEP. - STRAFZAKEN. 
- VONNIS WAARBIJ RET VERZET ON
GEDAAN WERD VERKLAARD.- HoGER 
BEROEP.- GROND VAN DE ZAAK AAN
HANGIG BIJ DE RECHTER IN HOGER 
BEROEP. 

,20 VERZET.- STRAFZAKEN.- VONNIS 
WAARBIJ RET VERZET ONGEDAAN WERD 
VERKLAARD. - HOGER BEROEP. 
GROND VAN DE ZAAK AANHANGIG BIJ 
DE RECHTER IN HOGER BEROEP. 

I 0 en 2° H et hoge1· be1·oep van een beklaagde 
tegen een vonnis waa1·bij zijn ve1·zet 
tegen een verstekvonnis ongedaan werd 
ve1·klaa1·d, maakt de gmnd van de zaak 
aanhangig bij de 1·echte1' in hoge1· 
be1·oep (1). (Artt. 188, .20.2 en .203 Sv.) 

(PROOUREUR DES KONINGS 
TE KORTRIJK, T. MARTENS .) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 30 november 1973 in hoger 
beroep gewezen door de Correctionele 
Recht bank te Kortrijk .; 

Over het middel afgeleid nit de schen-

(1) Cass., 25 april 1927 (Bull. en PAsrc., 
1927, I, 213), 8 april 1935 (ibid., 1935, I, 216), 
18 april 1939 (ibid., 1939, I, 191). Raadpl. 
HAYOIT DE TERMICOURT, « Etude sm· !'oppo
sition aux . decisions rendues par les juridic-

ding van de devolutieve kracht van het 
hoger beroep, 

do01·dat het vonnis beslist dat het hoger 
beroep van verweerder tegen het vonnis 
van .2 juli 1973 van de Politierechtbank te 
Kortrijk, waarbij zijn verzet tegen het 
vonnis bij verstek van 30 maart 1973 
ongedaan werd verklaard, toelaatbaar is 
en, uitspraak doende over de grond van 
de zaak, zegt dat het gedeeltelijk gegrond 
is, 

tm·wijl het hoger beroep ~an verweerder 
beperkt was tot het vonnis van .2 juli 1973 
waarbij het verzet ongedaan werd ver
ldaard, en geen hoger beroep door \"er
weerder tegen het vonnis van 30 maart 
1973 werd aangetekend, zodat de rechter 
in hoger beroep geen uitspraak over de 
grond van de zaak kon doen : 

Overwegende dat het vonnis van de 
Politierechtbank te Kortrijk van .2 juli 
197 3 het verzet ongedaan verklaart dat 
verweerder tegen het vonnis bij verstek 
van 30 maart 1973 had betekend, en zegt 
dat clit laatste vonnis zijn volledige uit
werking zal hebben ; 

Overwegende dat artikel 188 van het 
vVetboek van strafvorclering, toepasselijk 
in politiezaken krachtens artikel 150 van 
dit wetboek, bepaalt dat de eiser in 
verzet, >~>iens verzet wordt afgewezen, 
hoger beroep kan instellen , zonder te 
onderscheiden of het verzet wordt af
gewezen wegens het niet verschijnen 
van eiser in verzet of om een andere 
reden; 

Overwegende derhalve dat het hoger 
beroep tegen het vonnis waarbij het 
verzet ongedaan worclt verklaard, de 
grond van de zaak bij de rechter in 
hoger beroep aanhangig maakt ; 

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

of op straffe van nietigheid voorgeschre
ven rechtsvormen "yerden nageleefd en 
dat de beslissing overeenkomstig de wet 
18; 

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

.25 jtmi 1974. - .2e kamer. - Voo1·
zitte1·, de H. Naulaerts, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, de 
H. Meei:ls,. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Dumon, eerste advocaat-generaal. 

tions correctionnelles et de police », Rev. d1·. 
pen., 1932, blz. 998, ill'. 66 en de noten; Rep. 
p1·at. d1·. belge., Bijv., I, v 0 Appel en matiere 
1'ep1·essive, ill'S. 463 tot 468. 
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2" KAllmR. - 25 juni 1974: 

1° GENEESKUNST. - 0RDE VAN GE
NEESHEREN.-'-- LIJST VAN DE 0RDE. -
0lVI DE GENEESKUNDE IN BELGIE UIT 
TE OEFENEN !VIOET ELKE GENEESHEER 
OP DE LIJST VAN DE 0RDE INGESCHRE 
VEN ZIJN. 

