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tegen wie eiseres geen ontvankelijke 
voorziening kon instellen, niettegenstaan
de de afstand van de eiseres, welke af
stand geen berusting insluit ; 

Om die redenen, decreteert de afstand 
van de voorziening van eiseres, voor 
zover deze gericht is tegen de beslissing 
op de civielrechtelijke vordering inge
steld door de verweerders Marteau en 
Mohr ; vernietigt het bestreden arrest, 
voor zover bij bevestiging van het beroe
pen vonnis, het eiseres ten opzichte van 
de verweerders Marteau, Mohr, Distatte 
en J adot veroordeelt, alsmede in de 
kosten van boger beroep en voor zover 
het de vordering tot gedwongen tussen
komst alsmede de vordering tot bindend
verklaring van het arrest, die door de 
verweerders Marteau en Mohr tegen het 
Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds 
werd ingesteld, niet gegrond verklaart ; 
beveelt dat van clit arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van de 
gedeeltelijk vernietigde beslissing ; ver
oordeelt de verweerders Marteau en 
Mohr in een vierde van de voorzienings
kosten, Distatte en J adot in een ander 
vierde, het Gemeenschappelijk Motor
waarborgfonds eveneens in een vierde 
en eiseres in het overige vierde alsmede 
in de kosten van haar afstand; verwijst 
de aldus beperkte zaak naar het Hof van 
beroep te Brussel. 

4 november 1974. - 2e kamer. -
V oo1·zitte1', Baron Richard, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - VeTslaggeve~·, 
de H Screvens - Gelijkluidende con
clusie, de H Velu, advocaat-generaal. -
Pleite1's, de HH. Simont en Bayart. 

28 KAMER.- 4 november 1974. 

1o VOORZIENING IN OASSATIE. 
TERMIJN.- VooRziENING TEGEN EEN 
EINDARREST OP TEGENSPRAAK. 

20 GEREOHTSKOSTEN. - STRAFZA
KEN. - LANDLOPERIJ. - 0ASSATIE
GEDING. - VERWERPING VAN DE VOOR-

(1) Cass., 9 september 1974, sup?'a, blz. 26. 
(2) Cass., 12 december 1972 (A1'1·. cass. 

1973, blz. 375); raadpl. cass., 9 januari 1973 
(ibid., 1973, biz. 477). 

(3) Het bestreden vonnis had een beslissing 

ZIENING VAN EEN LAND LOPER TEGEN 
HET VONNIS VAN DE CORRECTIONELE 
RECHTBAL'fK WAARBIJ ZIJN INTERNE
RING WORDT BEVOLEN. - VEROOR
DELING IN DE KOSTEN, 

1° Buiten het geval van aTtikel 40, lid 4, 
van de wet van 15 jttni 1935, is te laat 
ingediend de voo1·ziening die in straj
zaken tegen een eindaTrest op tegen
spraak is ingesteld na het ve~·strijken 
van de termijn bepaald bij artikel 373 
van het Wetboek van strafvoTdering (1). 

2° In geval van ve1·we1ping van de vooT
ziening van een landloper tegen een 
vonnis van de co1'1'ectionele rechtbank 
waarbij zijn interne1'ing wordt bevolen, 
moeten de kosten van het cassatiegeding 
ten laste blijven van de eiser (2). 
(Art. 16bis wet van 27 november 1891, 
gew. bij wet van 6 augustus 1971; 
artt. 162 en 176 Sv.) 

(PERAT.) 

ARREST. 

HET HOF ; ___: Gele,t. op,het bestreden 
vonnis, op ll juli 1974 in hoger beroep 
gewezen door de Oorrectionele Recht
bank te Marche-en-Famerine (3) ; 

Overwegende dat het vonnis op tegen
spraak werd gewezen · en dat het een 
eindvonnis is ; 

Overwegende dat de voorziening slechts 
op 6 augustus 197 4 werd ingesteld, dit 'is 
na het verstrijken van de termijn bepaald 
bij artikel 373 van het Wetboek van 
strafvordering, en dat· artikel 40, lid 4, 
van de wet van 15 juni 1935 betreffende 
het gebruik der talen in gerechtszaken 
ten deze niet toepasselijk is ; 

Dat de voorziening derhalve niet ont
vankelijk is ; 

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

4 november 1974. - 2e kamer. 
V oo1·zitte1·, Baron Richard, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggever, 

van de Politierechtbank' van Marche-en-Fa
menne bevestigd, waarbij de internering van 
de eiser in een toevluchtshuis werd bevestigd, 
op basis van de wet van 27 november 1891 
tot beteugeling van de landloperij en de 
bedelarij. 



-302-

de H. Screvens . .,.--.. Gelijkluidende con
clusie, de H. Velu, advocaat-generaal. 

26 KAMER.- 5 november 1974. 

OPLICHTING. - LEUGENAOHTIGE BE· 
WERING. -Is OP ZIOHZELF GEEN LIS· 
TIGE KUNSTGREEP IN DE ZIN VAN 
ARTIKEL 496 VAN HET STRAFWETBOEK. 

Een leugenachtige bewering is op zichzelj, 
zelfs indien ze herhaald wordt, geen 
listige kunstg1·eep in de zin van m·ti
kel 496 van het Stmfwetboek (1). 

(MULS, 
T. MARKEY EN V,ANDENBUSSOHE.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 13 november 1973 door het 
Hof van beroep te Lnik gewezen ; 

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

A) uit hoofde van de feiten omschreven 
onder letter A, I 0 en 2° : 

Overwegende dat het arrest eiser, bij 
bevestiging van het beroepen vonnis, van 
voornoemde telastleggingen vrijspreekt ; 

Dat de voorziening mitsdien bij gebrek 
aan belang niet ontvankelijk is ; 

B) nit hoofde van de feiten omschreven 
onder letter B : 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van artikel 496 van het Strafwet
boek, 

doordat het arrest eiser veroordeelt uit 
hoofde van de telastlegging B om de 
reden dat de listige kunstgrepen van 
eiser blijken uit een geheel van arglistig
heden, kuiperijen · en inscenering om 
Markey en V andenbussche te bedriegen 
en zich alzo belangrijke bedragen weder
rechtelijk toe te eigenen ; dat wat Markey 
betreft zulks blijkt uit telefonische ge
sprekken, afspraken belegd te Sint
Truiden in zijn private woning, in een 

(1) Cass., 5 februari 1968 (Arr. cass., 1968, 
biz, 741). 

appartement te Knokke, in het Zuid
station te Brussel, uit het voorspiegelen 
van de verkoop der hoeve ; uit de bere
ke;ning van grote voordelen ; dat wat 
Vandenbussche betreft zulks ook blijkt 
uit telefonische afspraken en oproepen en 
beloften, 

terwijl het misdrijf van oplichting niet 
voltrokken wordt door de loutere gezeg
den van eiser en de telefonische afspra
ken die hij maakt, die eveneens loutere 
gesprekken zijn ; deze gezegden, om 
strafbare kunstgrepen uit te maken, 
gepaard moeten gaan met uitwendige 
daden en het stellen van afspraken in 
een cafe, in een station of thuis, zijnde 
daartoe normaal bestemde plaatsen, geen 
dergelijke uitwendige daad is ; het stellen 
der zogezegde eisen evenmin een derge
lijke uitwendige daad is en het bestreden 
arrest de inhoud van de gesprekken met 
de uitwendige daden verwart, zodat het 
arrest de in het middel aangewezen wets
bepaling schendt ; 

Overwegende dat, om eiser wegens 
oplichting ten nadele van beide verweer
ders te veroordelen, het arrest beschouwt 
dat « Muls door listige kunstgrepen mis
bruik heeft gemaakt van de lichtgelovig
heid van beide ldagers en van het breed 
vertrouwen dat heiden in hem hadden 
gesteld, door te doen aannemen door 
Markey dat iemand van Hasselt steek
penningen eiste, niet om de Commissie 
van openbare onderstand er toe over te 
halen de bouw zelf te bekostigen maar 
om de goedkeuring van de plannen en 
de daaruit voortvloeiende onkosten te 
bekomen en alzo de verkoop van de 
hoeve met gronden door de Commissie 
van open bare onderstand, die aan Markey 
door Muls als tot de mogelijkheden beho
rende wordt voorgesteld en waarvoor 
Markey zeer beangstigd was, door de 
aanwezigheid van een kostelijke nieuwe 
bouw te voorkomen, en door te doen 
aanvaarden door Vandenbussche dat 
iemand van het voogdijbestuur te Hasselt 
eveneens een steekpenning vroeg om de 
aankoop van de grond van Van Oosten 
goed te keuren en te voorkomen dat een 
perceel aan Steen zou worden verkocht ; 
dat deze listige kunstgrepen ten deze 
blijken uit een geheel van arglistigheden, 
kuiperijen en inscenering om Markey en 
Vandenbussche te bedriegen en zich alzo 
belangrijke bedragen wederrechtelijk toe 
te eigenen namelijk : - wat Markey 
betreft : telefonische gesprekken, afspra
ken belegd te Sint-Truiden in zijn private 
woning, in een appartement te Knokke, 
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in het Zuidstation te Brussel, twee maal 
in de inrichting Lion Belge te Knokke, 
de verhoging van de steekpenning van 
50.000 frank op 70.000 frank, het voor
spiegelen aan Markey van een mogelijke 
verkoop van. deze ver afgelegen hoeve, 
waarvan Muls wist dat Markey ze niet 
kon kopen daar hij reeds een aangrenzen
de hoeve had gekocht met geleende gel
den, hetzij door het regerend bestuur 
van de Commissie van openbare onder
stand hetzij door een nieuw bestuur dat 
mogelijk aan het bewind zou komen na 
de nakende gemeenteverkiezingen van 
oktober 1970, de berekeningen door Muls 
aan Markey voorgelegd waaruit bleek dat 
deze laatste grote voordelen zou halen 
uit de bouw op kosten van de Commissie 
van openbare onderstand onder andere 
door geen verhoging van de pachtprijs 
toe te passen, de eis over de wijze van 
betaling in twee maal steeds in bank
biljetten in een omslag, de weigering te 
laten betalen door postoverschrijving of 
bankcheck; - wat Vandenbussche be
treft : de telefonisch belegde afspraak te 
Sint-Truiden waar Muls aan Vanden
bussche een dubbele nadelige mogelijk
heid voorlegt : niet-aankoop van de grond 
Van Oosten, verkoop van een perceel uit 
de hoeve aan Steen, de eis van Muls ten 
bedrage van 50.000 frank ten einde de~ 
dubbele nadelige eventualiteit te voor
komen, de telefonische oproep van Muls 
op 16 januari 1970 om Vandenbussche 
aan te manen hem 's anderendaags om 
16.30 uur in het Hotel du Pare te Oosten
de 50.000 frank in bankbriefjes onder 
omslag ter hand te stellen, de weigering 
van Muls een bankcheck te ontvangen, 
de belofte van Muls 25.000 frank terug te 
geven zo een van de twee voorstellen zou 
mislukken_, de belofte een pachtbrief op 
naam van Vandenbussche Wilfried alleen 
te doen opstellen " ; 

Overwegende dat, zo ze eventueel die
nend zouden zij om het bedrieglijk opzet 
te bewijzen, noch de verhoging van de zo 
beweerd gevorderde steekpenningen, noch 
de wijze die Muls, wat de betalingen aan
gaat, aan beide verweerders zou hebben 
opgedrongen, op zichzelf een listige kunst
greep uitmaken ; 

Overwegende, anderzijds, dat de be
lofte nopens de gedeeltelijke teruggave 

(1} Het openbaar ministerie had geconcln· 
deerd tot verwerping van de voorziening, 
omdat het van oordeel was dat de rechter 
had kunnen menen dat de listige kunstgreep 
in de zin van artikel 496 van het St1·afwetboek 

aan V andenbussche van het door hem 
betaalde blijkens een andere considerans 
van het arrest na de overhandiging van 
het geld zou zijn afgelegd, zodat voor
melde belofte evenmin als een ten deze; 
in aanmerking komende listige kunst
greep kan worden aangemerkt, vermits 
ze tot bedoelde overhancliging niet bij
droeg; 

Overwegende dat de overige omstan
cligheden door het arrest aangehaald, 
slechts leugenachtige verklaringen uit
maken, die oak al werden ze herhaald, 
niet volstaan om het misdrijf van op
lichting op te leveren wanneer zij niet 
gepaard gaan met enig uitwendig feit of 
enige handeling bestemd om geloof eraan 
te doen hechten ; 

Dat het middel gegrond is ; 

II. In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de beslissingen over de civiel
rechtelijke vorderingen : 

Overwegende dat de vernietiging van 
de beslissing op de strafvordering de ver
nietiging met zich brengt van de beslis
singen op de civielrechtelijke vorderingen 
die er het gevolg van zijn, en waartegen 
een regelmatige voorziening is ingesteld ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest, in zoverre het eiser veroor
deelt op de strafvordering nit hoofde van 
oplichting, en op de civielrechtelijke vor
deringen, die door de verweerders op 
grond van laatstvermeld misdrijf werden 
ingesteld ; beveelt dat melding van dit 
arrest zal worden gemaakt op de kant 
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing ; 
veroordeelt eiser en beide verweerders 
ieder in een derde van de kosten ; verwijst 
de aldus beperkte zaak naar het Hof van 
beroep te Brussel. 

5 november 1974. 2e kamer. -
Voorzitte1·, de :Ei:. Wauters, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Verslaggever, 
de H. Chatel. - Andersluidende conclu
sie (1), de H. Charles, advocaat-generaal. 
- Pleite1·, de H. Houtekier. 

had bestaan in een geheel van feiten waarvan 
elk feit slechts een onderdeel van de knnstgreep 
was en bijgevolg niet alle kenmerken ervan 
moest hebben. (Rep. prat. d1·. belge, Bijv., d. IV, 
v 0 Esm·oquerie, blz. 281, nr. 103.bis.) 
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2e KAMER. - 5 november 197 4. 

BESCHERMING VAN DE MAAT
SCHAPPI.J (WET TOT). - BESLIS
SING VAN DE COli'IMISSIE TOT BE SCHER· 
MING VAN DE·MAATSCHAPPIJ WAARBIJ 
DE INVRIJHEIDSTELLING VAN EEN GE· 
INTERNEERDE WORDT GEWEIGERD. -
TEGENSTRIJDIGHEID TUSSEN DE REDE
NEN EN HET BESCHIKKENDE GEDEELTE. 
- SOHENDING VAN ARTIKEL 97 VAN DE 
GRONDWET. 

Artikel 97 van de G1·ondwet wordt geschon
den door de beslissing van de commissie 
tot beschm·ming van de maatschappij 
waa1·bij de invrijheidstelling van een 
ge~nternee1·de wordt geweige1·d en waa?'· 
van het beschikkende gedeelte in stt·ijd is 
met de ?'edenen (1). 

(MIERAS.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 19 september 1974 gewezen 
door de commissie tot bescherming van 
de maatschappij ingesteld bij de psychia
trische afdeling van de gevangenis te 
Antwerpen; 

Overwegende dat bij de bestreden 
beslissing een brief is gevoegd, gedag
tekend 13 augustus 1974, uitgaande van 
eisers raadsman en· strekkende tot in
vrijheidstelling ; dat op dit stuk de ver
melding is aangebracht « kennis genomen 
ter zitting van de C.B.M. te Antwerpen, 
19.9.1974, De Voorzitter '' gevolgd door 
een handtekening ; 

Overwegende dat hoewel de beslissing 
met geen woord over dit verzoek rept, 
en uitdrukkelijk slechts « de plaatsing te 
Doornik " beveelt, ze impliciet eveneens 
op .het hogervernoemd verzoek tot in
vrijheidstelling uitspraak doet en het 
verwerpt; 

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

Overwegende dat de beslissing als 
enige grand aanvoert « wegens de voor
handen zijnde gegevens, waarbij de tal
rijke hervallingen ernstig in aanmerking 

(1) Raadpl. cass., 23 januari 1973 (.Arr. 
cass., 1973, biz. 530). 

komen om betrokkene uit de door hem 
ondergane internering te ontslaan "; 

Overwegende dat voormelde reden
geving strijdig is met de impliciete ver
werping van het verzoek tot invrijheid
stelling ; dat de beslissing aldus arbi
kel 97 van de Grondwet schendt ; 

Om die redenen, en zonder acht te 
slaan op de middelen door eiser ingeroe
pen, welke middelen geen aanleiding 
kunnen geven tot cassatie zonder ver
wijzing, vernietigt de bestreden beslis
sing ; beveelt dat van dit arrest melding 
zal worden gemaakt op de kant van de 
vernietigde beslissing ; verwijst de zaak 
naar de anders samengestelde commissie 
tot bescherming van de maatschappij 
ingesteld bij de psychiatrische afdeling 
van de gevangenis te Antwerpen. 

5 november 1974. - 2e kamer. -
Vom·zitter, de H. Wauters, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggever, 
de H. Chatel.- Gelijkl~tidende conclusie, 
de H. Charles, advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 5 november 197 4. 

1o BESCHERMING VAN DE MAAT
SCHAPPI.J (WET TOT). -KAMER 
VAN INBESCHULDIGINGSTELLING DIE DE 
INTERNERING VAN EEN ABNORlVIALE 
BEVEELT. - 0PENBAARHEID VEREIST. 

2° VONNISSEN EN ARRESTEN. -
KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTEL· 
LING.- BESCHERMING VAN DE MAAT· 
SCHAPPIJ.- ARREST WAARBIJ WORDT 
VASTGESTELD DAT HET IN OPENBARE 
TERECHTZITTING IS UITGESPROKEN. 
DRAAGWIJDTE. 

3o ONDERZOEKSGERECHTEN. 
KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTEL· 
LING. - KAMER DIE, IN DE REGEL, 
UITERAARD MET GESLOTEN DEUREN 
ZITTING HOUDT. - GEVOLGEN. 

1 o De kamer van inbeschuldigingstelling 
die de internering van een abnormale 
beveelt, moet z~'jn arrest in openbm·e 
terechtzitting uitsp1·eken; het onderzoek 
van de zaak ter terechtzitting en de 
debatten die aan het arrest voorajgaan 
hebben slechts in het openbam· plaats als 
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de verdachte zulks vraagt (1). (Artt. 96 
en 97 Grondwet ; art. 7 wet tot be
scherming van de maatschappij.) 

2° en 3° Wannee1·, inzake bescherming van 
de maatschappij, het arrest van de 
kamer van inbeschuldigingstelling vast
stelt dat het Hoj in openbare terecht
zitting uitspraak doet, betreft deze vast
stelling enkel de uitspraak ; de kamer 

, van inbeschuldigingstelling houdt, in de 
Tegel, ttitemard met gesloten deu1·en zit
ting, zodat wo1·dt onde1·steld dat het 
onde1·zoek van de zaak en de debatten die 
aan het arrest voo1·ajgaan met gesloten 
deu1'en hebben plaatsgehad (2). 

(VAN DEN BROEKE.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 24 juli 1974 gewezen door het 
Hof van beroep te Gent, kamer van 
inbeschuldigingstellihg ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 96 en 97 van de 
Grondwet, 73, 127, 218, 225 van het 
Wetboek van strafvordering en 9, lid 2, 
van de wet van 1 juli 1964 tot bescher
=ing van de maatschappij tegen abnor
=alen en gewoontemisdadigers, 

dom·dat de kamer van inbeschuldiging
:stelling van het Hof van beroep te Gent, 
rechtdoende in openbare terechtzitting, 
het beroepen bevel van de raadkamer, 
waardoor eiser naar de correctionele 
rechtbank werd verwezen, hervormt en 
eiser in staat van krankzinnigheid of in 
·ernstige staat van geestesstoornis of 
zwakzinnigheid verklaart en zijn onmid
dellijke internering beveelt, 

terwijl, eerste onde1'deel, de arresten door 
·de kamer van inbeschuldigingstelling in 
de procedum: van het onderzoek geveld 
niet in openbare terechtzitting uitge
sproken worden (schending van de arti
kelen 96 en 97 van de Grondwet, 73, 127, 
218 en 225 van het Wetboek van straf
vordering); 

tweede onde1·deel, eiser geenszins om 
openbaarheid van de terechtzitting ver-

(1) Raadpl. cass., 13 april 1964 (Bull. en 
Pas., 1964, I, 858) en 11 december 1973 (A1·r. 
cass., 1974, blz. 416). 

(2) Raadpl. FAUSTIN·HELIE, Traite d'in
shuction m·iminelle, d. II, nrs. 2803, 2986, 
3077 en 3078. 

zocht had en het niet uit te maken is of 
de terechtzitting zelf aldan niet openbaar 
was (schending van de artikelen 9, lid 2, 
van de wet van 1 juli 1964, 96 en 97 van 
de Grondwet) : 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat de beslissingen van 
de onderzoeksgerechten die de internering 
van een abnormaal bevonden verdachte 
bevelen, wettelijk het kenmerk van von
nissen hebben en derhalve, op straffe van 
nietigheid, in openbare terechtzitting 
dienen uitgesproken te worden ; 

Dat het onderdeel naar recht faalt; 

,W at het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat uit de samenlezing 
van het zittingsblad en van het arrest 
blijkt dat. het hof van beroep de zaak 
heeft behandeld in de kamer van inbe
schuldigingstelling die, behoudens uit
zonderingen door de wet bepaald en ten 
deze niet voorhanden, uiteraard met 
gesloten deuren zitting houdt, en dat 
alleen de uitspraak in openbare terecht
zitting plaatsvond ; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

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

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening. 

5 november 1974. - 2e kamer. -
V oorzitter, Ridder Rutsaert. voorzitter. 
Ve1·slaggever, de H. Versee. - Gelijk
luidende conclusie, de H. Krings, 
advocaat-generaal. 

39 KAMER.- 6 november 1974. 

1° BEROEPSZIEKTE. - GETROFFENE 
OVERLEDEN VOOR 1 JANUARI 1964. -
RECHTHEBBENDEN VAN DE GETROF· 
FENE GEEN RECHT OP VERGOEDING. 

2° BEROEPSZIEKTE. - GECOORDI· 
NEERDE WETTEN VAN 3 JUNI 1970, 
ARTIKEL 36. - DRAAGWIJDTE. 

3° CASSATIEMIDDELEN.- BURGER· 
LIJKE ZAKEN. - MIDDEL DAT DE 
REDEN NIET OPGEEl!'T WAAROM DE 
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INGEROEPEN WETSBEPALINGEN ZOUDEN 
GESCHONDEN ZIJN. -MID DEL DAT NIET 
TOT CASSATIE KAN LEIDEN. 

1 o De rechthebbenden van een doo1· een 
beroepsziekte getroffene die v661· 1 janua1·i 
1964 overleden is, hebben geen aanspraak 
op ve1·goeding krachtens de wetten be
treffende de schadeloosstelling voo1· be-
1"oepsziekten, gecoordinee1·d op 3 juni 
1970 (1). Art. 77 wet van 24 december 
1963). 

2° Artikel 36 van de wetten betreffende de 
schadeloosstelling voor beroepsziekten, 
gecoordineM·d op 3 juni 1970, bepaalt 
vanaj welke datum de rechthebbenden 
van een ove1'ledene aanspraak op ve1'
goeding krachtens die wetten hebben, 
wannee1• de ziekte ten gevolge waarvan 
de get1·ojjene ove1'leden is, na de inwm·
kingtreding van de wet van 24 december 
1963 op de lijst van de be1·oepsziekten is 
opgenomen. 

3° Oolc al is de best1·eden beslissing in 
burgerlijlce zaken met schending van de 
in het middel inge1·oepen wetsbepalingen 
genomen, lean het middel niet tot cassatie 
leiden, wanneer de 1·eclen waarom die 
bepalingen zouden geschonden zijn niet 
wm·clt opgegeven, doch de inge1·oepen 
1·eden integencleel een verlcee1·cle inter
p1·etatie aan die bepalingen geejt (2). 
(Art. 1080 G.W.) 

(FONDS VOOR DE BEROEPSZIEKTEN, 
T. APPELTANS.) 

ARREST. 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
vonnis, op 14 mei 1973 in hoger beroep 
gewezen door de Rechtbank van eerste 
aanleg te Hasselt ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 30, 36, 79, lid 4, 
van het koninklijk besluit van 3 juni 1970 
houdende coordinatie van de wetsbepa
lingen betreffende de beroepsziekten, 1, 
lid 1, 22°, van het koninklijk besluit van 
18 januari 1964 houdende een eerste lijst 
der beroepsziekten die aanleiding geven 
tot schadeloosstelling, 77 van de wet 
van 24 december 1963 betreffende de 

(1) Raadpl. cass., 27 maart 1974 (A1'1". c.ass., 
1974, biz. 827). 

(2) Cass., 13 juni 1973, redengeving (Arr. 
cass., 1973, blz. 995); 28 jlmi 1973 (ibid., 1973, 
blz. 1066); 21 juni 1974 (ibid., 1974, blz. 1169). 

schadeloosstelling voor en de voorkoming 
van beroepsziekten, 15 van de wet van 
24 juli 1927 betreffende de schadeloos
stelling inzake beroepsziekten, 1, § XII, 
van het koninklijk besluit van 9 septem
ber 1956 houdende de lijst der beroeps
ziekten met opgave, voor elk dezer, 
van de bedrijven of vakken waarin ze 
tot schadeloosstelling aanleiding geven 
alsmede van de categorieen van gerech
tigde arbeiders, 1319, 1320, 1322, 1354-
en 1356 van het Burgerlijk Wetboek, 

cloo1·dat het vonnis, mede om de redenen 
van het beroepen vonnis, eiser veroor
deelt om aan verweerster op grond van 
de wetgeving op de beroepsziekten een 
overlevingsrente toe te kennen vanaf 
1 januari 1964 om de redenen dat «de 
weduwe bij haar adviesaanvraag een 
medisch attest van 23 juli 1965 heeft 
gevoegd uitgaande van dokter Rubens 
van Sint-Truiden; dat uit een brief van 
21 juni 1965 van de administratie van 
arbeidshygiene en -geneeskunde blijkt 
dat wijlen Knapen F. tijdens zijn tewerk
stelling bij de firma « Fonderie-Email
lerie " te Sint-Truiden, blootgesteld zou 
geweest zijn aan een risico van pneumo
coniosis door het uitbreken van in zand 
gegoten stukken ; dat de adviserende 
commissie bij het Fonds voor de Beroeps
ziekten, tijdens haar zitting van 19 au
gustus 1966, het advies heeft uitgebracht 
dat aan Mevrouw Appeltans, weduwe 
Knapen, een overlevingsrente dient toe
gekend vanaf 1 januari 1964; dat de 
commissie immers oordeelde aan de 
hand van het geheel van de aanwezige 
medische gegevens en inzonderheid de 
Rontgenopnamen van 15 april 1960, dat 
wijlen Knapen F. ontegensprekelijk over
leden is tengevolge van de beroepsziekte· 
en dat, rekening houdend met de bloot
stelling aan een erkend risico voor be
roepsziekte, Mevrouw Appeltans recht 
heeft op een overlevingsrente ; dat ge
daagde echter bij beslissing van 10 no
vember 1967, de voorlopige beslissing van 
verwerp:i:ng heeft bevest:igd ; dat wanneer· 
het overl:ijden zich heeft voorgedaan 
alvorens de ziekte werd ingeschreven op 
de in artikel 27 bedoelde lijst, de recht
hebbende aanspraak kan maken op 
schadeloosstelling vanaf 1 januari van 
het jaar v66r het jaar waarin de ziekte· 
werd ingeschreven (artikel 32 van de 
wet van 24 december 1963); dat deze 
wet bovendien cutwerking heeft met in
gang van 1 januari 1964 (artikel 77 van 
deze wet) " en om de volgende red en en :· 
« zonder op dit punt door de appellant 
(thans eiser) te worden tegengesproken, 
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laat ge'tntimeerde (thans verweerster) in 
·conclusie gelden dat, indien haar verzoek 
werkelijk niet van 1960 maar van 1964 
dateert, niet de wet van 1927 toepasselijk 
is, maar wel de wet van 24 december 
1963; evenmin betwist appellant dat met 
toepassing van artikel 2 9 van deze wet 
(en het eraan beantwoordend uitvoerend 
lmninklijk besluit van 18 januari 1964, 
dat oak de ziekte bevatte waaraan wijlen 
de heer Knapen stierf) de vordering ge
grond was te achten ; de rechtbank neemt 
integendeel zelfs kennis van een tussen de 
raadslieden gevoerde briefwisseling van 
3 april 1973, waarbij wordt geaffirmeerd 
dat << geen bijkomende conclusies worden 
genomen » door de appellante », 

terwijl 1° de beroepsziekte waaraan 
wijlen Knapen op 28 november 1960 
overleed, namelijk pneumoconiosis (of 
.silicose, stoflong), op de datum van zijn 
overlijden in aanmerking werd genomen 
voor arbeid in de steenfabrieken en &an
verwante nijverheden, maar niet voor 
mijnwerkers en de aanvraag wegens de 
arbeid van wijlen Knapen in de << Fon
derie-Emaillerie » in alle geval te laat 
was ingediend (schending van de arti
kelen 15 van de wet van 24 juli 1927, 1, 
§ XII, van het koninklijk besluit van 
9 september 1956 en 77 van de wet van 
24 december 1963); 2° de eventuele aan
:spraak van verweerster op een over
levingsrente wegens pneumoconiosis (of 
.silicose, stoflong) bij wijlen Knapen als 
mijnwerker niet gegrond is daar deze 
,geen nieuwe beroepsziekte is en integen
·deel reeds vroeger als beroepsziekte, hoe
wel niet voor mijnwerkers, was erkend 
(schending van de artikelen 30, 36, 79 
van het koninklijk besluit van 3 juni 
1970, 1 van het koninklijk besluit van 
18 januari 1964 en 77 van de wet van 
24 dec.ember 1963); 3° eiser voor de 
rechtbank geconcludeerd had << onder 
-voorbehoud van alle recht en zonder 
enige nadelige erkentenis » en hij der
halve geenszins de gegrondheid van de 
vordering had erkend en het feit dat 
·eiser geen bijkomende conclusie genomen 
I1eeft evenmin inhoudt dat hij de ge
grondheid van de vordering zogezegd 
.erkende (schending van de artikelen 1319, 
1320, 1322, 1354 en 1356 van het Burger
Jijk Wetboek) : 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat de rechtbank van 
·eerste aanleg de redenen van het beroepen 
vonnis overneemt dat schadeloosstelling 
heeft toegekend vanaf 1 januari 1964, 
-omdat pneumoconiosis pas zou ingeschre-

ven zijn op de lijst van de beroepsziekten 
opgemaakt bij koninklijk besluit van 
18 januari 1964 dat uitw~rking had 
vanaf 1 januari 1964 en omdat artikel 32 
van de wet van 23 december 1963 
betreffende de schadeloosstelling voor en 
de voorkoming van beroepsziekten, op 
1 januari 1964 in werking getreden, 
gei':nterpreteerd door artikel 10 van de 
wet van 24 december 1968 en gecoordi
neerd bij koninklijk besluit van 3 juni 
1970, bepaalt dat, wanneer het overlijden 
zich heeft voorgedaan voordat de ziekte 
werd ingeschreven op de lijst, de recht
hebbenden aanspraak kunnen maken op 
schadeloosstelling vanaf 1 januari van 
het jaar v66r het jaar waarin de ziekte 
werd ingeschreven en ten vroegste vanaf 
1 januari 1964; 

Overwegende dat de vonnissen derhal
ve geen rekening houden met een vroegere 
tewerkstelling bij een firma Fonderie
Emaillerie maar steunen op later werk 
bij andere werkgevers, meer bepaald op 
mijnarbeid ; 

Dat het onderdeel uitgaat van een 
verkeerde lezing van het vonnis en der
halve feitelijke grondslag mist ; 

W at het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat het vonnis vaststelt 
dat de echtgenoot van verweerster op 
28 november 1960 aan de gevolgen van 
pneumoconiosis overleden is en aan 
verweerster vergoedingen toekent met 
toepassing van de wet van 24 december 
1963 betreffende de schadeloosstelling 
voor en de voorkoming van beroeps
ziekten; 

Overwegende dat uit deze wet, die 
luidens artikel 77 op 1 januari 1964 in 
werking is getreden, geen aanspraak op 
vergoeding ontstaat voor de rechtheb
benden van een getroffene die v66r die 
datum overleden is ; 

Dat artikel 36 van de wetten betreffen
de de schadeloosstelling voor beroeps
ziekten, gecoordineerd op 3 juni 1970, 
hieraan geen afbreuk doet, doch bepaalt 
vanaf welke datum de rechthebbenden 
aanspraak op vergoeding hebben, wan
neer de ziekte ten gevolge waarvan de 
getroffene overleden is, eerst na de in
werkingtreding van de wet op de lijst 
van de beroepsziekten is opgenomen ; dat 
luidens artikel 79, lid 4, van dezelfde 
wetten de rechthebbenden van een in 
dit artikel bedoelde persoon maar aan
spraak op vergoeding hebben, wanneer 
deze laatste na 31 december 1969 over
leden is; 

Overwegende dat het vonnis de ver-
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gooding aan verweerster derhalve om de 
hiervoor aangehaalde reden met scherr
ding van de ingeroepen wetsbepalingen 
toekent, doch dat deze reden in het 
onderdeel niet wordt aangevoerd ; 

Dat het onderdeel de schending van 
die bepalingen immers steunt op de reden 
dat de ziekte tengevolge waarvan de 
echtgenoot van verweerster overleden is 
"geen nieuwe beroepsziekte is en (maar) 
integendeel reeds vroeger als beroeps
ziekte, hoewel niet voor mijnwerkers, 
was erkend " ; 

Dat deze redengeving inhoudt dat doze 
wetsbepalingen niet zouden geschonden 
zijn, indien de bedoelde ziekte vroeger 
voor geen enkele categoric van gerechtig
den, ook niet voor andere werknemers 
dan mijnwerkers, als beroepsziekte was 
erkend ; dat volgens de interpretatie 
die bet onderdeel aan de ingeroepen wets
bepalingen geeft, de rechthebbenden van 
een getroffene die v66r de datum van 
inwerkingtreding van de wet van 24 de
cember I963 overleden is, in dit geval dus 
aanspraak op vergoeding aan die wet 
ontlenen; 

Overwegende dat uit het voorgaande 
volgt dat het onderdeel aldus aan de 
ingeroepen wetsbepalingen een verkeerde 
draagwijdte geeft; 

Dat, ook al is de bestreden beslissing 
met schending van de in het middel 
ingeroepen wetsbepalingen genomen, het 
middel niet tot cassatie kan leiden, wan
neer de reden waarom die bepalingen 
geschonden zijn, niet wordt opgegeven, 
doch de ingeroepen reden integendeel een 
verkeerde interpretatie aan die bepalin
gen geeft; 

Dat het onderdeel niet kan worden aan
genomen; 

vVat het derde onderdeel betreft : 

Overwegende dat het vonnis uit de 
vaststellingen dat eiser de toepassing 
van de wet van 24 december I963 niet 
heeft betwist en geen bijkomende con
clusie heeft neergelegd, niet afleidt dat 
eiser de gegrondheid van de vordering 
erkent; dat het hierdoor aileen te ken
nen geeft waarom het de redenen van 
het vonnis van de vrederechter, dat op 
die wet steunt, zonder nadere motivering 
overnee1nt ; 

(1) Raadpl. omtrent de mogelijkheid van 
schorsing van de uitvoering van een arbeids
overeenkomst in een niet door de wet bepaald 
geval : cass., 23 november 1967 (A1·r. cass., 
1968, ·biz. 421), en de conciusie van advocaat-

Dat het onderdeel uitgaat van een 
verkeerde lezing van het vonnis en der
halve feitelijke grondslag mist ; 

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

6 november I974. - 3e kamer. -
Voo1·zitte1', de H. Naulaerts, raadsheer 
waarnemec:J.d voorzitter. - Ve~·slaggeve1', 
de H. Janssens. - Gelijkluiclencle con
clusie, do H. Lenaerts, advocaat generaaL 
- Pleite1·, de H. Houtekier. 

3e KAMER.- 6 november 1974. 

I a ARBEIDSOVEREENKOMST.- Ar
BEIDSOVEREENXOMST VOOR HUISAR
BEIDERS. - SCHORSING VAN DE UIT
VOERING VAN DE OVEREENKOMST. -
ARBEIDSONDERBREKING BIJ GEBREK 
AAN WERK WEGENS ECONOMISCHE OOR
ZAKEN. - KAN EEN OORZAAK TOT 
SCHORSING ZIJN. 

2a WERKLOOSHEID. - RECHT OP 
WERKLOOSHEIDSUITKERING. GE
DEELTELIJKE WERKLOOSHEID.- ToE
PASSING OP HmSARBEIDERS. 

3a CASSATIE. - TAAK VAN RET HOF. -
BURGERLIJKE ZAKEN. - BESTREDEN 
BESLISSING DIE HAAR BESCHIKKEND 
GEDEELTE GRONDT OP EEN DOOR DE 
VOORZIENING GEKRITISEERDE REDEN. 
- BEVOEGDHEID VAN HET HOF OM 
DEZE TE VERVANGEN DOOR EEN RECHTS
GROND DIE HET BESCHIKKENDE GE
DEELTE RECHTVAARDIGT. 

I a De ?"echte~· kan beslissen dat cle ~titvoe1'ing 
van een a?'beiclsove?'eenkomst voo?' huis
a?"beicle?'s gescho1'st is, wannee~· cle huis
a?'beicle~· tijclelij k ve1'hinclenl wonlt de 
bedongen a1·beicl te ve?'?'ichten bij geb1·ek 
aan we1·k wegens economische om·zaken, 
ook al bepaalt geen wet in welke gevallen 
en oncle?' welke voo?·waa?·clen de uit
voe?'ing van z~dke ove1·eenkomst gescho1·st 
is (I). 

generaai Coiard in Jou1•nal des Trib1maux, 
1968, blz. 41; cass., 9 oktober 1970 (A1·r. cass., 
1971, biz. 134); raadpl. omtrent het begrip 
arbeidsovereenkomst voor huisarbeiders 
cass., 26 september 1973 (ibid., 1974, biz. 93), 
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2o Gedeeltelijk werkloos in de zin van 
artikel131, § 1, lid 3, van het koninklijk 
beshtit van 20 december 1963 is de 
huisarbeider die tijdelijk de bedongen 
arbeid niet verricht bij gebrek aan werk 
wegens economische oorzaken en tijdens 
de arbeidsonderbreking door de aan
gegane arbeidsovereenkomst met zijn 
werlcgeve1· verbonden blijjt. 

3° Indien de best1·eden beslissing haar 
beschikkend gedeelte grondt op een do01' 
de voo1•ziening gekritisem·de reden, mag 
het Hof deze vervangen doo1• een rechts
grond die het beschikkende gedeelte 
rechtvaa~·digt (1). 

(RIJKSDIENST 
VOOR ARBEIDSVOORZIENING, 

T. BYTTEBIER.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 28 juni 1973 door het Arbeids
hof te Gent gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 1134, 1135, 1142, 1148 van het 
Burgerlijk Wetboek, 131 van het konink
lijk besluit van 20 december 1963 betref
fende arbeidsvoorziening en werkloosheid, 
en 28q·uater van de wet van 10 maart 1900 
op de arbeidsovereenkomst, zoals dit 
werd aangevuld door artikel 12 van de 
wet van 10 december 1962, 

doo1·dat, hoewel het vaststaat : 1° dat 
verweerster sedert 23 september 1971 in 
dienst was van de naamloze vennoot
schap « Albert Scherpereel-De Groote " 
te Deerlijk als thuisstopster; 2° dat 
door een brief van 22 september 1972 
haar werkgever haar in kennis stelde 
dat hij « haar in de eerste tijd al
thans geen werk meer zou kunnen 
bezorgen en zij dan voor onbepaalde tijd 
werkloos diende gesteld te worden " ; 
3° dat, na een formulier C 4 ingevuld te 
hebben waarop vermeld is dat zij bij 
gebrek aan werk ontslagen werd op 
23 september 1972, verweerster als werk
zoekende ingeschreven werd op 26 sep
tember 1972; 4° en dat tenslotte ver-

met de conclusie van het openbaar rninisterie 
in Jou1•nal des Tribunaum dtt b·avail, 1974, 
biz. 11. 

(J) Cass., 24 oktober 1914, sup1·a, blz. 256. 

weerster sedert 12 oktober 1972 het werk 
hernomen heeft als thuisstopster voor 
rekening van haar vroegere werkgever, 
het arrest, al geeft het toe dat de wet
geving betreffende de arbeidsovereen
komst voor werldieden niet toepasselijk 
is op huisarbeiders, niettemin verklaart, 
enerzijds, dat voor de toepassing van de 
sociale zekerheidsregeling de huisarbeider 
gelijkgesteld wordt met een werknemer 
verbonden krachtens een arbeidsover
eenkomst en, anderzijds, dat de regeling 
inzake arbeidsvoorziening en werkloos
heid in haar geheel toepasselijk is op de 
huisarbeiders, en dat derhalve om vast 
te stellen of de toestand van verweerster 
kon worden gelijkgesteld met die van 
de gedeeltelijk werkloze in de zin van 
artikel131, § 1, van het koninklijk besluit. 
van 20 december 1963 betreffende ar
beidsvoorziening en werkloosheid, er· 
client verwezen te worden, bij ontsten
tenis van enige bijzondere bepaling in de 
voormelde regaling, naar de bepalingen 
van de wet op de arbeidsovereenkomst, 
die in artikel 28quate1· het geval beoogt 
van de overeenkomst « geschorst wegem;. 
economische oorzaken ,, en deze tekst 
client te worden toegepast zowel op de 
huisarbeiders als op de werknemers 
verbonden door een arbeidsovereenkomst 
om de uitdrukking « tijdelijk verminderd 
of geschorst " gebruikt in het voormelde 
artikel 131, § 1, te interpreteren, en het 
arrest bijgevolg het beroepen vonnis 
bevestigt dat verweerster gelijkstelt met 
de gedeeltelijk werkloze, zoals deze wordt 
omschreven in artikel 131, § 1, van het 
koninklijk besluit van 20 december 1963, 
en met toepassing van § 3, 1°, van het
zelfde artikel beslist dat verweerster ten 
onrechte als werkzoekende werd inge
schreven op 26 september 1972 en even
eens ten onrechte op 29 september 1972 
werk op atelier werd aangeboden en dat. 
derhalve de beslissing van de directeur· 
van het gewestelijk bureau te Kortrijk 
nietig is, 

tm·wijl deze redenen tegenstrijdig of op 
zijn minst dubbelzinnig zijn, dubbelzin
nigheid die gelijkstaat met een gebrek aan 

· redengeving, daar het arrest, nate hebben 
aangenomen dat « de wetgeving betref
fende de arbeidsovereenkomst voor werk-· 
lieden niet toepasselijk is op huisarbei
ders ,, integendeel beslist dat arti
kel 28qttatm· van de wet betreffende 
de arbeidsovereenkomst voor werklieden 
zowel voor de huisarbeider als voor de 
werlmemer verbonden door een arbeids
overeenkomst geldt, wanneer de overeen
komst geschorst wordt wegens econo-
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mische oorzaken (schending van arti
kel 97 van de Grondwet); 

en tenvijl, nu de wetgever de gedeel
telijk werkloze omschrijft door verwij
zing, inzonderheid, naar de tijdelijke 
schorsing van zijn werkzaamheden, zon
der af te wijken noch van de regels van 
gemeen recht die de schorsing van de 
overeenkomsten betreffen, noch van de 
bijzondere bepalingen van artikel 28qtta
tm· van de wet op de arbeidsovereenkomst 
betreffende de schorsing van de overeen
komst bij gebrek aan werk wegens econo
mische oorzaken, eruit client te worden 
afgeleid dat, vermits de bepalingen van 
voormelde wet op de arbeidsovereen
komst niet, gelden voor de overeenkomst 
van de huisarbeider, zijn eventuele 
schorsing, in strijd met hetgeen het 
arrest beslist, uitsluitend dient te worden 
beoordeeld ten aanzien van het gemeen 
recht (schending van alle in het middel 
aangehaalde wetsbepalingen) : 

Overwegende dat, hoewel de arbeids
verhouding tussen een huisarbeider en 
zijn werkgever niet geregeld is door de 
wet van 10 maart 1900, de huisarbeider, 
die tegen loon onder het gezag van de 
werkgever arbeid verricht, niettemin 
door een arbeidsovereenkomst gebonden 
is; 

Overwegende dat, ook al bepaalt geen 
wet in welke gevallen en onder welke 
voorwaarden de uitvoering van een ar
beidsovereenkomst voor huisarbeiders 
geschorst is, de rechter kan beslissen dat 
de uitvoering van zulke overeenkomst 
geschorst is, wanneer de huisarbeider 
tijdelijk verhinderd wordt de bedongen 
arbeid te verrichten bij gebrek aan werk 
wegens economische oorzaken ; dat de 
huisarbeider die tijdens de arbeidsonder
breking door de aangegane arbeidsover
eenkomst met zijn werkgever verbonden 
blijft, gedeeltelijk werkloos is in de zin 
van artikel131, § 1, lid 3, van het konink
lijk besluit van 20 december 1963; 

Overwegende dat het arrest door ver
wijzing naar de motieven van de eerste 
rechter die het uitdrukkelijk overneemt, 
vaststelt dat de arbeidsovereenkomst van 
verweerster niet beeindigd was, maar de 
uitvoering ervan tijdelijk was geschorst. 

Dat het derhalve wettelijk heeft kun
nen beslissen dat verweerster gedeeltelijk 
werkloos was en binnen de grenzen be
paald door § 3, 1°, van genoemd arti
kel 131 van inschrijving als werkzoeken
de was vrijgesteld ; 

Overwegende dat, ook al past het arrest 
artikel 28quater van de wet van 10 maart 

1900 ten onrechte toe, de beslissing niet
temin wettelijk gerechtvaardigd is ; 

Dat het middel niet kan worden aan
genomen; 

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

6 november 1974. - 3e kamer. -
Voorzitter, de H. Naulaerts, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Verslaggever, 
de H. Janssens. - Gelijkluidende con
chtsie, de H. Lenaerts, advocaat generaal. 
- Pleite1·, de H. Simont. 

Op dezelfde dag is eenzelfde arrest 
gewezen inzake dezelfde eiser tegen 
Monserez. 

3e KAMER. - 6 november 197 4. 

ARBEIDSOVEREENKOMST. - TE
KORTKOMINGEN NA HET TENIETGAAN 
VAN DE OVEREENKOMST. - BEEINDI· 
GING WEGENS DIE TEKORTKOMINGEN 
UITGESLOTEN. 

Tekm·tkomingen van een pa1·tij nadat de 
m·beidsove1·eenkomst reeds teniet is ge
gaan, kunnen niet meer tot de beiiindi
ging e1·van leiden ( 1). 

(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 
« ETABLISSEMENTEN MOORKENS ,, 

T. VAN PETEGHEM.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 4 oktober 1973 door het 
Arbeidshof te Brussel gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1, 2, 18, 21 van de 
bij koninklijk besluit van 20 juli 1955 
gecoordineerde wetten betreffende het 
bediendencontract, zoals gewijzigd door 
de wet van 21 november 1969, 1134, ll35, 
1184, 1612, 1613 en 1614 van het Burger
lijk W etboek en van het algemeen 
rechtsbeginsel van de exceptie van niet
uitvoering, 

doordat het arrest eiseres veroordeelt 
om aan verweerder een vergoeding van 

(1) Raadpl. cass., 21 juni 1962 (Bull. en 
Pas., 1962, I, 1197) en 9 maart 1973 (Arr. 
cass., 1973, blz. 671). 
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675.000 frank te betalen en de door eiseres 
ingestelde vordering afwijst om de vol
gende reden : " in de mate dat de naam
loze vennootschap Moorkens haar vor
dering van 5 januari 1972 steunt op 
tekortkomingen die dateren van v66r 
30 augustus 1971, en die inzonderheid in 
haar aangetekende brief van 21 augustus 
1971 werden omschreven, oordeelt het 
hof van beroep dat de aangewreven 
tekortkomingen aan de zijde van Van 
Peteghem een verweer uitmaakten tegen 
de wanprestaties van de naamloze ven
nootschap Moorkens en dat zij in zijnen 
hoofde geen contractbreuk vormden; 
wegens laattijdigheid kunnen die feiten 
bovendien in geen geval nog als dringende 
reden ingeroepen worden ; de overige 
feiten aangevoerd tegen Van Peteghem 
dateren van na 30 augustus 1971; zij 
werden op 26 oktober 1971 door denaam
loze vennootschap Moorkens ter kennis 
gebracht ; afgezien van hun gegrondheid 
en ernst, konden bedoelde feiten geen 
dringende reden tot onmiddellijke beiiin
diging van de overeenkomst noch een 
contractbreuk in hoofde van Van Pete
ghem uitmaken, vermits de arbeids
overeenkomst reeds op 30 augustus 1971 
definitief door de naamloze vennootschap 
Moorkens beiiindigd was ; bedoelde feiten 
zijn derhalve niet pertinent en het bewijs 
ervan door getuigen kan niet worden 
toegestaan n, ' 

te1·wijl, ee1·ste onderdeel, eiseres zich in 
haar aangetekend schrijven van 21 au
gustus 1971 beriep op de feiten dat ver
weerder een ganse week afwezig geweest 
was zonder enige reden van rechtvaar
diging of tijdige verwittiging, dat hij de 
wagen waarover hij beschikte niet tijdig 
ter schouwing had aangeboden en dat hij 
de nummerplaat en het verzekerings
bewijs had gebruikt voor een wagen die 
niet aan eiseres toebehoorde ; dat deze 
feiten een beiiindiging van de arbeids
overeenkomst voor bedienden in hoofde 
van verweerder uitmaken en de mogelijke 
wanprestatie van eiseres niet tot gevolg 
kan hebben verweerder toe te laten de 
arbeidsovereenkomst te beiiindigen 
(schending van de artikelen 1, 2, 21 van 
het koninklijk .besluit van 20 juli 1955, 
1612, 1613 en 1614 van het Burgerlijk 
Wetboek en van genoemd algemeen 
rechtsbeginsel) ; 

tweede onderdeel, eiseres zich in haar 
aangetekend schrijven van 26 oktober 
1971 beriep op de feiten dat verweerder 
zich tijdens zijn ziekte zeer aktief bezig 
hield met de exploitatie van een con
currerende garage te Gent, dat hij ver-

warring schiep met het bedrijf van eiseres 
en dat hij haar personeel afhandig maak
te ; deze feiten in hoofde van verweerder 
daden van beiiindiging en grove tekort
komingen zijn ; het feit dat eiseres vroe
ger, namelijk op 30 augustus 1971, een 
daad van beiiindiging zou gesteld hebben, 
niet verhindert dat zij deze feiten nog na 
30 augustus 1971 kan inroepen, daar 
verweerder de overeenkomst steeds ver
der heeft uitgevoerd en in elk geval de 
beiiindiging ervan op die grand slechts 
ingeroepen heeft in zijn op 27 maart 1972 
neergelegde conclusie, die desaangaande 
geen afbreuk doet aan de uitvoering van 
de door partijen voortgezette overeen
komst (schending van de artikelen 1, 2, 
18, 21 van het koninklijk besluit van 
20 juli 1955, ll34, ll35 en ll84 van het 
Burgerlijk Wetboek) : 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat het arrest niet be
slist dat verweerder ingevolge de wan
prestaties van eiseres ertoe gerechtigd 
was de arbeidsovereenkomst te beiiin
digen ; dat het integendeel beslist dat 
eiseres een einde aan de overeenkomst 
heeft gemaakt door essentiiile bestand
delen ervan eenzijdig te wijzigen en dat 
de tekortkomingen van verweerder die
nen te worden beschouwd als een exceptie 
van niet-uitvoering; 

Dat het onderdeel feitelijke grondslag 
mist; 

Wat het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat nit het arrest niet 
blijkt en eiseres ook niet beweert dat zij 
op grand van de tekortkomingen waaraan 
verweerder zich na 30 augustus 1971 
schuldig heeft gemaakt, de ontbinding 
van de arbeidsovereenkomst heeft ge
vorderd; dat eiseres deze tekortkomingen 
alleen inriep om haar bewering te staven 
dat ofwel zij het recht had een einde aan 
de overeenkomst te maken wegens drin
gende reden ofwel verweerder de over
eenkomst eenzijdig beiiindigd had; 

Overwegende dat, nu het arbeidshof 
vaststelt dat de arbeidsovereenkomst 
door eiseres op 30 augustus 1971 beiiin
digd werd, de overeenkomst op die datum 
teniet is gegaan ; dat de aangevoerde 
tekortkomingen van verweerder niet 
meer kunnen leiden tot de beiiindiging 
van de overeenkomst nadat zij teniet is 
gegaan; 

Dat het onderdeel niet kan worden 
aangenomen ; 
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Om die redenen, verwerpt de voor
ziening; veroordeelt eiseres in de kosten. 

6 november 1974. - ge kamer. -
Voorzitter, de H. Naulaerts, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggever, 
de H. Janssens. - Gelijklnidende con
clusie, de H. Lenaerts, advocaat-generaal. 
- Pleiters, de HH. Houtekier en Bayart. 

ge KAMER.- 6 november 1974. 

l 0 VOORZIENING IN CAS SA TIE. 
PERSONEN BEVOEGD OM ZICH IN CAS
SATIE TE VOORZIEN. - BURGERLIJKE 
ZAKEN. - VOORZIENING DOOR EEN 
ElSER DIE GEEN PARTIJ BIJ DE BESTRE
DEN BESLISSING IS. - NIET ONTVAN
KELIJKE VOORZIENING. 

;zo ARBEIDSONGEV AL. - HERziE
NING. - TERMIJN. - FATALE TER
MIJN. 

3° ARBEIDSONGEVAL. - HERZIE· 
NING. - TERMIJN. - LAATSTE DAG 
VALT OP EEN ZATERDAG, EEN ZONDAG 
OF EEN WETTELIJKE FEESTDAG. 
VERVALDAG NIET VERPLAATST OP 
EERSTVOLGENDE WERKDAG. 

1 ° N iet ontvankelij k is de vom·ziening in
gesteld door een eisM' die geen paTtij bij 
de best1·eden beslissing is ( 1). 

.2° De te1·mijn vooT het instellen van een 
vorde1·i'Yb(J tot he1·ziening van a1·beids
ongevallenveTgoedingen is een fatale 
termijn, waa1·van het veTstTijken leidt tot 
veTval van het 1'echt (2). (Art. 28, lid 2 [3], 
gecoi:irdineerde wetten van 28 septem-
1931.) 

3° Wannee1· de laatste dag van de teTmijn 
vom· het instellen van een vm·de1·ing tot 
he1·ziening van aTbeidsongevallenve?'(JOe
dingen een zate1·dag, een zondag of een 
wettelijke feestdag is, wm·dt de veTvaldag 

(1) Cass., 9 januari 1974 (A1'1·. cass., 1974, 
blz. 514). 

(2) Cass., 17 november 1967 en 19 april1968 
{Arr. cass., 1968, blz. 391 en 1049); 18 april 
1973 (ibid., 1973, blz. 826). 

(3) en (5) De bepaling van artikel 28, lid 2, 

niet veTplaatst op de eeTstvolgende we1·k
dag (4). (Art. 28, lid 2 [5], gecoi:irdi
neerde wetten van 28 september 1931). 

(« GEBROEDERS D'HAEYERE », 
D'HAEYERE R. EN J., 

T. VERSCHATSE.) 

ARREST. 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest, op 14 juni 1973 gewezen door het 
Arbeidshof te Gent ; 

Over het middel van niet-ontvankelijk
heid door het openbaar ministerie ambts
halve aangevoerd en overeenkomstig 
artikel 1097 van het Gerechtelijk Wet
hoek ter kennis gebracht : 

Overwegende dat de voorziening van 
eiser D'Hayere Joseph in persoonlijke 
naam niet ontvankelijk is daar hij als 
zodanig geen partij was in bet bestreden 
arrest; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van artikel 28, inzonderheid lid 2, 
van de wetten betreffende de vergoeding 
der schade voortspruitende uit de arbeids
ongevailen, gecoi:irdineerd bij koninldijk 
besluit van 28 september 1931, en, voor 
zover als nodig, artikel 72, inzonderheid 
lid 1, van de arbeidsongevailenwet van 
10 april 1971, 

dooTdat, nate hebben vastgesteld, ener
zijds dat het tussen partijen gesloten 
akkoord aangaande de vergoeding van de 
gevolgen van het bedoelde arbeids
ongevaJ op 18 juli 1968 gehomologeerd 
werd en anderzijds dat de eis tot her
ziening van gezegd akkoord door ver
weerder ingesteld werd bij dagvaarding 
op maandag 19 juli 1971 betekend, het 
arrest deze eis ontvankelijk verldaart om 
de reden dat er aanleiding bestaat tot 
toepassing van artikel 53, lid 2, van het 
Gerechtelijk Wetboek, luidens hetwelk, 
indien de vervaldag van een termijn een 
zondag is, de vervaldag wordt verplaatst 
op de eerstvolgende werkdag, welk arti
kel geldt voor de berekening van aile 
termijnen van aile proceshandelingen, 
ook van de termijnen van openbare orde, 

van de gecoordineerde wetten van 28 septem
ber 1931 is in de Arbeidsongevallenwet van 
10 april 1971 overgenomen in artikel 72, lid 1. 

(4) Raadpl. de in noot 2 aangehaalde 
arresten. · 
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terwijl de termijn van drie jaar voor het 
instellen van de eis tot herziening geen 
termijn van proceshandeling is, maar 
wel een termijn van recht of een vaste 
termijn (delai prefix), en derhalve niet 
vatbaar is voor toepassing van .artikel 53, 
lid 2, van bet Gerechtelijk Wetboek noch 
voor elke andere verlenging : 

Overwegende dat naar luid van het 
ten deze toepasselijke artikel 28, lid 2, 
van de wetten betreffen.de de vergoeding 
der schade voortspruitende nit de ar
beidsongevallen, gecoordineerd bij ko
ninklijk besluit van .28 september 1931, 
de eis tot herziening van de vergoedingen 
gegrond op een verergering of een vermin
dering van de gebrekkelijkheid van de 
getroffene, of op zijn overlijden ten ge
volge van het ongeval, kan ingesteld 
worden gedurende drie jaren te rekenen 
vanaf het akkoord dat tussen partijen is 
getroffen of vanaf het eindvonnis ; 

Dat deze termijn een fatale termijn is 
waarvan het verstrijken leidt tot verval 
van· hot recht zelf, zonder dat bij toe
passing van artikel 53, tweede lid, van 
het Gerechtelijk Wetboek de laatste dag, 
indien hij een zaterdag, een zondag of 
een wettelijke feestdag, kan verplaatst 
worden op de eerstvolgende werkdag ; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest ; beveelt dat van dit arrest 
melding zal gemaakt worden op de kant 
van de vernietigde beslissing ; gelet op 
de wet van 20 maart 1948, veroordeelt de 
eisers in de kosten ; verwijst de zaak 
naar het Arbeidshof te Brussel. 

6 november 1974. - 3e kamer. 
Voorzitte1·, de H. Naulaerts, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Vm·slaggeve1·, 
de H. Janssens. - Andersl~ddende con
clusie (I), de H. Lenaerts, advocaat
generaal. - Pleiter, de H. Houtekier. 

(1) Het openbaar ministerie was van mening 
dat, hoewel de termijn voor het instellen van 
een vordering tot herziening van arbeids
ongevallenvergoedingen weliswaar een fatale 
termijn is, de vervaldag met toepassing van 
artikel 53, lid 2, van het Gerechtelijk Wetboek 
niettemin op de eerste werkdag wordt ver
plaatst, wanneer de laatste dag een zaterdag, 
een zondag of een wettelijke feestdag is. 

Herziening dient immers te worden ge
vraagd door het instellen van een vordering 

3e KAMER.- 6 november 1974. 

TAAL (GEBRUIK VAN DE NEDER
LANDSE EN FRANSE).- DIENST
PLICHT. - EERSTE VOORZIENING IN 
OASSATIE NIET ONTV ANKELI.JK VER
KLAARD WEGENS SOHENDING VAN DE 
WET VAN 15 .JUNI 1935. - VERZOEK
SOHRIFT DAT DEZE VOORZIENING BE
VESTIGT.- VERZOEKSOHRIFT DAT GEEN 
TWEEDE VOORZIENING IS. 

Geen tweede vooTziening in cassatie in de 
zin van m·tikel 40, lid 4, van de wet van 
15 juni 1935 is het veTzoeksch?-ift, wam·
bij de dienstplichtige zich eTtoe bepe1· let 
zijn eeTste voorziening, die wegens oveT
treding van die wet niet ontvankelij k is 
ve1·klaard, te bevestigen (2). 

(VANDENBULOKE.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 24 april 1974 door de Hoge 
Militieraad gewezen ; 

Overwegende dat een eerste voorzie
ning bij arrest van II september 1974 (3) 
werd verworpen, wegens niet-naleving 
van artikel.27 van de wet van 15 juni 1935 
betreffende het gebruik der talen in 
gerechtszaken ; 

Overwegende dat, bij brief van 13 sep
tember 1974, eiser zich ertoe beperkt 
" zijn aanvraag in cassatie voor de tweede 
maal te bevestigen » ; 

Overwege~1de dat zodanig schrijven 
niet als een nieuwe voorziening kan wor
den aangezien in de zin van artikel 40, 
vierde lid, van hogervermelde wet ; 

Om die redenen, verwerpt het verzoek
schrift. 

voor de arbeidsrechtbank, wat een proces
handeling is, en derhalve is de termijn voor 
het verrichten van die proceshandeling over
eenkomstig artikel 48 van het Gerechtelijk 
Wetboek in beginsel onderworpen aan de 
regelen van hoofdstuk VIII van deel I van 
dit wetboek. De toepassing van a~tikel 53, 
lid 2, heeft niet tot gevolg dat de termijn 
wordt verlengd, maar betreft aileen de wijze 
van berekening van de termijn. 

(2) Raadpl. cass., 11 september 1974, 
sttp?·a, blz. 43. 

(3) Sttpra, blz. 43. 
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6 november 1974. - 3e kamer. -
Voorzitter en Verslaggever, de H. Nau
laerts, raadsheer waarnemend voorzitter. 
- Gelijkluidende conclusie, de H. Le
naerts, advocaat generaal. 

1 e KAMER. - 7 november 197 4. 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. - BuRGERLIJKE ZAKEN. 
- ARREST DAT IN HET MIDDEN LAAT 
WAAROM HET EEN BIJ CONCLUSIE VOOR
GEDRAGEN l\UDDEL VERWERPT. - NIET 
REGELMATIG GEMOTIVEERD ARREST. 

H et m·1·est dat in het midden laat waa1·om 
het een door een partij regelmatig bij 
conchtsie voo1·ged1·agen middel verwe1-pt, 
geejt hierop geen passend antwoord en 
is ' de1·halve niet regelmatig gemoti
vee1·d (1). (Art. 97 Grondwet.) 

(DE BROCK, 
T. NAAMLOZE VENNOOTSCHAPPEN 

<< F ABRIBETON » EN 
<< VERKOOPSKANTOOR PRO MONTA ».) 

ARREST. 

liET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 16 februari 1973 door het llof 
van beroep te Gent gewezen; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 1178 en 1179 van het Burgerlijk 
Wetboek, 

doordat het arrest, na vastgesteld te 
hebben dat de proef van de bouwelemen
ten ook wat hun prijs betreft de verge
lijking met klassiek metselwerk omvatte, 
de verkoop ten nadele van eiser ont
bonden verklaart en een deskundige 
aanstelt om zijn advies te geven over de 
winst die de verweersters ingevolge die 
ontbinding niet hebben kun:nen verwezen
lijken, om de reden dat de prijsvergelij
king door eiser kon worden verricht, nu 
hij als bouwpromotor de prijs van gewoon 
metselwerk kent en de eenheidsprijzen het 

(1) Raadpl. cass., 22 februari, 13 en 21 juni 
1974 (Ar1·. cass., 1974, biz. 696, 1131 en 1169). 

hem mogelijk maakten de kostprijs van 
het Pro Monta-procede te berekenen en 
het door eiser hieromtrent gevraagde 
deskundigenonderzoek derhalve overbo
dig is, 

terwijl1 ° eiser in conclusie staande hield 
dat de prijs van de binnenmuren, opge
richt volgens het Pro Monta-procede met 
de door de verweersters te leveren bouw
elementen, geenszins gunstiger was dan 
de prijs voor traditioneel metselwerk, 
hetgeen de verweersters nochtans in hun 
documentatie voorgespiegeld hadden; 
eiser dit echter op het ogenblik van het 
aangaan van het proefcontract in 1967 
niet kon nagaan omdat de totale prijs 
van de binnenwanden volgens het Pro 
Monta-procede niet kon bepaald worden 
aangezien deze afhankelijk was van 
volgende niet gekende elementen : de 
dikte van de te gebruiken plaasterelemen
ten, de hoeveelheid te gebruiken plaaster, 
het percentage voorziene afval en de 
prijs van het plaatsen, zodat de bekende 
prijzen van de plaasterelementen en van 
de plaaster het niet mogelijk maakten 
de prijs van dit procede te berekenen, en 
het arrest die conclusie niet voldoende 
naar recht beantwoordt ; het arrest de 
prijzen van de bouwelementen met de 
prijs van het procede verwart en de 
eersten niet zonder meer mogelijk maak
ten de prijs van het tweede te berekenen 
(schending van artikel 97 van de Grand
wet); 

2° het arrest derhalve niet regelmatig 
heeft kunnen oordelen dat het niet-ver
vullen van de voorwaarde aan de fout 
van eiser te wijten was en minstens een 
deskundige had moeten aanstellen betref
fende de vergelijking van de prijs van 
het Pro Monta-procede en het metsel
werkprocede om de binnenwanden op 
te richten (schending van de artikelen 
1178 en 1179 van het Burgerlijk Wet
hoek): 

Overwegende dat eiser in conclusie liet 
gelden dat bij het sluiten van het proef
contract in 1967 hij niet kon nagaan 
of de totale prijs van een binnenwand 
" Pro Manta », die even goed als een 
traditionele binnenmuur moest zijn, guns
tiger was dan de prijs van deze binnen
muur; dat, zo hij toegaf dat de aankoop
prijs van de plaasterelementen "Pro 
Manta » gekend was, evenals die van de 
plaaster, hij echter aanvoerde dat de 
totale prijs van de binnenwanden volgens 
het Pro Monta-procede nog afhankelijk 
was van de vier in het middel gepreci
seerde gegevens, welke bij het sluiten 
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van het proefcontract niet gekend waren; 
Overwegende dat, door zich ertoe te 

beperken te beschouwen dat de prijs
vergelijking tnssen de traditionele bouw
materialen en de binnenwanden « Pro 
Monta » door eiser kon worden gedaan, 
daar hij als bonwpromotor de prijs van 
gewoon metselwerk kende en de een
heidsprijzen van de Pro Monta-elementen 
het hem mogelijk maakten de kostprijs 
van het Pro Monta-procede te berekenen, 
het arrest voormelde conclnsie van 
eiser niet passend beantwoordt ; dat 
immers die motivering in het onzekere 
laat of de door eiser ingeroepen gegevens 
op de kostprijs van de met Pro Monta
elementen opgerichte binnenwanden zon
der invloed waren dan wel of eiser, in 
strijd met zijn beweringen, die gegevens 
wel kende, dan nog of eiser nit de gekende 
eenheidsprijzen van de Pro Monta-ele
menten en van de plaaster de weerslag 
van de vier andere gegevens op de kost
prijs van het Pro Monta-procede kon 
afleiden; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest, behalve in zoverre het boger 
beroep tegen de vonnissen van 9 novem
ber 1971 en 28 maart 1972 ontvankelijk 
wordt verklaard ; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt op 
de kant van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing; hondt de kosten .aan opdat 
hierover door de feitenrechter zou wor
den beslist ; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar het Hof van beroep te Brnssel. 

7 november 1974. - 1e kamer. -
Voorzitter, de H. Louveanx, eerste voor
zitter. - Ve1·slaggeve1·, de H. Snry. -
Gelijklttidende conclusie, de H. Detonrnay, 
advocaat-generaal. - Pleite1·s, de 
HH. Houtekier en Simont. 

1 e KAMER. - 7 november 197 4. 

1 o REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. - BURGERLIJKE 
ZAKEN. - BESLISSING WAARBIJ EEN 
VORDERING WORDT AFGEWEZEN ZONDER 
DAT WORDT GEANTWOORD OP EEN 
MIDDEL WAAROP DEZE IS GEGROND.
NrET REGELMATIG GEJ\WTIVEERDE BE· 
SLISSING. 

2° OASSATIE.- OMVANG.- BURGER
LIJKE ZAKEN. - BESCHIKKENDE GE· 
DEELTE NIET ONDERSCHEIDEN T.O.V. 
DE VERNIETIGING. - BEGRIP. 

1° Niet 1·egelmatig gemotivee1·d is de 
beslissing wam·bij een vo1·de1·ing wordt 
ajgewezen zonde1· dat W01'dt geantwoord 
op een middel waa1'0p deze is gegrond (I). 
(Art. 97 Grondwet.) 

2° In bu1·gerlijke zaken is, t.o.v. de omvang 
van de ve1·nietiging, geen beschikkende 
gedeelte dat onderscheiden is van het 
doo1· het cassatieberoep best1·eden be
schikkende gedeelte, datgene waartegen 
door geen van de partijen in het cas
satiegeding een ontvankelijke vo.orziening 
kan worden ingestelcl (2). 

(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 
« ANTWERPIA », T. STAS.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op IO mei I973 door het Hof van 
beroep te Brnssel gewezen ; 

Over het middel afgeleid nit de scherr
ding van de artikelen ll34, I3I9 tot I322 
van het Bnrgerlijk W etboek en 97 van 
de Grondwet, 

cloorclat het arrest de vordering, door 
eiseres ingesteld om de betaling te beko
men van het debet-saldo van de lopende 
rekening van verweerster, niet voldoende 
naar recht bewezen verldaart, om de 
redenen dat, zo partijen vrij knnnen 
bedingen dat bepaalde nitgekeerde com
missies als terngbetaalbare voorschotten 
znllen gelden, eiseres het bewijs heeft te 
leveren van de door verweerster betwiste 
overeenkomst dienaangaande; dat ver
weerster de ontvangst van de wekelijkse 
uittreksels van haar rekening ten stellig
ste ontkent en het bewijs van het 
tegendeel niet geleverd wordt, en dat het 
voorgebrachte afschrift van het niet-aan
getekend verzonden rondschrij ven van 
IS oktober I966 evenmin als bewijs
krachtig kan beschouwd worden, 

te1·wijl deze redenen geen antwoord 
geven, ten minste geen passend antwoord 
uitmaken, op het middel waarbij eiseres 
verwees naar artikel 7 van het tussen de 

(1) Cass., 18 oktober 1974, supm, biz. 238. 
(2) Cass., 24 oktober 1974, su.pra, biz. 259. 
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partijen gesloten contract van aanstelling, 
luidens hetwelk de agenten iedere week 
een lopende rekening ontvangen en, bij 
gebrek aan protest, per aangetekend 
.schrijven, v66r de woensdag van de 
lopende week, de rekening wordt aan
gezien als zijnde ontvangen en goed
gekeurd door de agent, en de rechter 
derhalve te kort is gekomen aan de ver
plichting zijn beslissing met redenen te 
omkleden (schending van artikel 97 van 
de Grondwet): 

Overwegende dat, luidens artikel 7 van 
de op 17 oktober 1966 tussen de partijen 
gesloten overeenkomst, welke het arrest 
rechtsgeldig verklaart, de agent, ten deze 
verweerster, bij de maatschappij, eiseres, 
een lopende rekening heeft, waarvan hij 
iedere week een uittreksel ontvangt, dat 
die rekening zorgvuldig moet nagezien 
worden en het debet-saldo ten laatste op 
·donderdag van de lopende week voldaan 
moet zijn en dat, bij gebrek aan aange
tekend schrijven v66r de woensdag van 
de lopende week, voormelde rekening 
wordt aangezien " als zijnde ontvangen 
en goedgekeurd door de agent>>; 

Overwegende dat, na naar voormelde 
bepalingen van de overeenkomst te 
l1ebben verwezen, eiseres in conclusie liet 
gelden dat verweerster nooit tegen de 
rekeningsuittreksels had geprotesteerd 
of deze had gevraagd ; 

Overwegende dat, door aileen te be
schouwen dat verweerster de ontvangst 
van de wekelijkse uittreksels van haar 
rekening ten stelligste ontkent en bet 
bewijs van het tegendeel niet wordt 
geleverd, bet arrest voormelde conclu
sie van eiseres niet passend beantwoordt; 

Dat het middel gegrond is ; 
Overwegende dat de vernietiging dient 

uitgebreid te worden tot de beschikkin
gen van bet arrest waarbij, in strijd met 
de conclusie van verweerster, beslist 
wordt dat bet geschil ressorteert onder 
de bevoegdheid van de rechtbank van 
eerste aanleg, voor welke verweerster 
door eiseres gedagvaard werd, en dat het 
tussen de partijen gesloten contract 
rechtsgeldig is, welke beschikkingen, nu 
geen van de partijen een ontvankelijke 
voorziening ertegen vermocht in te stel
len, niet te onderscheiden zijn van het 
aangevochten dispositief; 

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 bet Hof van beroep te Gent. 

7 november 1974. - 1e kamer. -
Voorzitter, de H. Louveaux, eerste voor
zitter. - Verslaggever, de H. Sury. -
Gelijkluidende conclusie, de H. Detour
nay, advocaat-generaal. - Pleiter, de 
H. Philips. 

1 e KAMER. - 8 november 197 4. 

10 CASSATIEMIDDELEN. - BURGER
LIJKE ZAKEN.- MISKENNING VAN DE 
BEWIJSKRAOHT VAN EEN AKTE. -
AKTE NIET AAN AAN DE FEITENREOHTER 
VOORGELEGD. - MIDDEL DAT FEITE
LIJKE GRONDSLAG MIST. 

20 HOGER BEROEP.- BURGERLIJKE 
ZAKEN. - HOGER BEROEP NIET INGE
STELD BINNEN EEN MAAND NA DE 
BETEKENING VAN HET VONNIS.- NIET
ONTV ANKELIJKHEID. 

1 o Feitelijke grondslag mist het middel 
dat is ajgeleid uit de miskenning van 
de bewijskracht van een akte die blijk
baar niet aan de jeitenrechter is voor
gelegd (1). 

2o Niet ontvankelijk is het hager beroep 
tegen een vonnis in bu1·gerlijke zaken 
dat niet is ingesteld binnen een maand 
na de betekening van dit vonnis (2). 
(Art. 1051 G.W.). 

(SMEETS, T. TIMMERS.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 5 april 1973 door het Hof van 
beroep te Luik gewezen; 

Over het middel afgeleid nit de scherr
ding van de artikelen 1319, 1320, 1322 
van bet Burgerlijk Wetboek, 1051 en 
1056 van het Gerechtelijk Wetboek, 

do01·dat het arrest het boger beroep 
van eiser niet ontvankelijk verklaart, 

(1) Cass., 27 maart 1947 (Bull. en Pas., 
1947, I, 142); raadpl. cass., 7 juli 1955 (ibid., 
1955, I, 1213), 3 september 1962 (ibid., 1963, 
I, 7) en 4 april1974 (Arr.' cass., 1974, blz. 863). 

(2) Cass., 24 jahuari 1974 (Arr. cass., 1974, 
blz. 576). 
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Dm de reden dat zijn verzoekschrift 
houdende hoger beroep, slechts op 9 april 
1970 ter griffie van het hof van beroep 
neergelegd werd, dit is meer dan een 
maand na de betekening van het vonnis. 

terwijl, zoals eiser in conclusie liet 
,gelden, en zoals trouwens uit een schrif
telijke verklaring van 25 april I970 
-van de griffier der rollen bleek, de akte 
van boger beroep op I april I970 ter 
griffie ontvangen werd, zodat het arrest 
.de bewijskracht die aan bovenvermelde 
-verklaring gehecht is miskent en tevens, 
in strijd met de wet, het hoger beroep 
van eiser niet ontvankelijk verldaart, 
:hoewel het binnen de door de wet voor
geschreven termijn regelmatig was in
gediend: 

Overwegende dat eiser weliswaar, in 
zijn voor het hof van beroep neergelegde 
.conclusie, had doen gelden dat « volgens 
=ededeling van de griffie van Luik de 
beroepsakte ontvangen werd op I april 
1970)); 

Overwegende dat evenwel uit niets 
blijkt dat een alde die een dergelijke 
=ededeling deed of de schriftelijke ver-
1daring, thans bij het verzoekschrift tot 
·Cassatie gevoegd, aan het hof van beroep 
werd overgelegd ; 

Dat dienvolgens het middel, in zoverre 
Jmt de miskenning van de bewijskracht 
-van voormelde verklaring inroept, niet 
ontvankelijk is; 

Overwegende, overigens, dat het mid
·del de schending van artikel 97 van de 
Grondwet, wegens het niet beantwoorden 
-van de conclusie van eiser, niet aanvoert; 

Overwegende, ten slotte, dat vermits 
het arrest vaststelt, enerzijds, dat het 
beroepen vonnis op 3 maart I970 aan 
·eiser in persoon betekend werd en, a;nder
.zijds, dat het verzoekschrift tot hoger 
beroep pas op 9 april I970 ter griffie van 
het hof van beroep werd neergelegd, 
zoals trouwens blijkt uit een vermelding 
. door de griffier van de rollen aangebracht 
op de kant van het verzoekschrift, het 
wettelijk beslist dat het hoger beroep 
met toepassing van artikel I05I van het 
·Gerechtelijk Wetboek niet ontvankelijk 
was; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

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

8 november I974. - Ie kamer. -
.Voonitte1·, de H. de Vreese, raadsheer 

waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggever, 
de H. Van Leckwijck. - Gelijkluidende 
conclttsie, de H. Dumon, eerste advocaat
generaal.- Pleiter, de H. VanRyn. 

I e KAMER. - 8 november 197 4. 

1° CASSATIEMIDDELEN.- BURGER
LIJKE ZAKEN.- MIDDEL GEGROND OP 
WETTELIJKE BEPALINGEN DIE NOCH 
VAN OPENBARE ORDE NOOH DWINGEND 
ZIJN. - MIDDEL NIET VOORGELEGD 
AAN DE FEITENRECHTER EN WAAROVER 
HIJ OP EIGEN I:NITIATIEF NIET HEEFT 
BESLIST.- NIEUW MIDDEL.- NIET
ONTV ANKELIJKHEID, 

2° WETTEN EN BESLUITEN. 
KONINKLIJK BESLUIT VAN 5 OKTOBER 
I955 TOT REGELING VAN DE OVEREEN
KOMSTEN BETREFFENDE AANNEMINGEN 
VAN WERKEN, LEVERINGEN EN TRANS
PORTEN VOOR REKENING VAN DE STAAT. 
- BEPALINGEN VAN DE BIJLAGE BIJ 
DAT KONINKLIJK BESLIDT. - DIE 
BEPALINGEN ZIJN WETTEN IN DE ZIN 
VAN ARTIKEL 608 VAN HET GERECH· 
TELIJK WETBOEK. 

3° HUUR VAN DIENSTEN. - AAN
NEMING VAN WERKEN, LEVERINGEN EN 
TRANSPORTEN VOOR REKENING VAN DE 
STAAT. - KONINKLIJK BESLUIT VAN 
5 OKTOBER I955 TOT REGELING VAN 
DE AANNEMINGSOONTRACTEN. - BE
PALINGEN VAN DE BIJLAGE BIJ DAT 
KONINKLIJK BESLUIT.- DIE BEPALIN
GEN ZIJN WETTEN IN DE ZIN VAN 
ARTIKEL 608 VAN HET GERECHTELIJK 
WETBOEK. 

4° BEWIJS. - BEWIJS DOOR GESCHRIFT. 
- BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN.
BEGRIP . 

I 0 Nieuw en de1·halve niet ontvankelijlc 
tot staving van een voo1·ziening in bur
ge1'lijke zaken is het middel, geg1·ond op 
wettelijke bepalingen die noch van 
openba1·e orde noch dwingend zijn, 
dat niet aan de jeitem·echte1· is vo01·ge
legd en waa1·ove1· hij 1iiet op eigen 
initiatiej heejt beslist (I). 

(1) Cass., 28 juni 1974 (A1'1', cass., 1974, 
biz. 1225); raadpl. cass., 18 september 1974, 
supm, biz. 80. 
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2° en 3° De bepalingen van de bijlage bij 
het koninklijk besluit van 5 oktober 1955 
tot 1'egeling van de overeenkomsten be
treffende aannemingen van werken, 
leveringen en t1·anspo1·ten voor 1·ekening 
van de Staat zijn wetten in de zin van 
m·tikel 608 van het Gerechtelijk Wet
boek, ojschoon zij in de bijlage " contrac
ttwle administ1·atieve bepalingen " wor
den genoemd ( 1). 

4° Een overtreding van een wet, in de zin 
van artikel 608 van het Gerechtelijk 
W etboek, kan geen miskenning zijn 
van de bewijsk1·acht e1·van, in de zin 
van de m·tikelen 1319 tot 1322 van het 
Bu1·gerlijlc Wetboek (2). 

(BELGISCHE STAAT, :MINISTER VAN FINAN
CIEN, T. VOLCKAERT, COOPERATIEVE 
VENNOOTSCHAP «DE FEDERALE VERZE

KERINGEN ll, NAA:MLOZE VENNOOTSCHAP 
« WEGTRANSPORT BOUDEWIJNS ll EN 
« THE LONDON AND LANCASHIRE co 
LTD ll,) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 21 mei 1973 door het Hof van 
beroep te Gent gewezen; 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 1147 en 
1315 van het Burgerlijk Wetboek en 
97 van de Grondwet, 

doordat, na vastgesteld te hebben dat 
'' aannemer V olckaert was gelast met het 
aanbrengen van pantserbetonplaten tot 
aanslniting van de spoorwegovergangen " 
en dat het loskomen van een van die 
platen " te wijten was aan een onvol
doencle hechting van de plaat op de 
onclerliggende dwarsliggers n, het arrest 
de nitslnitende aansprakelijkheid voor 
dit loskomen op eiser als bewaker van de 
weg legt en weigert zelfs een deel van 
de aansprakelijkheid te leggen op eerste 
verweerder als aannemer, znlks op grond 
dat de voorliggende gegevens het :niet 
mogelijk maken het losmaken van de 
litigienze plaat toe te schrijven aan een 
font in de nitvoering en de :nodige 
technische beoordelingselementen dien
aangaa:nde ontbreken, 

te1·wijl, em·ste onde1·deel, de aannemer 

(1) Cass., 11 januari 1974 (A1'1', cass., 1974, 
biz. 524) en noot 1. 

(2) Vgl. cass., 27 september 1971 (Arr. cass., 
1972, biz. 95). 

die er zich toe verbonden heeft pantser
betonplaten tot aanslniting van de 
spoorwegovergangen in een weg te leggen 
aansprakelijk is wegens niet-uitvoering 
van zijn verbintenis zodra vaststaat dat 
de hechting van de plaat onvoldoende is 
en hij daarvoor geen vreemde oorzaak 
kan bewijzen, zonder dat de opdracht
gever een font in de uitvoering moet 
bewijzen (schendi:ngvan de artikelen 1147 
en 1315 van het Burgerlijk Wetboek); 

tweede onderdeel, het tegenstrijdig is 
enerzijds vast te stellen dat het loskomen 
van de plaat te wijten is aan een onvol
doende hechting van de plaat op de 
onderliggende dwarsliggers en anderzijds 
t~ beslissen dat de voorliggende gegevens 
met toelaten het loskomen van de liti
gienze plaat toe te schrijven aan een fout 
in de nitvoering, zodat het arrest, wegens 
deze tegenstrijdige motivering, niet naar 
behoren met redenen is omkleed (scherr
ding van artikel 97 van de Grondwet) ~ 

Wat het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat eiser zich in con
clusie ertoe beperkte te stellen dat de 
font van eerste verweerder bewezen was 
door de aanmaningen en door het proces
verbaal van weigering vart de keuring 
waartegen hij niet geprotesteerd heeft 
en tevens door het feit dat hij de los
liggende platen hersteld heeft ; 

Overwegende dat het onderdeel dat 
op geen gebiedende wetsbepalingen of 
geen bepalingen van openbare orde 
steunt, nieuw en derhalve niet ontvan
kelijk is; 

W at het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat het niet tegenstrijdig 
is, enerzijds, met betrekking tot de aan
sprakelijkheid van eiser, als bewaarder 
van de zaak, op grond van artikel 1384, 
lid 1, van het Burgerlijk Wetboek, vast. 
te st.~llen. dat het loskomen van de plaat 
te WIJten IS aan een onvoldoende hechting 
van de plaat op de onderliggende dwars
liggers, onverschillig of dit gebrek het 
gevolg was van een onvakklmdige uit
voering of van een conceptiefout, en,. 
anderzijds, met betrekking tot de aan
sprakelijkheid van eerste verweerder, te 
beslissen dat de voorliggende gegevens 
het niet mogelijk maken het loskomen 
van de litigienze plaat aan een fout in 
de uitvoering toe te schrijven ; 

pat het onderdeel feitelijke grondslag· 
mist; 

Over het tweede middel, afgeleid uit. 
de schending van de artikelen 1134 van. 
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het Burgerlijk Wetboek, 1319 tot 1322 
van hetzelfde wetboek inzake de bewijs
kracht van het algemeen lastenboek van 
.de Staat en 97 van de Grondwet, 

doordat het arrest, om de door eiser 
tegen eerste verweerder ingestelde eis in 
vrijwaring wegens de aansprakelijkheid 
van eiser voor de gebrekkige toestand 
van de door eerste verweerder als aan
nemer ingebouwde betonplaat ongegrond 
te verklaren, overweegt dat « in hoofde 
van de aannemer geen fout bewezen is 
·die met het litigieuze ongeval in oor
zakelijk verband staat ,, 

tenvijl het bepaalde in artikel 39, 
1id 3, van het algemeen lastenboek van 
.de Staat, dat op de aanneming toepas
selijk was gemaakt, bepaling luidens 
welke de aannemer « niet moet instaan 
voor schaden waarvan de oorzaken hem 
niet kunnen toegeschreveri worden,, de 
vrijstelling van de aannemer afhankelijk 
stelt van het bewijs dat er tussen zijn 
werk en de schade geen oorzakelijkheids
band bestaat en die vrijstelling bijgevolg 
niet kan gerechtvaardigd worden door 
de loutere overweging dat geen font 
bewezen is ten laste van de aannemer, 
zodat de beslissing enkel op een onwet
telijk motief is gegrond en het arrest op 
.dat punt niet naar behoren met redenen 
is omkleed : 

Overwegende dat het middel stelt dat, 
door te beslissen dat de eis tot vrijwaring 
diende afgewezen te worden omdat « er 
in hoofde van de aannemer geen fout 
bewezen is die met het litigieus ongeval 
:in oorzakelijk verband staat " het. arrest 
.enerzijds de bewijskracht van artikel 39, 
lid 3, van het algemeen lastenboek mis
kent en anderzijds ook de bin.dende 
Juacht van de overeenkomst tussen eiser 
en verweerder miskent en derhalve arti
kel 1134 . van het Burgerlijk W etboek 
schendt; 

Overwegende, enerzijds, dat de bepa
lingen van bedoeld artikel 39-3 een wet 
in de zin van artikel 608 van het Gerech: 
telijk Wetboek, uitmaken en dat de 
schending van een wetsbepaling geen 
schending kan opleveren van de artike
len 1319 tot 1322 van het Burgerlijk 
Wetboek; 

Dat het middel de schending van 
bedoeld artikel 39-3 niet inroept ; 

Overwegende, anderzijds, dat, in zo
verre het middel de schending van arti
kel 1134 van het Burgerlijk Wetboek 
inroept, het erop neerkomt, zoals reeds 
uit het antwoord op het eerste middel 
blijkt, een nieuw en derha.lve niet ont-

vankelijk middel aan het Hof over te 
leggen; 

Overwegende dat het middel niet 
preciseert waardoor artikel 97 van de 
Grondwet zou zijn geschonden ; 

Dat het middel niet kan worden aan
genomen; 

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

8 november 1974. - 1 e kamer. -
Vom·zitter, de H. de Vreese, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Vm·slaggever, 
de H. Gerniers. - Gelijkluidende con
clusie, de H. Dumon, eerste advocaat
generaal. - Pleiters, de HH. van Heeke 
Struye en Simont. ' 

1 e KAMER. - 8 november 197 4. 

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. - BURGERLIJKE 
ZAKEN. - EIS IN HOGER BEROEP. -
CONCLUSIE WAARIN DE ONTVANKELIJK
HEID WORDT BETWIST.- GEEN ANT
WOORD. - BESLISSING NIET MET 
REDENEN OMKLEED. 

2° HOGER BEROEP.- BuRGERLIJKE 
ZAKEN. - EIS IN HOGER BEROEP. -
CONCLUSIE WAARIN DE ONTVANKELIJK
HEID WORDT BETWIST. - GEEN ANT
WOORD, - BESLISSING NIET MET 
REDENEN OMKLEED. 

1° en 2° Niet 1'egelmatig met 1·edenen om
kleed is de beslissing van de 1·echter in 
hoge1• ~m·oep die enkel zegt dat een tussen
vo1·denng tot toelcenning van een uitke-
1:ing tot onder~oud ontvankelijk is, hoewel 
~n de con?~us~~ van de andere partij de 
ontvankehJ_khe~d van deze vordering 
werd betw~st op grand dat zij niet ~n 
ee?·ste aa1~leg was 'jng~steld en dat zij een 
n%euwe e%s was d%e n~et voo1· het eerst in 
hoge1• be1·oep leon wm·den ingesteld (1). 
(Art. 97 Grondwet.) 

(DE LOOZ CORSWAREM, T. KUNERT.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 

(1) Raadpl. cass., 31 oktober 1974, supra, 
blz. 286. 
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arrest, op 20 maart 1973 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 700, 780 en 807 van het 
Gerechtelijk Wetboek, 1319, 1320 en 
1322 van het Burgerlijk Wetboek, 

doonlat, eerste onde1·deel, het arrest de 
vordering van verweerster tot toekenning 
van een persoonlijk onderhoudsgeld ont
vankelijk en gegrond verklaart, 

te1·wijl de derde door eiser voor het 
hof van beroep genomen conclusie aan
voerde « dat appellante, thans verweer
ster, niet ontvankelijk is in hoger beroep 
een onderhoudsgeld voor haar persoonlijk 
te vragen dat zij nooit in eerste aanleg 
heeft gevraagd ; deze vraag een nieuwe 
vraag uitmaakt, die niet voor de eerste 
maal in hoger beroep kan gesteld wor
den », zodat het hof van beroep door deze 
vordering ontvankelijk en gegrond te 
verklaren zonder op die conclusie, die de 
ontvankelijld1eid betwistte, te antwoor
den, de artikelen 97 van de Grondwet en 
780 van het Gerechtelijk Wetboek 
schendt; 

tweede onde~·deel, het arrest de eis tot 
onderhoudsgeld ten behoeve van de ver
weerster als een « tussenvordering van 
appellante ingesteld in hoger beroep » 
bestempelt e::1 deze tussenvordering ont
vankelijk en gegrond verklaart, na het 
hoger beroep van appellante nochtans 
ongegrond verklaard te hebben en het 
afgewezen te hebben; 

terwijl de eis tot onderhoudsgeld per 
se niet kon gestelmd worden op een feit 
of een akte aangevoerd in de dagvaarding 
die uitsluitend strekte tot bijdrage in de 
kosten van onderhoud en opvoeding van 
de kinderen, maar wel op de persoonlijke 
behoeften varr verweerster zelf; zodat 
het arrest het begrip « tussenvordering », 
door artikel 807 van het Gerechtelijk 
Wetboek bepaald, miskent, of minstens 
de bewijskracht van de procedurestuk
ken, met name de dagvaarding en de con
clusies van de partijen, miskent (scherr
ding van de artikelen 1319, 1320 en 1322 
van het Burgerlijk Wetboek en 807 van 
het Gerechtelijk Wetboek); 

clenle onclercleel, het hof :van beroep, 
kennis nemend van een hoofdberoep 
dat het ongegrond verklaart, een zo
gezegde tussenvordering, in conclusie 
gesteld, niet kan gegrond verldaren 
zonder zijn eigen beslissing op het hoofd
beroep tegen te spreken (schending van 
artikel 97 van de Grondwet), of zonder 
een machtsoverschrijcling te begaan door 

recht te spreken over een vordering die 
aan het hof van beroep niet regelmatig 
ter kennis was gebracht (schending van 
de artikelen 700 en 1068 van het Gerech
telijk Wetboek), en zonder, in elk geval, 
het begrip tussenvordering, zoals clit 
door artikel 807 van het Gerechtelijk 
W etboek is bepaald, van zijn betekenis 
af te wenden (schending van deze wets
bepaling) : 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat eiser in conclusie 
stelde dat verweerster niet ontvankelijk 
is in hoger beroep voor zichzelf een 
onderhoudsgeld te vorderen dat ze in 
eerste, aanleg nooit had gevraagd, en 
deze eis een nieuwe eis uitmaakte die 
niet voor de eerste maal in hager beroep 
kon worden gesteld ; 

Overwegende dat het arrest, hetwelk 
er zich toe beperkt << de tussenvordering 
van verweerster, ingesteld in hoger 
beroep, ontvankelijk en gegrond » te 
verklaren, voormelde conclusie niet be
antwoordt ; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, en zonder acht te 
slaan op het tweede en derde onderdeel 
van het eerste middel en op het tweede 
middel, die tot geen meer uitgebreide 
vernietiging klmnen leiden, vernietigt het 
bestreden arrest doch aileen in zoverre 
het uitspraak doet over de in hoger 
beroep ingestelde vordering van ver
weerster strekkende tot onderhoudsgeld 
voor haar zelve, en over de kosten ; 
beveelt dat van dit arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van de 
gedeeltelijk vernietigde beslissing ; houdt 
de kosten aan opdat erover door de feiten
rechter zou worden beslist; verwijst de 
aldus beperkte zaak naar het Hof van 
beroep te Gent. 