2° VRIJHEID VAN VERENIGING. -
0lVI DE GENEESKUNDE IN BELGIE UIT 
TE OEFENEN lVIOET ELKE GENEESHEER 
OP DE LIJST VAN DE 0RDE VAN GENEES
HEREN INGESCHREVEN ZIJN. - GEEN 
SCHENDING VAN DE VRIJHEID VAN 

VERENIGING. 

3° WETTEN EN BESLUITEN.- Eu
ROPEES SOCL-I..AL HANDVEST, TE TURIJN 
OP 18 OKTOBER 1961 ONDERTEKEND.
GEEN WET IN DE ZIN VAN ARTIKEL 608 
VAN HET GERECHTELIJK WETBOEK. 

4° BURGERLIJKE RECHTEN, POLI
TIEKE RECHTEN. - TUCHTRECH
TELIJKE VERVOLGINGEN EN TUCHT
SANCTIES. - ZIJN IN BEGINSEL GEEN 
BETWISTINGEN OVER EEN BURGERLIJK 

RECHT. 

5° WETTENENBESLUITEN.- WET
TEN INZAKE BIJZONDERE EN BUITEN 
GEWONE DEVOEGDHEDEN. - WET VAN 
.31 lVIAART 1967. - VVET INZAKE BIJ
ZONDERE BEVOEGDHEDEN WAARBIJ DE 
KONING WORDT GElVIACHTIGD OlVI DE 
WETGEVING IN VERBAND !VIET DE UIT
OEFENING VAN VERSCHILLENDE TAKKEN 
VAN DE GENEESKUNDE TE HERZIEN EN 
AAN TE PASSEN. 

6° UITVOERENDE MACHT. - Ko
NING. - BEVOEGDHEDEN VAN DE 
KoNING. - GRONDWET, ARTIKEL ·7s. 
- BEVOEGDHEDEN AAN DE KONING 
TOEGEKEND DOOR BIJZONDERE WETTEN, 
KRACHTENS DE GRONDWET ZELF UIT 
GEVAARDIGD. - UITOEl!'ENING VAN DE 
VERORDENENDE lVIACHT VAN DE KONING 
KAN BUITEN DE GRENZEN VAN ARTI
KEL 67 VAN DE GRONDWET WORDEN 
UITGEBREID. 

7° WETTENENBESLUITEN. - WET
TEN INZAKE BIJZONDERE EN BUITEN
GEWONE BEVOEGDHEDEN.- VVET VAN 
31 llfAART 1967. - "\VET WAARBIJ DE 
KONING WORDT GElltiCHTIGD OlVl DE 
WET VAN 25 JULI 1938 OP TE HEFFEN. 

8° UIJ'VOERENDE MACHT. - Ko
NING. - BEVOEGDHEDEN VAN DE 
KONING. - KONING OVEREENKO!VISTIG 
ARTIKEL 78 VAN DE GRONDWET GE-

lVIACHTIGD OlVI DE WET VAN 25 JULI 1938 
OP TE HEFFEN. 

9° WETTEN EN BESL UITEN. - WET 
VAN 31 l\UART 1967. - VVET WAARBIJ 
AAN DE KONING BUITENGEWONE BE
VOEGDHEDEN INZAKE GENEESKUNDE 
WORDEN TOEGEKEND. - MACHTIGING 
()P GROND VAN ARTIKEL 78 VAN DE 
GRONDWET. 

10° INTERNATIONALE VERDRA-
GEN. - VERDRAG TOT BESCHER!VIING 
VAN DE RECHTEN VAN DE MENS EN DE 
FUNDAlVIENTELE VRIJHEDEN, ARTIKEL 6, 
§ 1.- BEPALING NIET VAN TOEPASSING 
OP TUCHTV()RDERINGEN. 

1° Om de geneesktmde tn Belgie te mogen 
t~i.toejenen, moet i~de1· geneeshem· OJJ de 
l~Jst van de Onle ~ngesclweven zijn (1). 
(Art. 2 k.b. nr. 79 van 10 november 
1967 .) 

2° De vm·plichte insclwijving op de lijst 
van een onle die, zoals de Onle van 
geneeshe1·en, een publielc?·echtelijlce i?J,
stelling is welke als opdmcht heeft te 
waken ove1· de naleving van de plichten
lee?', cl.e cl~sc1·etie, de ee?'l~i kheicl en de 
waanltghe~d van haw· leden, lean niet 
wonlen beschomvd als zijnde onve?·enig
bam· met de v1·ijheid van ve1·eniging (2). 
(Verdrag tot bescherm:ing van de 
rechten van de mens en de funclamen
tele vrijheclen, te Rome op 4 november 
1950 onclertekencl en goeclgekeurd b:ij 
d e hancleling van de wetgevende 
macht van 13 mei 1955, art. 11 ; 
art. 20 Gronclwet; art . 2 k.b. nr. 79 
van 10 november 1967.) 

3° Het Eu1·opees Sociaal Handvest clat te 
Ttt?·ijn op 18 olctobe?' 1961 is onde?'
tekencl,. dat cle goeclketwing van de Ka
me?'S met heeft gek1·egen en niet is gemti
jiceenl, maakt geen wet uit in de zin 
van w·tikel 608 van het Ge1·echtelijk 
Wetboek (3). 

4° TttchtveTvolgingen en het ttitsp1·elcen 
van tuchtmaat1·egelen zijn in beginsel 
geen geschillen waa1·van ingevolge a?·ti
lcel 92 van de (Prondwet de kennisneming 
bij ttitslttiting aan de hoven en ?'echt
banlcen toebehoo1·t ( 4) . 

(1) (2) en (4) Raadpl. cass., 3 mei 1974, 
sttp1'a, biz. 967, alsmecle cle noteu en de 
conclusie van de procuretn•-generaal W.J. 
Ganshofvan der M:eersch v66r genoemd arrest. 

(3) Raadpl. cass. , 15 maart 1965 (Bttll . en 
en PASIC., 1965, I, 734). 
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5° K1·achtens m·tilcel 1, 8°, a, van de wet 
van 31 maa1·t 1967 was de Koning ge
machtigd om de wetgeving in vm·band 
met de ttitoejening van de ve1·schillende 
talclcen van de geneeslcunde te hm·zien 
en aan te passen. 

6° Ingevolge aTtilcel 78 van de G1·ondwet 
mag een bijzoncle1·e wet, hachtens de 
G1·ondwet zelj ttitgevam·digd, de uit
oejening van de ve1·o1'denende macht van 
de Koning buiten de dam· a1·tilcel 67 van 
de G1'0ndwet gestelde g1·enzen uitb1·ei
den (1). 

7° en 8° Ove1·eenlcomstig a1·tilcel 78 van 
de G1·ondwet, bij de wet van 31 maa1·t 
1967 daa1·toe gemachtigd, heejt de Ko
ning ingevolge het koninklijk beslttit 
m·. 79 van 10 novembe1· 1967, de wet van 
25 jtdi 1938 op geldige wijze lctmnen 
opheffen (2). 

9° Ove1·eenlcomstig a1·tilcel 78 van de 
arondwet heejt de wet van 31 mam·t 1967 
de Koning gemachtigd om de wetgeving 
in ve1·band met de ttitoejening van de ve1'
schillende talclcen van cle geneeslcunde 
te he1·zien en aan te passen (3). 

10° A1·tilcel 6 , § 1, van het Venlmg tot 
beschenning van de 1·echten vctn de 
mens en de fundamentele v1·ijheden is 
niet van toeJJassing op t1tchtvm·de1·in
gen (4). 

(LE COMPTE.) 