8 november 1974. - 1e kamer. -
Voorzitte?' en V e~·slaggever, de H. de Vree
se, raadsheer waar~emend voorzitter. -
Gelijkh•iclencle conclusie, de H. Dumon, 
eerste advocaat-generaal. - Pleiter, de 
H. VanRyn. 

1e KAMER.- 8 november 1974. 

10 CASSATIE. - BEVOEGDHEID. 
FAILLISSEMENT. - 0PHOUDEN VAN 
BETALEN. - KREDIET DAT AAN HET 
WANKELEN IS GEBRACHT.- WETBOEK 
VAN KOOPHANDEL, ARTIKEL 437 (WET 
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VAN 18 AJ?RIL 1851).- VASTSTELLIN
GEN EN DEDUOTIES VAN DE FEITEN
REOHTER.- ToEZICHT VAN RET HoF. 

2° FAILLISSEMENT, GERECHTE-
LIJK AKKOORD EN FAILLISSE
MENTSAKKOORD. FAILLISSE
MENT.- 0PHOUDEN VAN BETALEN.
KREDI,ET DAT AAN HET WANEELEN IS 
GEBRAOHT. - WETBOEK VAN KOOP
HANDEL, ARTIKEL 437 (WET VAN 
18 AJ?RIL 1851). - V ASTSTELLINGEN EN 
DEDUOTIES VAN DE FEITENREOHTER. 
- ToEziOHT VAN HET HoF. 

3° FAILLISSEMENT, GERECHTE
LIJK AKKOORD EN FAILLISSE
MENTSAKKOORD. FAILLISSE
MENT.- 0PHOUDEN VAN BETALEN.
KREDIET DAT AAN HET WANKELEN IS 
GEBRAOHT 0 - BEGRIPPEN 0 

1° en 2o H oewel de feitenrechtM' soeverein 
de feiten vaststelt waarop hij zijn be
slissing g1•ondt over het ophouden van 
betalen van de handels- of b~wge1'lijke 
schulden en het wankelen van het 
krediet en o.a. of clit ophouden van die 
am·d is het krediet van de handelaa1' 
aan het wankelen te b1·engen en de 
gemeenschappelijke wam·borg van de 
schuldeise~·s in gevaar te b1·engen (1), 
moet het Hof nagaan of deze 1'echte1' uit 
die vaststellingen wettelij k heeft k~mnen 
ajleiden dat de betalingen opgehmtden 
hebben en dat het k1·ediet aan het wanke
len is gebmcht in de zin van a1·tikel 437 
van het Wetboek van koophandel (wet 
van 18 ap1·il 1851) (2). (Impliciete 
oplossing.) 

3° Het wankelen van het k1·ediet als 
bedoeld in artikel 437 van het Wetboek 
van koophandel (wet van 18 ap1·il 
1851) bet1·ef!ende de staat van faillis
sement staat in nattw ve1·band met het 
ophouden van de betalingen waa1·van 
in deze wettelijke bepaling oak spmke 
is (3). 

(TAEYMANS, 
T. VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK 

«INTEGRITY" EN VANDENDAELEN.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 

(1) Cass., 2 december 1963 (Bttll. en Pas., 
1964, I, 346). 

(2) Cass., 2 december 1963, waarvan sprake 
in de vorige noot, en 26 november 1970 (A1•r, 
cctss., 1971, biz. 289). Raadpl. ook cass., 

0ASSA'l'IE, 1975. - 11 

arrest, op 13 maart 1973 door het Hof 
van beroep te Gent gewezen ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 437, lid 1, 
451, lid 1, en 465, lid 1, van de wet van 
18 april 1851 op het faillissement, bank
brenk en uitstel van betaling, vormend 
boek III van het Wetboek van koop
handel, 97 van de Grondwet en van het 
algemeen rechtsbeginsel van de ·eerbied 
voor de rechten van de verdediging, 

doo1·dat het arrest het hager beroep 
van eiser tegen zijn faillietverldaring 
afwijst en ook zijn wedereis tot schade
vergoeding verwerpt om de volgende 
redenen : cc V oor twee hypothecaire 
schuldvorderingen die door de schuld
eiseres in het passief niet werden inge
diend zouden regelmatig de intresten en 
ook mogelijks afkortingen betaald zijn. 
Nochtans werden in het passief twee 
schuldvorderingen ingediend, respectie
velijk door de vereniging zonder winst
oogmerk « Integrity '' tot beloop, volgens 
de curator, van 64.094 frank en door de 
samenwerkende vennootschap Veiling 
Roeselare voor 183.300 frank. Dat appel
lant (thans eiser) zijn betalingen heeft 
gestaakt is gebleken uit het feit dat die 
beide schulden dagtekenen van v66r 
verschillende jaren en slechts ingekort 
werden na tal van tussenkomsten van 
gerechtsdeurwaarders. De schuldvorde
ring van de vereniging zonder winst
oogrnerk « Integrity " betreft onbetaalde 
bijdragen vanaf 1965. Eerst werd appel
lant veroordeeld door de vrederechter tot 
betaling van 45.588 frank voor bijdragen 
tot einde 1969 en daarna bij vonnis van 
de arbeidsrechtbank tot betaling van 
14.204 frank voor de bijdragen van 1970. 
Daarenboven moeten de intresten bere
kend worden. Op een totale schuld van 
84.821 frank werd er na al die jaren 
slechts een bedrag van 20.727 frank 
ingekort. De schuldvordering van de 
Samenwerkende vennootschap Veiling 
Roeselare, vastgesteld bij vonnis van 
15 september 1966, bedroeg 253.670 
frank ; er werden afkortingen betaald 
doch de intresten blijven voortlopen en 
op heden bedraagt de schuld nog 183.000 
frank. Ret onroerend eigendom van 
appellant is door twee hypotheken 
belast ; zijn roerende goederen zijn naar 

15 februari 1974 (A1·r. cass., 1974, biz. 658) 
en noot 5, alsmede 14 oktober 1974, sup!'"• 
biz. 205. 

(3) Raadpl. cass., 2 december 1963, waarvan 
sprake in de vorige noten. 
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vaststelling van de gerechtsdeurwaarder 
bijna waardeloos ; op eel1. bankrekening 
zouden 40.000 frank berusten. Boven
gemelde vaststellingen bewijzen dat ap
pellant zich in de onmogelijkheid bevindt 
zijn verplichtingen jegens zijn schulcl
eisers te vervnllen. Dat zijn krediet 
geschokt is, wordt best ge!llustreerd door 
het feit dat hem door de samenwerkende 
vennootschap Veiling Roeselare seclert 
1966 alle aankopen zijn verboclen en hem 
dus geen krediet gegeven wordt », 

terwijl 1° bet arrest weliswaar het 
bestaan van de t>vee schulden van eiser 
vaststelt, die in bet passief van bet 
faillissement werden ingodiencl, rnaar 
tevens ook dat cleze scbulden door eiser 
ingekort worden, zodat hij zijn betalingen 
niet gestaakt hooft en het te dien opzichte 
onverschillig is of eiser doze schulclen 
slechts inkort na tal van tussenkmnsten 
van gerechtscleurwaarclers (schoncling va:n. 
artikel 437, lid 1, van het Wetboek van 
koophandel) ; 

2° eiser failliot verklaard werd door 
vonnis van 25 februari 1972 van de 
Rechtbank van koophandel te Gent en 
het arrest geheel ten onrechte de hoe
grootheid van de ten laste van eiser 
bestaande schuldvorderingen beoordeelt 
op de datum van 13 maart 1973, datum 
van uitspraak van bet arrest, e~1 daaruit 
ten onrechte afleidt dat eisor zich op 
25 februari 1972 in staat van staking van 
betaling bevond ; de voorwaarden van 
het faillissement integencleel moeten 
beoordeeld worden op bet ogenblik van 
de uitspraak van 25 februari 1972 en de 
veroorcleling van eiser derhalve niet 
wettelijk gerechtvaardigd is (schending 
van de artikelen 437, lid 1, 451, lid 1, 
en 465, licl1, van bet liVetboek van koop
handel); 

3° bet in aile goval niet met zekerheid 
uit te maken is tot wanneer door het 
arrest de intresten op de schulclvorde
ringen in aann1.erking genmnen werden 
om de staking van betaling van eiser 
vast te stellen en bet derhalve onmogelijk 
is het grondwettelijk toezicht op deze 
motieven uit te oefenen (schencling van 
aile in bet middel aangehaalde wetsbepa
lingen); 

4° het ·wankelen van het krediet van 
eiser impliceert dat hem aile krediet zou 
geweigerd worden door al zijn schuld
eisers, geldleners en leveranciers en het 
feit clat de samenwerkende ve:nnootschap 
Veiling Roeselare hem si:ncls 1966 aile 
aankopen zou weigere:n niet volcloencle is 
on1. hot bestaan van deze voorwaarde to 

kunnen in aanmerking nemen, te meer 
claar eiser in oonclusie uitdrukkelijk 
staande hield dat hij nog over een aan
zienlijk krediet besohikte van 500.000 
frgnk bij private geldschieters en van 
175.000 frank bij de Hypotheek- en 
Kapitalisatiemaatschappij ; het arrest, 
door de bonding van de Samenwerkende 
vennootschap Veiling Roesolare " als 
voorbeelcl » aan te halen, niet voldoencle 
naar recht op clezo conclusie antwoorclt 
en de rechten van de verclediging van 
eiser schenclt (schending van cle arti
kelen 437, lid 1, van bet \Vetboek van 
koophanclel, 97 van de Gronclwet en van 
bovenvermeld algemeen rechtsbeginsel) 

Wat het eerste onclerdeel betreft : 

Overwegende dat bet arrest vaststelt 
dat 1° de schuldvorderingen respec.tie
velijk door de vereniging zoncler winst
oogmerk « Integrity » ten belope van 
64.094 frank en door de samenwerkende 
vennootschap Veiling Roeselare ten be
lope van 183.300 frank in het passief 
werden ingecliend ; 2° de schuldvorclering 
van de vereniging zonder winstoogrnerk 
«Integrity» bijdragen betreft die vanaf 
1965 onbetaalcl bleven en op de totale 
schuld van 84.821 frank slechts een 
bedrag van 20.727 frank werd ingekort; 
3° de schulclvordering van de san1.en
werkende vennootschap Veiling Roese
lare 253.670 frank bedroeg, zoals op 
15 september Hl66 wercl vastgesteld, e:n -
clat na bet betalen van sommige afkor
tingen nog een schulcl van 183.300 frank 
blijft bestaan ; 4° het onroerencl eigenclom 
van eiser door twee hypotheken is belast, 
de roerende goederen, naar vaststelling 
van de gerechtsdeurwaarcler, bijna waar
deloos zijn en er op een bankrekening 
slechts ee:n krediet van 40.000 frank is; 

Overwegencle clat bet vo:nnis uit deze 
vaststellingen wettelijk heeft humon 
afleiclen dat eiser zijn betalingen had 
gestaakt; 

Dat het onderdeel niet kan worden 
aangenom.en ; 

\Vat het tweede en het clercle onclerdeel 
betreft : 

· Overwegencle clat, na erop gewezen te 
hebben clat in bet passief van het faillis
sen1.ent twee schuldvorcleringen van res
pectievelijk 183.300 frank en 64.094 frank 
ingecliend werden, het arrest vaststelt met 
betrekking tot de eerste clat zij nog 
183.300 frank bedraagt en in verbancl 
met de tweecle clat op een totale schuld 
van 84.821 frank slechts een bedrag van 
20.727 frank wenl ingekort ; 
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Dat, nu nit voormelde vaststellingen 
blijkt dat de door het arrest in aanmer
king genomen bedragen overeenstemmen 
met die welke bij het indienen van 
kwestieuze schuldvorderingen bepaald 
werden, client aangenomen te worden dat 
het hof van beroep die schuldvorderi:ngen 
op de datun'l van de faillietverklaring 
beoorcleeld heeft en uiteraard geen 
rekening heeft gehouden met intresten 
vervallen sedert het faillissement; 

Dat beide onderdelen, die op een ver
keerde i:nterpretatie van het arrest rusten, 
feitelijke grondslag missen ; 

vVat het vierde onderdeel betreft : 

Overwegende dat, na de el8lnenten te 
hebben opgesomd waaruit het de staking 
van betaling afleidt en na erop gewezen 
te hebben dat het onroerend eigendom 
van eiser door twee hypothecaire schul
den belast is en dat zijn roerende goe
deren bijna waardeloos zijn, het arrest 
beschouwt ·: " dat zijn krediet geschokt is, 
wordt best gelllustreerd door het feit 
dat h81n door de smnenwerkende ven
nootschap Veiling Roeselare sinds 1966 
aile aankopen zijn verboden en hem dus 
geen krediet gegeven wordt " ; 

Overwegende dat het hof v~n beroep 
hierdoor impliciet doch duidelijk te ken
nen geeft dat het. eisers loutere bewering 
aangaande het aanzienlijk krediet waar
over hij nog zou beschikken, als niet met 
de werkelijkheid overeenstemmend van 
de hand wijst en meteen eisers co;nclusie 
passend beantwoordt ; 

Overwegende dat het wankelen van 
het krediet nauw verbonden is met het 
staken van de betalingen ; 

Overwegende dat het hof van beroep 
1.ut het geheel van de hierboven aange
haalde elementen heeft lmnnen afleiden 
dat het handelskrecliet van eiser geschokt 
was, dat hij zich " in de onmogelijkheid 
bevoncl zijn verplichtingen jegens zijn 
schulcleisers te vervullen " en clat de 
voorwaarden van artikel 437, lid I, van 
het \Vetboek van koophanclel vervuld 
waren; 

Overwegende dat eiser niet preciseert 
waardoor het arrest de rechten van de 
verdediging zou miskennen ; 

Dat het onderdeel niet kan •Norden 
aangenomen ; 

Over het tweede middel, afgeleid nit 
de schending van de artikelen 870, 871, 
876, 1042 van het Gerechtelijk Wetboek, 
97 van de Grondwet en van het algemeen 
rechtsbeginsel van de eerbied voor de 
rechten van de verdediging, 

doordat het arrest het hager beroep 
van eiser tegen zijn faillietverklaring 
afwijst en ook zijn wedereis tot schade
vergoeding verwerpt om de volgende 
redenen " V oor twee hypothecaire 
schuldvorderingen die door de schuld
eisers in het passief niet werden inge
diend zouden regelmatig de intresten en 
ook mogelijks afkortingen betaald zijn. 
N ochtans werden in het passief twee 
schuldvorderingen ingediend, respectie
velijk door de vereniging zonder winst
oogmerk " Integrity " tot beloop, volgens 
de curator, van 04.094 frank en door de 
Samenwerkende vennootschap Veiling 
R.oeselare voor 183.300 frank. Dat appel
lant (thans eiser) zijn betalingen heeft 
gestaakt is gebleken nit het feit dat die 
beide schulden dagtekenen van v66r ver
schillende jaren en slechts ingekort 
werclen na tal van tussenkmnsten van 
gerechtsdeurwaarders. De schuldvorde
ri:ng van de vereniging zoncler winst
oogmerk " Integrity » betreft onbetaalde 
bijdragen vanaf 1965; eerst vverd appel
lant veroordeeld door de vrederechter tot 
betaliL'lg van 45.588 frank voor bijclragen 
tot einde 1969 en daarna bij vonnis van 
de arbeiclsrechtbank tot betaling van 
14.204 frank voor de bijclragen van 1970. 
Daarenboven n'loeten de intresten bere
kend worden. Op een totale schnlcl van 
84.821 frank wercl er na al die jaren 
slechts een beclrag van 20.727 frank 
ingekort. De schulclvorclering van de 
samenwerkende vennootschap Veiling 
R.oeselare, vastgesteld bij vonnis van 
15 september 1966, bedroeg 253.670 fr.; 
er werden afkortingen betaalcl cloch de 
intresten blijven voortlopen en op heden 
beclraagt de schulcl nog 183.300 frank. 
Het onroerencl eigenclom van appellant 
is door twee hypotheken belast ; zijn 
roerende goederen zijn naar vaststelling 
Val'l de gerechtsdeurwaarder bijna waar
deloos ; op een bankrekening zouclen 
40.000 frank berusten. Bovengemelde 
vaststellingen bevvijzen dat appellant 
zich in de onmogelijkheid bevindt zijn 
verplichtingen jegens zijn schulcleisers 
te vervullen. Dat zijn krediet geschokt is 
wordt best gelllustreerd door het feit 
dat hem door de samenwerkende ven
nootschap Veiling Roeselare sedert 1966 
al1e aankopen zijn verboden en hem dus 
geen krecliet gegeven wordt ,, 

tm·wijl l 0 eiser in conclusie staancle 
hield dat « wat de hypothecaire schuld
vorderingen betreft, zeer duidelijk blijkt 
clat appellant ten deze regelmatig aile 
betalingen heeft geclaan en ten deze niet 
de minste achterstand had " en dat 
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« de hypothecaire lening van 17 5. 000 fr. 
bij de Hypotheek- en Kapitalisatie~naat
schappij sedert mei 1969 regelmat1g af
betaald werd » en de curator, tweede 
verweerder, zulks in conclusie erkende; 
het arrest derhalve ten onrechte deze 
betalingen als louter hypothetisch be
schouwt en daardoor zowel de bewijs
regels als de rechten van de verdediging 
schendt ; het te dien opzichte evenmin 
voldoende naar recht gemotiveerd is 
(schending van de artikelen 870, 871, 
876 en 1042 van het Gerechtelijk Wet
hoek, 97 van de Grondwet en van voor
meld algemeen rechtsbeginsel); 

2o eiser in conclusie staande hield dat 
de schuldvordering van de samenwer
kende vennootschap Veiling Roeselare op 
de datum van het faillissement slechts 
85.569 frank beliep en hij op dat pcu1.t 
niet tegengesproken werd door de ver
weerders, zodat het arrest ten onrechte 
en zonder geldig bewijs desaangaande 
een sclmld van 183.300 frank in aan
merking neemt, en de rechten van de 
verdediging schendt ; het te dien opzich~e 
evenmin voldoende naar recht gemot1- · 
veerd is (schending van de artikelen 870, 
871, 876 en 1042 van het Gerechtelijk 
Wetboek, 97 van de Grondwet en van 
voormeld algemeen rechtsbeginsel) : 

Wat het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat het arrest de beta
lingen op de hypothecaire schuldvor
deringen geenszins als een loutere hypo
thesis beschouwt maar clat het deze beta
lingen aanneemtoordelende dat ze zonder 
belang zijn ten einde nit te maken of eiser 
al dan niet zijn betalingen heeft gestaakt ; 

Dat het onderdeel, hetwelk berust op 
een verkeerde interpretatie van het 
arrest, feitelijke grondslag mist ; 

W at het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat eiser in conclusie 
stelde dat hij de schuldvordering van de 
samenwerkende vennootschap Veiling 
Roeselare heeft afgekort, bij zoverre dat 
op de datum van de faillietverklaring 
nog slechts een saldo («in hoofdsom ll} 
van 85.569 frank op een « hoofdsom "van 
253.670 frank diencle betaald te worden; 

Dat het arrest, zonder de bewijsregels 
noch de rechten van de verdecliging te 
miskennen, in verband met voormelde 
schuldvorclering heeft kunnen vaststellen 
dat er sedert het vonnis van 15 septem
ber 1966 afkortingen betaalcl werden, 
doch dat de intresten seclertdien blijven 
voortlopen en dat op 25 februari 1972, 
datum der faillietverklaring, de « schulcl )) 

nog 183.300 frank beclraagt; dat het 
aldus meteen zijn beslissing regelmatig 
motiveert; 

Dat het onderdeel niet kan worden 
aangenomen ; 

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

8 november 1974. - 1e kamer. -
Voorzitter, de H. de Vreese, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, 
de H. Gerniers. - Gelijkluidende con
chtsie, de H. Dumon, eerste advocaat
generaal. - Pleiters, de HH. Houtekier, 
Philips en van Heeke. 

2e KAJ\~ER. - 12 november 1974. 

10 BEWIJS. - STRAFZAKEN. - BE
KLAAGDE DIE EEN FElT AANVOERT DAT 
RET BESTAAN VAN RET MISDRIJF UIT· 
SLUIT. VEROORDELEND ARREST 
RIEROP GEGROND DAT DE BEKLAAGDE 
RET AANGEVOERDE FElT NIET BEWIJST. 
- SCHENDING VAN DE WETTELIJKE 
REGELS INZAKE DE BEWIJSVOERING. 

2° CASSATIE. - OMVANG. - STRAF
ZAKEN. - BURGERLIJKE RECRTSVOR
DERING.- VOORZIENING VAN DE BE· 
KLAAGDE.·- 0ASSATIE VAN DE VER

OORDELING VAN DE BEKLAAGDE. -
VERZEKERAAR VAN DE BURGERRECRTE
LIJKE AANSPRAKELIJKREID VAN DE 
BEKLAAGDE, VRIJWILLIG TUSSENGE
KOMEN PARTIJ, VEROORDEELD OM DE 
BEKLAAGDE TE VRIJWAREN VOOR DE 
VEROORDELINGEN TEN GUNSTE VAN 
DE BURGERLIJKE PARTIJ.- VERZEKE
RAAR DIE ZICR NIET OF ZICR ONREGEL
MATIG IN OASSATIE REEFT VOORZIEN.
GEVOLG VAN DE OASSATIE T.A.V. DEZE 
VERZEKERAAR. 

1 a W anneet• de beklaagde een jeit aanvoert 
dat het bestaan van het misdTijj uitsluit, 
wo1·den de wettelijke 1·egels inzake de 
bewijsvoering miskend doo1· het m·1·est 
dat de beklaagde VM'001'deelt op g1•ond 
alleen dat hij het aangevoerde jeit niet 
bewijst (1}. (Artt. 154 en 189 Sv.; 
algemeen beginsel van de bewijsvoering 
in strafzaken.) 

2° W anneer een beslissing tot vero01·deling 
van de beklaagde op de btwgedijke 
rechtsvo1·de1·ing vernietigd wordt op diens 

(1) Cass., 1 oktober 1974, Bttp1·a, biz. 147. 
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voorziening en de VM'zekeTaa1' van zijn 
bu1·ge1'rechtelijke aanspmkelijkheid in
zake motor1·ijtitigen, die voor de feiten-
1'echte1' V1'ijwillig is tussengekomen, zich 
niet of zich om·egelmatig in cassatie heeft 
vooTzien, ve1'liest de beslissing tot ve1'
om·deling van de VM'Zeke1·am· in V?·ij
wa1·ing van de beklaagde voo1· de jegens 
de bu1·ge1'lijke pm·tij uitgesp1·oken ve1'
oo1·delingen haa1· bestaans1·eden (1). 

(VAN DRIESSCHE 
EN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 

cc CONDOR-UNITAS », 
T. DEVOLDER.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 5 juni 1973 door het Hof van 
beroep te Gent gewezen; 

I. N opens de voorziening van eiser : 

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

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 154 en 189 van 
het Wetboek van strafvordering en uit 
de miskenning van het algemeen principe 
van de bewijsvoering in strafzaken : 

Overwegende dat eiser, die vervolgd 
werd om aan verweerder onopzettelijk 
lichamelijke letsels te hebben toegebracht, 
in conclusie voorgehouden had dat ver
weerder die voor hem reed en een caravan 
voorttrok, de schuld aan het verkeers
ongeval droeg, dat deze irmners een ma
neuver had uitgevoerd door zich; traag
rijdende en zonder richtingsaamvijzer te 
gebruiken, op het middenvak te begeven 
om vervolgens eiser, die gewoon verder 
doorreed, te verrassen door terug naar 
rechts af te slaan om een rechts van de 
weg gelegen erf op te rijden ; 

Overwegende dat eiser tot staving van 
zijn stelling foto's had voorgelegd waar
uit, luidens zijn conclusie, bleek dat « het 
contact (tussen de voertuigen) op de 
rechterrijstrook plaats greep en, aan
gezien de wagen (van verweerder) en niet 
de caravan in de flank werd geramd, 
die wagen van de middenstrook naar 
rechts zwenkte >>; 

Overwegende dat het arrest dit ver
weer verwerpt om de reden dat « het niet 
bewezen is dat de bmgerlijke partij 
De Voider (verweerder) het rechter baan-

(1) Cass., 17 september 1974, sup1•a, blz. 74. 

vak verlaten heeft vooraleer naar rechts 
af te slaan », en eiser dienvolgens op de 
strafvordering veroordeelt ; 

Overwegende dat het arrest aldus op 
onwettige wijze beslist dat eiser, die een 
feit had ingeroepen dat van aard kon 
zijn om het bestaan van het hem ten 
laste gelegd misdrijf uit te sluiten, het 
bewijs van dit feit leveren moest ; 

Dat het middel gegrond is; 

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

Overwegende dat de vernietiging van 
de beslissing op de strafvordering, de 
vernietiging met zich brengt van de 
beslissing op de civielrechtelijke vorde
ring, welke beslissing het gevolg is van 
de eerste; 

II. N opens de voorziening van eiseres : 

Overwegende dat de voorziening van 
eiseres enkel gericht is tegen de beslissing 
op de civielrechtelijke vordering van 
verweerder, welke beslissing haar door 
het arrest gemeen en tegenstelbaar wordt 
verklaard ; 

Overwegende dat uit de stukken waar
op het Hof vermag acht te slaan niet 
blijkt dat eiseres, vrijwillig tussenge
komen partij, haar voorziening heeft 
doen betekenen aan verweerder tegen 
wie ze gericht is ; 

Dat de voorziening mitsdien niet ont
vankelijk is ; 

Overwegende echter dat ingevolge 
de hierna op de voorziening van eiser 
uitgesproken vernietiging de door eiseres 
onregelmatig bestreden beslissing geen 
voorwerp meer heeft ; 

Om die redenen, en zonder acht te 
slaan op het ander middel door eiser 
ingeroepen, welk middel geen aanleiding 
kan geven tot cassatie zonder verwijzing, 
verwerpt de voorziening van eiseres ; 
vernietigt het bestreden arrest in zoverre 
het eiser op de strafvordering en de civiel
rechtelijke vordering veroordeelt, uit 
welke vernietiging volgt dat de beslissing 
waarbij de veroorcleling van eiser op de 
civielrechtelijke vordering aan eiseres 
gemeen en tegenstelbaar wordt ver
ldaard geen voorwerp meer heeft ; 
beveelt dat n·:wld:ing van het thans ge
wezen arrest zal worden gemaakt op de 
kant van de gedeeltelijk vernietigde be
slissing ; veroordeelt eiseres in een derde 
van de kosten en verweerder in de overige 
kosten; verwijst de aldus beperkte zaak 
naar het Hof van beroep te Brussel. 
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12 november 1974. - 2e kamer. -
Voo?·zitte?', Ridder Rutsaert, voorzitter. 
- Verslaggeve1·, de H. Chatel. - Gelijk
l~tidende concl~tsie, de H. Colarcl, advo
caat-generaal. - Pleiter, de H. A. De 
Roeclc (van de balie te Gent). 

2e KAMER.- 12 november 1974. 

1° CASSATIE. - BEVOEGDHEID. -

STRAFZAKEN.- VERSCHRIJVING IN DE 

BESTREDEN BESLISSING. - BEVOEGD

HEID VAN HET HOF OlVI ZE TE VERBE

TEREN. 

2o CASSATIEMIDDELEN. - STRAF

ZAKEN. - STRAFVORDERINC+. - EEN 

ENKELE STRAF UITGESPROKEN vVEC+ENS 

VERSOHEIDENE lVIISDRIJVEN.- MIDDEL 

DAT ENKEL BETREKKINC+ HEEFT OP EEN 

VAN DEZE MISDRIJVEN.- STRAF WET

TELIJK GERECHTVAARDIGD DOOR EEN 

ANDER MISDRIJF. - NrET ONTVANKE

LIJK MIDDEL. 

1° H et H of is, bij de beoonleling van een 
cassatiemicldel, bevoegd om een ver
sch?·ijving in de bestreclen beslissing te 
ve1· betm·en die d~bidelij k blij Jet ~tit de 
context e1·van ( 1). 

2° vVannee?' wegens vm·scheidene miscl?·~j
ven een enkele straj is ~•itgespmken, is 
niet ontvankelijk wegens het ontb?'eken 
van belang, cle eis tot ve1·nietiging van 
de beslissing op de strajvm·cle?'ing, 
ge grand op een midclel clat enkel betrek
king heeft op een van deze miscl1·ijven, 
als cle nitgespmken stmf wettel~jk ge
?'echtvaanligd blijjt clam· een ande1· mis
drijj (2). (Artt. 411 en 414 Sv.) 

(DE J\iAEC+D EN VANRUSSELT, 

T. lVIR. VAN DE vVERF, 

CURATOR OVER DE OPENGEV ALLEN 

NALATENSCHAP VAN WIJLEN 

E. OOUTENAY.) 

Met de notities overeenstemn:wnd 
arrest. 

12 november 1974. - 2e kamer. -
Tl oo·rzitter, Ridder Rutsaert, voorzitter. 
- Ve?·slaggeve?', do H. Chatel.- Gel~jk
l~ticlende concl~tsie, de H. Colarcl, aclvo
caat-generaal. - Pleitm·, de H. Fally. 

2e KAMER.- 12 november 1974. 

1° VERZET. - STRAFZAKEN. - VER

STEKVONNIS WAARTEGEN HET OPEN

BAAR lVIINISTERIE C+EEN HOGER BEROEP 

HEEFT INGESTELD. - BESLISSINC+ OP 

HET HOGER BEROEP VAN HET OPENBAAR 

lVIINISTERIE TEGEN HET VONNIS OP 

VERZET. - VERZWARING VAN DE BIJ 

VERSTEK illTGESPROKEN STRAF. 

ONWETTELIJKHEID, 

2° VOORZIENING IN CASSATIE. 

PERSONEN BEVOEGD OM ZICH IN OAS

SATIE TE VOORZIEN.- STRAFZAKEN.

VOORZIENING VAN HET OPENBAAR MI

NISTERIE TEC+EN EEN BESLISSING OP DE 

BURC+ERLIJKE REOHTSVORDERINC+. 

NIET-ONTVANKELIJKHEID. 

1° vV annee1· het openbaa1· ministerie tegen 
een verstekvonnis geen hager bemep heeft 
ingesteld, Jean de rechter in hager be?·oeJJ, 
op het hoge?' beroep van het openbam· 
ministe1·ie tegen het op het verzet van de 
beklaagcle gewezen vonnis, cle dom· het 
ve1·stekvonnis zdtgesproken straj niet 
ve1·zwaren (3). (Artt. 172, 187, 188, 
202 en 203 Sv.) 

2° Het openbaa1' ministerie is in de regel 
niet bevoegcl om zich in cassatie te voa?'
zien tegen een beslissing op cle bzt1·ge1'
lijke 1'echtsvonle1·ing (4). (Artt. 177 en 
216 Sv.) 

(PROCUREUR DES KONINGS 

TE TURNHOUT, 

IN ZAKE ROPERS EN ADRIAENSEN.) 

ARREST. 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
vonnis, op 26 maart 1974 in hoger 
beroep gewezen door de Correctionele 
Rechtbank te Tm·nhout ; 

I. In zoverre de voorziening gericht is 
tegen de beslissing op de strafvordering 
die tegen eerste verweerder, beldaagde, 
is ingesteld : 

Over het miclclel ambtshalve afgeleicl 

(1) Cass., 20 mei 1974 (A1·r. cctss., 1974, 
biz. 1047). 

(2) Cass., 1 oktober 197,1, sttpm, biz. 145. 
(3) Cass., 12 juni 1072 (A?'I', cctss., 1972, 

biz. 052). 
(4) Cass., 25 maart 1074 (A1·r. cass., 1074, 

biz. 815). 
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uit de schending van de artikelen 172, 
187, 188, 202 en 203 van het Wetboek 
van strafvordering : 

Overwegende dat bij verstekvol;lnis van 
29 november 1973 eerste verweerder 
veroordeeld werd tot 15 frank geldboete, 
tot opdeciemen, tot drie clagen vervan
gencle gevange;nisstraf, het alles met uit
stel van uitvoering gedurencle een ter
rnijn van een jaar, en tot de helft van 
de kosten; 

Overwege;nde dat het openbaar minis
terie tegen die beslissing geen hager 
beroep heeft ingesteld; dat op zijn ont
vankelijk verldaard verzet eerste ver
weerder door de politierechter ·werd vrij
gesproken door vonnis van 28 januari 
1974; 

Dat op het hager beroep dat tegen clit 
vmmis door eiser werd ingesteld, het 
bestreden vo1n1.is eerste verweerder ver
oordeelt tot 20 frank geldboete, tot op
deciemen, tot twee dagen vervangende 
gevangenisstraf en tot de kosten van de 
strafvordering van beide aanleggen ; 

Overwegencle dat, bij ontstentenis van 
hager beroep van het openbaar ministerie 
tegen het verstekvonnis van 29 novem
ber 1973, dit laatste ten opzichte van die 
partij een eindvonuis is en dat op het 
hager beroep tegen het vonnis dat werd 
gewezen op het verzet van eerste ver
weercler, de correctionele rechtbank tegen 
deze laatste geen zwaardere veroordeling 
mocht uitspreken dan die welke door 
het verstekvonuis werd uitgesproken ; 

Dat hieruit volgt dat het bestreden 
vom1.is de in· het middel vermelde wets
bepalingen heeft geschonden ; 

II. In zoverre de voorziening gericht is 
tegen de beslissing op de civielrechtelijke 
vordering die door tweede verweercler 
tegen eerste verweerder is ingesteld : 

Overwegencle dat het openbaar mi;nis
terie geen hoedanigheid heeft om tegen 
die beslissing cassatieberoep in te stellen ; 

Om die redenen, en zoncler dat er aan
leiding toe is het tot staving van de 
voorziening aangevoerde micldel te on
derzoeken waarvan de aanneming geen 
meer uitgebreicle cassatie zou kunnen 
meebrengen, vernietigt het bestreden 
vonnis voor zover het uitspraak doet op 
de tegen eerste venveerder ingestelde 
strafvordering en hem in de kosten ervan 
veroordeelt ; verwerpt de voorziening 
voor bet overige; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt op 
de kant van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing; laat de kosten ten laste van 

de Staat ; verwijst de aldus beperkte zaak 
naar de Correctionele Rechtbank te 
Antwerpen, zitting houdend in hager 
beroep. 

12 november 1974. - 2e kamer. -
Vom·zitte1', Ridder Rutsaert, voorzitter. 
- Ve1·slaggeve1·, de H. Versee.- Gelijk
luidende conclusie, de H. Colard, advo
caat-generaal. 

2° KAMER.- 12 november 1974. 

AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST).- RAMING VAN 
DE SCHADE « EX JEQUO ET BONO "· -
W'ETTELIJKHEID. - VooRWAARDEN. 

De doo1· etn mu·echtmatige daad vero01'
zaakte schade wordt wettelijk ex mquo 
et bono geraamd doo1· de 1'echte1·, die de 
1·eden opgeeft waaTom de dooT een partij 
voorgestelcle be1·ekeningswijze niet kan 
wo1'clen aangenomen en clie de onmoge
lij kheicl vaststelt om het juiste bed rag 
van de schacle te bepalen bij gebTek aan 
vaststaancle gegevens voo1' cle beoonleling 
eTvan (1). (Art. 97 Grondwet; art. 1382 
B.W.) 

(PAESEN, T. THIELS.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 27 november 1973 door het 
Hof van beroep te Luik gewezen ; 

Overwegende dat het arrest aileen 
uitspraak doet over burgerlijke belangen ; 

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

cloonlat het arrest het door de eerste 
rechter toegekend bedrag bevestigt, de 
nauwkeurige argumentatie van beklaagde 
van de hand wijzend met volgende moti
vering : " Dat het onmogelijk is deze 
schade mathematisch juist te berekenen 
zoals beklaagde het meent en het bedrag, 
aangehouden door de eerste rechter, 
rekening houdende met de hoge leeftijd 
van de burgerlijke partij en met de kwa
len die deze hoge ouderdom met zich 
meebrengt, billijk is en voor bekrachti
ging vatbaar "• 

(1) Cass., 15 maart 1971 (A1·r. cass., 1971, 
blz. 675) ; raadpl. cass., 7 oktober 1974, 
supm, b1z. 172. 
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te1'wijl dergelijke motivering niet kan 
aangezien worden als een voldoende 
antwoord op de thesis van beklaagde 
uiteengezet in diens conclusies ; om aan 
te tonen dat het bedrag toegekend ex 
aeq1w et bono door de eerste reehter te 
hoog was, rekening houdende met de 
leeftijd (73 jaar) en met de preeaire 
gezondheidstoestand van de getroffene, 
had beklaagde in zijn conelusie een bere
kening gemaakt; het was een omge
keerde kapitalisatieberekening, om ver
trekkend van het gekend kapitaal het 
basisinkomen te vinden; het resultaat 
toonde aan dat het ex aequo et bono door 
de eerste reehter toegekend bedrag over
eenstemde met 30 pet. van 288 frank per 
kalenderdag ; niJ. aftrek van 125 frank 
per dag morele schade bleef er nog 
163 frank over ; hieruit vloeide dus voort 
dat de eerste reehter implieiet aanna1n 
dat de eeon01nisehe waarde van een 
vrouw van 73 jaar tot 83 jaar nog 
163 frank per dag bedraagt; door deze 
controleberekening won beklaagde aan
tonen dat het ex aequo et bono door de 
eerste reehter toegekend bedrag te hoog 
was, aangezien het steunde op een econo
misehe waarde van 163 frank per dag 
als gemidde1de tussen de ouderdom van 
73 jaar en deze van 83 jaar, 

en tenvijl het hofvan beroep toeh min
stens had moeten verklaren waarom deze 
controlemethode niet juist zou zijn, waar 
de eventuele font in de berekening zou zit
ten, als bijvoorbeeld vergissing in bepalen 
van gemiddelde overlevingsduur, on
juiste kapitalisatieeoeffieient, en of het 
bedrag van 163 frank per kalenderdag 
inderdaad de economisehe waarde van 
een vrouw tussen 73 en 83 jaar is : 

Overwegende dat het beroepen von:nis 
aan verweerster wegens de blijvende 
arbeidsongeschiktheid van 30 pet., voort
vloeiende uit het verlies van een oog, een 
sehadevergoeding had toegekend die, 
« elke andere meer preeiese berekening 
niet meer reeel '' zijnde, ex aeq1w et bono 
werd begroot op een bedrag van 250.000 
frank, de morele en materiele sehade 
sa1nen genomen ; 

Overwegende dat eiser in zijn eon
elusie in hoger beroep de in het middel 
bedoelde « 01ngekeerde kapitalisatiebere
kening '' maakte, die, na verondersteld te 
hebben dat een bekomen bedrag van 
288 frank per dag samengesteld zou zijn 
uit 125 frank -voor 1norele sehade en 
163 frank voor materiele sehade, wilde 
aantonen dat de eerste reehter de eeono
mische waarde van het slachtoffer had 

geraamd op 163 frank per dag; dat eiser 
verder voorhield « dat dit klaarblijkelijk 
fel overdreven is vooral rekening hou
dende met de preeaire gezonclheidstoe
stand van de betrokken dame v66r het 
ongeval ; dat hier vooral gedacht wordt 
aan de deeompensatie van het reehter 
hart '' en dat hij ongetwijfeld nog veel te 
veel toekent wanneer hij de gemiddelde 
eeonomisehe waarde per dag tijdens de 
periode van 73 tot 83 jaar raamt op 
50 frank om aldus te komen tot een 
sehadevergoeding van afgerond 150.000 
frank; 

Overwegende dat hieruit blijkt dat 
deze eonclusie er op neerkwam een eigen 
raming van eiser in. de plaats te stellen 
van die door de eerste rechter gedaan; 

Overwegende dat, na te hebben vast
gesteld dat door beklaagde aileen de 
vergoeding wegens blijvende arbeids
ongesehiktheid van 250.000 frank, 
toegekend aan de burgerlijke partij 
Thiels, die ingevolge het ongeval het 
linkeroog verloor en een blijvende ar
beidsongesehiktheid opliep van 30 pet., 
'' als overdreven besehouwd wordt omdat 
het hier een persoon betreft die op het 
ogenblik van de eonsolidatie 73 jaar oud 
was en toen reeds in een sleehte gezond
heidstoestand verkeerde ''• het arrest 
eisers eonelusie van de hand wijst door 
de in het middel overgenomen eonsi
derans; 

Overwegende dat het door zijn beslis
sing met deze redenen te omkleden vol
doet aan het vormvereiste van artikel 97 
van de Grondwet ; 

Dat het middel niet kan worden aan
genon<en; 

01n die redenen, verwerpt de voor
ziening; veroordeelt eiser in de kosten. 

12 november 1974. - 2e kamer. -
Voo?·zittM' Ridder Rutsaert, voorzitter.
Ve1·slaggeve1', de H. Versee. - Gelijk
luidende conclusie, de H. Colard, advo
eaat-generaal. - Pleite1·, de H. P. Ver
tessen (van de balie te Leuven.). 

3e KAMER.- 13 november 1974. 

1° INKOMSTENBELASTINGEN. 
NIEUWE AANSLAG. - GECOORDINEER
DE BELASTINGWETTEN, ARTIKEL 74bis. 
- DRAAGWIJDTE VAN DEZE WETTE
LIJKE BEPALING. 
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2o INKOMSTENBELASTINGEN. 
NIEUWE AANSLAG GEVESTIGD OVER· 
EENKOMSTIG ARTIKEL 74bis, EERSTE 
LID, VAN DE GEOOORDINEERDE BELAS· 
TINGWETTEN. - REOLAMATIE. - BE
VOEGDHEID VAN DE DIREOTEUR DER 
BELASTINGEN EEN HOGERE AANSLAG 
DAN DE OORSPRONKELIJKE TE VEST!· 

GEN. 

1° Artikel 74bis van de gecoih·dineercle 
wetten betTejfende de inkornstenbelas
tingen st1·ekt e1·toe, in geval van nietig
veTklm·ing van een aanslag, aan de 
adrninistmtie cle rna gelij kheicl te ve1'· 
schaffen orn cle belastingplichtige 1'echts
gelclig aan te slaan wegens belastingen 
die hij wettelijk ve1·schtddigcl is, on
geacht cle ornstandigheclen, behalve ve1'· 
val en 1'echte1•lijk gewijscle (1). 

2° De cliTecteu1· cle1· belastingen, die clo01· 
de 1'eclarnatie van de belastingplichtige 
client kennis te nemen van een niettwe 
aanslag welke is gevestigd ovM·een
komstig aTtikel 74bis, eeTste lid, van cle 
gecooTclinee1·cle wettcn bet1·ejfencle de 
inkornstenbelast,ingen, voe1·t cle taak ttit 
waa1·toe de 1·eclamatie van cle belasting
plichtige aanleicling heeft gegeven en 
waaTcloo1' hij ve1plicht is alle omegel
matigheclen van cle aanslag zowel ten 
voo1·clele als ten nadele van cle belasting
plichtige te ve1·beteTen en cltts oak bevoegd 
is om die aanslag op een hoge1· bedmg 
vast te stellen clan dat van cle 001'S]J1'0n
kelijke aanslag (2). (Art. 61, § 3, 
gecoord. wetten inkomstenbelast.) 

(D'HAvE EN LITISOONSORTEN, 
T. BELGISCHE STAAT, 

MINISTER VAN FINANCIEN.) 

ARREST (veTtaling). 

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

Over het middel afgeleid nit de schell
ding van de artikelen 74bis (artikel 32 
van de wet van 20 augustus 1947) en, 
dientengevolge, 74 van de wetten betref
fende de inkomstenbelastingen, gecoor
dineerd bij het besluit van de Regent 
van 15 januari 1948, 

dooTdat het arrest, hoewel het erkent 

(1) Cass., 3 maart 1970 (A1·r. cass., 1970, 
biz. 613) en 11 april1973 (ibid., 1973, biz. 801); 
artikei 74bis van de gecoiirdineerde wetten 

dat een aanslag die, buiten de normale 
aanslagtermijnen, overeenkomstig arti
kel 74bis van de gecoordineerde wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen ge
vestigd is ter vervanging van een aanslag 
die wegens onwettelijld1eid, met uitzon
dering van de verjaring, nietig verklaard 
werd, niet kan worden gevestigd op 
hog ere grondslagen dan die welke in aan. 
mer king waren genomen voor de vestiging 
van de nietigverklaarde aanslag, zegt dat 
de directeur bij wie een reclamatie tegen 
de nieuwe aanslag aanhangig is, wat hem 
betreft, niet verplicht is de nieuwe aan
slag te beperken tot dezelfde elementen 
als die welke tot grondslag hadden ge
diend voor de nietigverklaarde aanslag, 
op grand, enerzijds, dat de directeur die 
kennis neemt van een reclamatie de 
ruimste bevoegdheden heeft en met name 
niet gehouden is door de termijnen van 
artikel 7 4 van de gecoordineerde wet ten 
en, anderzijds, dat de belastingplichtige, 
die vrij is om al dan niet een reclamatie 
in te dienen, door het feit zelf van zijn 
reclamatie het risico aanvaardt dat de 
directeur de aanslagen verhoogt zonder 
nog rekening te moeten houden met de 
waarborgen die voor de belastingplich
tige en zijn schuldeisers uit artikel 7 4bis 
van de gecoordineerde wetten voort
vloeien, 

terwijl de directeur die kennis neemt 
van een reclamatie opnieuw geplaatst 
wordt in de toestand waarin hij zich 
bevond op het moment dat hij op voor
stel van de controleur de aanslag ten 
kohiere heeft gebracht en daar hij aileen 
tot taak heeft de eventuele onwettelijk
heden bij de inkohiering te verbeteren 
zowel ten nadele als ten voordele van de 
Schatkist, hij niet meer of minder be
voegdheden heeft dan die welke hij op 
het moment van de inkohiering bezat ; 
een onwettelijke aanslag op het ogenblik 
van de inkohiering niet wettelijk kan 
worden door de reclamatie en het zoge
naamd door de belastingplichtige aan
vaarde risico en artikel 74bis van de 
gecoordineerde wetten voor de directeur 
geldt zowel op het moment dat hij uit
spraak doet over een reclamatie als 
wanneer hij op voorstel van de controleur 
de belasting ten kohiere brengt : 

Overwegende dat blijkens de stukken 

betreffende de inkomstenbeiastingen is arti· 
kei 260 van het Wetboek van de inkomsten· 
beiastingen geworden. 