De ee1·ste advocaat-gene1·aa.l F. Duman 
heejt in substantie gezegd : 

Eiser werd vervolgd ter zake van, als 
geneesheer, de .geneeslumde uitgeoefend 
te hebben gedurende de schorsing van 
zes weken hem opgelegd door een beslis
sing van de provincials raad van de 
Orde der geneesheren van West-Vlaan
deren. 

Ret v01mis van de Rechtbank van 
eerste aanleg te Veurne, dat eiser aan 

(1) (2) (3) en (4) Zie de eerste noot onderaan 
voorgaande bladzijde. 

(1) «De Koning maakt de verordeningen 
en neemt de besluiten die voor de uitvoering 
van de wetten no dig zijn, zonder ooit de wetten 
zelf te mogen schorsen of vrijstelling van hun 
uitvoering te mogen verlenen , ( Grond wet, 
art. 67). "AI vermag de uitvoerende macht bij 
de uitoefening van de opdracht welke arti
kel 67 van de Grondwet haar toekent de 
strekking van de wet niet te verruimen noch 

deze telastlegging schuldig verldaard en 
hem uit dien hoofde veroordeeld had, 
werd door het bestreden arrest beves
tigd . . 

Vijf middelen worden door eiser voor
gesteld. 

In h et ee1·ste middel betoogt hij, dat de 
bepalingen van de koninklijke besluiten 
nrs. 78 en 79 van 10 november 1967, 
betreffende de geneeslumst en de Orde 
der geneesheren, dienden getoetst te 
worden niet enkel aan de wet van 
31 maa.rt 1967 tot toekenning van be
paalde machten aan de Koning, maar 
ook aan andere wettelijke en grondwet 
telijke bepalingen en bovendien aan de 
" kracht van wet bezittende intern atio
nale verdragsbepalingen ». 

Ret middel voert aan, dat het arrest 
zich tot dit eerste toezicht :wu hebben 
beperkt en niet geantwoord heeft op de 
conclusie, die het hof van beroep ver
zocht dit dttbbel toezicht te doen. 

De stelling van eiser, in zover zij een 
jurisdictionele toetsing van bedoelde 
koninklijke besluiten betreft, is vanzelf
sprekend gegrond; zij steunt op essentiele 
principes van ons staatsrecht ; zij wordt 
overigens - zoals hierna aangetoond zal 
worden - door het bestreden arrest 
geenszins tegengesproken, expliciet of 
impliciet. 

* 
Al de juridische normen zijn in ons 

recht aan. hogere normen ondergeschikt; 
de wet is h et aldus aan de Gronclwet en 
mag met de in ons recht vigerende norm en 
van internationaal recht niet strijdig zijn. 

De n ormen, uitgevaardigd door een 
koninklijk besluit, dienen in overeen
stemming te zijn, en met de Gronclwet, 
en met de bovenbedoelde internationale 
bepalingen, en met de wetten van de 
wetgevende macht en met de decreten 
van de cultumTaden. 

Een konin.ldijk besluit genomen met 
toepassing van artikel 67 van de Grond
wet client met de wet waarvan het de 
uitvoering verzekert in overeenstemming 
te zijn ( 1) en mag noch de andere wetten, 

te beperken ... toch kornt het de Koning toe 
uit het beginsel van ue wet en haar algemene 
economie de gevolgtrekkingen af te leiden 
welke daaruit natuurlijk voortvloeien volgens 
de geest die aan het ontwerpen van de wet ten 
grondslag lag en de doeleinden die zij na
streeft >> (cass., 28 november 1924, Bttll. en 
PASIC., 1925, I, 25; 15 maart 1965, ibid., 
1965, I, 740, en 5 rnei 1970, A1'1'. cass., 1970, 
823). 
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noch de decreten, noch de bepalingen 
van de Grondwet en van d e boven
bedoelde internationale bepalingen scherr
den. 

Gelijkaardige principes gelden voor de 
koninklijke b esluiten genomen ter uit
voering van kaderwetten ; zij dienen de 
decreten, d e vvetten, de Grondwet en de 
internationale bepalingen te eerbiedigen 
en mogen niet buiten het « kader " van d e 
wet die aan. de uitvoer.ende macht 
ruime bevoegcll1eden heeft toegekend, 
treden. 