(2) Raadpl. cass., 25 maart 1969 (A1'1'. 
cass., 1969, biz. 70 0 ). 
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waarop het Hof vermag acht te slaan 
de oorspronkelijke aanslagen door de 
directeur der belastingen nietig verklaard 
werclen wegens schencling van de bepa
lingen van artikel 55 van de gecoordi
neerde wetten betreffende de inkon!sten
belastingen ; 

Overwegende dat de eisers het arrest 
verwijten, na de directeur, een hoger 
bedrag clan de oorspronkelijke aanslagen 
te hebben aangenomen voor de aanslagen 
die overeenkomstig artikel 74bis, lid 1, 
van de gecoorclineercle wetten betreffencle 
de inkomstenbelastingen worden ge
vestigcl tor vervanging van die oorspron
kelijke aanslagen op grond van eon ge
deelte van dezelfcle belastingelementen ; 

Overwegende dat voormeld arti
kel 74bis, lid 1, ertoe strekt, in geval 
van nietigverldaring van eon aanslag, 
aan de administratie de mogelijkheid to 
verschaffen om de belasti:ngplichtige 
rechtsgeldig mm te slaan wegens belas
tingen die hij wettelijk verschuldigd is, 
ongeacht de omstandigheden, behalve 
verval en rechterlijk gowijsde ; 

Overwegende dat de directeur cler 
belastingen, die kennis neemt van een 
reclamatie tegen een overeenkomstig deze 
wettelijke bepaling gevestigde aanslag, 
niet gehonden is door het bedrag vermelcl 
in het oorspronkelijk kohier dat hij 
uitvoerbaar verldaard heeft zoncler daar
om hot hestaan van de belastingschulcl 

· definitief to regelcn ; 
Dat de directeur, die client kennis te 

nmnen van een nieuwe aanslag ·welke 
verschilt van de nietigverldaarcle aanslag 
waarcloor doze worclt vervangen, de taak 
uitvoert waartoe de reclamatie van de 
belastingplichtige e,anleicling heeft ge
geven en waardoor hij alle onregelmatig
heden van de aanslag kan verbeteren 
zowel ten voordele als ten nadele van 
deze belastingplichtige ; 

Dat het aannemen van het tegencleel 
het door de "1-votgever nagestreefde doel 
zou verijdelen, aangezien alsdan de 
administratie, huiten de wettelijke aan
slagtermijnen, de vergissingen van de 
controleur niet zou kmmen verbeteren 
door een nieuwe aanslag. 

(1) Ret openbaar ministerie hacl in zijn 
conclusle gezegcl clat artikel 74bis, licl 1, van 
cle gecoorclineercle wetten betreffencle cle in
komstenbelastingen vereist clat cle nieuwe aan
slag op groncl van c1ezelfc1e belastingelementen 
of op een gecleelte ervan worclt gevestigcl als 
clie van cle nietig verklaarcle aanslag ( cass., 
6 oktober 1970, A1T. cass., 1971, blz. 121), 

Dat het middel naar recht faalt ; 

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

13 november 1974. - 38 kamer. -
Voorzittm·, de H. Naulaerts, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Verslaggeve1•, 
de H. I:_i_got. - Anclershtidencle conclttsie 
(1), de tl. Charles, advocaat-generaal.
Pleiters, do HH. de Longueville (van de 
balie te Brussel) en Fally. 

38 KAJYIER. -13 november 1974. 

1° DIENSTPLICHT. - WIJZIGING VAN 
RET VOOR"\VERP OF VAN DE OORZAAK 
VAN EEN AANVRAAG. - VOORW AARDE : 
ONTVANKELIJKHEID VAN DE OORSPRON
KELIJKE AANVRAAG. 

2° CASSATIEl\HDDELEN. - DIENST
PLIOHT. - :Thi(IDDEL DAT ENKEL BE
TREKKING HEEFT OP DE BETEKENING 
VAN DE BESTREDEN BESLISSING. 
N IET-ONTV ANKELIJKHEID. 

l 0 De mogelijkheicl voo1· de dienstplichtige 
om voor de militiege1·echten in elke 
stcmcl van cle zaak het voo?·weTJJ van zijn 
aanVJ·aag te wijzigen en een 1·eclen dam· 
een ande1·e te veTvangen, bestaat slechts 
indien de ooTspronkelijke aanvmag 
ontvankelijk is (2). (Art. 20, § 4, 
gecoorclineerclo dienstplichtwetten van 
30 april 1962.) 

2° Niet ontvankelijk, tot staving van een 
vom·z·iening tegen een beslissing van cle 
H o ge JJI[ ilitiemacl, is het micldel clat enkel 
bet1·ekking hee;ft op de betelcening van 
de best1·eden beslissing (3). (Art. 37, 
§ 4, en 50 gecoordineercle dienstplicht
wetten van 30 april 1962.) 

zoclat krachtens genoemcl artikel geen nieuwe 
aanslag mocht worclen gevestigcl op een hager 
beclrag clan clat van cle nietig verklaarcle aan
slag. 

(2) Oass., 29 janua.ri 1968 (A1'1'. caBs., 1968, 
blz. 711). 

(3) Oass., 19 april 1972 (A1·r. cass., 1972, 
blz. 783); raaclpl. cass., 4 januari 1974 (A1·r~ 
cass., 1974, blz. 495). 
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(THYS.) 

ARREST (Ve1'taling). 

HET HOF ; ~ Gelet op de bestreden 
beslissing, op 17 mei 197 4 door de Hoge 
Militieraad ge>vezen ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 20, § 4, 37, 
§ 4, van de op 30 april 1962 gecoiirdineer
de dienstplichtwetten en 7 van de Grand
wet, 

dooTdat de bestreden beslissing vast
stelt dat eiser de vrijlating vraagt als 
bedoeld in artikel 12, § 1, 7°, van de 
gecoiirdineerde wetten en overweegt 
"dat de aanvraag na het verstrijken van 
de reglementaire termijn word ingediend 
en dat er geen uitzonderlijke reden voor
handen is mn verzoeker van het verval 
te ontheffen », 

te?'ivijl eiser, die de aanvraag om vrij
lating binnen de bij de wet gestelde ter
mijn had ingediend, nadien om uitstel 
had verzocht, 

terwijl de Hoge Militieraad, door geen 
rekening te houden met de aanvraag mn 
cutstel in de akte van boroep, artikel 20, 
§ 4, van de gecoiirdineerde wetten heeft 
geschonden krachtens hetwelk de dienst
plichtige voor de militierechtscolleges in 
elke ste,;nd van de zaak het voorwerp van 
zijn aanvraag kan wijzigen : 

Overwegende dat de mogelijkheid voor 
de dienstplichtige om, op grond van arti
kel 20, § 4, van de in het middel vermelde 
gecoiirdineerde wetten, in elke stand van 
de zaak het voorwerp van zijn aanvraag 
te wijzigen en een reden door een an.dere 
te vervangen, noodzalmlijk onderstelt 
dat de oorspronkelijke aldus voor wijzi
ging vatbare aanvraag ontvankelijk is ; 

Overwegende dat de Hoge Militieraad 
vaststelt dat eiser, een dionstplichtige 
van de lichting 1973, zijn aanvraag om 
vrijlating eerst op 10 september 1973 
heeft ingediend ; dat deze aanvraag dus 
tardief was ; 

Overwegende dat nude oorspronkelijl'e 
aanvraag niet ontvankelijk was de nieuwe 
aanvraag het ook niet was ; 

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

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van artikel 3 7, § 4, van de op 
30 april 1962 gecoiirdineerde dienstplicht
wetten, 

doo?"dat de beslissing op 17 mei 1974 

werd gewezen, dat de envelop waarin 
deze beslissing moest zitten eerst op zijn 
vroegst op 7 juni 197 4 aan eiser werd 
overhandigd en dat deze envelop leeg 
was, 

te1·wijl artikel 37, § 4, van de gecoiirdi
neerde wetten bepaalt dat de beslissingen 
van de Hoge Militieraad in openbare 
vergadering worden uitgesproken en 
binnen acht dagen ter kennis van de 
betrokkene gebracht : 

Overwegende dat de door het middel 
aangevoerde onregelmatigheden na de 
uitspraak van de bestreden beslissing 
zouden begaan zijn ; dat ze dus vreemd 
zijn aan deze beslissing ; 

Dat het middel niet ontvankelijk is ; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning. 

13 november 1974. ~ 38 kamer. ~ 
Voo1·zittm· en Verslaggeve1·, de H. Nau
laerts, raadsheer waarne1nend voorzitter. 
~ Gelijlchticlencle conclusie, de H. Charles, 
advocaat-generaal. ~ Pleite1', de H. Gos
sieau (van de balie te Brussel). 

18 KAMER.~ 14 november 1974. 

l 0 ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING 
VAN 'liAFEL EN BED. ~ ECHT
SCHEIDING. ~ 0VEREENKOMST TUSSEN 
DE ECHTGENOTEN J\'I:ET HET OOG OP EEN 
ECHTSOHEIDING OP GROND VAN BEPAAL
DE FElTEN.~ 0VEREENKOl\iST BETREF
FENDE DE UITKERING WAARVAN SPRAKE 
IN ARTIKEL 301 VAN HET BURGERLI.JK 
VVETBOEK. 0VEREENKOMST ALS 
DUSDANIG NIET DOELTREFFEND. 
ENKEL BINDEND INDIEN ZI.J DOOR DE 
RECHTER WORDT GOEDGEKEURD. 

2° ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING 
VAN TAFEL EN BED.~ ECHTSCHEI
DING. - VONNIS OF ARREST WAARBI.J 
DE ECHTSCHEIDING OP GROND VAN 
BEPAALDE FEITEN WORDT TOEGESTAAN. 
~ 0VERSCHRI.JVING OP DE BURGER
LIJKE STAND. ~ LATERE OVEREEN
KOJ\1ST TUSSEN UIT DE EOHT GESCHEI
DEN ECHTGENOTEN OVER DE UITKERING 
WELKE DOOR DE EEN AAN DE ANDERE 
IS VERSOHULDI(fD. ~ GELDIGHEID. 

I 0 Een ove?"eenkomst tussen de echtgenoten 
met het oog op een echtscheiding op gmnd 
van bepaalde jeiten die bet?·ekking heeft 
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op de uitkering waa1·van spmke in a1·ti
kel 301 van het Burge1•lijk Wetboek is 
enkel bindend indien zij door de 1·echter 
wordt goedgekeurd (1). 

2° Na oversch?-ijving op de bu1'ge1·lijke 
stand van het vonnis of a1·1·est waa1·bij de 
echtscheiding op grand van bepaalde 
jeiten wo1·dt toegestaan, kunnen de uit 
de echt gescheiden echtgenoten een gel
dige ove1·eenkomst slttiten tot vaststelling 
van het bed1·ag van de ttitkering welke 
tegelijk het kamkter heeft van levens
onde?·houd en van een vergoeding en 
do01· de een aan de ancle1·e zal worden 
betaald (2). 

(SCHENK, T. GRANDJEAN.) 

ARREST (ve1·taling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 8 oktober 1973 in hoger 
beroep gewezen door de Rechtbank van 
eerste aanleg te Luik; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 301, ll08, 1128, 
1133 en 1134 van het Burgerlijk Wet
boek, 

doordat bet vonnis, hoewel het, met 
bevestiging van de gronden van de 
eerste rechter, vaststelt "dat eiseres 
terecht mag klagen over de onevenredig
heid tussen het bedrag van de maande
lijkse uitkering van 800 frank en de lmi
dige behoeften van haar onderhoud >>, 
afwijzend beschikt op de vordering tot 
gerechtelijke vaststelling van de krach
tens artikel 301 verschuldigde uitkering, 
op grond dat "niets er zich tegen verzet 
dat tussen de partijen overeenkomsten 
gesloten worden over de uitkering tot 
onderhoud na echtscheiding en dat die 
overeenkomsten vallen onder artikel1134 
van het Burgerlijk W etboek >>, 

te1·wijl, ee1•ste onde1·cleel, de in artikel 301 
van het Burgerlijk W etboek bedoelde 
uitkering deelt in het karakter van open
bare orde van de instelling van de echt
scheiding waarmee ze is verbonden en als 
zodanig ressorteert onder de taak van de 
rechter die beoordeelt of er al dan niet 
grond bestaat om ze aan de onschuldige 

(1) en (2) Raadpl. cass., 22 juni 1967 
(.Arr. cass., 1967, biz. 1285 en noot 2), alsmede 
de studie van professor VIEUJEAN onder dit 
arrest verschenen in Revtw m•itique de ju?·is
prudence belge, 1969, biz. 131 en vlg. 

echtgenoot toe te kennen en die zich 
naar gebiedende regels moet gedragen ; 

tweede oncler·deel, de in artikel 301 van 
het Burgerlijk W etboek bedoelde uit
kering tegelijk het karakter heeft van 
een levensonderhoud en van een vergoe
ding, aangezien ze er tegelijkertijd toe 
strekt, enerzijds, het nadeel te ver
goeden dat de onschuldige echtgenoot 
lijdt door de beeindiging van het samen
leven en, anderzijds, hem door perio
dieke betalingen bestaansmiddelen te 
verschaffen, hetgeen ten gevolge heeft 
dat, om aan de onschuldige echtgenoot 
bestaansmiddelen te verschaffen, de par
tijen niet mogen beschouwd worden on
herroepelijk verbonden te · zijn door een 
overeenkomst die meer dan twintig jaar 
geleden gesloten werd, wanneer door de 
vermindering van de koopkracht van 
de m1.u1.t het alsdan overeengekomen 
bedrag de betekenis en doeltreffendheid 
niet meer heeft die het op dat ogenblik 
bezat : 

Over het middel in zijn geheel : 

Overwegende dat elke overeenkomst 
tussen echtgenoten gesloten met het oog 
op een echtscheiding op grond van be
paalde feiten en waarbij het bedrag van 
de in artikel 301 van het Burgerlijk 
W etboek bedoelde uitkering wordt vast
gesteld, enkel bindende kracht heeft 
indien zij goedgekeurd wordt door de 
rechter bij wie het geding tot echtschei
di:ng aanhangig is, omdat genoemde uit
keri:ng deelt in het karakter van open bare 
orde van de instelling van de echtschei
di:ng waarmee ze is verbonden en als 
dusdanig ressorteert onder de taak van 
de rechter ; 

Overwegende dat daarentegen geen 
enkele wettekst of rechtsregel er zich 
tegen verzet dat de nit de echt ge
scheiden echtgenoten, na de overschrij
ving van hem echtscheiding, over voor
noemde uitkeri:ng een overeenkomst aan
gaan zonder zich tot de rechtbanken te 
wenden; 

Dat een dergelijke overeenkomst tussen 
personen die niet meer gehuwd zijn onder 
de toepassing valt van artikel 1134 van 
bet Burgerlijk Wetboek, zodat de par
tijen, wanneer ze het bedrag vaststellen 
van de uitkering, welke tegelijk het 
karakter heeft van een levensonderhoud 
en van een vergoeding, die de ene van 
de andere zal ontvangen, bij hun akkoord 
elke bepaling lmnnen voegen die niet 
strijdig is met de openbare orde of de 
goede zeden ; , 

Overwegende dat blijkens de overwe
gingen van het vonnis, die betrekking 
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hebben op artikel 5 van de overeenkomst 
die na de overschrijving van hun echt
scheiding tussen de partijen werd geslo
ten, eiseres als " de:finitieve ... oplossing '' 
en zonder voorbehoud het derhalve on
veranderlijk bedrag van de overeenge
komen uitkering heeft aanvaard ; 

Dat geen enkel onderdeel van het 
middel kan worden aangenomen ; 

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

14 november 1974. - 18 kamer. -
Voo1·zitte1•, de H. Perrichon, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Verslaggeve1·, 
de H. Capelle.- Gelijkluidende conclusie, 
de H. Delange, procureur-generaal. -
Pleiters, de HH. van Heeke en Dassesse. 

28 KAMER. - 18 november 1974. 

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.
TEGENSTRIJDIGE REDENEN. - BEGRIP. 

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.
WEGVERKEERSREGLEMENT.- VONNIS 
WAARBIJ BESLIST WORDT DAT DE FOUT 
VAN DE BEKLAAGDE, DIE WEGENS ON· 
OPZETTELIJK TOEBRENGEN VAN SLAGEN 
OF VERWONDINGEN IS VEROORDEELD, 
DE OORZAAK VAN DE LICHAMELIJKE 
SCHADE IS EN NIET VAN EEN MATERIELE 
SCHADE TEN GEVOLGE VAN DEZELFDE 
BOTSING. - TEGENSTRIJDIGE BESLIS· 
SING. 

3° CASSATIE. - OMVANG. - STRAF
ZAKEN. - NIET BEPERKTE VOORZIE· 
NING IN CASSATIE VAN DE BEKLAAGDE. 
- VERNIEJ'IGING VAN DE BESLISSING OP 
DE STRAFVORDERING. - BRENGT DIEN · 
TENGEVOLGE DE VERNIETIGING MEDE 
VAN DE DEFINITIEVE EN NIET DEFI· 
NITIEVE BESLISSINGEN OP DE TEGEN 
HEM INGESTELDE BURGERLIJKE RECHTS· 
VORDERINGEN, HOEWEL DE VOORZIE· 
NING TEGEN DE NIET DEFINITIEVE 
BESLISSINGEN NIET ONTVANKELIJK IS, 

1° Een 1•echterlijke beslissing is door 
tegenstrijdigheid aangetast niet alleen 
wanneer de 1•edenen van de beslissing 
op de stmjv01·dering elkaa1· tegenspre
ken, mam· ook wanneer deze 1·edenen 

strijdig zijn met die van de beslissing 
op de burge1·lijke ?'echtsv01·dering (1). 
(Art~ 97 Grondwet.) (Impliciete op
lossing.) 

2° Tegenst1·ijdig is het m·rest waarbij 
beslist wordt dat de fmtt welke in een 
verkeersongeval we1·d begaan door de 
beklaagde, die wegens onopzettelijk toe
brengen van slagen of venvondingen 
is vero01·deeld, de oorzaak is van de 
door het slachtoffm· geleden materiiile 
schade en niet de oorzaal~ van een mate-
1'iiile schade ten gevolge van dezeljde 
botsing. 

3° De ve1·nietiging, op de niet bepe1·kte 
voo1·ziening van de beklaagde, van de 
beslissing op de st1·ajvo?•de1'ing brengt 
dientengevolge de ve1·nietiging mede 
van de dejinitieve en niet dejinitieve 
beslissingen op de tegen hem ingestelde 
bu1·ge1'lijke rechtsvo?'de?·ingen, hoewel de 
voo1·ziening tegen de niet dejinitieve 
beslissingen voomlsnog niet ontvanke
lijk is (2). 

(COPPE, T. GOETHALS, 
VERVOORT EN BOELPAEP.) 

ARREST (vm•taling). 

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

A. Op de voorziening van eiser, 
beklaagde : 

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

a) tegen de verweerders Goethals en 
Vervoort: 

Overwegende dat eiser niet bevoegd is 
om tegen die beslissingen cassatieberoep 
in te stellen ; 

b) tegen eiser : 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet en, voor zover als nodig, 1382 van 
het Burgerlijk Wetboek, 418 en 420 van 
het Strafwetboek, 

(1) Cass., 20 december 1971 (A1'1'. cass., 
1972, biz. 389) ; raadpl. cass., 11 januari 1972 
(ibid., 1972, biz. 458). 

(2) Cass,, 10 juni 1974 (A1'1', cass., 1974, 
biz. 1116). 
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doorclat, om eiser schuldig te verldaren 
aan het misdrijf onopzettelijk slagen of 
verwondingen aan Jeanne Boelpaep te 
hebben toegebracht en om. hem te ver
oordelen tot de vergoecling van de bur
gerlijke partijen Boelpaep en Vervoort 
voor de door hen geleden schade, het 
arrest er enerzijds op wijst dat eiser een 
font heeft begaan " waaraan de botsingen 
te wijten zijn " en, met betrekking tot de 
tweede botsing tijdens welke Jeanne 
Boelpaep verwond werd, nader bepaalt 
dat die botsing te wijten is aan de fonten 
samen van eiser en van de bnrgerlijko 
partij Vervoort en anderzijds beslist dat 
de schade achteraan aan het voertnig 
van de burgerlijke partij Goethals ten
gevolge van hot ongeval to wijten is aan 
de font enkel en aileen van de burgerlijke 
partij V ervoort, 

te?·wijl hot tegenstrijdig en onsamen
hangend is te beslissen dat de verschil
lende schaden die verscheidene personen 
tijdens eenzelfde botsing hebben geleclen, 
met betrekking tot de eerste;n ervan, hun 
oorzaak vinclen in de font van eon enkele 
bestucuder en, met betrekking tot de 
overige schaden, zoudeu te \vijten zijn 
am"l de fouten samen rnet die bestuurcler 
en een clerde ; door eisers veroordeling te 
steunen op tegenstrijclige en onsamen
hangende reclenen het bestreden arrest 
aile in het middel vermelcle we·tsbepalin
gen heeft geschonden : 

Overwegende dat blijkens de vaststel
lingen van het arrest eiser op de Znidlaan 
te Brussel reed en gevolgcl vverd door de 
voertuigen van de verweerders Goethals 
en Vervoort ; dat eiser bij het naderen 
van een oversteekplaats voor voetgan
gers heeft geremd om de snelheid van 
zijn voertuig to v.enninderen ; clat Goet
hals door verrassing tengevolgo van clit 
remmen op het achterste godeelte van 
eisers wagon is gaan botsen en clat de 
verweercler V ervoort mn dezelfde reclen 
de wagon van Goethals achteraan heeft 
aangereden ; dat Boelpaep, als inzittende 
in het voertnig bestnurd door de ver
weercler Vervoort, tijdens deze tweedo 
aanrijding werd gewond; 

Overwegende dat het hof van beroep 
uitspraak moest doen over de gegrond
heid van het ten laste van de drie 
bestuurders gelegde misdrijf van on
opzettelijk toebrengen van slagen of 
verwondingen aan Boelpaep ; 

Dat het arrest de verweerder Goethals 
vrijspreekt van die telastlegging en eiser 
en de verweerder Vervoort uit dien 
hoofde veroordeelt : 

Overwegende dat de oivielrechtelijke 
vordering van de verweerder Goethals 
rnet name tegen eiser strekte tot het 
bekomen van de vergoeding van de 
schade zowel vooraan als achteraan zijn 
wagon; 

Dat het arrest beslist dat het gcheel 
van de schade aa:n het achterste gedeelte 
van het voertuig van Goethals te wijten 
is " aan de fout aileen van V ervoort " ; 

Dat met betrekking tot de schade 
door de tweede aanrijding veroorzaakt 
hot arrest eiser aldus vrijstelt van elke 
aansprakelijkheid ; 

Overwegende dat hot tegenstrijdig is 
te beslissen dat de door eiser begane fout 
ten gTondslag ligt van de lichamelijke 
schade en niet van de rnateriele schacle 
die tengevolge van hetzelfcle ongeval is 
ontstaan; 

Dat hot middel gegrond is ; 

II. In zoverro de voorziening gericht 
is tegen de beslissing op de civielrechte
lijke vorcleringen tegen eiser ingesteld 
door: 

a) de verweerder Goethals : 

Overwegende dat de vernietiging van 
de beslissing op de strafvorclering inge
steld tegen oiser de vernietiging mee
brengt van de beslissing op de oiviel
rechtelijke vordering ingesteld tegen 
hem, welke laatste beslissing het gevolg 
is van de eerste ; 

b) de verweerders Vervoort en Boel
paep: 

Overwegende dat hot arrest zich ertoe 
beperkt aan de burgerlijke partijen een 
frank bij voorraad toe te kennen en zijn 
uitspraak over de overige pu:nten van 
de rechtsvorderingen aanhoudt ; 

Dat dergelijke beslissing geen eind
beslissing is in de zin van artikel 416 
van het \Vetboek van strafvordering en 
eve:nmin nitspraak doet over eon geschil 
betreffende de bevoegdheid ; 

Dat de voorziening niet ontvankelijk 
is; 

Overwegende echter dat de vernieti
ging op de niet beperkte voorziening van 
de veroordelencle beslissing op de straf
vordering de vernietiging meebrengt van 
de niet definitieve beslissing op de 
rechtsvordering van de burgerlijke par
tijen; 

B. Op de voorziening van eiser, bnr
gerlijke partij : 

Overwegende dat eiser afstand doet 
van zijn voorziening ; 
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Om die redenen, decreteert de afstand 
van de voorziening, voor zover deze 
gericht is tegen de beslissing op de civiel
rechtelijke vordering van eiser tegen de 
verweercler Goethals ; vernietigt het be
streclen arrest, voor zover het uitspraak 
doet : l 0 op de strafvorclering ingesteld 
tegen eiser en over de kosten van die 
rechtsvorclering; 2° op de civielrechtelijke 
vordering door de verweerder Goethals 
ingesteld tegen eiser, behalve voor zover 
het ten laste van verweerder een vierde 
van de door zijn voertuig vooraan opge
lopen schade laat ; 3° op de civielrechte
lijke vorderingen tegen eiser ingesteld 
door de verweerders Vervoort en Boel
paep, behalve voor zover het een vierde 
van de schade ten laste van de verweerder 
V ervoort legt ; verwerpt de voorziening 
voor het overige ; beveelt dat van dit ar
rest rnelcling zal worden ger:naakt op de 
kant van de gedeeltelijk vernietigde be
slissing ; veroordeelt eiser en ieder van de 
verweerder Goethals, Vervoort en Boel
paep :irt een vierde van de kosten ; ver
vvijst de aldus beperkte zaak naar het 
Hof van beroep te Luik. 

18 november 1974. - 2e kamer. -
T1 ocwzitte1', de H. Louveaux, eerste voor
zitter. - Ve?'Blaggeve1·, de H. Closon. -
Gelijkluidende concl1tsie, de H. Velu, ad
vocaat-generaal. - Pleite1·, de H. Van 
Ryn. 

2e KAMER.- 18 november 1974. 

1° CASSATIE. - BEVOEGDREID. 
STRAFZAKEN.- BURGERLI.JKE RECRTS
VORDERING. - VERSCRRIJVING IN DE 
REDENEN VAN DE BESTREDEN BESLIS
SING. - BEVOEGDREID VAN RET HoF 
OM DEZE TE VERBETEREN. 

2° CASSATIE:M:IDDELEN. - STRAF
ZAKEN. - BURGERLIJKE RECRTSVOR
DERING. - J\iiDDEL WAARBIJ EEN 
VERSORRIJVING IN RET BESORIKKENDE 
GEDEELTE VAN DE BESTREDEN BE
SLISSING WORDTAANGEVOERD.- VER
SORRIJVING WELKE OP ZIORZELJ<' TOT 
GEEN OASSATIE AANLEIDING KAN GE
VEN. 

1° Het Hof is, bij de beo01·deling van een 
cassatiemiddel, bevoegd om een ve~·
schrijving in de 1·edenen van de best1'eden 
beslissing te ve1•beteTen die d1tidelijk 
blij let 1lit de context eTvan ( 1). 

2° Een ve1·sclwijving in het beschikkende 
gedeelte van de best1·eden beslissing lean 
op zichzelj geen aanleiding geven tot 
cassatie (2). · 

(TRITEUX, T. DE MUYER.) 

ARREST (VeTtaling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 28 maart 1974 gewezen door 
het Hof van beroep te Brussel ; 

Overwegende dat het anest uitslui
tend over de burgerlijke belangen uit
spraak doet ; 

Over het middel afgele:id nit de 
schend:ing van de art:ikelen 1101, 1134, 
1319, 1320, 1322, 1382, 1383 van het 
Burgerlijk Wetboek en 97 van de Grand
wet, 

doonlat, mn de aan verweerster ver
schuld:igde vergoeding voor de n:mter:iele 
schade voortkomende uit haar blijvende 
arbeidsongesch:iktheid van 23 procent 
volgens het systeem van kap:italisatie op 
1.670.610 frank vast te stellen, het arrest 
een basisloon van 369.381 frank in aan
merk:ing neen1t, op grond dat rekening 
moet worden gehouden met de bezold:i
g:ingsverhogingen die tot op de pen
sioengerecht:igde leeftijd zullen optre
den ; op die 'vijze het gemiddelde van de 
verschille:nde bezoldig:i~1gen tegen l 00 pet. 
vanaf het eerste jaar dienst tot het 
maximum na 27 jaren ancienniteit, reke
ning houdende met de leeftijcl va~1 de 
getroffene op het tijdstip van de conso
liclatie (22 jaar) tot de pensioengerech
t:igde leeft:ijd (60 jaar), 316.619 frank be
draagt ; en gele'G op de :inclexeringen, het 
vakant:iegeld, de vergoeding van ver
blijfskosten, de soc:iale programnmtie, 
enz. het basisloon 335.801 frank be
draagt ; clit beclrag met 10 procent moet 
worden verhoogd als c01npensatie voor 
de schommel:ingen van bet gem:idclelcl 
:indexcijfer van de kle:inhandelsprijzen, 
daar de basisbezoldiging van verweerster 
gelndexeerd is, 

tenvijl, em·ste ondenleel, door [l,ldus 
uitspraak te doen, het arrest bij de vast
stelling van het basisloon dat in aan
lnerk:ing 1noet worden genornen om 
volgens kapitalisatie de vergoeding te 
berekenen die aan verweerster toek01nt 

(1) Cass., 12 november 1974, Sttpra, biz. 326. 
(2) Cass., 1 juni 1964 (Bttll. en Pas., 1964, 

I, 1028). 
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als vergoeding voor de materiele schade 
tengevolge van haar blijvende arbeids
ongeschiktheid, tweemaal rekening heeft 
gehouden met de indexering en haar 
aldus een vergoeding toekent die hoger is 
dan de werkelijke omvang van die 
schade (schending van de artikelen 1382 
en 1383 van het Burgerlijk Wetboek en 
97 van de Grondwet) ; 

tweede onder·deel, verweerster in haar 
conclusie in hoger beroep het bedrag 
van de materiele schade als gevolg van 
haar blijvende arbeidsongeschiktheid op 
1.668.610 frank heeft geraamd en het 
arrest uit dien hoofde dus geen hogere 
vergoeding heeft kunnen toekennen, 
zonder Hlt1·a petita uitspraak te doen 
en de bewijskracht van genomn.de con
clusie alsmede van het gerechtelijk con
tract te miskennen (schending van de 
artikelen 1101, 1134, 1319 en 1320 van 
het Burgerlijk Wetboek en 97 van de 
Grondwet) : 

Betreffende het eerste onderdeel 

Overwegende dat verweerster in haar 
vordering tot vergoecling voor de mate
riele schade als gevolg van haar gedeelte
lijke blijvende arbeidsongeschiktheid bij 
conclusio voor het hof van beroep heeft 
aangevoerd dat het gemiddeld bedrag van 
haar niet ge'indexeerde jaarlijks loon 
tegen 100procent 335.801 frank bedraagt, 
daarin begrepen het vakantiegeld, de 
vergoeding van verblijfskosten, de ver
goedingen en de sociale programmatie ; 
dat dit cijfer met 10 procent zou moeten 
worden vermeerderd, als compensatie 
voor de schommelingen van het in.dex
cijfer; dat het basiscijfer aldus 369.381 
frank bedraagt ; 

Overwegende dat het arrest beslist 
dat het in aanmerking te nemen basis
loon van 335.801 frank met 10 procent 
moet worden vermeerderd als compen
satie voor de schommelingen van het 
gemiddelde indexcijfer van de klein
handelsprijzen, daar het basisloon van 
verweerster ge'indexeerd is ; dat het 
basiscijfer aldus 369.38.~ frank bedraag~.; 

Overwegende dat bliJkens de vergeliJ
king van dit beschikkend gedeelte met 
de conclusie van verweerster het arrest 
bij klaarblijkelijke verschrijving heeft 
gesteld dat het bedrag van 335.801 frank 
onder meer een vermeerdering voor inde
xering omvatte ; dat de rechter dus geen 
tweemaal rekening heeft gehouden met 
indexering om het basisloon vast te 
stellen dat bij de berekening van de 
kapitalisatie in aanmerking moet worden 
~enomen; 

Dat dit onderdeel van het middel 
feitelijke grondslag mist ; 

Betreffende het tweede onderdeel : 

Overwegende dat verweerster in haar 
conclusie voor het hof van beroep de 
kapitalisatie van de basisvergoeding van 
369.381 frank heeft gevorderd, door deze 
vergoecling te vermenigvuldigen met 
23 procent, gedeeltelijke blijvende on
geschiktheidsgraad, alsmede met 19.6405, 
welke coefficient overeenstemt met de 
waarschijnlijke overlevingsduur, wat een 
totaal bedrag van 1.668.610 frank op
levert; 

Overwegende dat het arrest verklaart 
dat het de door verweerster voorgedragen 
berekeningselementen aanneemt en, na 
bij klaarblijkelijke verschrijving in plaats 
van de multiplicator 19.6405 die door 
verweerster voor haar ;,vaarschijnlijke 
overlevingsdulU' in aanmerking werd 
genomen, de multiplicator 19.66405 te 
hebben gebruikt, zegt dat de uitkomst 
van die vermenigvuldiging 1.670.610 fr. 
bedraagt; 

Overwegende clat dientengevolge ener
zijds de rechter aan verweerster niets 
meer heeft willen toekennen dan het ge
kapitaliseerd bedrag dat zij had gevor
derd; dat, daar de loutere verschrijving 
waardoor het betwiste bestreden gedeelte 
is aangetast, kan worden gewijzigd door 
het rechtscollege waarbij dit werd uit
gesproken, tegen die verschrijving geen 
cassatieberoep openstaat ; 

Dat het iniddel niet ontvankelijk is ; 

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

18 november 1974. - 28 karner. -
Voo1•zitter, Baron Richard, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggever, 
Baron Vin<;otte. - Gelijkltddende con
clusie, de H. Ballet, advocaat-generaal. 
- Pleiter, de H. De Bruyn. 

2• KAMER.- 18 november 1974. 

VOORZIENING IN CASSATIE. 
AFSTAND DOOR EEN ADVOCAAT VOOR 
DE INWERKINGTREDING VAN DE WET 
VAN 20 DECEMBER 1974. - VERKLA-
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RING VAN DE ADVOCAAT DAT HIJ GEEN 
HOUDER IS VAN DE STUKKEN. - AF
STAND WAAROP HET HOF GEEN ACHT 
KAN SLAAN. 

Het Hoj kan geen acht slaan op de VB1'

kla1·ing welke een advocaat, die als 
raadsman van de eiser opt1·eedt, v661· 
de inwe1·kingt1·eding van de wet van 
20 decembe1•1974 heeft afgelegd en waa1'
bij hij van een vooTziening ajstand heeft 
gedaan zonder te ve1·melden dat hij 
houde1• is van de stukken (I). (Art. 6 
wet van 16 februari 1961.) 

(SENHAJI EN 
MAATSCHAPPIJ VOOR HET 

INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL.) 

ARREST (ve1·taling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 29 maart 1974 in hager beroep 
gewezen door de Correctionele Recht
bank te Nijvel, rechtdoende als gerecht 
waarnaar de zaal{ verwezen is ; 

Overwegende dat bij aide neergelegd 
ter griffie van het Hof op 6 juni 1974 
Mr. Vanparys-Maryssael, optredende als 
raadsman van de eisers, verklaard heeft 
afstand te doen van de voorzieningen, 
zonder te vermelden dat hij houder van 
die stukken is ; dat het Hof geen acht 
vermag te slaan op die afstand ; 

Gelet op het arrest van 12 februari 1973 
van het Hof (2); 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
uitspraak doet over de burgerlijke be
langen aileen ; 

I. Op de voorziening van eiser tegen 
de beslissing op de civielrechtelijke vor
dering ingesteld tegen hem 

Overwegende dat eiser geen enkel 
middel aanvoert; 

II. Op de voorziening van eiseres, 
civielrechtelijk aansprakelijke partij 

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

Om die redenen, verwerpt de voor-

(1) Raadpl. cass., 13 oktober 1969 (Arr. 
cass., 1970, biz. 160) en de noot. 

(2) Arr. cass., 1973, biz. 582. 
{3) Vgl. cass., 4 september 1973 (A1'1·. cass., 

zieningen ; veroordeelt de eisers m de 
kosten. 

18 november 1974. - 2e kamer. -
Voo1·zitte1·, Baron Richard, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve1'8laggever, 
de H. Meeus. - Gelijkluidende conclttsie, 
de H. Ballet, advocaat-generaal. 
Pleitste1·, Mevr. Vanparys-Maryssael (van 
de balie te Brussel). 

2e KAMER.- 18 november 1974. 

CASSATIEMIDDELEN.- STRAFZAKEN. 
- BURGERLIJKE RECHTSVORDERING. 
- MIDDEL WAARBIJ AAN DE RECHTER 
WORDT VERWETEN DAT HIJ NIET VOOR
LOPIG HEEFT BESLIST OVER DE VCR
DERING VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ. 
- REOHTER DIE BESLIST HEEFT OVER 
ALLES WAAROP DE VORDERING BETREK
KING HAD.- MIDDEL DAT FEITELIJKEJ 
GRONDSLAG MIST. 

JJ'eitelijke g1·ondslag mist het middel van de 
btw·ge1'lijke partij waa1·bij aan de rechte1· 
tv01·dt ve1·weten de beklaagde te hebben 
ve1·oo1·deeld tot betaling van schadeveT
goeding aan de bu1·geTlijke pa1·tij, zonde1• 
dat hij deze veToo1·deling bij wege van een 
voo1'lopige beslissing heeft uitgesp1•olcen, 
lwewel de 1'echte1' definitiej heejt beslist 
OVM' alles waaTop de vo1·deTing betTekking 
had zeljs indien de buTge1'lijke pa1·tij 
die · beslissing als een vooTlopige be
slissing heejt bestempeld (2). 

(BEUCHLE, T. PERILLEUX.) 

Met de notitie overeenstemmend 
arrest. 

18 november 1974. - 2e kamer. -
VooTzitte1·, Baron Richard, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, 
Baron Vingotte. - Gelijkhtidende con
clusie, de H. Ballet, advocaat-generaal. 

PleiteT, de H. F. Prud'Homme (van 
de balie te Hoei). 

1974, biz. 2) en 21 oktober 1974, sttp1'a, 
biz. 242, alsmede de noot get. R.H. onder 
cass., 16 mei 1949 {Bull. en Pas., 1949, I, 
376). 
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2e KAMER.- 18 november 1974. 

ARBEID. - REGELING BETREFFENDE 

DE VEREENVOUDIGING VAN .DE DO· 
OUMENTEN WAARVAN HET BIJHOUDEN 
DOOR DE SOOIALE WETGEVING IS OP

GELEGD. HEFFING EN INNING 
VAN DE BIJDRAGEN. - WERKMAN 

DIE ZIOH VERBONDEN HAD OJYI TE ARBEI

DEN ONDER HEI' GEZAG, DE LEIDING EN 
HET TOEZIOHT VAN EEN vVERKGEVER 

TEGEN EEN REGELMATIG BETAALD 
LOON.- ToEPASBAARHEID. 

W ettelij k is de ve1'oonleling van een tve?·k
geve?' wegens ove?'t1'eding van cle a1'ti
kelen 4 van cle wet van 26 jamta?·i 1951, 
1, 5 en 15 van het koninklij k besl~tit van 
12 novembe1' 1952 bet·reffencle cle ve?'een
voucliging van cle clocttrnenten waa?'van 
het bijhouclen cloo?' de sociale wetgeving 
is opgelegd, 21, 23 en 35 van de wet van 
27 jttni 1969 tot he1·ziening van cle 
besl~titwet van 28 clecernbe?' 1944 be
t1'effencle de maatschappelijke zeke?'heid 
cle?' m·beicle?·s, wannee-r · ttit de vaststel
lingen van cle beslissing blijlr.t clat cle 
weTknemm· ten opzichte vnn wie cle mis
cl?·ijven wenlen gepleegd, zich vm·bonclen 
hacl om te ct1'beiclen oncle?' het gezag, cle 
leicling en het toezicht van cleze tveTk
geve?·, tegen een ?'egelmatig betaalcl 
loon. 

(VANDERHEYDEN.) 

ARREST (ve1·taling). 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 15 mei 1974 gewezen door het 
Hof van beroep te Luik ; 

Over het rniclclol hientit afgeleicl dat 
het arrest eiser veroordeelt met toepas
sing van de artikelen 4 van de wet van 
26 januari 1951, 1, 5 en 15 van het 
koninlilijk besluit van 12 november 1952 
betreffende de vereenvoudiging van de 
documenten waarvan het bijhouclen door 
de sociale wetgeving is opgelegd, ,21, 
23 en 35 van de wet van 27 juni 1969 
tot herziening van de besluitwet van 
28 decem.ber 1944 betreffende de maat
schappelijke zekerheid der arbeiders, 

te1·wijl eiser geenszins contractueel 
gebonden was met Gaston Poiry, ten 
opzichte van welke werlmemer de Inis
drijven worden gepleegd : 

Overwegende dat volgens wat blijkt 
uit de vaststellingen van het arrest, 

Gaston Poiry zich als werkn.emer had 
verbonden om te arbeiden onder het 
gezag, de leicling en het toezicht van 
eiser tegen een regelmatig betaald loon ; 

Dat het middel niet kan worden aan
genomen; 

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

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

18 november 1974. - 2e kamer. -
Voo?·zitteT en Ve?'slaggeve?', Baron Richard, 
raadsheer waarnemend voorzitter. -
Gelijkltticlencle conchtsie, de H. Ballet, 
aclvocaat-generaal. 

28 KAMER. - 19 november 197 4. 

1° STRAF. - ONQPZETTELIJKE SLAGEN 

OF VERWONDINC+EN TEN C+EVOLC+E VAN 
EEN VERKEERSONC+EVAL. - KENNIS

NEJYIING VAN DE FElTEN DOOR DE POLI
TIEREOHTBANK OP GROND VAN ART!· 

KEL 138, 6°bis, VAN HET WETBOEK VAN 
STRAFVORDERING. - TOEPASSINC+ VAN 

ARTIKEL 140 VAN HET WETBOEK VAN 
STRAFVORDERINC+. 

2° ONOPZETTELTJK TOEBRENGEN 
VAN VERWONDINGEN EN ON

OPZETTELIJK DODEN. ON
OPZETTELIJKE SLAG EN OJ!" VERWONDIN

GEN TEN GEVOLC+E VAN EEN VERKEERS
ONGEV AL. - KENNISNEMING VAN DE 

FElTEN DOOR DE POLITIEREOHTBANK OP 

GROND VAN ARTIKEL 138, 6°bis, VAN 
HET VVETBOEK VAN STRAFVORDERINC+. 
- TOEPASSINC+ VAN ARTIKEL 140 VAN 

HET VVETBOEK VAN STRAFVORDERING. 

l o en 2° l.fT annee?' cle politie?'echtbank op 
g1·oncl van m·tikel 138, 6°bis, van het 
TY etboek van st?·afvonle?'ing kennis neemt 
vnn wanbecl?·ijven bestaande in o?WJJ
zettelijke slngen of ve1·wonclingen ten 
gevolge van een ve?·kee?·songeval, b1·engt 
clit niet mee clat cle wanbecl?'ijven van 
onopzettelij ke slagen of venvonclingen 
hie?'Cloo1' woTclen omgezet in ove?'t?'e
clingen. (Art. 140 Sv.). 

(DEC+EZELLE, T. LAMYNS EN BIL.) 

ARREST. 

HET HOF;- Gelet op het bestreclen 
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vonnis, op 21 juni 1973 in hoger beroep 
gewezen door de Correctionele Recht bank 
te Brugge; 

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

a) uit hoofde van onaangepaste snel
heid, vluchtmisdrijf en dronkenschap aan 
het stuur: 

Overwegende dat het vonnis vaststelt 
·dat de strafvordering, wat voornoemde 
feiten betreft, ingevolge verjaring is ver
vallen; 

Dat de voorziening mitsdien bij gemis 
aan belang niet ontvankelijk is ; 

b) uit hoofde van het onopzettelijk toe
brengen van lichamelijke letsels : 

Over het eerste ITtiddel, hier~tit afgeleid 
dat door de voor de politierechter ver
volgde feiten te heromschrijven in on
opzettelijk toegebrachte letsels de rechter 
dit wanbedrijf in een overtreding omzet, 
zodat de strafvordering uit hoofde van 
dit rnisdrijf door verjaring was vervallen : 

Overwegende dat, wanneer de politie
rechtbank of de correctionele rechtbank 
op hoger beroep tegen de vonnissen van 
de politierechtbank regehnatig, op grond 
van artikel 138, 6°bis, van het Wetboek 
van strafvordering, zoals het ten deze het 
geval is, kmmis nemnt van het wanbedrijf 
omschreven in de artikelen 4I8 en 420 
van het Strafwetboek, die kennisneming 
niet tot gevolg heeft dat dit wanbedrijf 
in een overtreding wordt omgezet ; dat de 
rechter integendeel, krachtens artikel I40 
van het \¥etboek van strafvordering, de 
straffen op dit wanbedrijf gesteld kan 
toepassen, wat de correctionele rechtbank 
in het onderwerpelijk geval heeft gedaan ; 
dat de strafvordering mitsdien slechts 
verjaart door verloop van drie jaren te 
rekenen van de dag waarop het misdrijf 
is gepleegd of van de dag waarop de laat
ste daad van stuiting heeft plaatsgehad ; 

Dat het middel naar recht faalt ; 

Over het tweede middel, 

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 beslissingen op de civielrechte
lijke vordering door de verweerders in
gesteld : 

Overwegende dat eiser geen bijzonder 
middel inroept ; 

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

I9 november I974. - 2e kamer. -
Voorzitte1·, de H. Wauters, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, 
de H. Chatel. - Gelijkl~tidende conclusie, 
de H. Tillekaerts, advocaat-generaal. -
Pleitm·s, de HH. Moeykens en F. Van
damme (heiden van de balie te Brugge). 

2e KAMER. - 19 november 197 4. 

I o REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.
DuBBELZINNIGE REDENEN. - NrET 
MET REDENEN OMKLEDE BESLISSING. 

20 CASSATIE. - OMVANG. - STRAF
ZAKEN. - BURGERLIJKE REOHTSVOR
DERINGEN. - NIET BEPERKTE OAS
SATIEVOORZIENING VAN DE BEKLAAGDE. 
- VERNIETIGING VAN DE BESLISSING 
OP DE STRAFVORDERING. - VERNIETI
GING DIENTENGEVOLGE VAN DE EIND
BESLISSINGEN OP DE BURGERLIJKE 
REOHTSVORDERINGEN. 

I o N iet regelmatig met 1·edenen omkleed is 
de beslissing waa1·van het beschikkende 
gedeelte op d~tbbelzinnige 1·edenen is 
gegTOnd (I). (Grondwet. Art. 97). 

2o De vm·nietiging, op de niet bepe1·kte 
voo1·ziening van de beklaagde, van de 
vm·oordelingsbeslissing op de strajvo1'
de1·ing brengt de veTnietiging mee van de 
eindbeslissingen op de tegen hern inge
stelde b~t1·ge1·lij ke rechtsvo1·de1·ingen die 
het gevolg zijn van de ee1'8te (2). 

(IDE, T. DEMOLDER, 
LUST EN VANJVIAELE.) 