Gelijkaardige principes gelden even
eens voor d e koninklijke b esluiten die 
genomen worden op grand van opdracht
wetten (met toepassing van. artikel 78 
van d e Grondwet); wetten die aan de 
Koning o.a. normatieve bevoegdheden 
toekem1.en, ofwellouter voor een b epaalde 
stof (2) - wij lwmen hierna op deze 
aangelegenheid terug - , ofwel voor 
verscheidene en diverse aangelegenheden 
zoals o. a . door de wet van 31 m aart 19 6 7 
werd beslist, b evoegdheid die zich kan 
uitstrekken en dit is het geva.l 
voor de evenvermelde wet van 31 maart 
1967 - tot h et opheffen, het aanvullen, 
h et wijzigen of h et vervangen van wette
lijke b epalingen . 

Betreffende de opdrachtwetten in h et 
algemeen en in het bijzonder cleze wetten 
die machten aan de Koning toekennen 
in een bijzondere materie, schrijft Staats
i·aad Mees : « Dit zijn wetten die aan 
de Koning op grand van artikel 78 van 
de Grondwet de bevoegclheid toekennen 
regelingen te treffen die niet kunnen 
worden beschouwd als strekkende tot 
uitvoering van een wet in d e zin van 
artikel 67 van de Grondwet, m.a.w. 
regelingen die de Koning in geen geval 
zonder uitch·ukkelijke opdracht van. d e 
wetgever zou kunnen tot stand brengen .. . 
H et komt (ook) vaak voor dat in gewone 
wetten of kaderwetten bepalingen vervat 
zijn die een dergelijke bevoegcll1eid toe
k ennan " (3). 

Ik v erwijs tevens, betreffende artikel 78 
van de Grondwet, naar de conclusie van 
de h. Procureur-gen eraal Ganshof van 

(2) Raadpl. o.a. K . ~lEES, « Delegatie van 
wetgevende b evoegdh eid ,, Vereniging voor 
de vergelijkende studie van het recht van 
Belgie en Nederland, Jetet?·boek 1963-1964, 
p. 14 tot 37. 

(3) en (4 ) K. MEEs, « Delegatie van wet
gevende bevoegdheicl in Belgie ,, Vereniging 
voor de vergelijkende studie van het r echt van 
Belgie en Nederland, Jetm·boelc 1963-1964, 
p . 19 en 20. 

der Meersch v66r het arrest van 3 mei 
1974. 

Is de beyoegdheid die aan de Koning 
door een wet wordt verleend niet beperkt 
tot de regaling van een welbepaalde aan
gelegenheid of, liever ' van een bepaald 
gebied, maar slaat zij op ruimere en ver
scheidene gebieden, dan spreekt men niet 
louter van opdrachtwet m aar wel van 
wetten die « bijzondere machten" of 
zelfs « uitzonderlijke m achten " toe
k erul.en (4). 

De beslissingen · welke door de uit
voerende macht OJJ g1·oncl van deze op
ch·achtwetten worden genomen behouden 
hun kenmerken van alden van de ~tit
voe1·encle macht ; zij worden niet genomen, 
zoals de besluitwetten van 1914-1918, 
door de Koning als tak van de wetgeven
d e macht, of, zoals de b esluitwetten van 
1940-1944, door de Ministers, in raacl 
vergaderd, die de wetgevencle attributies 
van de Koning waarnamen. 

Het instituut van toekenning van 
bijzondere of uitzonderlijke mach ten aan 
de uitvoerende macht, welke toekeru1.ing 
deze in staat stelt maatregelen, o.a. 
normen, te nemen of uit te vaardigen 
die normaal tot de attributies van de 
wetgevende macht behoren, en die d e 
uitvoerende macht ook in staat stelt, 
wetten op te heffen, te wijzigen, aan te 
vullen of te vervangen, is gewis ook in 
andere Ianden bekend. 