ARREST, 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 

(1) Oass., 4 november 1974, sup1·a, blz. 293. 
(2) Cass., 1 oktober 1974, supra, blz. 150; 

vgl. cass., 21 oktober 1974, supra, blz. 243. 
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arrest, op 25 j1.mi 1973 door het Hof van 
beroep te Gent gewezen ; 

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

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

doordat het arrest eiseres op de straf
vordering veroordeelt zonder te antwoo1·den 
op de conclusie waarin zij beweerde dat de 
oorzaak van het ongeval bij de tegen
ligster Rachel Demolder lag, die haar 
maneuver naar links begonnen was 
maar nadien naar rechts terugkeerde, 
dat zij aldus aan eiseres een ontwijkings
maneuver opgedrongen had, en dat het 
bewijs van het feit dat de tegenligster 
reeds op de linkerrijstrook gereden had 
en daarna een terugkeennan.euver had 
uitgevoerd, te vinden was in het feit dat 
na de aanrijding de achterwielen van 
het voertuig van Demolder nog op die 
linkerrijstrook stonden en dat de voor
wielen naar rechts gericht waren 

Overwegende dat eiseres haar aan
wezigheid op de middenrijstrook, voor
behouden aan de nit tegenovergestelde 
richting komende bestuurders die links 
moesten afslaan, in conclusie had uit
gelegd als zijnde het gevolg van een ont
wijkingsmaneuver haar opgedrongen door 
de tegenligster, Rachel Demolder, die 
reeds de voor haar links gelegen rijstrook 
bereed; dat eiseres beweerde dat Demol
der zich nadien terug op de middenstrook 
begeven had, en zich desaangaande beriep 
op de stand van de achterwielen en op de 
richting van de voorwielen van het voer
tuig van laatstvernoemde na de aan
rijding; 

Overwegende dat het arrest beslist 
dat er in het dossier "geen materiele 
aanwijzingen voorhanden zijn waaruit 
zou blijken dat Demolder links van de 
baan zou gereden hebben n en in dit 
verband beschouwt dat « het « rechter n 
achterwiel ongeveer 70 em. over de witte 
lijn gekomen was, hetgeen uit te leggen 
is door de frontale botsing en het weg
slaan der achterwielen n; 

Overwegende dat, afgezien van de 
vraag of het arrest niet bij materiele ver
gissing het linker achterwiel van het 
voertuig van Demolcler << rechter achter
wiel n heeft genoemd, hogervermelde 
motivering dubbelzinnig is ; clat zij incler
daad het Hof geen mogelijkheicl biedt 
om na te gaan of de rechter van oorcleel 
is geweest dat de voorwielen van het 
voertuig van Demolcler weliswaar na de 

aanrijding rechts gericht stonden, maar 
clat clit geen materiiile aanwijzing is 
waaruit kon afgeleicl worden dat clit 
voertuig van links kwam, clan wel clat 
hij aileen de stand van clit voertuig na 
de aanrijcling in aanmerking heeft geno
men, in welk geval hij clan geen acht 
heeft geslagen op de richting van cle
voorwielen en het verweer van eiseres op 
die richting gegroncl, niet beantwoorclt ; 

Dat het midclel gegroncl is ; 

II. In zoverre de voorziening gericht is 
tegen de beslissingen op de civielrechte
lijke vorcleringen van de verweerclers : 

Overwegende dat de vernietiging van 
de beslissing op de strafvorclering de 
vernietiging met zich brengt van de 
beslissingen op de civielrechtelijke vor
cleringen van de verweerders, welke laat
ste beslissingen het gevolg zijn van de 
eerste; 

Om die reclenen, en zoncler acht te 
slaan op de overige micldelen door eiseres 
ingeroepen, welke miclclelen geen aan
leicling kunnen geven tot cassatie zoncler
verwijzing, vernietigt het bestreden ar
rest ; beveelt dat van clit arrest melding 
zal worden gemaakt op de kant van de 
vernietigcle beslissing ; veroordeelt de 
verweerclers Demolcler en Lust in de helft 
der kosten, en verweercler V anmaele in 
de overige kosten; verwijst de zaak naar 
het Hof van beroep te Brussel. 

19 november 1974. - 2e kamer. 
Voorzitte1·, de H. Wauters, raadsheer 
waarnemencl voorzitter. - Vm·slaggever, 
de H. Chatel. - Gel~fkluidende conclusie, 
de H. Tillekaerts, aclvocaat-generaal. -
Pleite1·, de H. David (van de balie te 
Brugge). 

2e KAMER. - 19 november 197 4. 

1 o REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN.- STRAli'ZAKEN.
VEROORDELENDE BESLISSING OP DE 
STRAFVORDERING. - TE VERMELDEN 
WETTELIJKE BEPALINGEN. 

20 WEGVERKEER. - OVERTREDING 
VAN ARTIKEL 39, § 2-4, VAN HET 
KONINKLIJK BESLUIT VAN 15 li~AART 
1968, HOUDENDE ALGEMEEN REGLE-
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MENT OP DE TECHNISCHE EISEN WAAR
AAN DE MOTORVOERTUIGEN EN HUN 
AANHANGWAGENS MOETEN VOLDOEN. 
- AAN TE DUIDEN WETSBEPALINGEN. 

1 o Om naa1· 1·echt met 1·edenen te zifn om
kleed, moet een ve1·oordelende beslissing 
op de st1·ajvo1·dering hetzij in haar eigen 
1·edenen, hetzij met verwijzing naa1· de 
beroepen beslissing, de wettelijke bepa
lingen vm·melden waarin de bestand
delen van het ten laste van de beklaagde 
gelegde misd1·iff worden opgegeven, als
mede die waarbif een straf daa1·op wordt 
gesteld (1). (Art. 97 Grondwet.) 

2° De beslissing die een beklaagde ver
oordeelt bif toepassing van het koninklifk 
besluit van 15 maa1·t 1968, houdende 
algemeen reglement op de technische 
eisen wam·aan de motorvoert~tigen en 
hun aanhangwagens moeten voldoen, 
uit hoofde van op de openbare weg een 
met een dieselmoto1· uitgerust voer
tuig te hebben gebezigd waa1·van de 
1·ookuitlating de met een opacimete1• 
gemeten waa1·de van opaciteit een coef
ficient van absorptie per mete1· gelifk 
aan 0,975 oversch1·eed, is in 1·echte niet 
gemotivee1·d wannee1· ze, tot vaststelling 
van de bestanddelen van dit misd1·ifj, 
slechts artikel 39, § 2, van het voormelde 
koninklifk besluit aandttidt, zonde1· arti
kel 26, § 1, van dit koninklif k besluit te 
vm·melden (2). (Art. 97 Grondwet.) 

(BERTRAND EN 
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 

<C DE AUTO'S TAXIS VAN BRUSSEL ))) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 2.0 juli 1973 in hoger beroep 
gewezen door de Correctionele Recht
bank te Brussel ; 

I. Op de voorziening van Bertrand, 
beldaagde: 

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

doordat bet vonnis niet naar recht met 

(1) en (2) Raadpl. cass., 25 februari 1924 en 
noot 1 onder dit arrest (Bull. en Pas., 1924, 
I, 218), 27 juni 1960 (Arr. cass., 1960, blz. 970), 
8 oktober 1973 en 7 januari 1974 (ibid., 1974, 
blz. 142 en 496). 

redenen is omkleed, nu het, onder de 
wetsbepalingen die het toepast, niet 
vermeldt artikel 26, inzonderheid § 1, 
van het koninklijk besluit van 15 maart 
1968, houdende algemeen reglement op 
de technische eisen waaraan de motor
voertuigen en hun aanhangwagens moe
ten voldoen, 

terwifl dit het artikel is dat het tegen 
eiser als bewezen beschouwde feit als 
misdrijf aanmerkt ; 

en do01·dat bedoeld vonnis als wets
bepaling die een straf invoert voor het 
als het misdrijf verklaard feit artikel 81 
van evengenoemd koninklijk besluit van 
15 maart 1968 aanduidt, 

te1·wi}l dit artikel bepaalt : (( overtre
ding van dit alg6lneen reglement wordt, 
al naar het geval, gestraft overeenkom
stig de wet van 1 augustus 1899, de wet 
van 1 augustus 1960, de besluitwet van 
30 december 1946 of de besluitwet van 
24 februari 1947 ,, de door deze wetten 
en besluiten ingevoerde straffen niet 
geheel dezelfde zijn en het onmogelijk is 
te bepalen naar welke van die wets
bepalingen het vonnis verwijst om de 
straf welke het uitspreekt te rechtvaar
digen, waaruit volgt dat niet kan aan
genomen worden dat het vonnis aldus de 
wetsbepaling aanduidt welke een strar 
bepaalt voor het feit dat verklaarcl wordt 
de aan eiser ten laste gelegde overtrecling 
op te leveren : 

Overwegende dat eiser voor de politie
rechtbank werd vervolgd om, bij inbreuk 
op de artikelen 39, § 2, en 81 van het 
koninldijk besluit van 15 maart 1968 
houclende algemeen reglement op de 
technische eisen waaraan de motorvoer
tuigen en hun aanhangwagens moeten 
voldoen, de bepalingen betreffende de 
rookuitlatingen van de met een diesel
motor uitgeruste motorvoertuigen te 
hebben overtreden, daar de met de opaci
meter gemeten waarde van de opaciteit 
een coefficient van absorptie per meter 
gelijk aan 0,975 overschreed; 

Dat een vonnis van die rechtbank eiser, 
wegens deze telastlegging en bij toepas
sing van voormelde artikelen en van 
artikel 29 van de wet betreffende de 
politie over bet wegverkeer, tot een geld
boete van 26 frank heeft veroordeeld ; 

Dat het bestreden vonnis, na vast
gesteld te hebben clat het voertuig op de 
openbare weg werd gebezigd, voormelde 
beslissing bevestigt, bij toepassing van 
de artikelen 39, § 2, en 81 van het 
koninklijk besluit van 15 maart 1968, 
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en, met verwijzing naar de in het beroe
pen vonnis vermelde wetsbepalingen, bij 
toepassing van artikel 29 van de wet 
betreffende de politie over het wegver
keer; 

Overwegende dat artikel 39, § 2, van 
het koninklijk hesluit van 15 maart 1968 
onder meer bepaalt dat voor de rook
uitlatingen van. de met een diesel
motor uitgeruste nwtorvoertuigen, de 
met een opaci1neter ge1neten waarcle van 
de opaciteit een coiifiiciiint van absorptie 
gelijk aan 0,975 niet mag overschrijclen; 

Dat enkel artikel 26, § I, va.n clit ko
ninklijk besluit bepaalt dat geen voertuig 
{)P de openbare weg mag worden gebezigd 
wanneer het niet voldoet aan de bepalin
gen van het door gezegd koninklijk 
besluit vastgestelde reglement; 

Overwegende dat het ten laste van 
eiser bewezen verldaarde misclrijf alclus 
een inbreuk op voonneld artikel 26, § l, 
uitmaakt; 

Dat, vermits de bestanclclelen van clit 
misdrijf insgelijks door dit laatste artikel 
verm.eld zijn, het bestreclen vonnis go
meld artikel onder de tocgepaste wets
bepalingen diencle aan te duiden, ten 
einde de uitgesproken veroordeling wet
telijk te rechtvaardigen; 

Dat, door dit te verzuim.en, het vonnis 
artikel 97 van de Grondwet schendt ; 

Dat het middel in clit opzicht gegrond 
is; 

II. Op de voorziening van de naamloze 
vennootschap "De Auto's Taxis van 
Brussel ,, civielrechtelijk aansprakelijke 
partij : 

Overwegende dat uit geen stuk waarop 
het Hof vermag acht te slaan blijkt dat 
de voorziening betekend wercl aan het 
open baar ministerie tegon wie zij is 
gericht; 

Dat zij derhalve niet ontvankelijk is; 
Overwegencle echter clat, -vvegens de 

hierna uitgesproken vernietiging op eisers 
voorziening, de beslissing waarbij eiseres 
civielrechtelijk aansprakelijk voor de 
geldboete en de kosten wordt verklaard, 
geen bestaansreden meer heeft ; 

Om die rodenen, vernietigt bet bestre
den vonnis inzoverre het uitspraak doet 
over de tegen eiser ingestelde straf
vordering ; verwerpt de voorziening van 
eiseres ; zegt echter dat, ten gevolge van 
de vernietiging van de tegen eiser uit
gesproken veroordelingen, de beslissing 
waarbij eiseres civielrechtelijk aanspra
kelijk wordt verldaard voor de geldboete 
en de kosten geen bestaansreden meer 
heeft; beveelt dat van dit arrest melding 

zal worden gemaakt op de kant van de 
gecleeltelijk vernietigde beslissing ; ver
oordeelt eiseres in de helft van de kosten ; 
laat de overige kosten ten laste van de 
Staat ; verwijst de aldus beperkte zaak 
naar de Correctionele Rechtbank te 
Leuven, zitting houdend in hager beroep. 

19 november 1974. - ze kamer. -
V om·zitte?', de H. VVauters, raadsheer 
waarnmnend voorzitter. - VeTslaggever, 
de H. Meeus. - Gelijkhlidende conclusie, 
de H. Tillelmerts, advocaat-generaal. 
Pleite1·, de H. Faures. 

Op dezelfcle dag is een arrest in dezelfcle 
zin gewezen in zake Bertrand en n.v. 
«De Auto's Taxis van Brussel "tegen eon 
tweede vermis van dezelfde clag van 
dezelfde rechtbank. 

2° KAMER. - 19 november 197 4. 

1° HERHALING.- VOORWAARDEN.
VROEGERE VEROORDELING DIE KRACHT 
VAN GE\VIJSDE VERKREGEN HEEFT OP 
HET OGENBLIK DAT HET NIEUW MIS
DRIJF WORDT GEPLEEGD.- TERJ\'IIJN. 
- AANVANGSPUNT. 

2o \i\I"EGVERKEER. - BESTUREN VAN 
EEN VOEHTUIG IN STAAT VAN DRONKEN
SCHAP OF VAN ALCOHOLINTOXICATIE. 
- HERHALING. - VOORWAARDEN. 

3° VVEGVERKEER. - BES'J'UREN VAN 
EEN VOERTUIG IN STAAT VAN DRONKEN
SCHAP OF VAN ALCOHOLlNTOXICATIE.
EERSTE JVIISDRIJF, HERHALING OF NIEU
WE HERHALING. - VERVALLENVER
KLARING VAN HET RECHT TOT STUREN. 
-DuuR. 

4° STRAI<'. - VERVALLENVERKLARING 
VAN HET RECHT EEN VOERTUIG TE BE
STUREN, ALS STRAF UITGESPROKEN. -
BESTANDDEEL VAN DE STRAF EN GEEN 
AFZONDERLIJKE STRAF. 

50 WEGVERKEER. - VERVALLENVER
KLARING VAN HET RECHT EEN VOERTUIG 
TE BESTUREN, ALS STRAF UITGESPRO
KEN. - BESTANDDEEL VAN DE STRAF 
EN GEEN AFZONDERLIJKE STRAF. 

6° CASSATIE. - 0JVIVANG. - STRAF
ZAKEN. - VERV ALLENVERKLARING VAN 
RET RECHT EEN VOERTUIG TE BESTU-



- 343 

REN, ALS STRAF UITGESPROKEN. -
CASSATIE W"EGENS DE ONWETTELIJK
HEID WAARDOOR DEZE STRAF IS AAN
GETAST.- GEHELE CASSATIE MET VER
WIJZING. 

1° De stmfbare he1·haling onderstelt het 
bestaan van een aan het misd1·ijf vooT
afgaande ve1·oordeling die k1·acht van 
gewijsde heeft vm·k?·egen. De te1·mijn 
wam·in het nieuw misd1·ijf moet ge
pleegd zijn, neemt een aanvang vanaf 
het ogenblik dat de vero01·deling, die 
tot grondslag van de herhaling dienstig 
is, kracht van gewijsde heeft verlc?·e
gen (1). 

2° De he1·haling waa1·van spmke in arti
kel 36 van de wet bet?·effende de politie 
ove?' het wegverkee?' bestaat wanneeT hij 
die een voe?'tttig in staat van d?·onken
schap of van alcoholintoxicatie ,best·mwt, 
cleze misdTijven pleegt binnen d?"ie jaar 
vanaf het tijclstip waarop een v1·oegm· 
vonnis clat hem vemonleeld heeft wegens 
een van cle miscl?·ijven omsch1·even in 
de mtikelen 34 of 35 van cleze wet, 
kmcht van gew~jscle heeft ve1·kregen, 
zelfs wanneer dit miscl?·ijf niet hetzelfcle 
was als het niemve misclrijf (2). 

3° Bttiten het bij artikel 38, § 1, laatste lid, 
van de wet bet?·effencle cle politie ove?' het 
wegverkee?· bedoelcle geval, lean cle rechtm· 
aan degene die een vom·tuig besttHwt in 
staat van cl1·onkenschap of van alcohol
intoxicatie, zelfs inclien het miscl?·ijf 
gepleegcl wenl in staat van he1·haling of 
van niettwe heThaling, als becloelcl in 
a1·tikel 36 van cleze wet, geen ve1·val van 
het 1·echt tot het besttwen van een voe?·htig 
voo1·goecl opleggen. (Art. 38, § 1, wet 
betreffende de politie over hot wegver
keer [ coiirdinatie van 16 n:mart 1968].) 

4° en 5° De ve1'vallenve1·kla1'ing van het recht 
een vom·tuig of een ltwhtschip te besttt?'en 
of een 1'ijdie1· te geleiclen, d·ie met toepas
sing van m·tikel 38 van cle wet betreffencle 
cle politie ovm· het wegverkem· als st?·af 
wO?·dt nitgesproken, is een b.estancldeel 
van cle stTaf opgelegcl wegens een van cle 
in dit a1·tikel vermelcle miscl1·ijven en geen 
afzoncle?'lij ke straf ( 3) . 

6° De cassatie wegens cle onwettelijkheicl 
waaTcloo?' cle ve?·vallenve?·kla?·ing van het 
recht een voeTtttig te bestuTen als st?·af 
is aangetast, is een gehele cassatie en 
geschieclt met vM·wijzing (4). 

(1) Cass., 13 februari 1967 (Arr. cass., 1967, 
biz. 740) en noten onder dit arrest, 12 maart 
en 24 juni 1974 (ibi<l., 1974, biz. 767 en 1179). 

(MARTIN) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, in hoger 'beroep gewezen op 
31 mei 1974 door de Correctionele Recht
bank te Kortrijk ; 

Over het micldel an1.btshalve afgeleid 
uit de schending van de artikelen 36 en 
38, § 1, van de wet betreffende de politie 
over het wegverkeer (coiirdinatie van 
16 maart 1968) : 

Overwegende dat eiser bij vonnis van 
de Correctionele Rechtbank te Kortrijk 
op 5 juni 1970 veroordeeld werd uit hoof
de van : 0) openbare dronkenschap aan 
het stuur van een personenwagen, ge
pleegd in staat van nieuwe herhaling, 
doorclat het misdrijf gepleegcl werd sincls 
minder clan drie j aar met in gang van 
6 maart 1967, datum waarop de Correctio
nele Rechtbank te Kortrijk, die hem had 
veroordeelcl nit hoofde van openbare 
dronkenschap aan het stuur gepleegcl in 
staat van herhaling, in kracht van ge-
wijscle is gegaan ; . 

Overwegende, enerzijds, dat het von
nis van de Correctionele Rechtbank te 
Kortrijk van 5 juni 1970 eerst op 
5 oktober 1970 kracht van gewijsde heeft 
verkregen ingevolge het op deze datun1. 
gewezen arrest van het Hof waarbij het 
cassatieberoep tegen datzelfde vonnis 
verworpen werd ; clat derhalve de door 
artikel 36 van voormelde wet bepaalcle 
termijn van drie jaar op 5 oktober 1970 
een aanvang nam en op 7 oktober 1973, 
datum waarop het nieuw misclrijf wercl 
gepleegcl, verstreken was ; 

Dat dientengevolge het bestreden von
nis ten onrechte de staat van nieuwe 
herhaling heeft aangehouden ; 

Overwegende, anderzijds, dat, on
geacht de ten onrechte uitgesproken ver
oordeling van eiser in staat van niouwe 
herhaling, het hem onder 0 ten laste 
gelegde misclrijf niet het verval " voor
goed " uit het recht een voertuig met 
eigen beweegkracht te besturen mee
brengen kon, om reden dat de hi01·toe 
door artikel 38, § I, laatste lid, van de 
reeds vermekle wet gestelde voorwaarcle 
niet vervulcl is, vermits eiser bim1.en de 

(2) Cass., 23 januari 1973 (Arr. cass., 1973, 
biz. 527). 

(3) en (4) Cass., 23 oktober 1973 (A?'i'. cass., 
1974, biz. 217). 
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drie jaar v66r 7 oktober 1973, datum van 
kwestieus misdrijf, geen tweemaal we
gens een van de onder artikel 38, § 1, 1°, 
bedoelde misdrijven werd veroordeeld ; 
dat dienvolgens het verval, zoals het 
werd opgelegd, wettelijk niet gerecht
vaardigd is ; 

Overwegende dat de met betrekking 
tot de telastlegging 0 opgelegde verval
lenverklaring een bestanddeel is van de 
straf, zodat de onwettelijkheid van de 
beslissing betreffende de vervallenver
klaring de vernietiging van de ganse 
veroordeling wegens die telastlegging en 
de samengevoegde telastleggingen A en 
F, zijnde openbare dronkenschap en 
inbreuk op artikel 27 van het wegver
keersreglem.ent, n1et zich brengt ; 

Overwegende dat, voor het overige, 
de substantiele of op straffe van nietig
heid voorgeschreven rechtsvormen wer
den nageleefd en dat de beslissing geen 
onwettelijkheden bevat die eiser kmmen 
grieven; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den vonnis in zoverre het eiser uit 
hoofde van de telastleggin.gen A, 0, 
F en in de kosten veroordeelt ; ver
werpt de voorziening voor het overige ; 
beveelt dat van dit arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van de ge
deeltelijk vernietigde beslissing ; veroor
deelt eiser in de helft van de kosten en 
laat de andere helft ten laste van de 
Staat ; verwijst de aldus beperkte zaak 
naar de Correctionele Rechtbank te Vem·
ne, zitting houdende in hoger beroep. 

19 november 1974. - 2e kamer. -
Voorzitte1·, de H. Wauters, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Verslaggeve1·, 
de H. Delva. - Gelijklttidende conclttsie, 
de H. Tillekaerts, advocaat-generaal. 

2e KAMER.- 19 november 1974. 

1o VOORZIENING IN CASSATIE. -
STRAFZAKEN. - VEROORDELEND AR
REST. - BEVEL TOT ONMJ:DDELLIJKE 
AANHOUDING. - V OORZIENING TEGEN 
DE VEROORDELENDE BESLISSING VER
WORPEN.- VOORZIENING TEGEN HET 
BEVEL TOT ONMIDDELLIJKE AANHOU
DING ZONDER BELANG. 

2° VOORZIENING IN CASSATIE. 
TERMIJN. - STRAFZAKEN. -BURGER
LIJKE REOHTSVORDERING. - BESLIS
SING BIJ VERSTEK T.A.V. DE BURGER· 
LIJKE PARTIJ, VOOR WIE VERZET OPEN• 
STAAT. - VOORZIENING VAN DE BE
KLAAGDE VOOR HET VERSTRIJKEN VAN 
DE VERZETTERMIJN. - NIET-ONTVAN· 
KELIJKHEID. 

3° VOORZIENING IN CASSATIE. -
VoRJ\i. - STRAFZAKEN. - MEMORIE 
VOOR DE ElSER. - MEMORIE NEERGE· 
LEGD MINDER DAN AOHT DAGEN VOOR 
DE TEREOHTZITTING. - MEll<IORIE NIET 
ONTV ANKELIJK, ZELFS INDIEN DE 
NEGENDE EN TIENDE DAG VOOR DE 
TEREOHTZITTING EEN ZATERDAG, EEN 
ZONDAG OF EEN ANDERE WETTELIJKE 
FEESTDAG ZIJN. 

4° VOORZIENING IN CASSATIE. -
PERSONEN BEVOEGD OM ZIOH IN OAS
SA'l'IE TE VOORZIEN. - STRAFZAKEN. -
VRIJSPRAAK. - CASSATIEBEROEP VAN 
DE BEKLAAGDE. - NIET-ONTVANKE
LIJKHEID. 

5° VOORZIENING IN CASSATIE. -
VORJVI. - STRAFZAKEN. - GESOHRIFT 
TOT STAVING VAN DE VOORZIENING VAN 
DE BEKLAAGDE.- NIET ONDERTEKEND 
GESOHRIFT. - HET HOF SLAAT ER 
GEEN AOHT OP. 

1° W anneer de vm·oordeelde zich in cassatie 
heeft voo1·zien tegen een ve?·oo?·delend 
a?'?'est waar-bij zijn onmiddellijke aan
houding wordt bevolen, en, ten gevolge 
van de Ve?'We1·ping van de voorziening 
tegen de ve1·oordelende beschikking, deze 
kmcht van gewijsde heejt verk1·egen, 
heeft de voo1·ziening tegen het bevel tot 
onmiddellijke aanhmtding geen belang 
meer (1). 

2° W annee?' een beslissing bij verstek is 
gewezen t.a.v. de burgerlijke partij en 
voo?' ve1·zet van deze partij vatbaar is, 
is de voo1·ziening, doo1· de beklaagde 
tegen de but•gedijke partij tijdens de 
veTzette?·mijn ingesteld, niet ontvanke
l~jk (2). (Art. 413 Sv.; art. 3 wet van 
9 maart 1908.) 

3° Niet ontvankelijk is de memorie die de 
eiser tot staving" van een voo1·ziening in 

(1) Cass., 9 september 1974, supm, blz. 26. 
(2) Raadpl. cass., 14 mei 1973 (Arr. cass., 

1973, blz. 874). 
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strafzaken minder dan acht v66r de 
te1·echtzitting heeft neergelegd, zelfs zo 
de negende en tiende dag v661· de tM'echt
zitting een zaterdag, een zondag of andere 
wettelijke feestdag zijn (1). (Art. 420bis 
en 644 Sv.). 

4° Niet ontvankelijk, wegens het ontbreken 
van belang, is het cassatieberoep van de 
beklaagde tegen een beslissing waa1·bij 
deze w01·dt vrijgesproken (2). 

5° Het Hof slaat geen acht op een gescMift 
dat tot staving van een voorziening van 
de beklaagde is neergelegd, wanneer dit 
geschtift niet is ondertekend (3). 
(Art. 422 en 425 Sv.). 

(ARNAUTS EN PEPERMANS, 
T. NAAMLOZE VENNOOTSOHAP 

« WINTERTHUR ll EN LEBETTE,) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 10 september 1974 door het 
Hof van beroep te Bruss0l gewezen ; 

A. Op de voorziening van Arnauts, 
beklaagde : 

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

Overwegende dat. de substantiiile of op 
straffe van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat 
de beslissing geen onwettelijkheid bevat 
die eiser kan grieven ; 

2. In zoverre de voorziening gericht is 
tegen de beslissing waarbij de onmiddel
lijke aanhouding van eiser wordt ge
handhaafd: 

Overwegende dat, nu de voorziening 
tegen de veroordelende beslissing wordt 
verworpen, deze in kracht van gev;r:ijsde 
gaat ; dat derhalve de voorziening tegen 
het bevel tot handhavil1.g van de onmid
dellijke aanhouding geen belang meer 
oplevert; 

3. In zoverre de voorziening gericht is 

(1) Cass., 14 februari 1972 (A1'1'. cctss., 1972, 
blz. 548); vgl. cass., 11 mei 1964 (Bttll. en 
Pas., 1964, I, 967). 

(2) Cass., 14 oktober 1974, sttpra, blz. 219. 
(3) Cass., 13 november 1973 (An•. cass., 

1974, blz. 306); raac1pl. cass., 2 april 1973 
(ibid., 1973, blz. 776). 

tegen de beslissing op de civielrechtelijke 
vorderingen die tegen eiser zijn ingesteld 
door: 

a) de naamloze vennootschap «Win
terthur ''• burgerlijke partij : 

Overwegende dat eiser geen middel 
aanvoert; 

b) Lebette,· burgerlijke partij : 

Overwegende dat het arrest ten op
zichte van die partij bij verstek werd ge
wezen ; dat de voorziening tijdens de 
gewone verzettermijn ingesteld voorbarig 
is en derhalve niet ontvankelijk; 

B. Op de voorziening van Pepermans, 
beklaagde : 

Over de ontvankelijkheid van de me
morie namens eiser op 12 november 1974 
ter griffie van het Hof neergelegd om aan 
het openbaar ministerie te worden mee
gedeeld : 

Overwegende dat de zaak op de rol 
van de terechtzitting van dinsdag 19 no
vember 1974 werd mgeschreven, zodat 
de memorie uiterlijk op 8 november (de 
negende en tiende dag v66r de terecht
zitting, clit is respectievelijk de 10e en 
9e november, waren immers respectie
velijk een zondag en een zaterdag) 
moest worden neergelegd, krachtens arti
kel 420bis van het W etboek van straf
vordering; dat de op 12 november 1974 
neergelegde memorie derhalve laattijdig 
is daar acht voile dagen niet konden ver
lopen tussen de neerlegging en de terecht
zitting; 

Dat het Hof op de memorie geen acht 
mag slaan; 

Overwegende dat het arrest, met be
trekking tot het gebruik van het in de 
telastlegging A-3 beschreven vals stuk, 
eiser vrijspreekt; 

Dat de voorziening derhalve dienaan
gaande, bij gebrek aan belang, niet ont
vankelijk is ; 

En overwegende dat, met betrekking 
tot de andere telastleggingen, de sub
stantiiile of op straffe van nietigheid voor
geschreven rechtsvormen werden nage
leefd en dat de beslissing overeenkomstig 
de wet is; 

Om die redenen, en zonder acht te slaan 
op het schrijven, namens eiser Arnauts 
op 23 oktober 1974 ter griffie van het Hof 
neergelegd en dat niet getekend is, noch 
op voor1nelde 1nemorie, uamens eiser 
Pepermans neergelegd, verwerpt de voor
zieningen ; veroordeelt de eisers ieder in 
de helft van de kosten. 
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19 november 1974. - 2e kamer. -
VooTzitteT, de H. Wauters, raadsheer 
waarnmnend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, 
de H. Sury. - Gelijkl-nidende concl~tsie, 
de H. Tillekaerts, advocaat-generaal. -
PleiteT, de H. Hardeman (van de balie 
te Brussel). 

38 KAJYIER.- 20 november 1974. 

VOORZIENING IN CASSATIE. 
VORJJ;I. - DIREOTE GEJYIEENTELIJKE 

BELASTINGEN. - BESLISSING VAN DE 

BESTENDIGE DEPUTATIE. - BETEKE

NING VAN DE VERKLARING VAN VOOR

ZIENING. - AFSOHRIFT VAN DE VER

KLARING VAN VOORZIENING NIET BIJ 

HET EXPLOOT VAN BETEKENING GE

VOEGD. - NrET-ONTVANKELIJKHEID. 

Niet ontvankelijk is de voo1•ziening in 
cassatie tegen een beslissing van de 
bestendige cleputatie van een ]J1'ovincie-
1'aacl inzake clirecte gemeentelij ke belas
tingen, wanneeT het afschTijt van cle 
veTklaring van vooTziening, welke we1·d 
betelcencl, niet bij het exploot van bete
kening is gevoegd (1). (Art. 4 wet van 
22 januari 1849; art. 2 wet van 22 jtmi 
1865; art. 2 wet van 18 maart 1874; 
art. 16 wet van_ 22 juni 1877.) 

(JYIOSSELMANS, 

T. GEMEENTE BEERSEL.) 

Met de notitie overeenstemmend arrest. 

20 novernber 1974. - 3e kmner. -
VooTzitte1' en Ve1·slaggevm·, de H. Nau
laerts, raadsheer waarnen1end voorzitter. 
- Gelijkhticlencle conchtsie, de H. Krings, 
advocaat-generaal. 

Op dezelfde dag is een arrest in clezelfde 
zin gewezen in zake de gemeente Klems
kerke tegen de vereniging zoncler winst
oogmerk « De Vrienclen van de arbeiclers-

(1) Cass., 15 maart 1955 (Bull. en Pas., 
1955, I, 789); vgl. cass., 30 april en 27 mei 
1974 (A1•r. cass., 1974, blz. 960 en 1068). 

(2) Raadpl. cass., 4 april 1962 (Bttll. en 
Pas., 1962. I, 868); 10 maart 1964 (ibid., 

jeugd ,, op een voorziening tegen een 
beslissing van de bestenclige deputatie 
van de Pro-v--incieraad -van West-'~llaan
deren van 7 maart 1974. 

38 KAMER.- 20 november 1974. 

INKOlVISTENBELASTINGEN. - AF
TREK VAN DE BEDRIJFSUITGA VEN EN 

LASTEN. - UITGAVEN OF LASTEN DIE 

NIET TIJDENS HET BELASTBAAR TIJD

PERK ZIJN BETAALD.- VOORWAARDEN 

VOOR DE AFTREKBAARHEID. 

De beclTijjsuitgaven en -lasten clie niet tij
clens het belastbaar tijclpeTlc zijn betaalcl 
kunnen van het bnttobecl1·ag van de 
bedrijfsinkomsten slechts wo1·clen ajge
trolcken als zij tijclens clit tijclpm·Jc het 
lcaralcte?' van een zelcere en vaststaancle 
sch~tlcl hebben gek1·egen en ctls clusclanig 
in een 1·egelmatige boelchoucling zijn 
ingeschTeven (2). (Art. 44 W.I.B.) 

(PERSONENVENNOOTSOHAP JJ;IET BEPERKTE 

AANSPRAKELIJKHEID '' PERQUY-BRAET ,, 

T. BELGISOHE STAAT, 

MINISTER VAN FINANOIEN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 18 januari 1974 door het Hof 
van beroep te Gent ge-vvezen; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 43, 44, 218, 219 en 267 van het 
\i'\T etboek cler inkomsten belastingen, 

cloo1·clat het arrest voorhoudt dat het 
niet boeken van een aftrekbare schuld, 
met nan1e de als bedrijfslast aftrekbare, 
vaststaancle en zekere schuld cler indexa
tievergoeding, verband houdend met een 
ontlening aan Maurice Perquy, niet als 
een vergissin_g kan worden rechtgezet in 
de balans en de fis~Jale aangifte clan 

1964, I, 745); 21 december HJ65 (ibid., 1966, 
I, 555); 8 november 1966 en 30 mei 1967 
(A·rr. cass., 1967, blz. 338 en 1191); Gcdr. 
St. Kamer, zitt. 1954-1955, nr. 160, verslag 
namens cle commissie voor de financien. 
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door een bezwaarschrift tegen de aan
slag op die (onjuiste) aangifte gevestigd, 
ook al wordt door een beslissing van 
de algemene vergadering hiertoe samen
geroepen de vroegere (foutieve) balans 
gewijzigd, zulks on'l de reden dat die 
niet-boeking het gevolg is van een 
bewust overleg en dat tot de niet-boeking 
besloten word nadat de houding die 
Maurice Perquy ten overstaan van de 
inclexatievergoeding zou aannemen, on
derzocht en beoordeeld was geweest door 
eiseres, 

teTwijl, opdat rechtzetting, door be
zwaar, van de op cle onjuiste balans ge
steunde aanslag zou mogen plaatshebben, 
niet moot bewezen worden dat clio font 
als een materiele misslag of dwaling in 
de zin van artikol 277 van hot VVotbook 
van do inkomstonbelastingon word bo
gaan, maar dat dorgolijko font, ook al 
is zo het gevolg van bowusto approciatie 
en beoordeling, moot worden rochtgezot 
mits ze maar strijdig is rnot de realiteit, 

en terwijl in conclusie, zoals hot arrest 
overigens zelf zogt, word voorgehoudon 
dat do font hierin bestaat, niot alloen dat 
er ton onrechto word op gerokond dat 
Maurice Perquy (schuldeiser) de indexa
tievergoeding niet zou vragen, maar 
vooral dat de schuld (de indexatiovergoe
ding), die eon opeisbare, zekere, vast
staande en zelfs effen scbuld bleef krach
tens hot afgesloten contract en die door 
de schuldeiser niet was kwijtgescholden, 
niet als dusdanig word geboekt, vormits 
de verwachting of de mening dat ze niet 
zou worden opgevraagd niet gelijkstaat 
met de kwijtschelding ervan door de 
schuldeiser : 

Overwegende dat hot bestreden arrest 
vaststelt : clat de indexatievergoeding 
welke bij overoenkomst van 24 maart 
1951 ten voordele van Maurice Perquy 
word bedongen, in december 1964 ver
schulcligd word, nu hot indexcijfer in 
november 1964 de bepaalde verhoging 
bereikt had ; dat doze vergoeding even
wei niet opgenomen word onder de lasten 
van de vennootschap in hot boekjaar 1964 
en evenmin in de balans per 31 december 
1964, welke op 12 april 1965 door de 
algemene vergadering werd goeclgekourd ; 
dat, bij algemene vergadering van eiseres 
van 15 november 1965, beslist werd be
doelde balans te wijzigen door de inclexa
tievergoecling van de vorige resultaten 
af to nomen en dat doze vergoeding eorst 
op 20 november 1965 word geboekt; 

Overwegende clat de administratie in 
de aanslag over het dienstjaar 1965 

becloelde vergoeding als bedrijfslast heeft 
verworpen; 

Overwegende dat, ingevolge artikel 44 
van het Wetboek der inkomstenbelas
tingen, eon last die tijdons het belastbaar 
tijdpork niet werkelijk ~wercl betaalcl of 
gedragen, n'laar het karakter van een ze
kere on vaststaande schuld heeft ver
worven, als dusdanig goclurende bedoeld 
tijdperk moet zijn geboekt om als 
bedrijf.glast aftrekbaar te zijn ; 

Overwegende dat de va.ststelling van 
hot arrest dat hogerbedoelcle schuld als 
zodanig niet wercl geboekt tijdens hot 
belastbaar tijclperk volstaat om de be
slissing wettelijk te rechtvaardigen ; 

Overwegende derhalve dat het middel, 
dat eon overtollige reden van het arrest 
bekritiseort, bij gebrek aan bolang niet 
ontvankelijk is; 

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

20 november 1974. - 3° lmmer. -
Voo?'zittm· en Ve7·slaggeve?', de H. Nau
laerts, raadsheer waarnemend voorzitter. 
- Gelijkl~1.idende conclusie, de H. Krings, 
advocaat-generaal. - Pleite7'S, do HH. 
Delafontaine (van de balie te Kortrijk) 
en Claeys Bouuaert. 

38 KAII'IER. - 20 november 197 4. 

VOORZIENING IN CASSATIE. 
VORJ\L - DIRECTE GEJ\1EENTELIJKE 

BELASTINGEN. - BESLISSING VAN DE 

BESTENDIGE DEPUTATIE. - BETEKE

NING VAN DE VERKLARING VAN VOOR

ZIENING. VEREISTE VORi\'IVOOR

SCHRIFT. 

De voo7·ziening in cassatie tegen de beslis
sing van de bestendige cleputatie van een 
pmvincieTaad oveT de 7'eclamatie van 
een belastingplichtige inzake diTecte 
gemeentelij lee belastingen moet, op stmf
fe van veTval, binnen tien dagen betekend 
woTden aan de paTtij tegen wie zij is 
geTicht (1). (Art. 4 wet van 22 januari 
1849 ; art. 2 wet van 22 juni 1865; 

(1) Cass., 15 maart 1955 (B1tll. en Pas., 
1955, I, 789); raadpl. cass., 23 oktober 1974, 

1 su.pra, blz. 254. 
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art. 2 wet van 18 maart 1874; art. 16 
wet van 22 juni 1877.) 

( COLEMONT-REYNDERS, 
T. GEMEENTE NEEROETEREN.) 

ARREST. 

HET HOF ; ~ Gelet op de bestreden 
beslissing, op 21 maart 1974 gewezen 
door de Bestendige Deputatie van. de 
Provincieraad van Limburg ; 

Overwegende dat uit de regelmatig aan 
het Hof overgelegde stukken niet blijkt 
dat de voorziening betekend werd aan 
de partij tegen wie zij gericht is ; 

Dat zij derhalve niet ontvankelijk is ; 

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

20 november 1974. ~ 38 kamer. 
VooTzitte1· en Ve1·slaggever, de H. Nau
laerts, raadsheer waarnemend voorzitter. 
~ Gelijkltddende conclttsie, de H. Krings, 
advocaat-generaal. 

3e KAMER. - 20 november 197 4. 

1 o REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. - DIRECTE BELAS
TINGEN. - VOORDELEN IN NATURA 
DOOR EEN PERSONENVENNOOTSCHAE 
AAN EEN VAN HAAR VENNOTEN VER
LEEND. - GEMOTIVEERDE CONCLUSIE 
WAARIN WORDT BETOOGD DAT HET NIET 
GAAT OM VOORDELEN TOT BEZOLDIGING 
VAN BEROEPSPRESTATIES EN DAT DEZE 
VOORDELEN DOOR GELIJ'KWAARDIGE 
LASTEN ZIJN GECOJ\1PENSEERD. - AR
REST W AARBIJ ENKEL WORDT BESLIST 
DAT HET GAAT Ol\'1 VOORDELEN IN 
NATURA, ALS BEDOELD IN ARTIKEL 22, 
2°, VAN HET WETBOEK VAN DE INKOM
STENBELASTINGEN. ~ NIET REGEL
li'IATIG GEJ\10TIVEERD ARREST. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN. 
BEDRIJFSUITGAVEN EN -LASTEN. 
BE GRIP. 

1° W annee1· de belastingsplichtige in zijn 
conclusie vom· het hof van be1·oep betoogcl 
heejt dat bij de belastbare g1·ondslag van 
zijn inkomsten geen fictieve inte1·esten 
moeten gevoegd woTden voo1• geld dat 
te zijner beschikking we1·d gesteld dooT 

een peTsonenvennootschap waarvan hij 
vennoot was, omdat niet bewezen is dat 
deze voordelen de bezoldiging waren voor 
beroepsprestaties en omdat deze voordelen 
door gelijkwaardige lasten waren ge
compenseerd, is niet 1·egelmatig gemoti
vee?'d het arrest waa1·bij enkel wo1·dt 
beslist dat de administratie het bewijs 
heeft geleve1·d dat het ter beschikking van 
de eiser stellen van geld zonde1· interest 
het karakter heeft van een vom·deel in 
natttra, als bedoeld in artikel 22, 2°, van 
het W etboek van de inkomstenbelastin
gen. (Art. 97 Grondwet.) 

2° De 1'echter die vaststelt dat de erelonen, 
welke dooT een pe1•sonenvennootschap 
aan een advocaat we1·den betaald te1· 
ontlasting van een van de vennoten, niet 
betaald zijn om de belastba1·e inkomsten 
van deze vennootschap te ve1·k1·ij gen of 
te behouden, beslist wettelijk dat deze 
e1·elonen niet als aftrekbm·e bed?·ijjs
lasten kunnen aangemeTkt wm·den, in 
de zin van a1·tikel 44 van het W etboek 
van de inkomstenbelastingen (1). 

(PERSONENVENNOOTSCHAE MET BEPERKTE 
AANSPRAKELIJKHEID « DORT IMPORT 
L. LUYTEN >> EN H. LUYTEN, T. BELGI
SCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIEN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 29 januari 1974 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

Over het eerste midclel, 

Dat het midclel niet kan aangenomen 
worden; 

Over het tweede middel, afgeleicl nit 
de schencling van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 20, meer bepaald 1°, 22, 245 
en 246 van het Wetboek der inkomsten
belastingen, 

dom·dat het arrest beslist dat, nu eiser 
eigenaar is van de gebouwen en de ll1.stal
laties die opgericht werclen op zijn grond 
met fonclsen van de vennootschap, het 
logi:sch en billijk is dat hij het genoten 
voordeel zou vergelden; dat de adminis
tratie hem dan ook terecht een fictieve 
interest op renteloze lening aanrekent, 

(1) Raaclpl. cass., 4 februari en 1 april1969 
(A1·r. cass., 1969, blz. 535 en 731). 
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zolang hij het bewust kapitaal niet zal 
terugbetaald hebben, 

terwijl noch deze vage en onduidelijke 
overwegingen, noch de andere overwe
gingen van het arrest, een passend ant
woord uitmaken op de conclusie van de 
eisers, welke, om op omstandige wijze 
de toevoeging van de fictieve intresten 
aan de belastbare grondslagen van de 
betwiste dienstjaren te bekritiseren, had
den do en geld en in rechte en in feite : ... 
(schending van artikel 97 van de Grand
wet); 

en terwijl, indien het arrest moet uit
gelegd worden in die zin dat de rechter 
ten grande beschouwt dat ieder voordeel 
door een vennootschap toegekend aan een 
vennoot, vermoed wordt de vergoeding 
te zijn van beroepsprestaties en bijgevolg 
een bedrijfsinkomen uitmaakt, deze be
slissing op onrechtmatige wijze de be
wijslast omkeert, nu deze ten laste valt 
van de administratie (schending van alle 
andere aangehaalde wetsbepalingen) : 

Overwegende dat de eisers in hun con
clusies de toevoeging van fictieve inte
resten aan de belastbare basis van de 
inkomsten van eiser bekritiseerden onder 
meer omdat, om belastbaar te zijn, het 
door eiser genoten voordeel zou moeten 
toegekend zijn om zijn beroepsprestaties 
te bezoldigen en het bewijs dienaangaan
de door de administratie niet werd bij
gebracht, de taxatie van dit voordeel 
niet kon geschieden voor de betwiste 
dienstjaren, slechts het saldo van de 
rekening-courant van eiser tot grondslag 
van de berekening van de fictieve inte
resten mocht dienen en, om logisch te 
blijven, de administratie zou moeten 
aannemen dat de huurgelden door de 
huurster aan eiseres betaald haar niet 
verschuldigd waren en het aan eiser toe
gekend voordeel compenseerden ; 

Overwegende dat het arrest die con
dusie niet beantwoordt en zich uitspreekt 
noch over de vraag of het aan eiser toe
gekend voordeel al dan niet beroeps
prestaties bezoldigt, noch over die of dit 
voordeel niet geheel of gedeeltelijk door 
een gelijkwaardige last zou gecompen
seerd zijn; 

Dat het derhalve niet wettelijk heeft 
kunnen beslissen dat de administratie 
het bewijs heeft bijgebracht dat het ter 
beschikking van eiser stellen van gelden 
zonder rente in feite het karakter draagt 
van een voordeel in natura zoals bedoeld 
in artikel 22, 2°, van het Wetboek van 
.de inkomstenbelastingen ; 

Dat het middel gegrond is ; 

Over het derde middel, 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Over het vierde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet en 44 van het Wetboek der 
inkomstenbelastingen, 

doordat, nu eiseres de door haar aan 
haar raadsman betaalde erelonen afge
trokken had van haar winsten en in 
conclusie had doen gelden dat deze uit
gaven aftrekbaar waren, minstens gedeel
telijk, omdat deze advocaat voor haar 
tussengekomen was en een vonnis beko- . 
men had waarbij zij buiten zake gesteld 
werd, het arrest, dat vaststelt dat het 
vonnis van de rechtbank wel degelijk 
eiseres buiten zake gesteld had in de ook 
tegen haar gerichte procedure, nochtans 
de aftrek van het ereloon van de advo
caat als beroepsuitgave verwerpt, 

terwijl, nu deze beslissing op geen enke
le reden gesteund is, het arrest niet regel
matig met redenen omkleed is omtrent 
dit punt (schending van artikel. 97 van 
de Grondwet) ; 

en te1·wijl het ereloon dat door een ven
nootschap aan een advocaat betaald 
wordt om haar buiten zaak te horen stel
len in een procedure tegen haar gericht, 
een aftrekbare bedrijfsuitgave is (scherr
ding van artikel 44 van het W etboek der 
inkomstenbelastingen) : 

Overwegende dat het arrest vaststelt 
dat de door eiseres aan een advocaat 
betaalde erelonen met betrekking tot het 
in het antwoord op het derde middel ver
melde vonnis van 2 september 1966, 
« ter ontlasting van eiser , werden betaald 
en dat eiser moet instaan voor de volle
dige verwarring die hij heeft gesticht 
tussen enerzijds zijn persoonlijke bedrij
vigheid en zijn persoonlijk vermogen en 
anderzijds de activiteit en het patrnno
nium van eiseres, waarvan hij de enige 
werkende vennoot is met 493 deelbewij
zen op 500; 

Overwegende dat het arrest aldus zijn 
beslissing regelmatig motiveert en wet
telijk beslist dat, nu het ereloon door ei
seres niet werd betaald om haar belast
bare inkomsten te verkrijgen of te be
houden, het niet als een aftrekbare 
bedrijfslast kan worden aangemerkt in 
de zin van artikel 44 van het Wetboek 
van de inkomstenbelastingen ; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 
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Om die reclenen, vernietigt het bestre
clen arrest in zoverre het uitspraak doet 
over de door de administratie belaste 
fictieve interesten op renteloze lening en 
over de kosten ; verwerpt de voorziening 
voor het overige ; beveelt clat van clit 
arrest melding zal worden gemaakt op 
de kant van de gedeeltelijk vernietigcle 
beslissing ; veroorcleelt eiseres in drie 
viercle van de kosten en verweercler in 
eon vierde ; verwijst de alclus beperkte 
zaak naar het Hof van beroep te Gent. 

20 november 1974. - 3e kan1er. -
Voo1·zitte1· en Ve1·slaggeve1·, de H. Nau
laerts, raaclsheer waarnmnencl voorzitter, 
- Gelijkluidende conclttsie, de H. Krings, 
advocaat-generaal. - Ple1:tm·s, de HH. 
J. Koevoets (van de balie te Antwerpen), 
M. Baltus (van de balie to Brussol) en 
Claeys Bouuaert. 

18 KAJYIER.- 21 november 1974. 

1° KOOP.- VERBORGEN GEBREKEN VAN 
DE VERKOCHTE ZAAK. - ARTIKELEN 
1641 EN 1643 VAN HET BURGERLIJK 
WETBOEK.- ToEPASSINGSVOORWAAR
DEN. 

2° KOOP.- VERBORGEN GEBREKEN VAN 
DE VERKOCHTE ZAAK.- ARTIKEL 1664 
VAN HET BURGERLIJK WETBOEK. -
- KEUZE TUSSEN DE VORDERING TOT 
KOOPVERNIETIGING EN DIE TOTRAMING. 
- KEUZE VOOR DE KOPER. 

1° De 1'echteT die vaststelt dat cle ve1·boTgen 
gebTeken van de ve1·kochte zaak voldoencle 
e1·nstig wa·ren en dat, gelet op de veTmin
deJ·ing van het geb1'ttik ten gevolge van 
deze gebTeken, de !wpm· cle zaak niet zou 
gekocht hebben als hij clat geweten hacl, 
beslist wettelijk clat aan cle toepassings
voo1·waanlen van de m·tikelen 1641 en 
1643 van het B1t1'geTlij k Wetboek voldaan 
is (1). 

2° De 1'echteT die vaststelt clat aan de toepas
singsvooTwaanlen van de a1·tilcelen 1641 

(1) en (2) Raadpl. cass., 18 november 1971 
(A1·r. cass., 1972, blz. 274) en cle arresten 
'\Vaarvan sprake in noot 1. 

en 1643 van het Btwgedijlc Wetboek 
voldaan · is, beslist wettelij lc dat geen 
volcloening schenkt het aanbod van de 
ve1·kope1· op zijn lcosten het voeTtuig 
volledig te doen herstellen, daar arti
kel1644 van het B1trge1'lijk Wetboek in 
een de1·gelijk geval enkel aan de koper 
de keuze biedt tttssen de rechtsvorde1·ing 
tot koopvernietiging en die tot 1'a
ming (2). 

(NAAJ\'ILOZE VENNOOTSCHAP 
« ETABLISSEJ\fENTEN BRONDEEL ,, 

T. RUTKOWSKI.) 

ARREST (ve1·taling). 

HET HOF ; - Gelet op bet bestreclen 
arrest, op 16 mei 1973 door hot Hof van 
beroep te Luik gewezen; 

Over het eerste micldel, afgeleicl uit de 
schending van de artikelen 1134, 1135, 
1184, 1243, 1265, 1641 van het Burgerlijk 
Wetboek en 97 van de Grondwet, 

Dat, in zijn beide onderdelen, het 
midclel, dat gegrond is up een o;njuiste 
uitlegging van het arrest, feitelijke 
grondslag 1nist ; 

Over het tweecle lTliclclel, afgeleicl uit 
de schencling van de artikelen 1641, 
1643, 1644 van het Burgerlijk Wetboek 
en 97 van de Grondwet, 

dom·dat het arrest, dat ten nadele van 
eiseres de ontbinding van de verkoop 
van een auto uitspreekt wegens verbor
gen gebreken van die auto, namelijk 
sporen van herstellingen die v66r de 
levering werden geclaan aan de carros
serie en aan de verf, verklaart dat het 
aanbod van eiseres mn op haar kosten 
hot voertuig volledig te laton herstellen 
in een carrosserie-werkplaats VEm eerste 
categoric niet voldoet, op grand dat 
enkel de koper, met uitsluiting van de 
verkoper, de keuze heeft tussen de rechts
vorclering tot koopvernietiging en die tot 
rmning, 

tenvijl, vanaf het ogenblik clat, zoals 
in hot onderhavige geval, hot aanbod van 
eiseres het gebrek zelf van het litigieuze 
voertuig zou doen verd,vijnen, de koop 
niet meer kon ontbonden worden wegens 
eon zogenaamcl koopvernietigend gebrek 
en derhalve, aangezien voornomnd arti
kel 1644 van hot Burgerlijk W etboek 
niet van toepassing was, hot becloelde 
aanbocl clan ookniet kon verworpen wor
den orn de door de rechters in hager 
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beroep aangevoerde reden, namelijk dat 
E>nkel de koper de keuze heeft tussen de 
rechtsvordering tot koopvernietiging en 
die tot raming : 

Overwegende dat het arrest uit zijn 
vaststellingen, volgens welke de gebreken 
van het voertuig " voldoende ernstig 
waren » en "het zeker lijkt dat, gelet op 
een dergelijke verminder:i:ng van het 
gebruik, appellant (thans verweerder) dat 
voertuig niet zou gekocht hebben zo hij 
dat geweten had », wettelijk afteidt dat 
aan de toepassu1.gsvoorwaarden van de 
artikelen 1641 en 1643 van het Burgerlijk 
vVetboek voldaan was en dat derhalve 
verklaard moest worden dat het aanbod 
van eiseres om het voertu:ig op haar kos
ten te laten herstellen in een carrosserie
werkplaats van oerste categorie niet 
voldeed, op grand clat art:ikel 1644, :in 
het geval van voornoemcle artikelen, 
alleen aan de koper de keuze laat tussen 
de rechtsvorder:ing tot koopvernietiging 
en die tot raming ; 

Dat het middel niet kan worden aan
genon<en; 

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

21 november 1974. - 1e kamer. -
Voorzittm·, de H. Perrichon, raadsheer 
waarnemencl voorzitter. - Verslaggeve1·, 
de H. Ligot. - Gelijkh•idende concl1•sie, 
de H. Velu, advocaat-generaal. - Plei
teTs, de HH. Faures en De Brny:n. 

1e KAMER.- 21 november 1974. 

10 BEWIJS. - BEWIJS DOOR GESCHRIFT. 
- BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN. -
BURGERLIJKE ZAKEN. - MIDDEL TEN 
BETOGE DAT DE BEWIJSKRACHT VAN EEN 
GETUIGSCHRIFT MISKEND IS.- BESLIS
SING DIE GEEN REDEN BEVAT BLIJKENS 
WELKE DIT GETUIGSCHRIFT IS UITGE
LEGD OP EEN WIJZE DIE ONVERENIG
BAAR IS JVIET DE BEWOORDINGEN ERVAN. 
- MID DEL DAT FEITELIJKE GRONDSLAG 
MIST. 

1 o BEWIJS. - BEvvrJs DOOR GESCHRIFT. 
- BEvVIJSKRACHT VAN DE AKTEN. -
BuRGERLIJKE ZAKEN. - MrDDEL TEN 
BETOGE DAT DE BEWIJSKRAOHT VAN EEN 
CONCLUSIE MISKEND IS.- BESLISSING 
DIE GEEN REDEN BEVAT BLIJKENS 
WELKE DEZE CONCLUSIE IS UITGELEGD 
·OP EEN WIJZE DIE ONVERENIGBAAR IS 

li'[ET DE BEWOORDINGEN ERVAN. -
MIDDEL DAT FEITELIJKE GRONDSLAG 
MIST, 

1° Feitelij ke grondslag mist het middel 
waarin aan de beslissing wordt verweten 
de bewijskmcht van een get1•igschrijt 
te hebben miskend, als de beslissing geen 
1'eden bevat blijkens welke dit get·uig
scMijt is 1dtgelegd op een wijze die 
onverenigbaar is met de bewoonlingen 
e1·van (1). (Artt, 1319, 13.20 en 1322 
B.W.) 

2° Feitelijke g1·ondslag mist het middel 
waarin aan de beslissing wordt verweten 
de bewijsk1·acht van een concl1•sie te 
hebben miskend, als de beslissing geen 
1·eden bevat blij kens welke deze conclusie 
is 1dtgelegd op een wijze die onverenig
bam· is met de bewom·dingen ervan (.2). 
(Artt. 1319, 1320, on 1322 B.W.). 

(GODRIE, T. DUPONT.) 

Met de notities overeenstemmend 
arrest. 

21 november 1974. - 1e kamer. -
Voorzitter, de H. Perrichon, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggever, 
de H. Ligot. - Gelijkluidende concl1•sie, 
de H. Velu, advocaat-generaal. - Plei
ters, de HH. Dassesse en Fally. 

1e KAMER.- 21 november 1974. 

1° HUUR VAN GOEDEREN.- HAN
DELSHUUR. - AATIKEL 3 VERVAT IN 
DE WET VAN 30 APRIL 1951. - MINI
MUJVI DUUR VAN DE HUUROVEREEN
KOJ\'[ST. - DUUR IN DE REGEL OP 
NEGEN JAAR VASTGESTELD. 

2° HUUR VAN GOEDEREN. - HAN
DELSHUUR. - DUUR VAN EEN HER
NIEUWDE HUUROVEREENKOli'[ST. -BE
SLISSING DAT EEN DERGELIJKE OVER
EENKOli'[ST VOOR EEN ONBEPAALDE 
TIJD IS GESLOTEN.- NIET WETTELIJK 
GERECHTV AARDIGDE BESLISSING. 

1° De dz•1•r van een handelshuurovm·een
komst kan in de regel niet minder bed1·a-

(1) Cass., 4 januari 1954 (Bull. en Pas., 
1954, I, 850 ). 

(2) Cass., 4 april 1974 (Arr. cass., 1074, 
blz. 863). 
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gen dan negen jaar (1). (Ar~ikel 3 
vervat in de wet van 30 apr1l 1951 
op de handelshuurovereenkomsten.) 

2o Bt~iten de uitzonde1·ingen van de wet 
van 30 ap1·il 1951 op de handelshuur
overeenkomsten, kan 'de rechte1· niet 
wettelijk beslissen dat een handelshu'l!'r
overeenkomst die onder de toepass~ng 
valt van cleze wet vom· een onbepaalcle 
cluu1' is gesloten, zeljs inclien het om een 
he1·nieuwcle huu1'0VM'eenkomst gaat (2). 
(Artt. 3 en 13 vervat in de wet van 
30 april 1951). 

(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 
« BROUWERIJ VANDENHEUVEL-IXELBERG ll, 

T. CLOOF.) 

ARREST (vertaling). 

HET HOF ; ~ Gelet op het bestreden 
vonnis, op 19 juni 1973 in hoger beroep 
gewezen door de Rechtbank van eerste 
aanleg te Brussel ; 

Over het eerste micldel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Gronclwet, 1, 3, lid 1, 13, 14, lid 1 en 3, 
16 en 24 van de wet van 30 april 1951 
(die wat artikel 1 betreft gewijz~gd_ is bij 
artikel1, 1°, van de wet van 29 JUlll 1955 
en wat artikel 13 betreft bij artikel 1 
van de wet van 27 maart 1970), zijnde 
afdeling Ilbis ~ Regels betreffende de 
handelshuur in het bijzonder ~ van 
boek III, titel VIII, van het Burgerlijk 
Wetboek, 

cloorclat het vonnis de rechtsvordering 
van eiseres om de litigieuze huurovereen
komst hernieuwd te doen verklaren voor 
een tweede periode van negen jaar als 
ongegrond afwijst en voor recht zegt 
dater thans tussen partijen een handels
huur van onbepaalde duur bestaat waar
op het gemeen rech t van toepassing is 
en dat de opzeggingstermijn die in acht 
genomen moet worden om ze te beeindi
gen door de plaatselijke gebruiken wo~dt 
geregeld, op gTond dat de voortzettmg 
van het genot van het verhuurde goed 
niet valt onder lid 3 van artikel 14 van 
de wet van 30 april 1951; dat ilnmers de 
verlenging van de huur voor onbepaalde 
duur, 1naar met de verplichting voor de 
verhuurder ze achttien maanden vooraf 
op te zeggen als bepaald bij deze teks~, 
onderstelt dat de huurder vervallen 1s 

(1) Cass., 3 januari 1958 (Bttll. en Pas., 
1958, I, 456). 

(2) Raadpl. het in noot 1 vermelde arrest. 

van het recht om de hernieuwing van de 
huur te vragen, hetgeen ten deze niet 
het geval is, aangezien eiseres haar aan
vraag regelmatig en binnen de wettelijke 
termijn gedaan heeft, dat het in het aan 
de rechtbank voorgelegde geval derhalve 
gaat om een verlenging waarop het ge
meen recht van toepassing is, 

te1•wijl, krachtens artikel 3 van de wet 
van 30 april1951, elke handelshuur in de 
zin van de wet niet korter mag zijn dan 
negen jaar, behalve juist wanneer de 
huurder verkeert in het geval van verval 
als bedoeld in voonneld artikel 14, lid 3, 
en terwijl bijgevolg, vanaf het ogenblik 
dat het vonnis aannam dat eiseres niet 
vervallen was van haar recht op hernieu
wing, omdat zij haar aanvraag binnen 
de wettelijke termijn had gedaan, het, 
krachtens de dwingende bepalingen van 
de wet op de handelshuur zelf, enkel kon 
vaststellen dat de handelshuur, die vol
gens het vonnis bij het verstrijken van de 
vorige huur door stilzwijgende weder
inhuring is tot stand gekomen, voor 
minstens negen jaar was gesloten: 

Overwegende dat het vonnis vaststelt 
dat eiseres, huurster in een handelshuur, 
die een eerste maal hernieuwd werd voor 
de periode van 1 maart 1962 tot 28 fe
bruari 1971, daarvan regelmatig een twee
de hernieuwing vanaf deze laatste datum 
gevraagd had en dat verweerster, nadat 
zij deze tweede hernieuwing geweigerd · 
had op grond dat het panel weldra, zou 
onteigend worden, eiseres niettemin onder 
de vroegere voorwaarden het goed in 
gebruik heeft laten houden ; 

Overwegende dat het middel het von
nis niet verwijt dat het beslist heeft dat 
de weigering van de aanvraag tot her
nieuwing niet beschouwd kon worden 
als de weigering waarvan sprake in 
artikel 16, IV, van de wet van 30 april 
1951; 

Dat het micldel het vonnis verwijt dat 
het beslist heeft dat de handelshuur, die 
ontstaan is omdat eiseres het goed in 
gebruik 1nocht houden, een huur van 
onbepaalcle duur is waarop het gemeen 
recht van toepassing is en dat de termijn 
die in acht genomen moet worden om ze 
te beeincligen door de plaatselijke gebrui
ken wordt geregeld ; 

Overwegende dat uit het vonnis blijkt 
dat het, om aldus te beslissen, steunt 
~ enerzijds, op het feit dat, hoewel de 

weigering van de hernieuwing zoals 
eiseres ze gemotiveerd heeft vreemd is aan 
de gemotiveerde weigeringen bedoeld in 
artikel 16, I, 1° tot 6°, van de wet van 
30 april 1951 alsook aan de weigering 
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bedoeld in IV van hetzelfde artikel, zij 
nochtans een gemotiveerde weigering tot 
hernieuwing is in de zin van artikel 14, 
lid 1, en derhalve een geval is waartegen 
de huurder, die de reden ongegroncl vindt, 
krachtens artikel 24 kan opkomen ; 

- anderzijcls, op het feit dat de voort
zetting van het genot van het goecl niet 
onder de toepassing valt van artikel 14, 
lid 3, van de wet dat bepaalt dat een nieu
we huur van onbepaalde cluur tot stand 
komt, aangezien de huurster (thans 
eiseres) in het onclerhavige geval niet 
vervallen ·was van het recht op hernieu
wing die zij regelmatig aangevraagcl had ; 

Dat, na vastgestelcl te hebben clat 
eiseres met instemming van verweerster 
in het genot van het goecl is gebleven en 
zulks onder de voorwaarden van de 
verstreken huur, het arrest er op wijst 
« clat de wet van 30 aprill95l enkel een 
aanvullencle wet is » en uit cleze vaststel
lingen en overwegingen afleiclt dat de 
algemene beginselen inzake de huur van 
onroerencle goecleren op het onclerhavige 
geval van toepassing zijn en clat het 
derhalve gaat om een verlenging voor 
onbepaalcle cluur van de hanclelshuur 
«die elke partij kan beiiindigen met in
achtneming van de volgens de plaatselijke 
gebruiken bepaalcle opzeggingstermijn » ; 

Overwegende clat, krachtens de gebie
clende bepaling van artikel 3 van de wet, 
de duur van een hanclelshuur in de regel 
niet korter mag zijn clan negen jaar; 

Dat de gronden waarop het vonnis 
steunt zijn beslissing niet wettelijk ver
antwoorclen ; 

Dat het miclclel gegroncl is ; 

Om die redenen, en zoncler clat er groncl 
bestaat tot onclerzoek van de overige 
midclelen, waarvan de aanneming tot geen 
ruimere cassatie ln1n leiclen, vernietigt 
het bestreclen vonnis, behalve in zoverre 
dit het hager beroep ontvankelijk ver
klaart; beveelt clat van clit arrest mel
cling zal worden gemaakt op de kant van 
de gecleeltelijk vernietigcle beslissing; 
houclt de kosten aan opclat erover door de 
feitenrechter zou worden beslist; verwijst 
de alclus beperkte zaak naar de Recht
bank van eerste aanleg te Charleroi, 
zitting houdencle in hager beroep. 

21 november 1974. - 1e kamer. 
VoMzitte1', de H. Perrichon, raaclsheer 
waan1.emencl voorzitter. - Ve1•slaggeve1·, 
Ridder de Schaetzen. - Gelijkltddende 
conclttsie, de H. Velu, aclvocaat-generaal. 
- Pleite1·, de H. DeBruyn. 

0ASSATIE, 1975. - 12 

1e KAMER.-· 22 november 1974. 

VOORZIENING IN CASSATIE. 
v ORM. - DIRECTE GEMEENTELIJKE 
BELASTINGEN. - BESLISSING VAN DE 
BESTENDIGE DEPUTATIE. - BETEKE· 
NING VAN DE VERKLARING VAN VOOR· 

ZIENING. - AFSCHRIFT VAN DE VER· 
KI,ARING VAN VOORZIENING NIET BIJ 
HET EXPLOOT VAN BETEKENING GE· 
VOEGD. - NIET·ONTVANKELIJKHEID. 

Niet ontvankelijk is de voo1·ziening in 
cassatie tegen een beslissing van de 
bestendige deputatie van een ]J1'ovincie
mad inzake d1;1'ecte gemeentelijke belas
tingen, tvannee1' het ajsch?-ift van de 
vm·kla1'ing van voo1'ziening, wellce tve1'd 
betekend, niet bij het exploot van bete
kening is gevoegd (1). (Art. 4 wet van 
22 januari 1849 ; art. 2 wet van 22 juni 
1865; art. 2 wet van 18 maart 1874; 
art. 16 wet van 22 juni 1877.) 

(STAD NIEUWPOORT, 
T. DUFLOU J. EN DUFLOU L.) 

Met de notitie overeenstemmend 
arrest. 

22 november 1974. - 1e kamer. -
V oo1·zitte1', de H. Delahaye, raaclsheer 
waarnemencl voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, 
de I-I. Gerniers. - Geli}klttidende con
clusie, de H. Krings, advocaat-generaal. 
- Pleite1·s, de HH. Houtekier en P. Dela
fontaine (cleze laatste van de balie te 
Kortrijk). 

1 e KAMER. - 22 november 197 4. 

BEWIJS. - BEWIJS DOOR GESCHRIFT. -
BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN. -
DrRECTE BELASTINGEN. - AANGIFTE 
IN DE INKOJYISTENBELASTINGEN.- UrT
LEGGING VERENIGBAAR MET DE BE· 
WOORDINGEN VAN DEZE AANGIFTE. 
- GEEN MISKENNING VAN DE BEWIJS
KRACHT VAN DE AKTEN. 

De bewi}skmcht van een aangifte in de 

(1) Cass., 20 november 1974, sttpm, biz. 346, 
en de noot onder dit arrest. 
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inkomstenbelastingen wo1·dt niet mislcend 
doo?' het a1·rest dat aan deze aangijte een 
uitlegging geejt die ve1·enigbaa1· is met 
de bewoo1·dingen ervan. (Artt. 1319, 
1320 en 1322 B.W.) 

(D'HOOGHE, T. BELGISOHE STAAT, 
MINISTER VAN FINANOI:EN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 2 maart 1973 door het Hof 
van beroep te Gent gewezen ; 

Over het eerste middel, afgeleid nit 
de schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 780 van het Gerechtelijk 
Wetboek, 245, 246, 267, 273, 276, 278 
van het Wetboek van de inkomsten
belastingen, 1316 tot 1324 van het 
Burgerlijk W etboek, 

doonlat, na uiteengezet te hebben dat 
eiser bezwaar had ingecliend tegen de 
aanslag in de inkomstenbelastingen <?ver 
het aanslagjaar 1968, mkomstenJaar 
1967 met een belastbaar inkomen ten 
belope van 733.494 frank, waarin begre
pen de overlatingsmeerwaarde van het 
Hotel-Rotisserie« Aux Arcades" te Veur
ne, ten bel ope van 387.296 frank, bezwt;tar 
dat uitsluitend steunde op de overwegm.g 
dat de meerwaarde verworven word in 
1966 en niet in 1967 zodat de verjaring 
ingetreden was, maar. ?-at eiser op 21 de
cember 1971 door ZIJn volmachtdrager 
een verklaring had ondertekend in de 
loop va.n het ??-d~.rz?ek van het bezwaar
schrift waarbiJ lnJ zwh voor het aanslag
jaar 1968, inkornsten 1967, belastbaar 
erkende op grond van een netto-g~obaal 
inkomen van 533.494 frank, waarm het 
beclrag begrep_en is van 187.296 frank, 
dat de vermmderde meerwaarde van 
387.296 frank uitmaakt, het arrest 
beschouwt dat, nu eiser zich belastbaar 
erkent voor het aanslagjaar 1968, dit 
akkoorcl noodzakelijker"vijze inhoudt dat 
hij ervan afziet vercler -:oor te houden dat 
de belaste meerwaarde m 1966 verworven 
wercl, omstandigheid waaruit. hij de ver
jaring van de aanslag afgele1cl had, dat 
eiser niet beweert dat het akkoorcl van 
21 december 1971 door clwaling of bedrog 
is aangetast en dat eiser door clit akkoorcl 
gebonden is, zoclat hij thans niet meer kan 
voorhouden dat de belaste meerwaarde 
in 1966 werd verworven, 

tet·wijl nu het ten deze gaat om een 
onclerzo~k van een bezwaarschrift door 
de directeur cler clirecte belastinge11, 

« het met de :lnspecteur afgesloten ak
koord" van 21 december 1971 de beteke
nis heeft van de verzaking van een 
bepaalcle eis, met name de verdere 
betwisting omtrent de belastbare meer
waarde die van 387.296 frank op 187.296 
frank wercl gebracht; een verzaking 
steeds strikt moet worden gei'nterpre
teerd, zodat, wanneer eiser een bepaald 
belastbaar bedrag aanneemt voor een 
bepaalcl aanslagjaar, dit betekent dat hij 
hot bedrag van de gerealiseerde meer
waarde aanneemt, maar niet dat hij de 
eis strekkende tot forclusie, dit is de ver
jaring van de aanslag wegens verstrijken 
van de aan slagtermijn, zou verzaken, 
zoals trouwens cluiclelijk werd uiteenge
zet in de conclusie, wat betekent dat het 
arrest een verkeercle opvatting heeft 
omtrent de in hot middel aangehaalcle 
wetsbepalingen, ofwel en vooral, door 
van het zogenaamcl akkoord van 21 de
cen'lber 1971 een te ruin1e interpretatie 
te geven, die' er niet mee verenigbaar is, 
de bewijskracht var1 dit akkoord mis
kent: 

Overwegende dat het arrest vaststelt 
dat de administratie, naar aanleicling van 
het bestuurlijk onclerzoek, het bedrag 
van de kwestieuze meerwaarde tot 
187.296 frank heeft herleid en dat eiser 
in de in zijn naam ondertekende verlda
ring zich « voor het aanslagjaar 1968, 
inkomsten 1967, belastbaar erkent" op 
grond van een netto globaal belastbaar 
inkomen van 533.494 frank waarin het 
voormeld bedrag van 187.296 frank 
begrepen is ; 

Overwegende dat het arrest claaruit 
niet afieiclt dat eiser alclus een reeds ver
worven forclusie verzaakt, " hetgeen " 
volgens het arrest << uiteraard niet moge
lijk was "• maar wel dat eiser ervan afziet 
vercler staancle te houden clat de belaste 
1neerwaarde in 1966 wercl verworven, 
clit is ervan afziet vercler de omstanclig
heid staande te houclen waaruit hij de 
forclusie tot clan toe had afgeleid ; 

Overwegende clat het arrest, door de 
verklaring waarin eiser zich, voor de 
betwiste meerwaarcle, << belastbaar erkent 
voor het aanslagjaar 1968, inkomsten 
1967 " alclus te interpreteren clat eiser 
daarcloor toegaf clat die meerwaarde niet 
in 1966 was verworven, van die verldaring 
een uitleg geeft die met de termon ervan 
niet onverenigbaar is; 

Overwegende clat de omstandigheicl 
dat die verklaring werd afgelegcl binnen 
het kader van het onclerzoek van zijn 
bezwaarschrift en dat << verzakingen 
steeds strikt moeten worden gei'nter-
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preteerd "• het hof van beroep niet kon 
beletten vast te stellen dat de verklaring 
niet slechts op het bedrag van de be
twiste meerwaarde slaat, maar ook de 
erkenning inhoudt dat de meerwaarde 
niet in 1966 werd verworven en derhalve 
de in het middel aangehaalde wetsbepa
lingen niet schendt ; 

Dat het middel niet ka:n worden aan
genomen; 

Over het tweede middel, 

Dat het middel niet kan worden aan
ge:nomen; 

Om die redenen, verwerpt de voor
zie:ni:ng ; veroordeelt eiser in de kosten. 

22 november 1974. - 1e kamer. -
Voo1·zitte1·, de H. Delahaye, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Verslaggeve1·, 
de H. Gerniers. - Gelijklttidende concl~•
sie, de H. Krings, advocaat-generaal. -
Pleite1·s, de HH. P. Delafontaine (van 
de balie te Kortrijk) en Claeys Bouuaert. 

2e KAMER.- 25 november 1974. 

VOORZIENING IN CASSATIE. 
PERSONEN BEVOEGD OM ZIOH IN CAS
BATIE TE VOORZIEN. - STRAFZAKEN. 
- ARREST TOT BUITENVERVOLGING
STELLING. - VOORZIENING VAN DE 
BURGERLIJKE PARTIJ. - DRAAG

WIJDTE. 

De bu1·ge1'lijke pa1·tij is slechts ontvankelijk 
om zich in cassatie te voo1·zien tegen een 
m·1·est tot b~titenve1·volgingstelling, in 
ZOVe1'1'C zij hie1•bij W01'dt Ve1'001'deeld tot 
schadeve1·goeding jegens de ve1·dachte, 
in de /costen van de st1'afv01·de1·ing of 
van de bu1•ge1'lijke 1'echtsv01·de1'ing en in 
zove1'1'e het ar1'est een ande1·e beschikking 
bevat welke uitsluitend bet1•ekking heeft 
op de b~wge1'lijke 1'echtsv01·de1·ing (1). 

(POIGNIE, T. BROSE.) 

Met de notitie overee:nstemmend 
arrest. 

25 :november 1974. - 2e kamer. -

Voo1·zitte1·, Ridder Rutsaert, voorzitter. 
- Ve1·slaggeve1', de H. Meeus. - Gelijk
luidende conclusie, de H. Detournay, 
advocaat-generaal. - Pleiters, de HH. 
Fally en Carlier (deze laatste van de 
balie te Brussel). 

2e KAlVIER.- 25 november 1974. 

VOORZIENING IN CASSA'riE. 
VoRllr. - STRAFZAKEN. - VooRziE
NING VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ. -
JVIEMORIE TER GRIFFIE VAN HET HoF 
VAN OASSATIE NEERGELEGD.- Ali'IBTE

LIJKE TUSSENKOJ\'IST VAN EEN ADVO
OAAT BIJ HET HoF NOODZAKELIJK. 

Niet ontvanlcelijlc is de memorie van de 
bw·ge1'lij lee pm·tij, eise1·es tot cassatie, 
welke te1· griffie van het H of van cassatie 
is nee1'gelegd zonde1· de ambtel~jke t~ts
senlcomst van een advocaat bij dit 
Hof (2). (Art. 425 Sv.) 

(KEULENEER, T. BEEOKJ\'IAN, 
OAlVIPENS EN BURGRAEVE.) 

Met de notitie overeenstemmend 
arrest. 

25 november 1974. - 2e kamer. -
Vo01·zitte1·, Ridder Rutsaert, voorzitter. 
- Ve1'slaggeve1·, de H. Screvens. -
Gelijlcluidende conclusie, de H. Detour
nay, advocaat-generaal. 

2e KAlVIER. - 25 november 197 4. 

ONDERZOEKSGERECHTEN. - PRo
OEDUREREGELING. - RAADKAJ\'IER. --'-
DEZE l\iAG SLEOHTS UITSPRAAK DOEN 

OVER DE FElTEN WAAROP DE VORDERIN
GEN VAN HET OPENBAAR l\'IINISTERIE 
BETREKKING HEBBEN. 

(1) Cass., 18 juni 1973 (A1-r. cass., 1973, 
biz. 1020). 

(2) Cass., 4 november 1974, supra, biz. 290. 
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H oewel de madkamer bij de procedttre-
1'egeling niet gebonden is doo1' de om
schTijving welke doo1· het openbaa1· 
ministe1·ie aan de jeiten is gegeven (1), 
kan zij nochtans slechts uitspmak doen 
ove1· de jeiten wam·op de voTde?'ingen van 
het openbaa?' ministerie voo?' die mad
kame?' bet?·ekking hebben (2). 

(GATISSEUR, T. NANDRAIN EN LACROIX; 
PROOUREUR DES KONINGS TE HOEI, 

T. GATISSEUR.) 

ARREST (Ve?·taling). 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 7 juni 197 4 in hoger beroep 
gewezen door de Correctionele Recht bank 
te Hoei; 

I. Op de voorziening van de eiser 
Gatisseur, beklaagde : 

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

1° met betrekking tot de veroordeling 
wegens de telastleggingen A en B : 

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

2° met betrekking tot de beslissing 
waarbij betreffende de telastleggingen 0 
en D het rechtscollege zich onbevoegd 
heeft verklaard alsmede tot de vrijspraak 
van de telastleggingen E en F : 

Overwegende dat de voorziening niet 
ontvankelijk is wegens het ontbreken 
van belang; 

B. In zoverre de voorziening gericht is 

(1) Cass., 3 november 1930 (Bttll. en Pets., 
1930, I, 348). 

(2) BRAAS, P1·ecis cle p1'0cedttre penale, 
1950, I, nr. 454, en noot 2 onder nr. 455 ; 
HOEI"FLER, Traite de l'inst?·uction preparatoi?·e 
en matiere penale, 1956, m·. 156; Rep. prat. 
dr. belge, vo P1·ocecltt1'e penale, nr. 417. 

Dientengevolge, wanneer de raadka>ner 
voor bet vonnisgerecht de feiten brengt waar
op de vorderingen van het openbaar ministerie 
betrekking hebben, kunnen het openbaar 
ministerie en ook de benadeelde partij dezelfde 
beklaagde rechtstreeks voor dat gerecht dag
vaarden wegens andere feiten clie onder de 
bevoegdheid van dit gerecht vallen, ongeacht 

tegen de beslissingen op de civielrechte
lijke vorderingen tegen eiser ingesteld : 

Overwegende dat eiser bij akte ter 
griffie op 24 september 1974 ingediend 
verklaard heeft afstand te doen van zijn 
voorziening, doch enkel en aileen voor 
zover zij gericht, is tegen de verweerders 
«Philippe Nandrain en Marie-Josee La
croix, optredende in eigen naam, daar 
het bestreden vonnis geen eindvonnis is " 
ten opzichte van die verweerders ; 

Overwegende dat het vonnis, voor 
zover het uitspraak doet op de civiel
rechtelijke vorderingen die met het oog 
op de vergoeding van de kosten en de 
onkosten samen door de verweerders 
N andrain en Lacroix 2.ijn ingesteld, als
mede op de civielrechtelijke vordering 
afzonderlijk door de verweerster Lacroix 
ingesteld, geen eindvonnis is in de zin van 
artikel 416 van het Wetboek van straf
vordering ; 

Dat er grond is om dienaangaande 
de afstand te decreteren ; 

Overwegende dat eiser met betrekking 
tot de eindbeslissing op de rechtsvorde
ring tot vergoeding van « schade ex 
hae?·ede » van de verweerder Nan drain 
geen enkel middel aanvoert ; 

II. Op de voorziening van de procureur 
des Konings : 

Overwegende dat eiser zijn voorziening 
beperkt tot de beslissing waarbij met 
betrekking tot de telastlegging 0 (over
treding van artikel 4-2, 4°, van het weg
verkeersreglement) het rechtscollege zich 
onbevoegd verldaart ; 

Over het middel ambtshalve afgeleid 
uit de schencling van de artikelen 128 
en 138, 6°, van het Wetboek van straf
vordering : 

Overwegende dat de correctionele 

of die andere feiten waarover cle raaclkamer 
niet heeft beslist al clan niet samenhangend 
zijn met de eerste (cass., 28 maart 1938, 
Bttll. en Pas., 1938, I, 118; 21 april 1941, 
ibicl., 1941, I, 148; 20 november 1973, A1'1', 
cass., 1974, biz. 319), voor zover de beklaagcle 
niet reeds in betichting wercl gesteld wegens 
die andere feiten. Ret openbaar ministerie en 
cle benacleelcle partij kunnen ook, met clitzelfcle 
voorbehoud, rechtstreeks vom· het vonnis· 
gerecht andere beklaagclen clagvaarclen clan 
clegenen clie in de vorcleringen tot verwijzing 
van het openbaar ministerie werclen vermelcl, 
wegens dezelfde feiten als die welke ten laste 
van laatstgenoemclen zijn gelegcl (cass., 
27 mei 1935, Bull. en Pets., 1935, I, 261). 
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rechtbank, rechtdoende in hager beroep, 
zich on bevoegd heeft verklaard om 
kennis te nemen van de telastlegging 0 
(overtreding van artikel 4-2, 4°, van het 
wegverkeersreglement), op grand dat de 
verweerder Gatisseur bij beschikking van 
de raadkamer na aanneming van ver
zachtende omstandigheden verwezen 
werd naar de politierechtbank enkel en 
alleen wegens slagen of verwondingen 
en, door geen melding te 1naken van bet 
misdrijf dat het voorwerp is van_ de 
telastlegging 0, uit hoofde waarvan het 
openbaar ministerie hem ook voor ge
noemde rechtbank heeft gedagvaard, 
de raadkamer dienaangaande impliciet 
een beslissing van buitenvervolgingstel
ling heeft gewezen ; 

Overwegende dat, hoewel de raad
kamer niet gebonden is door de omschrij
ving van de feiten die door het openbaar 
ministerie wordt gegeven, zij echter alleen 
uitspraak mag doen over de feiten 
die zijn bedoeld in de vorderingen die bij 
haar door laatstgenoemde werden inge
diend; 

Overwegende derhalve dat de raad
kamer, waarbij ten deze de vorderingen 
van de prom.ueur des Konings, die enkel 
en alleen betrekkiug hadden op onopzet
telijke slagen of verwondingen, aanhan
gig werden gemaakt, en die over die 
feiten alleen uitspraak heeft gedaan, niet 
impliciet over andere feiten heeft kunnen 
beslissen; 

Dat het vormis door de redenen die het 
opgeeft, derhalve zijn beslissing niet 
wettelijk heeft kunnen rechtvaardigen ; 

Om die redenen, I. Rechtdoende op de 
voorziening van Gatisseur : decreteert 
de afstand van de voorziening voor zover 
zij gericht is tegen de beslissingen op de 
civielrechtelijke vorderingen ingesteld 
smnen door de verweerders Nandrain en 
Lacroix met het oog op de vergoeding 
va11. de kosten en onkosten alsmede op cle 
civielrechtelijke vordering afzonderlijk 
ingesteld door de verweerster Lacroix ; 
verwerpt cle voorziening voor het overige ; 
veroordeelt eiser in de kosten ; II. Recht
doende op de voorziening van de procu
reur des Konings : vernietigt het bestre
den vonnis, voor zover de rechtbank 
zich onbevoegd verklaart om kennis te 
nemen van de overtreding van arti
kel 4-2, 4o, van het wegverkeersregle
ment (telastlegging 0); beveelt dat van 
dit aiTest melding zal worden gemaakt 
op de kant van de gedeeltelijk vernietig
de beslissing ; laat de kosten ten laste 
van de Staat ; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar de Correctionele Rechtbank 

te Namen, zitting houdende in hager 
beroep. 

25 november 1974. - ze kamer. -
Voo1·zitte1·, Ridder Rutsaert, voorzitter. 
- Ve1·slaggeve'1', de H. Screvens.- Gelijk
l~tidende concl~tsie, de H. Detournay, 
advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 25 november 197 4. 

VOORLOPIGE HECHTENIS.- HAND
HAVING VAN DE HEOHTENIS NA EEN 
MAAND. - WET VAN 20 APRIL 1974, 
ARTIKEL 5, GEWIJZIGD BIJ ARTIKEL 3 
VAN DE WET VAN 13 MAART 1973. -
REDENGEVING. 

De e'l'nstige en ~titzonde1·lijke omstandig
heden die de1·mate de openba1'e veiligheid 
~·alcen dat de voo'l'lopige hechtenis na 
een maand moet wo1·den gehandhaafd, 
wo1·den onde1· ve1·melding van gegevens 
eigen aan de zaak of de pe1·soonlijkheid 
van de ve1·dachte nauwkeu1·ig omsclwe
ven doo1· het a1·1·est van de kame1· van in
besch~tldigingstelling dat, met venvijzing 
naa1· de 1·edenen van de vo1·de1'ing van 
het openbaa1· ministe1·ie en van het bevel 
tot aanhouding wegens oplichting en 
ve1·d~tiste1·ing, onde?' mee1· wijst op de 
doo1• de ve1'dachte teweeggebmchte ve?'
sto?·ing van de openbm·e 01·de en de 
veiligheid m.b.t. de financiele en de 
handelst1·ansacties, de e1·nst en de he?·ha
ling van de feiten, wellce tVe?'den begaan 
doo1· de ve1'dachte, die, hoewel hij wist 
dat hij in een 1·eddeloze jinanciele toe
stand ve1·kee1·de, ve1'de?' slachtojje?'S heeft 
gemaakt, alsmecle op het jeit dat hij 
1·eecls we1'd ve?·oo?·deelcl we gens miscl1'ijven 
van clezelfcle aa1'cl en dat het noclig was 
te ve1·hincle1'B1~ dat cle1·gelijke feiten zich 
he1·haalden (1). (Art. 5 wet van 20 april 
1874, gewijzigd bij artikel 3 van de 
wet van 13 maart 1973.) 

(KERZMANN.) 

ARREST ( Ve?'taling), 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 

(1) Raadpl. cass., 22 juli (twee arresten) 
en 21 augustus 1974 (A1·r. cass., 1974, blz. 1232, 
1232 en 1240); 3 september en 21 en 29 okto
ber 1974 (twee arresten), sup1·a, blz. 10, 246 
en 271. 
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arrest, op 22 oktober 1974 gewezen door 
het Hof van beroep te Luik, kamer van 
inbeschuldigingstelling; 

Over het micldel afgeleid uit de schen
ding van artikel 5 van de wet van 
20 april 1874 op de voorlopige hechtenis, 

doordat de kamer van inbeschuldiging
stelling de beschikking van de raadkamer 
van 8 oktober 1974 bevestigt, door zich 
ertoe te beperken de redenen van de 
vorclering van de procureur-generaaJ over 
te nemen, waarin deze verwijst naar de 
omstandigheden venneld in het bevel 
tot aanhouding dat op 26 januari 1974 
door de onderzoeksrechter te Verviers 
tegen eiser werd verleend, 

t61"Wijl dat bevel tot aanhouding, gelet 
op de bepalingen van de wet van 13 maart 
1973 tot wijziging van de wet van 20 april 
1874 op de voorlopige hechtenis, geen 
volcloende nauwkeurige omschrijving 
geeft van de ernstige en uitzonderlijke 
omstandigheclen en de vereisten van 
openbare veiligheid, uit hoofde waarvan 
de hechtenis moet worden gehanclhaafcl,' 
met name cloorclat het geen melding 
maakt van de gegevens eigen aan de zaak, 
claar de ]outere omschrijving van de ten 
laste van verdachte gelegde misdrijven 
ten opzichte van de wettelijke vereisten 
klaarblijkelijk onvoldoende blijft, of nog 
en vooraJ doordat het evenmin melding 
maakt van de gegevens eigen aan de 
persoonlijkheid van verdachte, die deze 
ernstige en uitzonderlijke omstandig
heden zouden opleveren en derhalve de 
gegevens eigen aan de zaak of aan de 
persoonlijkheid van de verdachte die de 
open bare veiligheid raken in die mate dat 
handhaving van de hechtenis wordt 
vereist, niet op passende wijze in het 
arrest zijn vermeld : 

Overwegende dat de vordering van 
het openbaar ministerie, waarvan het 
arrest de redenen overneemt, stelt dat de 
handhaving van de hechtenis wordt 
gerechtvaardigd door ernstige en uitzon
derlijke omstandigheden die de openbare 
veiligheid raken, voortvloeiende met 
name uit « de noodzaak om de herhaling 
van feiten van dezelfde aard te voorko
men, gelet op de ornstandigheden eigen 
aan de persoonlijkheid van de verdachte 
en aan de feiten van de zaak die op pas
sende wijze in het bevel tot aanhouding 
werden vermeld " ; 

Dat het bevel tot aanhouding dat werd 
verleend wegens oplichting, verduiste
ringen en uitgifte van cheques zonder 
dekking stelt « dat er ernstige en uitzon
derlijke omstandigheden bestaan die de 

openbare veiligheid raken en die volgen 
uit gegevens eigen aan de zaak of aan de 
persoonlijkheid van verdachte, met name 
de ernst van de feiten, de verstoring van 
de openbare orde en de veiligheid met 
betrekking tot de financiele en de han
delstransacties, de herhaJing van de fei
ten, die het resultaat zijn van een grenze
loze grootheidswaanzin, alsmede van een 
onzinnig vermogensbeheer vanwege ver
dachte die, al wist hij dat hij in een red
deloze :financiele toestand verkeerde, 
verder slachtoffers heeft gemaakt, door 
zich belangrijke bedragen te hebben doen 
overhandigen om de ongeduldige schuld
eisers te betalen ; dat hij overigens op 
22 februari 1962 reeds werd veroordeeld 
wegens valsheid en gebruik van valse 
stukken, oplichting en uitgifte van che-
ques zonder dekking >> ; 

Overwegende dat, door aldus te ver
vvijzen naar de redenen van de vordering 
van het openbaar ministerie en die van 
het bevel tot aanhouding, het hof van 
beroep beschouwt dat wegens de gege
vens eigen aan de zaak en aan de persoon
lijkheid van verdachte, welke gegevens 
in die redengevingen nader zijn ornschre
ven, er ernstige en uitzonderlijke om
standigheden bestaan volgende uit de 
noodzaak om de herhaling van gelijkaar
dige feiten te voorkomen, die de openbare 
veiligheid raken en aldus de handhaving 
van de voorlopige hechtenis vereisen ; 
dat het hof van beroep zijn beslissing 
aldus wettelijk rechtvaardigt ; 

Dat het middel niet kan worden aan
genomen; 

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

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

,25 november 1974. - ze kamer. -
Voo1'zittM·, Ridder Rutsaert, voorzitter,
Verslaggeve1·, de H. Meeus.- Gelijklui
dende conalusie, de H. Detournay, advo
caat-generaal.- Pleite?'s, de HR. Ch. en 
A, Radelet (van de balie te Luik). 

2° KAMER, - 26 november 197 4. 

1 o VOORZIENING IN CASSATIE. -
VoRM. - STRAFZAKEN. - WRAKING-
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VAN EEN RECHTER VAN EEN CORREC
TIONELE RECHTBANK DOOR DEZE RECHT
BANK AFGEWEZEN. - HOGER BEROEP 
DOOR EEN BURGERLIJKE KAMER VAN 
HET HOF VAN BEROEP NIET ONTVANKE
LIJK VERKLAARD. - VOORZIENING IN 
TE STELLEN OVEREENKOMSTIG ARTI
KEL417VANHETWETBOEKVAN STRAF
VORDERING. 

2° VOORZIENING IN CASSATIE. -
TERMIJN.- STRAFZAKEN.- ARREST 
DAT ENKEL RECHT DOET OVER EEN VER
ZOEK TOT WRAKING. - VOORZIENING 
VOOR DE EINDBESLISSING. - NIET 
ONTVANKELIJKE VOORZIENING. 

1° De voorziening tegen een an·est van een 
btt1·ge1'lijlce karne1· van het hof van be1·oep, 
waarbij het hoge1· be1"0ep tegen een 
vonnis van de co?Tectionele 1·echtbank dat 
een verzoek tot wraking van een 1·echte1· 
van die 1•echtbank ajwijst niet ontvan
kelijk wo1·dt verklaa1·d, wonlt ingesteld 
door een ve1·lclaring te1· griffie overeen
lcornstig m·tikel417 van het Wetboek van 
strajvo1·dering ( 1). (Impliciete oplos
sing.) 

2° Niet ontvankelijk is de voo1·ziening 
v661· de eindbeslissing ingesteld tegen 
een atTest dat enkel een vm·zoek tot 
wraking ve1·werpt (2). (Art. 416 Sv.) 