In Frankrijk behouden de « ordon
nances ,, genomen ingevolge een wet die 
aan de regering toestaat « de prendre 
par ordmmance, p endant un t emps 
limite, des m esures qui sont nm·male
ment du domaine de la loi "(5), de waarde 
van een beslissing van d e uitvoerende 
macht. Zij verluijgen dan aileen waarde 
van wet wanneer zij door het Parlement 
worden geratificeerd (6). 

In Nederland ook schijnen de algemene 
maatregelen van b estuur of de konink
lijke besluiten, op grand van een wet die 
« wetgevende bevoegdheden delegeert ,, 
handelingen van de uitvoerende macht 
t e blijven (7). 

In Groot-Brittmmiii zijn d e normatieve 
beslissingen van de uitvoerende overheid 

(5) Franse Grondwet van 1958, artikel 38. 
(6) Raadpl. HAURIOU, D1·oit constii~ttionnel 

et institutions politiques, 3• eel., p. 757 ; RIVERO, 
Dmit etclministmtif, 2• eel., 1962, n° 62. 

{7) Raaclpl. o. a. W. J. VAN EIJKERN, 
« Preaclvies, Delegatie van wetgevende be
voegdheicl ,, Vereniging voor de vergelijkende 
stuclie van het recht in Belgie en Nederland, 
Jam·boek 196 3-1964, p. 38 en volg. 
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een " delegated legislation » en blijven zij 
handelingen van de ~titvoeTende macht, 
welke onderworpen zijn aan het normaal 
en ook aan een bijzonder toezicht van 
het Parlement .(8), zelfs wanneer in 
oorlogstijd de uitvoerende macht uit
_zonderlijke machten heeft verkregen (9). 
De rechterlijke toetsing blijft ook be
staan. 

Alhoewel, tegenwoordig, wegens de 
zeer uitgebreide machten welke aan de 
uitvoerende macht zijn toegekend het 
judiciaire toezicht dikwijls moeilijk 
wordt (10) is deze controle een essentieel 
beginsel van. het Britse recht : " it is 
axiomatic that all enactments made 
subordinately ... are subject to the test 
whether or not they fall within the 
periphery of the power t(ms conferred. 
If they do not, they are of none effect ... 
This independent scrutiny is one of the 
cardinal principles . . . of constitutional 
checks and balances » ( ll). 

De hoven en rechtbanken dienen in 
Groot-Brittanniii te onderzoeken of de 
reglementaire beslissing niet " ultra 
vires» getreden is, d.w.z.: of ze 

1° de toegekende mach ten niet heeft 
overschreden, 

2° de opgelegde bijzondere voorwaar
den is nagekomen, b.v. het advies heeft 
ingewonnen van een bepaalde overheid, 
lichaam of groepering, 

3° de regels clie de essentiele rechten 
en vrijheden van de i.ndividuen bescher
men, niet zonder een speciaal en uit
zonderlijk verlof heeft geschonden (12). 

Hadden de normatieve beslissingen 
van de uitvoerende macht het karakter 
of de ·waarde van een Act of Parliament 
(d.w.z. van de wetgevende macht), clan 
zou het jucliciaire toezicht uiteraarcl uit
gesloten zijn, vermits in Groot-Brittanniii, 
wegens de afwezigheicl van een grondwet
gevencle macht, wetten en gronclwet een 
gelijke juridische waarde hebben (13). 

Maar in Groot-Brittannie, enerzijds, 
zelfs wanneer e,en normatieve beslissing 
van de uitvoerende macht door de wet
gevende Kamers geratificeerd werd, be-· 
houdt zij het kenmerk van een handeling 
van de uitvoerende macht die het judi-

(8) Zie WADE en PHILIPS, Constitutiona.l 
Law, en JOHN E. KERSELL, Pa?·lictmenta?·y 
Supervision of Delegated Legislation, London, 
1960. 

(9) Sir C. K. ALLEN, Law in the making, 
Oxford, 1958, p. 550. Zie ook Gilbert TIXIER, 

Le cont?·ole judiciai1·e de l' administmtion 
anglaise, p. 104-110. 