(ENGELBEEN.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op ll oktober 1974 door het Hof 
van beroep te Gent, eerste burgerlijke 
karner, gevvezen; 

Overwegende dat het arrest zich er 
toe beperkt te beslissen dat het hoger 
beroep tegen het vonnis van 11 september 
1974 van de Rechtbank van eerste aanleg 

(1) Een verzoek tot wraking van een rechter 
in de correctionele rechtbank was door de 
rechtbank afgewezen. Het hof van beroep, 
zitting houdend in burgerlijke zaken, verklaar
de het hager beroep van eiseres niet geldig 
ingesteld omdat dit was ingediend door een 
verklaring ter griffie zoals in strafzaken, ter
wijl een verzoek tot wraking moest worden 
behandeld volgens de regels van het burgerlijk 
procesrecht. 

Aangezien het Wetboek van strafvordering 
geen bijzondere procedure inzake wraking 
voorschrijft, zijn luidens artikel 2 van het 
Gerechtelijk Wetboek de bepalingen van de 

te Brugge, waarbij de wraking van een 
rechter als ongegrond, bij gebrek aan 
voorwerp, verworpen werd, niet op gel
dige wijze is ingesteld; 

Overwegende dat dergelijke beslissing 
geen uitspraak doet over een geschil in 
zake bevoegdheid, geen einde stelt aan 
de vervolgingen en derhalve geen eind
beslissing is in de zin van artikel 416 van 
het vVetboek van strafvordering ; 

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

26 november 1974. - 2 8 kamer. -
VoorzitteT en Ve1·slaggeve1·, de H. vVau
ters, raadsheer waarnmnend voorzitter. 
- Gelijklttidende conclttsie, de H. Le
naerts, advocaat-generaal. - Pleiters, 
de H. Moeykens (van de balie te Brugge). 

28 KAMER.- 26 november 1974. 

1° JEUGDBESCHERMING. - AoHTER
LATEN VAN EEN KIND IN BEHOEFTIGE 
TOESTAND. LEEFTIJD VAN HET 
KIND. 

2° JEUGDBESCHERMING. - ACHTER
LATEN VAN EEN KIND IN BEHOEFTIGE 
TOESTAND.- BEGRIP. 

3° GRONDWET. - ARTIKEL 92. -
GESOHILLEN OVER BURGERLIJKE RECH
TEN.- BEVOEGDHEID VAN DE STRAF
RECHTER. 

4° BEVOEGDHEID EN AANLEG. -
BEVOEGDHEID. STRAFZAKEN. 
ACHTERJ.ATEN VAN EEN KIND IN BE
HOEFTIGE TOESTAND.- GESCHIL OVER 
HET RECHT OP ONDERHOUDSGELD. -
BEVOEGDHEID )TAN DE STRAFRECHTER. 

artikelen 828 en volgende van genoemd wet
hoek van toepassing op de rechtspleging in
zake wraking van een strafrechter. Dat houdt 
evenwel niet in dat het om een burgerlijke 
zaak gaat. Derhalve diende de voorziening 
tegen het arrest van het hof van beroep, 
hoewel door een burgerlijke kamer gewezen, 
te worden ingesteld zoals in strafzaken en 
wercl zij overeenkomstig artikel 133 van het 
Gerechtelijk \Vetboek door de tweede kamer 
van het Hof behanclelcl. 

(2) Oass., 4 juni 1974 (Arr. cass., 1974, 
blz. 1098, 



-360-

1° A1·tikel 360bis van het Stmfwetboek, 
dat het achte1·laten van een kind in 
behoejtige toestand bestmjt, is oak toepas
selijk wannee1· het kincl mee1·de1jarig 
is (1). 

2o Schuldig aan achterlaten van een kind 
in behoejtige toestand is de vadm· die 
zijn kind achte1·laat in een toestand waar
in hij het levensonde1·houd versclmldigd 
is met toepassing van de m·tikelen 203 
en 207,van het B~wgedijk Wetboek, oak 
al is tegen hem geen eis tot betaling van 
onderho~tdsgeldingesteld (2). (Art. 360bis 
S.W.). 

3° Artikel 92 van de Grondwet strekt niet 
e1·toe aan de st?·aj?·echte?' de bevoegdheid 
te ontzeggen om kennis te nemen van 
geschillen ove1· b~wgedijke 1·echten. 

4o De straj1·echter is bevoegd om te beslissen 
ave?' een geschil bet1·ejjende het ?"echt op 
onde?·houdsgeld, dat incidenteel voor hem 
wonlt opgewm·pen door een vade1· cUe 
ve1·volgcl wo1·dt wegens het in behoejtige 
toestand achte1·laten van zijn kind (3). 
(Art. 15 wet van 17 april 1878.) 

(MOORTGAT.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 27 j1mi 1973 gewezen door het 
Hof van beroep te Brussel ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 92, 97 van de Grand
wet en 360bis van het Strafwetboek zoals· 
ingevoegd en aangevuld door de artike
len 60 van de wet van 15 mei 1912 op de 
kinderbescherming en 3 van de wet van 
5 juli 1963, 

doordat het arrest voormeld arti
kel 360bis toepasselijk verklaart op de 
onder die een meerderjarig kind in behoef
tige toestand achterlaat, dit artikel be
schouwt als de sanctie wegens het niet
naleven van de onderhoudsverplichting 
bepaald in de artikelen 203 en 207 van 
het Burgerlijk Wetboek en oordeelt dat 
de toepassing van voormeld artikel geens
zins het bestaan vereist van een vonnis 

(1) CONSTANT, JJ£cmttel de d1·oit penctl, ll-2, 
nr. 811; MARcHAL en JASPAR, Dmit criminel, 
I, nr. 859; SOHUIND, Tmite 1n•atiqtte cle d1•oit 
criminel, I, blz. 254. 

(2) Raadpl. cass., 20 december 1967 (Arr. 
ass., 1968, blz. 590). 

waarbij de onder wordt veroordeeld tot 
een onderhoudsgeld ten bate van het 
kind, 

tenvijl, eerste onderdeel, noch uit de 
tekst van artikel 360bis van het Straf
wetboek, noch uit artikel 60 van de wet 
van 15 mei 1912, noch uit de toevoeging 
bepaald door artikel 3 van de wet van 
5 juli 1963, noch uit de benaming van 
titel VII en het hiervan deeluitmakende 
hoofdstuk II van het Strafwetboek kan 
worden afgeleid dat iets anders dan de 
bescherming van minderjarige kinderen 
beoogcl wordt en het kind Frans Moort
gat, geboren op 12 juli 1939, derhalve 
30 jaar was bij de aanvang van de periocle 
tijdens welke het beweerde misclrijf werd 
gesitueerd; minstens de beschouwingen 
van het arrest geen antwoord inhouclen 
op eisers verweer met betrekking tot het 
" te vondeling leggen of verstoten van 
kinderen » met de bijkomende omstan
digheid dat eiser zijn meerderjarige zoon 
nooit ter verzorging aan derden heeft 
toevertrouwd en derhalve nooit in de 
gelegenheid is geweest de betaling van 
enig onderhoudsgeld aan deze clerden 
te weigeren ; 

tweede onderdeel, uit artikel 360bis van 
het Strafwetboek niet kan worden afge
leid dat het als penale sanctie becloeld 
werd voor het niet naleven van de civiel
rechtelijke verplichtingen voortvloeiend 
uit de artikelen 203 en 207 van het 
Burgerlijk Wetboek; het arrest boven
clien verzuimt te antwoorden op de 
argumentatie door eiser in zijn conclusie 
ontwikkelcl betreffende artikel 205 van 
het Burgerlijk W etboek ; 

de1·de onde1·deel, de onderhouclsverplich
tingen die ten bate van een kind lastens 
een oucler kunnen ontstaan, in geval van 
betwisting en op grand van de criteria 
van de artikelen 208 tot 211 van het 
Burgerlijk Wetboek het voorwerp moeten 
uitmaken van een procedure zoals vervat 
in artikel 2 van de wet van 10 februari 
1953 inzake de bevoegdheid van de 
vreclerechter en naderhand in artikel 591, 
7°, van het Gerechtelijk Wetboek; het 
buitengerechtelijk toepassen van de arti
kelen 203 tot 211 van het Burgerlijk 
W etboek, zonder tegensprekelijk onder
zoek van de realiteit der behoeften van 
de nakomeling en de geldelijke mogelijk-

(3) Raadpl. cass., 31 oktober 1921 (Bull. 
en Pas., 1922, I, 42), 4 maart 1929 (ibid., 
1929, I, 117), 22 september 1947 (A1'1·. cass., 
1947, blz. 278), 4 april 1955 (ibid., 1955. 
blz. 666) en 11 juni 1956 (ibid., 1956, blz. 853). 
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heden van de beweerde onderhouds
plichtige, moet leiden tot een situatie van 
rechteloosheid, rechtstreeks in strijd met 
artikel 9.2 van de Grondwet : 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat artikel 360bis, ook 
al werd het door de wet op de kinder
bescherming in het Strafwetboek inge
voegd en hoe ook het opschrift van de 
titel en het hoofdstuk waarin het voor
komt moge luiden, geen vereisten stelt 
wat de leeftijd van het erin vermelde 
kind betreft ; dat het mitsdien ook toe
passing vindt wanneer een meerderjarig 
kind zich in een van de in dit artikel 
beschreven toestanden bevindt ; 

Overwegende dat eiser onder 1neer in 
conclusie had gesteld « dat «het kind>> op 
het ogenblik van de feiten ten voile de 
leeftijd van 3.2 jaar had bereikt en 
bezwaarlijk kon worden te vondeling 
gelegd of verstoten " ; 

Overwegende dat eiser echter niet op 
grond van de artikelen 354 tot 360 van 
het Strafwetboek werd vervolgd, maar 
op grond van artikel 360bis, en dat uit 
de redengeving van het arrest volgt dat 
hij meer bepaald veroordeeld wordt om 
dit kind « in behoeftige toestand te heb
ben achtergelaten "; 

Dat het arrest dan ook niet hoefde te 
antwoorden op een verweer dat vreem.d 
was aan de ten laste gelegde en bewezen 
verldaarde feiten ; 

Dat het arrest tenslotte geenszins vast
stelt dat eiser zijn zoon aan een derde 
zou hebben toevertrouwd; 

Wat het tweede en het derde onderdeel 
betreft : 

Overwegende dat eiser onder meer in 
conclusie voorgehouden had dat hij 
« tegenover zijn meerderjarige kinderen 
geen onderhoudsplicht Tneer heeft te1~
ware in de gevallen bepaald door het 
Burgerlijk Wetboek, artikelen.203 en.207; 
dat een meerderjarige afstammeling 
slechts onderhoudsgeld kan eisen van
wege zijn vader mits deze te betrekken 
in een tegensprekelijke procedure voor 
de vrederechter ; dat dusdanige proce
dure nooit heeft plaatsgehad " ; 

Overwegende dat artikel 360bis onder 
meer toepassing vindt wanneer een kind 
in « behoeftige toestand " wordt achter
gelaten ; dat het aldus toepasselijk is op 
het geval bedoeld in de artikelen .207 en 
.203 van het Burgerlijk Wetboek die 
handelen over een kind dat << behoeftig " 
is; 

Dat het niet vereist is, om de vader 
schuldig te verldaren aan het misdrijf 
beteugeld door artikel 360bis van het 
Strafwetboek, dat een eis tot betaling 
van onderhoudsgeld vooraf tegen hem 
werd ingesteld ; 

Overwegende dat artikel 9.2 van de 
Grondwet niet ertoe strekt aan de straf
rechter, die een orgaan van de rechter
lijke macht is, de bevoegdheid te ont
zeggen om kennis te nemen van geschillen 
over bm·gerlijke rechten ; dat, met toe
passing van artikel 15 va1~ de wet van 
17 april 1878 houdende de voorafgaande 
titel van het vVetboek van strafvordering, 
de strafrechter bevoegd is om te beslissen 
over een geschil betreffende de verplich· 
ting tot onderhoud, dat incidenteel voor 
hem wordt opgeworpen door de vader 
die vervolgd wordt wegens het in be
hoeftige toestand achterlaten van zijn 
kind; 

Overwegende dat het arrest, dat te
vens en nadat eiser gelegenheicl kreeg 
zich clesaangaande te verclecligen, in feite 
en clan ook soeverein beslist clat eisers 
zoon zich in behoeftige toestancl bevond 
en clat eisers inkomsten hem de mogelijk
heicl boden, al was het maar gedeeltelijk, 
in zijn onderhoud te voorzien, constateert 
dat artikel 360bis van het Strafwetboek 
ook toepassing vindt « op de onder die 
een meerderjarig kind in behoeftige toe
stand achterlaat ; dat inderdaad de 
onderhoudsverplichting, opgelegd door 
de artikelen .203 en .207 van het Burgerlijk 
Wetboek en waarvan de niet-naleving 
door voormeld artikel 360bis wordt 
beteugeld, blijft voortbestaan zelfs na 
de meerderjarigheid van het kind; dat 
de toepassing van artikel 360bis evenmin 
het bestaan vereist van een vonnis 
waarbij de onder wordt veroordeeld tot 
een onderhoudsgeld ten bate van het 
kind "; 

Dat het arrest aldus zijn beslissing 
wettig verantwoordt en, nu artikel 207 
van het Burgerlijk W etboek betrekking 
heeft op het behoeftig kind, wijl arti
kel .205 eveneens in eisers conclusie aan, 
gehaald de behoeftige ascendenten be
treft, met de passus die op artikel .207 
betreld{ing heeft, regelmatig eisers ver
weer, dat 1op de artikelen 205 en .207 
steunde, beantwoordt ; 

Dat het middel mitsdien in geen enkel 
van zijn onderdelen kan aa~genomen 
worden; 

En overwegende dat de substantHile of 
op straffe van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat 
de beslissing overeenkomstig de wet is ; 
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Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning ; veroordeelt eiser in de kosten. 

26 november 1974. - 2e kamer. -
Vom·zitte1', de H. Wauters, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve1'slaggeve1·, 
de H. Chatel.- Gelijkluidende conclttsie, 
de H. Lenaerts, advocaat-generaal. -
Pleite1', de H. Marek (van de balie te 
Antwerpen). 

2e KAMER.- 26 november 1974. 

WEGVERKEER. - VLUCHTMISDRIJF. 
-BEGRIP. 

W ettig ge?·echtvaa1'digd is de beslissing 
van de ?'echte?' die, om het vltwhtmisd1'ijj 
bewezen te achten, uit de gegevens die hij 
aanhaalt ajleiclt clat e?' wel degelij k een 
ongeval was en dat de bestttttnle?' van 
het voM'Mtig die de vl,twht nam, het opzet 
had om zich aan de dienstige vaststellin
gen te ontt?·ekken ( 1). (Wet betreffende 
de politie over het wegverkeer, art. 33.) 

(STROOBANTS.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 21 juni 1973 in hager beroep 
gewezen door de Correctionele Rechtbank 
te Leuven; 

Over het middel afgeleid uit de schen
cling van artikel 33 van de wet betreffende 
de politie over het wegverkeer, gecoor
dineerd bij koninklijk besluit van 
16 maart 1968, 

clooJ'dat het vonnis in hoofde van eiser 
de telastlegging hoofdens inbmuk op 
genoemd artikel 33 bewezen verklaart op 
grand van de overweging dat eiser te 
Boutersem in de Stationstraat de rijweg 
verliet en een elektrische paal aanreed, 
doch zonder meer verder reed omdat hij 
iets verder woont, 

(1) Raadpl. cass., 2 februari 1970 (A?'1'. cass., 
1970, blz. 509) en 19 maart 1973 (ibid., 1973, 
blz. 711). 

te?·wijl het vonnis vaststelt dat aan de 
elektriciteitspaal geen enkele werkelijke 
schade werd toegebracht, zodat eiser 
noodzakelijkerwijze moest overtuigd zijn 
dat er zich geen ongeval had voorgedaan 
vermits geen schade aan derden werd 
veroorzaakt; eiser trouwens verklaard 
had te zijn verder gereden « omdat hij 
niemand had aangereden of niets be
schadigd had " ; hieruit voortspruit dat 
bij eiser niet het opzet bestond om zich 
aan de dienstige vaststellingen te onttrek
ken, zodat bij gemis aan cl.it opzet de 
door a~'tikel 33 gestelde vereisten niet 
vervuld waren : 

Overwegende dat in zoverre het middel 
verldaru1.gen van eiser inroept die tijdens 
het vooronderzoek zouden zijn afgelegd 
het onderzoek ervan het Hof ertoe zou 
nopen feitelijke gegevens na te gaan ; 

Dat, nu het feiten met recht vermengt, 
het middel op dit stuk niet ontvankelijk 
is; 

Overwegende dat eiser in conclusie 
gesteld had dat hij slechts wegens vlucht
misdrijf mocht worden veroordeeld zo hij 
de bedoeling had gehad zich aan de 
dienstige vaststellingen te onttrekken ; 
clat hiertoe een ongeval zich had moeten 
voordoen en dat het ten deze bewezen 
was dat geen enkele schade werd veroor
zaakt vermits de verbalisanten vaststel
den dat de krassen op de aangereden 
elektriciteitspaal « niet als beschadiging 
mogen beschouwd worden '' ; 

Overwegende dat het vonnis desaan
gaande releveert dat eiser « aan de verba
lisanten bekende dat hij ... de rijweg 
verliet en tegen een elektriciteitspaal aan
reed, doch zonder meer verder reed 
omdat hij iets verder woont ; dat de rijks
wacht vaststelde dat er op de aardeberm 
een rijspoor voorkwam en bij de elek
trische paal glasscherven verspreid lagen 
terwijl op die paal enkele krassen voor
kwamen zonder werkelijke schade ; dat 
het voertuig van beklaagde Stroobants 
vooraan zwaar beschadigd was " ; dat 
het vonnis vervolgens beslist « dat er op 
grond van die gegevens wel degelijk een 
ongeval bewezen is en de eerste beklaagde 
(eiser), door zijn weg te vervolgen, zich 
aan de dienstige vaststellingen trachtte 
te onttrekken "; 

Overwegende dat de rechter aldus, 
door een soevereine appreciatie van de 
feiten, uit de gegevens die hij aanhaalt, 
afleidt dat er ten deze wel degelijk een 
ongeval was, en impliciet maar zeker, dat 
eiser redenen had en ook het opzet om 
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zich aan « dienstige vaststellil'lgen " te 
onttrekken; 

Dat het middel, dat ill zijn overblijvend 
gedeelte er op neerkomt de feitelijke 
beoordelmg van de rechter te kritiseren, 
niet ontvankelijk is; 

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

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

26 november 1974. - 2e kamer. 
V ooTzitte1·, de H. Wauters, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, 
de H. Chatel. - Gelijklttidende conclusie, 
de H. Lenaerts, advocaat-generaal. -
Pleite1·, de H. De Clerck (van de balie 
te Leuven). 

ze KAMER.- 26 november 1974. 

1 D VOORZIENING IN CASSATIE. 
BESLISSINGEN WAARTEGEN EEN CASSA
TIEBEROEP KAN WORDEN INGESTELD. 
- 8TRAFZAKEN.- VOORZIENING VAN 
DE BEKLAAGDE BEPERKT TOT DE J\IIAAT
REGEL VAN TERBESCHIKKINGSTELLING 
VAN DE REGERING.- 0NTVANKELIJKE 
VOORZIENING. 

2D BESCHERMING VAN DE MAAT
SCHAPPIJ (WET TOT). - TERBE
scHrKKINGSTELLING VAN DE REGERING. 
- VERPLICHTING VOOR DE RECHTER DE 
REDENEN VAN DE BEVOLEN J\IIAATREGEL 
NAUWKEURIG OP TE GEVEN. 

3D CASSATIE. - OlVIVANG. - STRAF
ZAKEN. - VEROORDELING TOT EEN 
VRIJHEIDSSTRAF EN TERBESCHIKKING
STELLING VAN DE REGERING. - 0AS
SATIE OP GROND DAT DE TERBESCHIK
KINGSTELLING NIET J\IIET REDENEN OJ\II
KLEED IS. - 0ASSATIE DIE ZICH TOT DE 
VOLLEDIGE VEROORDELING IDTSTREKT. 

(1) Raadpl. cass., 5 december 1955 (Arr. 
cass., 1956, biz. 261); vgl. cass., 13 januari 
1970 (ibid., 1970, biz. 429). 

Als de beperking van de voorziening door 
het openbaar ministerie tot zekere straffen 
of maatregeien geen uitwerking heeft ( cass., 
20 juli 1967, A1'1'. cass., 1967, biz. 1321), 

1 D Ontvankelijk is de vom·ziening van de 
beklaagde welke bepm·kt is tot de maat-
1'egel van te·rbeschikkingstelling van de 
1'ege1'ing (1). (Impliciete oplossing). 

2D De beslissing die de te1·beschikking
stelling van de 1·ege1·ing beveelt in een 
geval wam·in deze maatTegel doo1· de wet 
niet geboden wm·dt, moet nauwketw·ig 
de 1·edenen opgeven wam·om de 1'echte1' 
geoo1·deeld heeft van de hem doo1· de wet 
geboden mogelijkheid gebruik te moeten 
maken (2). (Artt. 23 en 24 wet tot 
bescherming van de maatschappij.) 

3D W annee1· een M1'est dat de beklaagde 
vm·om·deelt tot een v1·ijheidsstraj en hem 
bovendien te1· beschikking van de 1'ege-
1'ing stelt, vernietigd wo1'dt omdat de 
beslissing de 1·edenen waa1'om deze maat-
1'egel bevolen WOTdt niet opgeejt, stTekt 
de cassatie zich 1lit tot de ganse ve1'00r
deling, zelfs indien de beklaagde, eise1· 
tot cassatie, zijn vooTziening tot de 
teTbeschikkingstelling bepe1·kt heeft (3). 

(VAN CANEGHEM.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op ll september 1974 door het 
Hof van beroep te Gent gewezen ; 

Over het middel ambtshalve mgeroepen 
en afgeleid uit de schending van artikel 24 
van de wet van 9 april 1930 tot bescher
ming van de maatschappij tegen de 
abnormalen en de gewoontemisdadigers; 

Overwegende dat, na eiser tot een 
gevangenisstraf van drie jaar te hebben 
veroordeeld wegens poging tot diefstal 
door middel van geweld en bedreiging, 
in een bewoond Intis, alsmede wegens 
paging tot afpersmg met behulp van 
geweld of bedreiging, feiten gepleegd in 
staat van wettelijke herhaling zoals om
schreven door artikel 56, tweede lid, 
van het Strafwetboek, het arrest beslist 
dat eiser voor een termijn van tien jaar 
ter beschild~ing van de regering zal wor
den gesteld ; 

heeft de beperking door de beklaagde 
tot gevolg dat de vernietiging aileen kan 
worden uitgesproken op grand van een on
wettigheid van het aangevochten gedeelte 
van de beslissing ; zij heeft daarentegen geen 
invloed op de omvang van de cassatie. 

(2) en (3) Cass., 5 december 1955, vermeld 
in noot 1, en 8 oktober 1974, sgp1·a, biz. 178. 
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Overwegende dat de rechter evenwel 
nalaat de precieze en concrete redenen 
op te geve;n waarom hij meent, ten op
zichte van eiser, gebruik te moeten maken 
van de hem door artikel 23 van de wet 
tot bescherming van de maatschappij 
geboden mogelijkheden ; 

Dat het arrest aldus artikel 24 van 
dezelfde wet schendt ; 

Oyerwegende dat. de terbeschikking
stellmg van de regermg met de hierboven 
v~rrnelde straf een c;nsplitsbaar geheel 
mtmaakt ; dat de luerna uitgesproken 
vernietiging dan ook op dat geheel moet 
s~aan, zelfs indien de beldaagde, zoals 
erser ten deze, verldaard heeft zijn voor
ziening tot de beslissing van terbeschik
kingstelling te beperken ; 

Om die redenen, en zonder acht te slaan 
op de middelen door eiser ingeroepen, 
wel.ke mrddelen geen aanleiding tot cas
satre. z~mder verwijzing geven lnmnen, 
vernretrgt het bestreden arrest in zoverre 
het eiser veroordeelt; beveelt dat van het 
thans gewezen arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van de gedeeltelijk 
vernietigde beslissing; laat de kosten 
ten laste van de Staat ; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar het Hof van beroep 
te Brussel. 

26 november 1974. - 2e kamer. -
Voo1·zitter, de H. Wauters, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Verslaggeve~·, 
de H. Chatel. - Gelijkluidende conclttsie 
de ?f· Lenaerts, advocaat-generaal. --'. 
Ple~te~·, de H. Tytgat (van de balie te 
Gent). 

2e KAMER.- 26 november 1974. 

REGELING VAN RECHTSGEBIED.
STRAFZAKEN.- BESCHIKKING VAN DE 
RAADKAllfER DIE BEKLAAGDEN NAAR 
DE CORRECTIONELE RECHTBANK VER· 
WIJST WEGENS EEN REGELJ\fATIG GE· 
CORRECTIONALISEERDE l\1ISDAAD EN 
ALS WANBEDRIJF GEKWALIFICEERDE 
FElTEN. - VONNISGEREOHT DAT ZICH 
ONBEVOEGD VERKLAART 01\f KENNIS TE 
NEJ\fEN VAN DE 1\f!SDAAD EN EEJN VAN 
DEALS WANBEDRIJF GEKWALIFICEERDE 
FElTEN 01\fDAT DIT LAATSTE EEN 1\f!S· 
DAAD IS EN BEIDE 1\fiSDRIJVEN SAJ\fEN· 
HANG END ZIJN. - IN KRACHT VAN 
GEWIJSDE GEGANE BESLISSINGEN. -
ToEZICHT VAN HET HoF. - GEDEEL· 

TELIJKE VERNIETIGING VAN DE BE· 
SOHIKKING. - VERWIJZING NAAR DE 
KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTEL· 
LING. 

W anneer de mad kame?' beklaagden naa1· 
de oo?Teotionele 1·echtbank heeft ve~·wezen 
wegens een ?'egelmatig geco?'1'eotionali
see1'd~ misdaad. en ala wanbed1·ijf ge
k;valijicee?·de fe~ten en het vonnisge1·echt 
zwh onbevoegd heeft veTklam·d om kennis 
te nemen van de misdaad en van een van 
de ala wanbed1·ijf gekwalificee?·de feiten 
on;dat dit laatste in we1·kelijkheid een 
m2sdaad is en beide misdTijven samen
h!:f'(bgend zijn, onderzoekt het Hof, waa1'
b2J een ve1'zoeksoh1'ift tot ?'egeling van 
1'echtsgebied aanhangig is, of beide 
beslissingen in kmcht van gewijsde zijn 
ge.gaan, of het ala wanbed1·ijf omsclweven 
fe2.t ee??: misdaad blijkt te zijn en of de 
~n:~sd?'2JV~n sam~n!~angend schijnen te 
Z2Jn; zo Ja, Ve?'1net2gt het Hof de beschik
king van de ?'aadkamm· in zover1·e deze de 
beklaagden naa1' de oo?'?'ectionele ?'eoht
bank heeft venvezen voo1· beicle voo?'noem
de misclrijven, behalve in zove1'1'e zij het 
bestaan van veTzachtende omstanclighe
den vom·. ~et ee?'ste feit heeft aangenomen, 
en verW2JBt de zaak nam· cle kamer van 
inbesch~tlcligingstelling ( 1). 

(PROOUREUR DES KONINGS 
TE TONGEREN, INZAKE SOHOOLlliEESTERS, 

FRANS JOSEPH EN FRANS JEAN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het verzoek 
tot regeling van rechtsgebied op 2 sep
tember 1974 door de Procureur des 
Konings te Tongeren ingediend ; 

Overwegende dat de raadkamer van 
de Rechtbank van eerste aanleg te Ton
geren, bij beschikking van 13 november 
1973 : 1° Schoolmeesters Frangois Victor, 
elektricien, geboren te Genk op 1 april 
1953, en aldaar wonende, Kerkeweg, 8, 
2° Frans Joseph, Palmyre, Antoon, 
":erkman, geboren te Leuven op 26 janua
rr 1953, en wonencle te As, Nijverheids
straat, 76, 3° Frans Jean, Chretien, werk
man, geboren te Leuven op 29 december 
1951 en wonende te As, Nijverheids
straat, 76, naar de Correctionele Recht
bank te Tongeren heeft verwezen om : 
« te Genk op 16 december 1972 : 

(1) Cass., 29 april 1974 (.Arr. cass., 1974, 
biz. 950). 
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» I. de eerste, tweede en derde : door 
middel van geweld of bedreiging een 
personenwagen die hun niet toebehoorde, 
bedrieglijk weggenomen te hebben ten 
nadele van Vanhoudt Robertus, met de 
omstandigheid dat de diefstal op de 
openbare wegen werd gepleegd, bij nacht 
en door twee of meer personen ; 

>> II. de eerste, tweede en derde : 
gepoogd te hebben met geweld of bedrei
ging een aanranding van de eerbaarheid 
te plegen op de persoon van de minder
jarige Vanhoudt Florentina, die, geboren 
op 3 december 1953, de volle leeftijd van 
zestien jaar bereikt had op het ogenblik 
van de feiten, waarbij het voornemen 
om de misdaad of het wanbedrijf te 
plegen zich geopenbaard heeft door 
uitwendige daden die een begin van 
uitvoering van die misdaad of dat wan
bedrijf "Lutmaken en alleen ten gevolge 
van ornstandigheden onafhankelijk van 
de wil van de daders werden gestaakt 
of hun uitwerking hebben gemist ; 

» III. de derde : bedrieglijk een auto
radio weggenomen te hebben toebehoren
de aan Vanhoudt Robertus; 

» IV. de derde : bedrieglijk geld en een 
identiteitskaart weggenomen te hebben 
toebehorende aan Vanhoudt Robertus »; 

Overwegende dat voornoemcle beschik
king met betrekking tot het feit I uit
drukkelijk verzachtende omstandigheden 
aann.eemt en beschouwt dat de andere 
telastleggingen met correctiol1.ele straffen 
strafbaar zijn ; 

Overwegende dat V anhoudt Ro bertus, 
alsmede voornoe1nde samen met zijn 
echtgenote Thomsin Eugenie, " hande
lende in hun hoedanigheid ·van wettige 
beheerders van de persoon en goederen 
van V anhoudt Floren tina samenwonende 
Heidriesstraat 65 te Ge11.k », zich voor 
de correctionele rechtbank burgerlijke 
partij hebben gesteld; 

Overwegende dat de Correctionele 
Rechtbank te Tongeren, bij vonnis van 
2 rnei 1974, Fra11.s Jean vrijspreekt van 
de telastleggingen 0 en D (III en IV van 
de beschikking van de raadkamer) en 
zich onbevoegd verklaart om kennis te 
nemen van de telastleggingen A en B 
(I en II van dezelfde beschikking) en van 
de vorderingen van de burgerlijke par
tijen onder meer op de grond dat " uit 
het verloop der feiten blijkt dat zo er 
twijfel kon bestaan of de feiten dienen 
gekwalificeerd (te worden) als poging 
tot verkrachting, de handelingen van 
betichten met de zeden strijdig}l en als 
dusdanig gewilde daden uitmaken, welke 

op de persoon van het slachtoffer zonder 
haar toestemrning, met geweld en bedrei
gingen werden gepleegd en waarbij het 
algemeen eerbaarheidsgevoel werd ge
krenkt, zodat zij dienen beschouwd (te 
worden) als aanranding der eerbaarheid 
gepleegd met behulp van geweld of be
dreiging; ... dat aanranding der eerbaar
heid met geweld of bedreiging op een 
rninderjarige boven de leeftijd van zestien 
jaar, luiclens artikel 373, tweede lid, van 
het Strafwetboek, gestraft wordt met 
opsluiting en dus een misdaad is die, 
behoudens correctionalisatie, behoort tot 
de bevoegdheid van het Hof van assisen ; 
dat wegens afwezigheid van correctiona
lisatie van deze misdaad, de correctionele 
rechtbank niet bevoegd is wat betreft 
betichting B (telastlegging II in de 
beschikking van de raaclkamer) » ; clat 
het vonnis, na.eerst te hebben vastgesteld 
dat «de diefstal van de personenwagen 
gebeurde omdat zulks noodzakelijk was 
om het meisje rnee te nemen en te over
weldigen; de diefstal van de personen
wagen en de zeclenfeiten spruiten alclus 
uit eenzelfde delictueel inzicht », de on
bevoegdverldaring verder steunt op de 
consiclerans " dat beide feiten (A en B 
in het vonnis, I en II in de beschikking 
van de raaclkarner) sarnen een voort
gezet rnisdrijf uitmaken en volgens 
artikel 65 van het Strafwetboek dienen 
beteugeld (te worden) door een enkele 
straf, zodat het niet rnogelijk is de feiten 
sub littera A (I) gescheiclen te beoordelen 
van de feiten sub littera B (II) » ; 

Overwegende dat de beschikking van 
de raadkarner en het vonnis in kracht 
van gewijsde zijn gegaan en dat uit h"Lrn 
tegenstrijdigheid, ten aanzien van de 
telastlegg"ingen I (A) en II (B), een 
geschil van bevoegdheid is ontstaan 
waardoor de gang van bet gerecht wordt 
belemmerd ; 

Overwegende dat het feit dat het voor
werp uitmaakt van telastlegging II (B) 
de bij artikel 373, tweede lid, van het 
Strafwetbo~k strafbaar gestelde misdaacl 
schijnt op te leveren en met het feit I (A) 
schijn t samen te hang en ; 

Om die redenen, beslissende tot rege
ling van rechtsgebied, vernietigt de 
beschikking van de raadkarner van de 
Recht bank van eerste aanleg te Tongeren 
behalve in zoverre zij beslist over de 
feiten III en IV die ten laste van Frans 
Jean waren gelegd en, met betrekking 
tot telastlegging I, beslist dat op dit feit, 
we gens de verzachtende. omstandigheden 
die ze aangeeft, slechts correctionele 
straffen toepasselijk zijn ; beveelt dat 
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van dit arrest melding zal worden ge
maakt op de kant van de gedeeltelijk 
vernietigde beslissing; verwijst de aldlls 
beperkte zaak naar de kamer van in
beschnldigingstelling van het Hof van 
beroep te Luik. 

26 november 1974. - 2 8 kamer. -
Voorzitte1·, de H. Wauters, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Vm·slaggever, 
de H. Chatel.- Gelijkluidende conclusie, 
de H. Lenaerts, advocaat-generaal. 

28 KAJVIER. - 26 november 1974. 

1° VOORLOPIGE HECHTENIS. 
HANDHAVING VAN DE VOORLOPIGE 
HEOHTENIS.- WET VAN 20 APRIL 1874, 
ARTIKEL 5, GEWIJZIGD DOOR ARTIKEL 3 
VAN DE WET VAN 13, MAART 1973. -
REDENGEVING. 

2° INTERNATIONALE VERDRAGEN. 
- VERDRAG TOT BESOHERIVIING VAN DE 
REOHTEN VAN DE MENS EN DE FUNDA
JV[]1NTELE VRIJHEDEN, ARTIKEL 5, §§ 1, 
c, 3 EN 4. - VOORLOPIGE HEOHTENIS 
OVEREENKOMSTIG DE WET. - VER
DAOHTE OP REOHTMATIGE WI.JZE GEVAN
GEN GEHOUDEN. 

3° INTERNATIONALE VERDRAGEN. 
- VERDRAG TOT BESOHERliHNG VAN DE 
REOHTEN VAN DE MENS EN DE FUNDA
MENTELE VRI.JHEDEN, ARTIKEL 5, § 3. 
-RECHT VAN DE GEVANGEN GEHOU
DEN PERSOON OM BINNEN EEN REDELI.J
KE TERMIJN TE WORDEN BEREOHT. 

BEGRIP « REDELI.JKE TERMI.JN "· 

l 0 Door te p1·ecise1·en dat de verdachte doo1· 
zijn doorlopend vm·daehte ged1·aging, 
zoals die tot uiting komt in zijn deels 
tegenstrijdige deels lettgenaehtige ver
klaringen, in zijn onstandvastige hou
ding, in zijn doo1· het onde1·zoek onthulde 
pogingen tot het uitlokken van valse 
getuigenissen en het zieh ontt?·ekken aan 
objectieve opsporingen, en in zijn stelsel
matige, veelal op d1·og1•edenen berustende 
ve1·dachtmakingen ten laste van derden, 
de vrees wettigt dat hij, eenmaal in 
vrijheid gesteld, het onderzoek nag meer 
zou belemme1·en en dit op een ogenblik 
waarop nieuwe recente bezwa1·en aan 
het licht zijn gekomen, omsch?-ijjt de 
beslissing van het onde1·zoeksgerecht tot 

handhaving van de voorlopige hechtenis 
nauwkem·ig de aan de pe1·soonlijkheid 
van de ve1·dachte eigen gegevens die de 
e1·nstige en ttitzonde1·lijke omstandigheden 
tdtmaken welke de openba1·e veiligheid 
1·aken, waardoor de handhaving van de 
hechtenis wm·dt gerechtvaa1·digd ( 1). 
(Art. 5 wet van 20 april 1874, gewij
zigcl door artikel 3 van de wet van 
13 maart 1973.) 

2° De ve1·dachte wonlt op 1·echtmatige wijze 
gevangen gehouden in de vom·waarden 
bepaald door a1·tikel 5, §§ 1, c, 3 en 4, van 
het Venl1·ag tot besche1·ming van de ?'ech
ten van de mens en de ftmdamentele m·ij
heden van 4 november 1950, goedgekeurd 
bij akte van de wetgevende macht van 
13 mei 1955, wanneer de beslissing van 
het onderzoeksgerecht tot handhaving 
van de voorlopige hechtenis wettig ge
?"echtvaardigd is en de rechtspleging 
volgens de wettelijke voorschriften werd 
gevoenl (2). 

3° De 1·edelijke termijn in de zin van 
artikel 5, § 3, van het Verdmg tot 
bescherming van cle ?'echten van de mens 
en de Jm~damentele m·ijheden van 4 no
vember 1950, goedgekett1"d b~j akte van 
cle wetgevende macht van 13 mei 1955, 
wam·binnen een gevangen gehouden 
pm·soon het 1·echt heejt om te woden 
berecht, is niet verstreken, wanneer het 
onderzoek niet beeincligd is en zonder 
onvm·antwoo1·de vert1·aging wordt vom·t
gezet (3). 

(!VIAES.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 29 oktober 1974 door het Hof 
van beroep te Gent, kmner van inbe
schuldigingstelling, gewezen; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 5 van de wet van 20 april 1874 
op de voorlopige hechtenis, zoals gewij
zigd door artikel 3 van de wet van 

(1) Raadpl. cass., 3 september, 21 en 29 ok
tober 1974, sttpra, blz. 10, 246, 277 en 357. 

(2) Raadpl. cass., 23 september 1968 (Arr. 
cass., 1969, blz. 89). 

(3) 0ass., 16 maart 1964 (Bull. en Pas., 
1964, I, 762); raadpl. cass., 20 maart 1972 
(A1·r. cass., 1972, blz. 687). 
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13 maart 1973, en IJ van het Verdrag tot 
bescherming van de rechten van de 1nens 
en de fu;ndamentele vrijheden van 4 no
vember 1950, goedgekeurd door de wet 
Vall 13 mei 1955, 

doo1•dat het bestreden arrest, mn de 
aanhouding nog langer te handhaven, 
verwijst naar de omvang van het onder
zoek en naar de motivering van de be
schikking van de raaclimmer en die van 
de schriftelijke vordering van het open
baar ministerie, waarin hoofdzakelijk 
verwezen wordt naar de gedragingen van 
eiser : zijn tegenstrijdige en onjuiste 
verldaringen, beweerde bei';nvloecling van 
getuigen v66r zijn aanhouding, verdacht
makingen ten laste van derden die nopen 
tot aanvullende onderzoeksmaatregelen, 
paging tot een gevaar voor dwarsbomen 
van. het onderzoek in geval van invrij
heidstelling en beweerde nieuwe bezwa
ren in verband met zijn financiele toe
stand, 

tenvijl, ee1·ste ondeTdeel, deze redenge
ving, evenmin als de in vorig middel 
aangehaalde principiiile overweg·ing, de 
bestreden beslissing rechtvaardigt noch 
een passend antwoord verstrekt op eisers 
conclusie dat : 1° geen gevaar meer kan 
bestaan voor ver,der dwarsbomen van 
het onderzoek mocht hij in vrijheid 
worden gesteld, daar na 7 tot 8 maanden 
onclerzoek en gevangenzetting de onder
zoeksinstantie reeds alle vereiste gege
vens heeft kunnen en moeten inzan:l8len ; 

· 2° geen van alle bovengemelde bezwaren 
waarop telkens de verdere aanhouding 
in verband1net een ver1noeden van 1noord 
steunt, ter zake de in cle wet op de voor
lopige hechtenis bedoelde « ernstige en 
uitzonderlijke omstandigheden die de 
openbare veiligheid raken ,, noch «de 
gegevens eigen aan de zaak of de per
soonlijldwid van de verclachte " kunnen 
uitm.aken, waar na 7 1naanden gevangen
zetting van eiser onder telastlegging van 
moord op Coopman M., hetgeen dezes 
overlijclen onderstelt, op heden nog steeds 
niet met zekerheid blijkt of deze verdwe
nan Coopman M. doocl clan wellevencl en 
dus « afwezig " is in de reC'htstechnische 
betekenis, zoclat een langcluriger aan
houcling strijclig is met het verdrag tot 
bescherming van de rechten van de mens 
van 4 november 1950, goeclgekeurcl door 
de wet van 13 mei 1955, naar luid waar
van eeniecler recht heeft op « persoonlijke 
vrijheicl " en niemancl « van zijn vrijheid 
mag worden beroofd >> behalve in de claar
in bepaalde, ter zake niet aanwezige 
gevallen (artikel 5-1) en eeniecler die 
gearresteerd is of gevangen wordt ge-

houclen het recht heeft « binnen een rede
lijke termijn berecht te worden of han
gencle het proces in vrijheid te worden 
gesteld >> (artikel 5-3) ; 3° een verdachte, 
die geacht wordt onschulclig te zijn, en 
zijn onschulcl niet bewijzen moet, cloch 
zelfs het recht heeft te zwijgen, niet moet 
worden vermoecl een moorcl te hebben 
begaan omclat hij op zekere punten liegt 
offantaseert, bijvoorbeelcl om te trachten 
zijn onschulcl te bewijzen tegen onrecht
vaarclige schijn in ; 4° eiser reeds bij 
brief van 20 juni 1973 bij de onclerzoeks
reC'hter protesteerde tegen de vertragin
gen van het onclerzoek ; 5° reeds her
haalclelijk gebleke.n is clat nieuwe onder
zoeksopclrachten worden uitgeschreven 
kort v66r de zaak opnieuw voor de raacl
kamer of de kamer van inbeschuldiging
stelling in behancleling komt, dan wan
neer ook die nieuwe onclerzoeksdaclen, 
welke houcling of geclragix1g eiser ook 
tijclens het onclerzoek n:10ge aangenomen 
hebben, reeds sincls maanclen konclen 
verricht geworclen zijn, zoals het laatst 
voorgewende onderzoek naar de finan
ciele toestand en de boeld1oucling, waarin 
men blijkbaar toch geen lijk kan vinclen ; 

tweede onde1·deel, de bestreclen beslis
sing door de beschouwing clat {( smds de 
laatste hanclhavmg er trouwens nieuwe 
bezwarende elementen aan het licht ge
komen zijn onder meer in verbancl met 
eisers financiele toestand >> niet preciseert 
welke deze nieuwe bezwarencle elementen 
zouden zijn, noch waarom zij het bestaan 
van een lijk Coopman zouclen aantonen ; 

deTde onde1·deel, de bijzonclere motive
ringsverplichting voorgeschreven door 
de gewijzigcle wet op de voorlopige 
heC'htenis niet werd nageleefcl : 

Overwegencle clat het bestreden arrest 
de beroepen beschikkmg van de raacl
kamer van de Rechtbank van eerste 
aanleg te Kortrijk, geclagtekencl 18 ok
tober 1974, bevestigt, beschikking waar
bij de voorlopige hechtenis gehanclhaafd 
worclt; 

Overwegencle dat het arrest de berne
pen beschikking bevestigt op groncl : 
1° bij overneming van de reclengeving 
van de eerste rechter, « clat, gelet op 
hiernavermelcle gegevens, eigen aan de 
zaak of de persoonlijkheid van de ver
dachte, terzake ernstige en uitzonclerlijke 
omstancligheclen, die de openbare veilig
heicl raken, voorhanclen zijn waardoor 
de hechtenis moet worden gehandhaafd ; 
dat in de huidige stand van het oncler
zoek, gezien het verslag van de onder
zoeksrechter in verband met de jongste 
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onderzoeksverrichtingen, nogmaals ge
bleken is dat verdachte (thans eiser) een 
dusdanige gedraging heeft gehad dat 
bijkomende onderzoeksplichten dienen 
uitgeschreven te worden"; 2° bij impli
ciete overneming van de redengeving 
van de beschikking van 20 september 
197 4, welke de beroepen beschikking zich 
toeeigent, dat eiser in de loop van het 
onderzoek niet aileen talrijke tegenstrij
dige verklaringen aflegde, maar ook 
herhaalclelijk en zonder volstrekte nood
wendigheid onjuiste verklaringen die 
naderhand werclen ingetrokken toen het 
onclerzoek de onjuistheid ervan had aan
getoond ; dat, blijkens het onderzoek, 
eiser niet aileen gepoogd heeft · bepaalcle 
getuigen te bei'nvloeclen om valse ver
klaringen af te leggen, cloch er bovenclien 
een systeem op nahouclt door het uiten 
van verclachtn:mkingen ten laste van 
clerclen, welke verclachtnmkingen hij 
naclerhancl heeft moeten intrekken, al clan 
niet onder voorwencling van clrogreclenen, 
die op clat ogenblik verclere en aanvul
le~lcle onclerzoeksmaatregelen noodzaken ; 
clat alclus zeer ernstig de vrees blijft 
bestaan clat eiser, eenmaal in vrijheicl 
gestelcl, zou pogen het onclerzoek te 
clwarsbomen ; 3° bij overneming van de 
reclengeving van het openbaar ministerie : 
« clat nog steeds gewichtige en uitzoncler
lijke omstancligheclen voorhanclen zijn 
eigen aan de zaak of aan de persoonlijk
heid van de verclachte om in het belang 
van de openbare veiligheid de hechtenis 
verder te handhaven ; dat door de ge
clraging van verclachte zelf zich ander
maal dringende onderzoeksnmatregelen 
opclringen ; clat in de loop van het gerech
telijk strafonderzoek verdachte meer
maals heeft gepoogd het onderzoek te 
dwarsbomen, getuigen te be'invloeden en 
zich op ailerlei wijzen tracht te onttrek
ken aan verclere objectieve opsporingen ; 
clat seclert de jongste handhaving trou
wens nienwe bezwarende elen1enten aan 
het licht zijn gekomen, onder meer in 
verband met zijn financiele toestand ; 
dat derhalve de vrees blijft bestaan dat 
verclachte, mocht hij in vrijheicl zijn, 
nog meer in de gelegenheicl zal verkeren 
het onclerzoek in de war te sturen " ; 
4° en van de eigen beschouwingen, onder 
meer : " clat het strafrechtelijk onclerzoek 
wegens moorcl niet nooclzakelijkerwijze 
het voorafgaanclelijk terngvinden van de 
resten van het slachtoffer impliceert of 
vereist ; clat de omvang van de oncler
zoeksplichten terzake en de houding van 
verclachte tijclens de uitvoering ervan, 
uiteraarcl, ten aanzien van verclachte 

geen behancleling hebben teweeggebracht 
welke enigermate strijclig is met de bepa
lingen van de Europese Conventie van 
cle rechten van de mens (artikel 5) »; 

Overwegencle clat het arrest door cleze 
viervouclige motivering, de redenen toe
licht waarom het eisers verweermicldelen 
afwijst en het alclns de conclusie op 
passencle wijze beantwoorclt ; 

Overwegende dat het arrest daardoor 
tevens preciseert dat eiser door zijn door
lopencl verclachte geclraging, zoals die tot 
uiting komt in zijn deels tegenstrijclige, 
deels leugenachtige verldaringen, zijn 
onstandvastige handing, zijn door het 
onderzoek onthulcle pogingen tot het 
"Lutlokken van valse getuigenissen en het 
zich onttrekken aan objectieve opspo
ringen, zijn stelselmatige veelal op drog
reclenen bernstende verclachtmakingen 
ten laste van derclen, de zeer ernstige 
vrees wettigt clat hij, eenmaal in vrijheicl 
gestelcl, het onclerzoek nog meer zou 
belemmeren, en clit op een ogenblik waar
op recente nienwe bezwaren in verband 
met zijn financiele toestancl aan het licht 
zijn gekomen ; 

Dat het arrest alclns nauwkeurig laatst
gemelde ernstige en nitzonderlijke om
stancligheid, die de openbare veiligheid 
raakt, omschrijft onder vermelding van 
de aaJl de persoonlijld1eid van eiser eigen 
gegevens en op grand daarvan de beves
tiging van de beschikking tot handhaving 
van de hechtenis in de door artikel 5 
van de wet van 20 april 1874 vereiste zin 
rechtvaardigt ; 

Overwegende dat nit het voorgaande 
alsmede nit de eigen beschonwingen van 
het arrest en de overgenomen reden
geving van de vordering van het open
baar ministerie volgt dat het arrest ten 
aanzien van de handhaving van de 
hechtenis wettelijk gerechtvaardigd is en 
dat de rechtspleging volgens de wettelijke 
voorschriften wercl gevoerd ; dat derhalve 
aan de voorwaarden bepaald door arti
kel 5, lid I, c, van het Verdrag tot 
bescherming van de rechten van de mens 
is voldaan om eiser gevangen te honden; 

Overwegende dat nit het voorgaande 
en diezelfde overwegingen eveneens blijkt 
dat het arrest vaststelt dat het onderzoek 
niet is beeindigd en zonder onverantwoor
de vertraging worclt vi.Jortgezet ; clat het 
derhalve soeverein en met inachtneming 
van aan de zaak eigen gegevens beslist 
dat de redelijke termijn waarbinnen eiser 
volgens artikel 5, lid 3, van gemeld 
Verdrag het recht heeft te worden be
recht, niet verstreken is ; 
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Dat het middel niet kan worden aan
genomen; 

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

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

.26 november 1974. - .2 6 kamer. 
VooTzitter, de H. Wauters, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggever, 
de H. Delva. - Gelijlcluidende conclusie, 
de H. Lenaerts, advocaat-generaal. -
Pleite1·, de H. Devriendt (van de balie 
te Kortrijk). 