( 10) Zie infm. 

ciaire toezicht mogelijk maakt (14), en 
an.derzijds, ·wanneer, uitzonderlijk, het 
Parlement gepoogd heeft een dergelijke 
beslissing met een wet gelijk te stellen, 
heeft dit hevige reacties veroorzaakt (15). 

* * * 
De koninklijke besluiten die werden 

genomen o.a. op grond van opdracht
wetten die bijzondere machten aan de 
Koning hebben verleend- en de konink
lijke beslu.iten nrs. 78 en 79 van 10 no 
vember 1967 betreffende de geneeslnmst 
en de Orde der geneesheren zijn dergelijke 
koninklijke besluiten - worden nood
zakelijkerwijze onderworpen aan een 
clubbel toezicht : 

a) Zijn zij de door de opclrachtwetten 
toegekende machten niet te buiten 
gegaan? 

b) Alhoewel in het raam van deze 
machten gebleven, hebben zij niet de 
grondwettelijke of andere wettelijke be-

. palingen, decreten of hierboven reeds 
genoemde internationals regels geschon
den? Hebben zij o.a. zullw wettelijke 
bepalingen geschonden wanneer aan de 
uitvoerende macht de opdracht niet werd 
gegeven ze eventueel te wijzigen of op 
te heffen (hetgeen ook een overschrijding 
van de toegekende machten zou bete
kenen)? 

Indien een van deze vragen bevesti
gend zou dienen beantwoorcl te worden, 
zou aan het rechtscollege de verplichting 
opgelegd worden toepassing van derge
lijke koninklijke besluiten te weigeren. 

Men moet gewis ook de !outer theore
tische hypothesis in aanmerking nemen 
waarin de opdrachtwetten aan de uit
voerende macht de macht toegekend zou
den hebben grondwettelijke of interna
tionale bepalingen te schenden. 

Een koninklijk besluit dat in dergelijke 
omstandigheden deze grondwettelijke of 
internationale bepalingen zou geschonclen 
hebben, zou gewis in het kader van de 
gegeven opdracht ·gebleven zijn. Des
niettegenstaande zouden m.i. ook in dit 
geval - misschien zeer theoretisch -

(11) Sir C. K. ALLEN, Law in the making, 
Oxford, 1958, p. 549, 550. 

(12) P. MYERS, An Int?·odtwtion to Pttblic 
.Administmtion, London, 1970, p. 166-167. 
Raadpl. ookB. SCHWARTZ and H.W.R. WADE, 
Q.C., Legal cont?·ol of gove1·nment - .Adminis
tmtive Law in B1·itain and the United States, 
Oxford, 1972, p. 102, 103, 210, 211. 

(13) Zie infm. 
(14) Sir C. K. ALLEN, op. cit., p. 549-550. 
(15) Zie infm. 
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de rechtscolleges moeten weigeren een 
dergelijk koninklijk besluit toe te passen, 
ten eerste, omdat bedoelde internationale 
bepalingen door al de machten dienen 
nageleefd te worden - uitgezonderd 
misschien wat de grondwetgevende macht 
betreft en t.a.v. zekere internationale 
regels - en ten tweede, wat de grond
wettelijke bepalingen betreft, om de 
redenen clie hier reeds op 3 mei 1974 
met bijzonder gezag werden uiteengezet 
en waarop ik hierna nog sum~nier zal 
ten1gkomen. 

Men heeft somtijcls doen gelden, dat, 
vermits sommige koninklijke besluiten 
genomen op grond van een opdrachtwet 
latm; - na de periode van de toegekende 
opdracht - slechts door een wet kunnen 
ingetrokken of gewijzigd worden, hieruit 
noodzakelijk zou blijken dat deze konink
lijke besluiten het karakter van een wet 
hebben. 

Sommigen zijn ook geneigcl te denken 
dat de koninldijke besluiten die ingevolge 
een opdrachtwet wet'telijke bepalingen 
mogen opheffen, aanvullen, wijzigen of 
vervangen, noodzakelijk en uiteraard het 
karakter van. een wet dienen te heb ben. 
Deze zienswijze werd onlangs meermaals 
naar voren gebracht door verscheidene 
leden van de wetgevende kain.ers (16). 

Geen van beide opvattingen kan. bij
getreden worden. Immers : 

1° Zoals de h. Brusselmans reeds in 
1934 verldaarde - eri zijn gezag werd 
ingeroepen tijdens de voorbereiclng van 
de wet van 31 maart 1967 (17): 

« Indien deze koninklijke besluiten 
regelingen zijn in alles gelijk aan de 
gewone koninklijke besluiten, hoe kan 
men dan uitleggen dat zij slechts kunnen 
ingetroklmn of gewijzigd worden lu'ach
tens een wet ? 

» Ret antwoord is gemakkelijk. 
» De wet verleent voor bepaalde tijd 

bijzonclere volmachten aan de Koning. 
» De Koning kan, gedurende deze 

periode, alle daarop betrekkelijke rege
lingen maken en vernietigen. 

» Bij het verstrijken van de bijzondere 
vohnachten, verliest de Koning zijn 

(16) Raadpi. Verslag van de Pariementaire 
Commissie, zitting 1972-1973, Senaat, Geclr. 
St. m. 427, biz. 26; Bijiagen, biz. 170 en 174; 
Versiag, biz. 114, 115, 172 tot 174. 

(17) Kamer van Voiksvertegenwoorcligers, 
zitting 1966-1967, Versiag namens de Speciale 
Commissie, Gedr. St. 356, m, 9, biz. 39. 

bevoegdheid op dit p1.mt. Voortaan heeft 
hij het recht niet meer het werk te ver
nietigen, dat hij gedaan heeft, evenmin 
het recht het aan te vullen. 

» Aileen de wetgever die opnieuw zijn 
normale bevoegdheicl overgenomen heeft, 
zal nog mogen ingrijpen. 

» Indien de wetgever voortaan alleen 
bevoegd is, komt zullrn niet wegens de 
bijzondere rechtskundige aard van de 
zogenaamde besluitwet, maar wegens een 
wijziging van bevoegdheid, welke in
middels ingetreden is "· 

2° Talrijke wetten, genomen met toe
passing vail artikel 78 van de Grondwet, 
kennen aan de uitvoerende macht de 
macht toe om. in bepaalde en beperkte 
d.omeinen wettelijke bepalingen te wij
z1gen of af te schaffen. Men heeft noch
tans nooit kmmen beweren dat, om die 
enkele reden, de op grond van dergelijke 
wetten genomen koninklijke besluiten de 
waarde van een wet hebben. Ik vermeld 
o.a. de volgende wetten, die in bepaalde 
aangelegenheden dergelijke machten aan 
de Koning hebben toegekend en die 
geenszins wetten van bijzondere of uit
zonderlijke machten worden geheten : 

a) de wet van· 18 februari 1969, betref
fende de maatregelen ter uitvoering van 
de internationale verdragen inzake ver
voer over de weg, spoorweg of waterweg ; 

b) de wet van 6 november 1970, tot 
aanvulling van de wet van 28 juli 1961, 
houdende goedkeuring van het interna
tionaal verclrag inzake visserij in het 
Noord-Oostelijk deel van de Atlantische 
Oceaan; 

c) de wet van 29 j1.mi 1971, tot wijzi
ging van de wet van 15 februari 1961, 
houdende oprichting van een landbouw
investeringsfonds ; 

d) de wet van 18 juli 1973, houdende 
goedkeuring van het verdrag inzake de 
bescherming van de biologische hulp
brOimen van het Zuid-Oostelijk deel van 
de Atlantische Oceaan ; 

e) de wet van 20 juli 1973 inzake 
overheidsopdrachten voor de uitvoering 
van werken, leveringen en diensten en 
de verplichtingen die voortvloeien uit 
het verdrag tot oprichting van de E.E.G. 
en de door clit verdrag genomen be
sluiten; 

f) de wet van 20 juli 1973 inzake het 
gebruik der talen; 

g) de wet van 16 juni 1919 betreffende 
de gerechtskosten in strafzaken en in 
burgerlijke zaken ; · 