2• KAMER. - 26 november 197 4. 

ROGER BEROEP. - STRAFZAKEN. 
INOIDENTEEL BEROEP.- VORM. 

I ncidenteel beroep kan doo1' de gedaagde 
burge1·lijke pa1·tij woTden ingesteld bij 
een op de te1·echtzitting genomen monde
linge conclusie (1). (Art . .203, § 4, Sv.) 

(BYRNE, T. BOGAERT 
EN LITISOONSORTEN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
voxmis, op 9 mei 1974 in hoger beroep 
gewezen door de Correctionele Recht
bank te Brugge ; 

Overwegende dat de voorziening uit
sluitend is gericht tegen de beslissingen 
Dp civielrechtelijk gebied; 

I. In zoverre de voorziening gericht is 
tegen de beslissing op de civielrechtelijke 
vordering van Bogaert : 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van artikel 17.2 van het W etboek 

(1) Raadpl. cass., 9 februari 1959 (AI'!', cass., 
1959, biz. 457) en 13 februari 1967 (ibid., 1967, 
biz. 732); raadpl. cass., 14 juli 1941 (Bull. en 
Pas., 1941, I, 30~); Rep. prat. du d1·oit belge, 
Compi. I, v 0 Appel en matiere 1'ep1•essive, 
nr. 165. 

van strafvordering en van de devolutieve 
kracht van het hoger beroep, 

doordat het bestreden vonnis, door 
aan de burgerlijke partij Bogaert een 
hoger bedrag toe te kexmen dan de door 
de eerste rechter toegewezen provisionele 
vergoeding, en door de onderzoeksmaat
regel die hij bevolen had als onnodig te 
verwerpen, de toestand van eiser ver
zwaart, 

terwijl, bij ontstentenis van door de 
burgerlijke partij Bogaert ingesteld hoofd
beroep of incidenteel beroep, de beslis
sing op de eis van deze partij de recht
bank slechts ter beoordeling stond ten 
voordele van eiser, zodat het voxmis de 
devolutieve kracht van het hoger beroep 
miskent: 

Overwegende dat het voxmis aan ver
weerder als schadevergoeding het bedrag 
toekent dat door hem gevorderd werd 
voor de eerste rechter, die hem slechts 
een provisionele vergoeding had toege
kend; 

Overwegende dat het vonnis vaststelt 
dat de burgerlijke partijen « verldaren 
te volharden in de conclusie genomen en 
ontwikkeld v66r de eerste rechter >> ; 

Dat verweerder derhalve incidenteel 
beroep heeft ingesteld bij een op de te
rechtzitting genomen mondelinge con
clusie; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

II. I.n zoverre de voorziening gericht is 
tegen de beslissing op de civielrechtelijke 
vorderingen van Plaisir en Van Couillie : 

Overwegende dat eiser geen enkel 
middel inroept ; 

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

26 november 1974. - 2• kamer. -
Voo1·zitte1', de H. Wauters, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Verslaggever, 
de H. Delva. - Gelijkluidende conclusie, 
cle H. Lenaerts, aclvocaat-generaal. -
Pleitm·, de H. Schepens (van de balie 
te Brugge). 

2• KAMER. - 26 november 197 4. 

VOORZIENING IN CASSATIE. 
TERMIJN.- STRAFZAKEN.- BURGER
I,IJKE REOHTSVORDERING. - ARREST 
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DAT EEN VOORLOPIGE VERGOEDING 
TOEKENT EN EEN ONDERZOEKSl\fAAT
REGEL BEVEELT. - GEEN BEVOEGD
HEIDSGESOHIL. - VOORZIENING GE
RIOHT TEGEN DE BESLISSING OVER DE 
AANSPRAKELIJKHEID. - VOORZIENING 
VOOR DE EINDBESLISSING.- VoORZIE
NING NIET ONTVANKELIJK. 

Niet ontvankel~jk is de v66r de eindbeslis
sing ingestelde voor·ziening tegen een 
beschikking van het arrest dat met 
betrekking tot de burgerl~jke ?'echtsvor
dering ttitspmak doet over· de ctanspr·a
kelijkheid, wanneer het a1'1'est voor· het 
overige zich er·toe beper·kt een voo?'lopige 
ver·goeding toe te kennen en een onder·
zoelcsmaat?'egel te bevelen (1). (Art. 416 
Sv.) 

(BEX, T. BAERTS.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 20 mei 197 4 door het Hof van 
beroep te Luik gewezen ; 

Overwegende dat de voorziening be
perkt is tot de beschikking van het vonnis 
waarbij het oorzakelijk verband aanvaard 
wordt tussen de bijkomende dijbeen
breuk van 30 jcmi 1970 en het ongeval 
van 25 a,ngustus 1968, waarvoor eiser 
aansprakelijk is ; 

Overwegende dat het arrest echter, na 
aldus over de aansprakelijh:heid van eiser 
uitspraak te hebben gedaan, door de 
gedeeltelijke bevestiging van het beroe
pen vonnis, een voorlopige vergoeding 
toekent en bovenclien een deskunclige 
aanstelt; 

Dat zoclanige beslissing, die geen uit
spraak doet over een geschil inzake 
bevoegclheicl, geen eindbeslissing is in de 
zin van artikel 416 van het Wetboek 
van strafvorclering ; 

Dat de voorziening derhalve voorbarig 
en niet ontvankelijk is; 

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

26 november 1974. - 2 8 kamer. -
Voor·zitter, de H. Wauters, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Verslaggever·, 
de H. Delva. - Gelijklibidende conclusie, 
de H. Lenaerts, advocaat-generaal. 

(1) Cass., 4 november 1959 (Bull. en Pas., 
1960, I, 270); raadpl. cass., 25 maart 1974, 
met noot, en 26 maart 1974 (.Arr. cass., 1974, 
blz. 812 en 822). 

38 RAMER. - 27 november 197 4. 

1 o HINDERLIJKE INRICHTINGEN. 
- ABNORMAAL NADEEL AAN DE BUREN 
BEROKKEND DOOR EEN INRIOHTING 
WAARAAN REGELJ\fATIG EEN VERGUN
NING IS VERLEEND EN DIE WORDT GE
EXPLOITEERD. - BEVOEGDHEID VAN 
DE REOHTBANKEN VAN DE REOHTER
LIJKE ORDE OM vVERKEN TE LATEN UIT-· 
VOEREN TENEINDE HET NADEEL TE 
DOEN EINDIGEN. - GRENZEN. 

2° AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST). - BURENHIN· 
DER. - NADEEL BEROKKEND DOOR 
EEN GEVAARLIJKE, ONGEZONDE OF HIN
DERLIJKE INRIOHTING W AARAAN REGEL·· 
l\fATIG EEN VERGUNNING IS VERLEEND 
EN DIE WORDT GEEXPLOITEERD. -
BEVOEGDHEID VAN DE REOHTBANKEN 

. VAN DE REOHTERLIJKE ORDE 01\'I WER-
KEN TE LATEN UITVOEREN TENEINDE" 
HET NADEEL TE DOEN EINDIGEN. -
GRENZEN. 

3° HINDERLIJKE INRICHTINGEN. 
- ABNORMAAL NADEEL AAN DE BUREN 
BEROKKEND.- REOHTBANKEN VAN DE' 
REOHTERLIJKE ORDE KUNNEN NIET BE-· 
VELEN DAT DE INRIOHTING WORDT GE
SLOTEN, ZELFS NIET TIJDENS DE WER· 
KEN DIE ZIJ LATEN UITVOEREN. 

4o AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST). - BURENHIN
DER.- NADEEL BEROKKEND DOOR EEN 
GEVAARLIJKE, ONGEZONDE OF IDNDER-· 
LIJKE INRIOHTING WAARAAN REGEL
l\fATIG EEN VERGUNNING IS VERLEEND 
EN DIE WORDT GEEXPLOITEERD. -
REOHTBANKEN VAN DE REOHTERLIJKE 
ORDE KUNNEN NIET BEVELEN DAT DE 
INRIOHTING WORD'!.' GESLOTEN, ZELFS 
NIET TIJDENS DE WERKEN DIE ZIJ 
LATEN UITVOEREN. 

1 o en 2o TYanneer een abno?'maal nadeel" 
w01·dt berokkend aan de btu·en van een 
als gevaa?'lijke, ongezonde of hinde1·lijke 
inrichting ingedeelde inrichting voor 
het bmtwen wam·van de administratieve 
ove?'heid een ver·gttnning heeft ve?·leencl 
en wam·van de exploitatie strookt met de 
r·eglementer·ing voor· deze in1'ichtingen, 
zijn de ?'echtbanken van de r·echterlijke 
oTde bevoegd om we1•ken te laten ttitvoeren 
die noodzakelij k zijn om dit nadeel te 
doen eindigen ; zij kunnen evenwel niet 
bevelen dat weTken wo1'den uitgevoe1·d 
die in str·ijd zijn met die welke door de 
administmtieve over·heid in het alge
meen belang zijn bevolen of die uiteraaTd 
het bestaan zelf van de inrichting in 
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,gevaa1· ktmnen b1·engen (1). (Art. 93 
Grondwet; wet van 5 mei 1888; titel I 
van het besluit van de Regent van 
11 febrnari 1946 hondende goedkenring 
van de titels I en II van het algemeen 
reglement voor de arbeidsbescherming.) 

:3o en 4o Ofschoon de 1'echtbanlcen van de 
1'echte1'lijke orde kunnen bevelen dat 
werken wo1·den ~titgevoenl die nood
zakelijk zijn teneinde het abnormaal 
nadeel te doen eindigen dat de gebu1·en 
,hebben ondergaan van een als gevam·lijke, 
ongezonde of hinde1'lijke in1·ichting in
gedeelde inrichting die t·egelmatig wo1·dt 
geexploiteerd, op vooTwaarde dat deze 
werlcen niet in st1·ijcl zijn met clie welke 
clam· cle administmtieve ove1·heicl zijn 
bevolen of clie ~titema1·cl het bestaan 
,zelf van de im·ichting in gevaar k~m
nen b1•engen, ktmnen zij niet bevelen 
dat deze int·ichting gesloten worclt tijclens 
die we1·ken (2). (Art. 93 Grondwet ; 
wet van 5 mei 1888; titel I van het 
besluit va:n de Regent van 11 februari 
1946 houdende goedkenring van de 
titels I en II van het algemeen regle
=ent voor de arbeidsbescherming.) 

(DEPIESSE, T. FIRRE.) 

ARREST (ve1·taling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 13 november 1973 in hoger 
beroep gewezen door de Rechtbank van 
eerste aanleg te Aarlen' ; 

Over het middel afgeleid nit de scherr-
ding van de artikelen 25, 29, 30, 92, 93 

, van de Grondwet, 1, 2, 10, 24 van titel I 
van het algemeen reglement voor de 
arbeidsbescherming, goedgekeurd bij het 
beslnit van de Regent van 11 februari 
1946, 1 va:n genoemd beslnit van de 
Regent van 11 februari 1946, 1142, 1143, 
1144, 1145, 1382 en 1383 van het Burger-
1ijk W etboek, 

cloordat eiser in zijn conclnsie had doen 
gelden dat hij bij beslissing van 6 april 
1970 van het college van bnrgemeester 
en schepenen van de stad Virton de 

(1) en (2) Vgl. cass., 27 april 1962 (Bull. en 
Pas., 1962, I, 938) en de conclusie van de 
eerste advocaat-generaal Dumon, toen advo
caat-generaal, verschenen in het Rechtskundig 
Weekblad van '1962-1963, kol. 57; raadpl. 
cass., 25 mei 1850 (Bttll. en Pas., 1851, I, 7) 
en de conclusie van de procureur-generaal 

vergunning had gekregen om op de 
eerste verdieping van het gebonw aan de 
Dolder Jeantystraat, 9, te Virton een 
dancing te openen, en het vonnis, recht
doende op de rechtsvordering van de 
verweerders, eiser veroordeelt om op zijn 
kosten, onder het toezicht en de leiding 
van een deskundige, alle door deze laatste 
voorgeschreven werken nit te voeren en 
om alle nodige maatregelen als vermeld 
in zijn rapport te nemen, de stopzetting 
beveelt van de exploitatie van een bar
dancing-discotheek in het litigieuze lokaal 
en zegt dat deze exploitatie pas mag her
vat worden waMeer die werken voltooid 
zijn, door de deskundige gecontroleerd en 
volgens hem voldoende zijn om aan de 
burenhinder een einde te maken, met na
me op grond" dat appellant (thans eiser) 
aanvoert dat de gel:ntimeerden (thans 
verweerders) niet mogen klagen daar 
een beslissing van 6 april 1970 van het 
college van burgemeester en schepenen 
van de stad Virton de opening van de 
litigieuze dancing heeft toegestaan ... ; 
... dat het bekomen van een administra
tieve vergunning niet. volstaat om de 
exploitant te beschermen tegen de burger
lijke vorderingen van de buren ; . . . dat 
het exploiteren van een bar-dancing 
zonder de passende maatregelen te tref
fen om bnrenhinder te voorkomen als 
een font moet worden beschouwd "· 

terwijl, wanneer aan derden abnormale 
schade wordt veroorzaakt door een font 
in de exploitatie van eeri gevaarlijke, 
ongezonde of hinderlijke inrichting, die 
van de nitvoerende macht regelmatig 
een vergunning heeft gekregen overeen
komstig de artikelen 1, 2 en 10 van titel I 
van het algemeen reglement voor de 
arbeidsbescherming, goedgekeurd bij het 
besluit van de Regent van 11 febrnari 
1946, de rechtbanken van de rechterlijke 
orde niet, zonder machtsoverschrijding 
te begaan, de nitvoering van werken 
mogen bevelen die afbreuk kmmen doen 
aan het bestaah zelf van de inrichting en 
ook niet de slniting of de stopzetting van 
de exploitatie ervan bevelen (schending 
van de artikelen 25, 29, 30, 92, 93 van de 
Grondwet, 1, 2 en 10 van titel I van voor
meld algemeen reglement en 1 van ge
noemd besluit van de Regent van 11 fe
bruari 1946) ; 

,# 

M. Leclercq; 5 augustus IB58 (ibid., 1858, 
I, 314) en de conclusie van de advocaat
generaal Cloquette; 2 januari 1896 (ibid., 
1896, I, 67); raadpl. ook cass., 10 januari 1974 
(A1'1'. cass., 1974, biz. 520) en de conclusie van 
de eerste advocaat-generaal Mahaux. 
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en te1·wijl de rechtbank, door een uit
voering in natura te bevelen van de ten 
deze op eiser rustende verplichting om 
geen nadeel toe te brengen, een verkeerde 
toepassing geeft aan de burgerrechtelijke 
bepalingen inzake de overtreding van 
deze verplichting (schending van de
zelfde wettelijke bepalingen en van de 
artikelen 1142, 1143, 1144, 1145, 1382, 
1383 van het Burgerlijk Wetboek en 
24 van titel I van voormeld algemeen 
reglement) : 

Overwegende dat geen enkele wette
lijke bepaling de regelmatig vergunning
houdende exploitant van een gevaarlijke, 
ongezonde of hinderlijke inrichting ont
slaat van de verplichting om geen nadeel 
toe te brengen, met name Oin. aan een 
ander geen stoornis toe te brengen die 
de mate van de gewone ongemakken van 
buurschap overschrijdt ; 

Overwegende dat de hoven en recht
banken van de rechterlijke orde be
voegd zijn om kennis te nemen van de 
rechtsvorderingen op grond van het 
nadeel dat de exploitatie van een derge
lijke inrichting veroorzaakt ; 

Dat, wanneer de rechter, zoals in het 
onderhavige geval, het bestaan vaststelt 
van een abnormale schade die inherent is 
aan zulk een exploitatie, hij, krachtens 
de regels van het burgerlijk recht, mag 
bevelen dat de verplichting om geen 
nadeel toe te brengen in natura wordt 
uitgevoerd en dat, daartoe, in de gevaar
lijke, ongezonde of hinderlijke inrichting 
alle werken worden gedaan die niet 
strijdig zijn met die welke door de admi
nistratieve overheid in het algemeen 
belang werden voorgeschreven en die het 
bestaan zelf van de inrichting niet in 
het gedrang brengen ; 

Overwegende dat uit de stuld,en waar
op het Hof vermag acht te slaan niet 
blijkt dat de door de deskundige voor
gestelde werken en maatregelen waarvan 
het vonnis de uitvoering beveelt het 
bestaan zelf van de vergmminghoudende 
inrichting in gevaar lmnnen brengen; 

Doch overwegende dat, door te bevelen 
dat de exploitatie van eiser moet stop
gezet wo,rden totdat hij de door de des
kundige vastgestelde aanpassingswerken 
heeft uitgevoerd onder diens toezicht en 
op voorwaarde dat deze ze goedkeurt, 
de rechter de grenzen van zijn bevoegd
heid heeft overschreden ; 

Dat het middel in zoverre gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den vonnis in zoverre het, rechtdoende 
op de hoofdvordering, de stopzetting 

van de exploitatie van eiser in het liti
gieuze lokaal beveelt en beslist dat deze 
exploitatie pas mag hervat worden 
wanneer de door de deskundige voor
geschreven werken voltooid zijn, door 
hem gecontroleerd ·en volgens hem vol
doende zijn om aan de burenhinder een 
einde te maken ; verwerpt de voorziening 
voor het overige ; beveelt dat van dit 
arrest melding wordt gemaakt op de 
kant van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing ; houdt de kosten aan opdat 
hierover door de feitenrechter wordt 
beslist ; verwijst de aldus beperkte zaak 
naar de Rechtbank van eerste aanleg 
te N eufchil.teau, zitting houdend in 
hoger beroep. 

27 november 1974. - 3° kamer. -
V oon.itte~·, de H. N aulaerts, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve~·slaggeve~·, 
de H. Capelle. - Gelijkluidende conclusie,. 
de H. Duchatelet, advocaat-generaal. 
Pleiter, de H. Fally. 

3° KAMER.- 27 november 1974. 

1 o AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST). - OoRZAKELIJK 
VERBAND TUSSEN DE FOUT EN DE 

SCHADE. - BEGRIP. 

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. - BURGERLIJKE 
ZAKEN.- TEGENSTRIJDIGE REDENEN. 
-BEGRIP. 

1° en 2o Op tegenst1·ijdige 1•edenen gesteund 
en de1'7~alve niet 1·egelmatig gemotivee1·d 
is de beslissing van de 1'echte1' dat, ener
zijds, de aangestelde van de VM"Weerder 
in de 1'echtsvo1·de1·ing een patente ]out 
heeft begaan, die e1·toe bijged1·agen heeft 
om de diejstal van een geldsom mogelijk 
te malwn, en, anderzijds, dat e1• tttssen 
deze ]out en het dam· het slachtof!e1· van 
de diejstal geleden nadeel geen oo1·zakelijk 
ve1·band bestaat (1). (Art. 97 Grondwet; 
art. 1382 B.W.). 

(1) Vgl. cass., 4 juni 1970 (Ar1·. cass., 1970, 
biz. 926); raadpl. cass., 5 maart 1974 (ibid., 
1974, biz. 734). 
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{MR. FRANQOIS, CURATOR OVER DE FAILLIS· 
SEM:ENTEN BAUDOUX EN VENNOOT· 
SCRAP BIJ" WIJ"ZE VAN EENVOUDIGE 
GELDSCHIETING << CHRISTIAN BAU· 
DOUX », EN LITISCONSORTEN, T. « LE 
CREDIT LYONNAIS », IN TEGENWOOR· 
DIGHEID VAN TOUSSAINT EN LITIS· 
CONSORTEN.) 

Met de notitie overeenstemmend 
arrest. 

27 november 1974. - 3e kamer. 
Voorzitte1·, de H. Naulaerts, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, 
de H. Capelle. - Gelijkluidende con
clusie, de H. Duchatelet, advocaat
generaal. - Pleite1·s, de HH. Van Ryn 
en DeBruyn. 

38 KAMER. - 27 november 197 4. 

1° OVEREENKOMST. - WETSCON· 
FLICT. - VASTSTELLING VAN DE TOE 
TE PASSEN WET. - BEVOEGDHEID VAN 
DE FEITENRECHTER. 

2° OVEREENKOMST. - WETSCON· 
FLICT. - VASTSTELLING VAN DE TOE 
TE PASSEN WET. - WILSAUTONOMIE 
VAN DE PARTIJ"EN. - UITLEGGING 
DOOR DE FEITENRECHTER. - BEGRIP. 

1° Bij ontstentenis van een uitd1'ttlckelijke 
bepaling inzalce de wil van de pa1·tijen, 
mag de 1'echtm·, ingeval van wetsconflict, 
aan de hand van de gegevens van de 
zaalc nagaan aan wellce wet zij htm 
cont1·actuele ve1·bintenissen hebben willen 
onde1·werpen. (Artt. 1134 en 1156 B.W.) 

2° De 1'echter die e1·op wijst dat een handels
zaalc, die door Belgen bij een in Belgie 
gesloten ove1·eenlcomst we1·d overged1·agen, 
in Fmnlc1·ijlc gelegen is, dat zij ovm·een
komstig de wet van laatstgenoemd land 
moest wo1·den geexploiteerd, dat de pm·
tijen de F1·anse wet gelcozen hebben om 
een conflict te vermijden met de voor 
hun zaak vige1·ende 1·egeling en dat de 
aangenomen modeljo1·mule aan de F1•an
se handelsgebntilcen is ontleend en naa1• 
de F1·anse wetten ve1·wijst, tm·wijl het 
contract bovendien in Fmnlc1·~jk moest 
uitgevom·d woTden doo1' de sto1·ting van 
Fmnse fmnlcen, 1·echtvaa1•digt wettelijlc 
zijn beslissing dat deze ove1·dracht 
beheerst wordt do01' de Franse wet van 
29 .funi 1935 bet1·eJ1ende de ve~·koop 

van een handelszaalc (1). (Art. 1134 
B.W.) 

(DE BECKER, T. BAEYENS EN DELAUNOY.) 

ARREST (vm·taling). 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest, op 29 oktober 1973 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1134, 1319, 
1320, 1322 van het Burgerlijk Wetboek 
en van de Belgische collisieregel betreffen
de de wilsautonomie die inzake contrac
ten wordt toegepast, 

doo1·dat, door te beslissen dat « de eerste 
rechter afdoend de verschillende redenen 
uiteengezet heeft waaro1T1 er diende 
beslist te worden dat, niettegenstaande 
de Belgische nationaliteit van de contrac-. 
tan ten, hun woonplaats, de plaats waar de 
overdracht aangegaan werd, de in Belgie 
gevoerde briefwisseling, het feit dat de 
partijen zich op de bepalingen van het 
Belgisch Burgerlijk W etboek beroepen, 
de litigieuze overdracht moest geregeld 
worden door de wet van het· land waar
rnede ze het nauwst in verbaud staat, te 
weten de Franse wet "• het arrest de 
conclusie verwerpt waarin eiser betoogd 
had dat, daar de partijen niet uitdruk
kelijk gezegd hadden welke wet op het 
contract van toepassing was, er moest 
gezocht worden naar hun vermoede wil 
inzake de op hun contract toe te passen 
wet en deze beslissing verant~woordt door 
de toepassing van een collisieregel, name
lijk «van de objectieve lokalisering van 
de contracten », 

te1·wijl de vaststelling van de op een 
contract toepasselijke wet in het Belgi
sche internationaal privaatrecht onder 
de regel van de wilsautonomie valt, 
volgens welke de partijen vrij zijn in de 
keuze van de wet die hem contractuele 
betrekking zal regelen, en bij ontstentenis 
van: een uitdrukkelijke wilsuiting van de 
partijen, op grand van de omstandighe
den moet gezocht worden naar de impli
ciete of vermoede bedoeling van de par
tijen dienaangaande en, door alleen te 
steunen op de wet waarmee de overeen
komst het nauwst in verband stand, 
zonder acht te slaan op de uitdrukkelijke 
of vermoede wil van de partijen, het 
arrest derhalve zijn beslissing niet wet
telijk heeft verantwoord : 

Overwegende dat het arrest, met ver-

(1) Cass., 13 februari 1974 (Arr. cass., 1974, 
biz. 653). 
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WIJzmg naar de redenen van de eerste 
Techter, cliens beslissing bevestigt volgens 
welke de tussen de partijen gesloten over
Benkomst tot overdracht van een handels
zaak « moet geregeld worden door de wet 
van het land waarmee zij het nauwst en 
.reeelst in verband staat "• in bet onder
havige geval, de Franse wet ; 

Overwegende dat, bij on.tstentenis van 
een uitdrukkelijke bcpaling inzake de 
wil van de partijen, de rechter, ingeval 
van wetsconflict, aan de hand van de 
gegevens van de zaak mag nagaan aan 
welke wet zij hem contractuele verbin
tenissen hebben willen onderwerpen; 

Overwegende dat de eerste rechter er 
tot staving van zijn beslissing op wijst 
(( dat de in Frankrijk gelegen handelszaak 
overeenkomstig de wet van dat land 
moest geexploiteerd worden " ; dat (( de 
partijen hieraan gedacht hebben op het 
ogenblik dat zij de overdracht aangin
gen " ; dat <( zij ter voorkoming van een 
conflict met de voor hem fonds van kracht 
zijnde regeling imrn.ers de Franse wet 
hadden gekozen ll, dat « de gebruikte 
standaardforn:mle bovendien overgeno
men wercl van de handelsgebruiken van 
het Aude-departement en, in fine, naar 
de Franse wetten verwijst ll ; dat tenslotte 
(< het in Frankrijk gelokaliseerde con
tract daar moest uitgevoerd worden door 
de betaling in Franse franken ll ; 

Dat aldus, mn. te komen tot wat hij 
noemt <( een objectieve lokalisering ll van 
·de overeenkmnst, volgens de opzet van 
deze overeenkomst en de omstandigheden 
van de zaak, de eerste rechter zich in 
werkolijkheid enkel beroept op gegevens 
die de wil van de partijen lnmnen doen 
blijken vanaf het ontstaan van de over
·eenkomst en daaruit soeverein afleidt clat 
het de bedoeling geweest is de overclracht 
aan de Franse wet te onclerwerpen ; 

Overwegende dat het arrest, door deze 
beslissing te bevestigen Tnet uitdrukke
lijke verwijzing naar de redenen die ze 
staven, zijn beschikkende gedeelte wet
telijk heeft verantwoord; 

Dat het miclclel niet kan worden aan
genomen; 

Over het tweecle middel, afgeleicl uit 
de schencling van artikel 97 van de 
Grondwet, 

Dat het miclclel niet kan worden aan
. genomen; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
JJing ; veroorcleelt eiser in de kosten. 

27 november 1974. - 3e kamer. -
Voo1·zitter, de H. Naulaerts, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, 
cle H. Capelle.- Gelijkhtidende conclttsie, 
de H. Duchatelet, aclvocaat-generaal. 
Pleite1·s, cle HH. Van Ryn en Fally. 

3e KAMER. - 27 november 1974. 

1° CAS SA TIE. - RECHTSPLEGING. -
DIENSTPLICHTZAKEN. - VOORZIENIN
GEN VAN VERSCHEIDENE EISERS TEGEN 
DEZELFDE BESLISSING. - SAMENVOE
GING VAN DE VOORZIENINGEN. 

2° VOORZIENING IN CASSATIE. -
PERSONEN BEVOEGD OM ZICH IN CAS
BATIE TE VOORZIEN. - DIENSTPLICHT
ZAKEN. - BESLISSING VAN DE HOGE 
MILITIERAAD. - VoORZIENING DOOR 
DE MOEDER VAN DE DIENSTPLICHTIGE 
INGESTELD ZONDER BIJZONDERE VOL
MACHT. - NIET-ONTVANKELIJKHEID. 

3° DIENSTPLICHT. - UITSTEL EN 
VRIJLATING VAN DIENST OP MORELE 
GROND.- KOSTWINNER VAN HET GE
ZIN.- FEITELIJKE BEOORDELING DOOR 
DE HoGE MILITIERAAD.- SOEVEREINE 
BEOORDELING. 

1° W annem· verscheidene eism·s zich tegen 
cleze~fcle beslissing in cassatie voo1·zien 
hebben, voegt het Hof cle voorzieningen 
ambtshalve samen (1). (Art. 1083 G.W.) 

2° Niet ontvankelijk is cle vooTziening, 
clie zoncle1· bijzoncle1·e volmacht cloo1· cle 
moecleT van de clienstplichtige we1·d in
gestelcl tegen een beslissing van cle Hoge 
Militiemacl (2). (Artt. 50 en 51 ge
coorclineercle dienstplichtwetten van 
30 april 1962.) 

3° De feitelijke beoordeling cloor cle Hoge 
M ilitiemacl clat een clienstplichtige al 
clan niet cle kostwinneT van zijn ottclm·s 

(1) Vgl. in burg. zaken, cass., 20 september 
1974, sttpra, biz. 92; inzake direete beiastin
gen, cass., 19 april 1974 (Arr. cass., 1974, 
biz. 892) . 

(2) Cass., 20 juni 1973 (A1·r. cass., 1974, 
biz. 1028); raadpl. cass., 19 juni 1974 (ibid., 
1974, biz. 1159). 
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is, is soeve1•ein (1). (Art. 10, § 1, 1°, 
gecoordineerde clienstplichtwetten van 
30 april 1962.) 

(CORMAN EN ANTOONE.) 

ARREST (ve?·taling). 

HET HOF ; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 3 mei 1974 door de Hoge 
Militieraad gewezen ; 

Gelet op de voorzieningen die op 
13 juni 1974 door Denise Corman, wedu
we van Roger Antoine, en op 14 juni 1974 
door Robert Antoine zijn ingesteld; 

Overwegende dat deze voorzieningen 
tegen dezelfde beslissing gericht zijn ; 
dat ze dienen samengevoegd te worden; 

W at de voorziening van Denise Corman 
betreft : 

Overwegende dat de moeder van de 
dienstplichtige, die in eigen naam op
treedt, niet bevoegd is oin. zich tegen de 
beslissingen van de militiegerechten in 
cassatie te voorzien ; 

Dat de voorziening bijgevolg niet ont
vankelijk is ; 

Wat de voorziening van Robert An
toine betreft : 

Over het middel hieruit afgeleid dat de 
beslissing overweegt dat bet ingebrachte 
bedrijfsinkomen van eiser niet onmisbaar 
is voor het gezinsonderhoud, op g-rand 
dat zijn broer en zuster « die beiden vrij
gezel zijn in staat zijn de bij de artike
len 205 en 206 van het Burgerlijk Wet
hoek voorgeschreven onderhoudsverplich
ting doeltreffend jegens h{lll moeder na 
te komen », 

te1·wijl de zuster van eiser gehuwd is 
en zijn broer, die een minder-valide is, 
niet in het onderhoud van hun moeder 
kan voorzien : 

Overwegende dat de Hoge Militieraad 
soeverein in feite beoordeelt of een dienst
plichtige de kostwinner van zijn ouders 
is; , 

Dat het middel, dat uitsluitend op 
feitelijke beschouwingen steunt, derhalve 
niet ontvankelijk is ; 

Om die redenen, verwerpt de voor
zieningen. 

(1) Cass., 21 april 1971 (A1·r. cass., 1971, 
biz. 780). 

27 november 1974. - 3e kamer. -
Voo1·zitte1', de H. Naulaerts, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1', 
de H. Busin. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Duchatelet, advocaat-generaal. 

3e KAMER. - 27 november 197 4. 

VOORZIENING IN CASSATIE. 
VORM. DIENSTPLICHTZAKEN. 
VERZOEKSCHRIFT WAARIN DE DIENST· 
PLICHTIGE BETWIST DAT HIJ" GESCHIKT 
IS VOOR DE DIENST EN VRAAGT EEN 
NIEUW MEDISCH ONDERZOEK TE ONDER· 
GAAN. - VERZOEKSCHRIFT DAT GEEN 
VOORZIENING IN CASSATIE IS. 

Geen voorziening in cassatie is het ve?'· 
zoeksch?'ijt waa1·in de dienstplichtige 
betwist dat hij geschikt is voo1• de dienst 
en v1·aagt een niettw rnedisch onde?·zoek 
te onde1·gaan (2). (Art. 51 gecoordi
neerde dienstplichtwetten van 30 april 
1962.) 

(STERCQ.) 

Met de notitie overeenstemmend 
arrest. 

27 november 1974. - 3e kamer. -
Voo1·zitte1', de H. Naulaerts, raadsheer
waarnemencl voorzitter. - Ve1·slaggever, 
de H. Busin. - Gelijkhtidende conclusie,. 
de H. Duchatelet, aclvocaat-generaal. 

3e KAllmR. - 27 november 197 4. 

VOORZIENING IN CASSATIE. 
BESLISSINGEN WAARTEGEN EEN CAS· 
SATIEBEROEP KAN WORDEN INGESTELD .. 

- DIENSTPLICHTZAKEN. - BESLISSING 
VAN DE MILITIERAAD.- NIET-ONTVAN

KELIJKHEID. 

(2) Cass., 12 december 1973 (Arr. cass.,. 
197 4, biz. 423 ). 
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Niet ontvankelijlc is de voo1·ziening tegen 
een beslissing van de Militie1·aad (1). 
(Art. 50 gecoi.irdineerde dienstplicht
wetten van 30 april 1962.) 

( QU:EVRIN.) 

Met de notitie overeenstemmend 
arrest. 

27 november 1974. - 3e kamer. 
Vom·zittm·, de H. N aulaerts, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggever, 
de H. Busin. - Gelijkhtidende concl~tsie, 
de H. Duchatelet, advocaat-generaal. 

3e KAMER.- 27 november 1974. 

VOORZIENING IN CASSATIE. 
- DIENSTPLICHTZAKEN. - VOORZIE
NING TEGEN DE BESLISSING VAN EEN 
HERZIENINGSRAAD. - DIENSTPLIOHTI
GE AAN WIE ONTHEFFING VAN DE 
DIENST IS VERLEEND DOOR DE OOM
MISSIE VOOR DE ONTHEFFINGEN. -
VoORZIENING ZONDER BESTAANSREDEN. 

De voo1·ziening van de dienstplichtige tegen 
de beslissing van een herzieningsraad 
waarbij hij geschikt voo1· de dienst 
wm·dt verklaa1·d heejt geen bestaans1·eden 
meeT als de commissie vom· de ontheffin
gen aan die dienst]Jlichtige onthejfing van 
de we1•kelijke dienst in v1•edestijd ve?'
leent (2). 

(MARLIER.) 

Met de notitie overeenstemmend 
arrest. 

27 november 1974. - 3e kamer. 
Voo1'zitte1', de H. Naulaerts, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Verslaggeve1·, 
de H. Busin. - Gelijkl~tidende conclusie, 
de H. Duchatelet, advocaat-generaal. 

1 e KAMER. - 28 november 197 4. 

GEMEENTELIJKE EN PROVINCIA-

(1) Cass., 27 februari 1967 (A1'1'. cass., 1967, 
blz. 816). 

(2) Raadpl. cass., 10 mei 1954 '(Bull. en 
Pas., 1954, I, 793). 

LEBELASTINGEN.- VERORDENING 
VAN DE GEMEENTE WILRIJK VAN 
30 MAART 1962 INZAKE BELASTING OP 
DE VERZAMELPLAATSEN VAN TWEEDE
HANDS MATERIEEL. - VERORDENING 
VOLGENS WELKE DE BELASTING ON
DEELBAAR IS EN ELKE NATUURL!JKE 
PERSOON OF REOHTSPERSOON TREFT DIE 
EEN DERGELIJKE VERZAlVIELPLAATS EX
PLOITEERT. - BESLISSING VOLGENS 
WELKE FEITELIJKE VENNOTEN SLEOHTS 
OP HUN EIGEN AANDEEL KUNNEN WOR
DEN BELAST. 0NWETTELIJKE BE
SLISSING. 

De veronlening van de gemeente WilTijk 
van 30 maa1·t 1962 inzake de belasting 
op de ve1·zamelplaatsen van tweedehands 
rnaterieel bepaalt dat de belasting elke 
nat~t1w·lij ke pe1•soon of ?'echtspe?'soon 
trejt die een de1·gelijke ve1·zamelplaats 
exploitee1·t en dat zij ondeelbaar is, zodat 
onwettelijk is de beslissing dat jeitelijke 
vennoten slechts op h1tn eigen aandeel 
kttnnen worden belast. 

( GEMEENTE WILRIJK, 
T. HEUVELlVIANS 

EN lVIATTHIJNSSENS.) 

ARREST. 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
besluit, op 12 januari 1973 gewezen door 
de Bestendige Deputatie van de Provin
ciale Raad van Oost-Vlaanderen; 

Gelet op de arresten van het Hof van 
29 oktober 1968 (3) en 30 september 
1969 (4); 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 529, 1202, 1319, 
1320 van het Burgerlijk Wetboek, 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 15, 17 van de gecoi.irdi
neerde wetten op de haildelsvennoot
schappen inhoudende titel IX van boek I 
van het Wetboek van koophandel, 
266 van het Wetboek van de inkomsten
belastingen, 239 van het koninklijk 
besluit van 4 maart 1965 tot uitvoering 
van het Wetboek van de inkomsten
belastingen, 138, § 1, van de gemeente
wet van 30 maart 1836 en 9 van het 
taksreglement houdende hefting van een 
belasting op de verzamelplaatsen van 
tweedehands materieel, goedgekeurd bij 
besluit van de gemeenteraad van Wilrijk 
in zijn zitting van 30 maart 1962 en 

(3) A1'1•. cass., 1969, blz. 235. 
(4) A1·1'. cass., 1970, biz. 119. 
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bekrachtigd bij koninklijk besluit van 
7 augustus 1962, 

doordat de beslissing de bezwaren heeft 
aangenomen tegen de aanslagen op de 
verzamelplaatsen van tweedehands mate
rieel, voor de dienstjaren 1962 en 1963 
gevestigd ten laste van de verweerders 
(kohierartikelen A 18 en A 16, ten bedra
ge van 81.458 frank en 63.283 frank), 
en de vrijstelling van die aanslagen heeft 
gelast, op de gronden « dat het bedrijf 
'Heuvelmans en Matthijnssens' een louter 
feitelijke vereniging is, die niet. bestaat 
als een rechtspersoon, noch op burgerlijk 
noch op fiscaal gebied ; dat een feitelijke 
vereniging niet als zodanig kan belast 
worden, doch de vennoten aileen op basis 
van hun eigen aandeel in de zaak, 
krachtens de beginselen van gmneen 
recht ; naar luid van artikel 1202 van 
het Burgerlijk Wetboek de hoofdelijkheid 
tussen de schuldenaars niet wordt ver
moed ; . . . dat, wanneer Heuvelrnans en 
Matthijnssens samen in het kohier worden 
opgenomen voor het globaal aandeel van 
de belastingschuld, ten onrechte een ver
moeden van hoofdelijkheid geschapen 
wordt ... », 

terwijl, wanneer verscheidene personen 
zich verenigen om handel te drijven 
zonder een regelmatig bekendgemaakte 
akte en zonder verdere uitleg nopens de 
wettelijke vorm welke zij bedoelen aan 
te nemen, huxt verenig~g vermoed wordt 
een vennootschap onder gemeenschap
pelijke naam te zijn ; artikel 17 van de 
wet van 18 mei 1873, inhoudende titel IX 
van boek I van het Wetboek van koop
handel betreffende de vennootschappen, 
uitdrukkelijk bepaalt dat vennoten onder 
gemeenschappelijke naam hoofdelijk voor 
het geheel van de verbintenissen van de 
vennootschap aansprakelijk zijn, en bo
vendien, ten deze, artikel 9 van meerge
meld taksreglement uitdrukkelijk be
paalt dat << de belasting ... onverdeelbaar 
is », zodanig dat, door te beslissen, ener
zijds, dat het gemeenschappelijk handels
bedrijf van de verweerders louter een 
feitelijke vereniging zonder enige rechts
persoonlijkheid vormde en dat de inko
hiering van de kwestieuze aanslagen ten 
laste van de verweerders onwettelijk was 
wijl zij op een vermoeden van hoofdelijk
heid berust en niet op een wettekst die 
een hoofdelijkheid tussen bedoelde twee 
belastingsschuldigen schiep, de beslissing 
de artikelen 529 en 1202 van het Burger
lijk Wetboek, en 1, 2, 3, 4,.5, 6, 7, 8, 15 
en 17 van titel IX << Handelsvennoot
schappen » van het W etboek van koop
handel schendt, en dat, door te beslissen, 

anderzijds, dat bij gebrek aan wettelijlw 
hoofdelijkheid tussen de verweerders, 
de kwestieuze aanslagen ten laste van elk 
exploitant en voor een aandeel per hoofd 
dienden te worden ingekohierd, die be
slissing artikel 9 van voormeld taks
reglement schendt en de bewijskracht 
van deze bepaling miskent, en zodoende 
de gezamenlijke wetsbepalingen, vooraan 
in het middel aangeduid, schendt : 

Overwegende dat de verordening van 
30 maart 1962 van de gemeenteraad van 
Wilrijk inzake de belasting op de ver
zamelplaatsen van tweedehands ma
terieel onder meer bepaalt dat voor 
een termijn van 1 januari 1962 tot 
31 december 1966 een jaarlijkse be
lasting wordt geheven op de verzamell 
plaatsen van tweedehands materieel, zo
als tweedehands motorvoertuigen, kleine 
vaartuigen, aanhangwagens enz ... , en dat 
die belasting 10 frank per m2 van de 
belastbare terreinoppervlakte van de 
verzamelplaats bedraagt ; dat, luidens 
artikel 6 van dit reglement, de belasting 
elk natuurlijk of rechtspersoon treft die 
een dergelijke verzamelplaats exploiteert 
of in gebruik heeft, hetzij als hoofdberoep, 
neven- of bijberoep, of slechts toevallig; 
dat artikel 9 bepaalt dat de belasting van 
rechtstreekse aard is en onverdeelbaar 
en dat zij overeenkomstig de bepalingen, 
die de invordering van de directe rijks
belastingen regelen, ge'ind wordt ; 

Overwegende dat de beslissing vast
stelt dat de verweerders een verzamel
plaats exploiteren waar hoofdzakelijk 
tweedehands motorvoertuigen worden 
opgestapeld en gereconditioneerd en dat. 
<< het bedrijf 'Heuvelmans en Matthijns
sens' een !outer feitelijke vereniging » is; 

Overwegende dat, nu de verordening 
bepaalt dat de belasting onverdeelbaar is, 
de beslissing, door te oordelen dat de 
verweerders, vennoten van een « feitelijke 
vereniging », aileen op basis van hun 
eigen aandeel in de zaak kunnen worden 
belast, artikel 9 van voormelde veror
dening alsook artikel 1202, lid 2, van het 
Burgerlijk W etboek schendt ; 

Dat het middel in die mate gegroncl is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den besluit ; beveelt dat melding van clit 
arrest zal worden gemaakt op de kant 
van de vernietigde beslissing ; veroorcleelt 
de verweerders in de kosten; verwijst de 
zaak naar de Bestendige Deputatie van 
de ProviJ:wiale Raad van West-Vlaan
cleren. 

28 november 1974. - 1e kamer. -
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V oorzitte1·, de H. Perrichon, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggever, 
de H. Sury. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Colard, advocaat-generaal. -
Pleite1·s, Mrs. De Bruyn en Magda 
Claesen (deze laatste van de balie te 
Antwerpen.) 

1e KAMER.- 28 november 1974. 

1° CASSATIEMIDDELEN.- BuRGER· 
LIJKE ZAKEN.- MIDDEL WAARBIJ DE 
SOHENDING VAN EEN WETTEL!Jll BE
PALING WORDT AANGEVOERD, ZONDER 
DAT NADER WORDT BEPAALD WAARIN 
DEZE SOHENDING BESTAAT. - NIET 
ONTVANKELIJK MIDDEL. 

2° VOORZIENING IN CASSATIE -
VORM. - BURGERLIJKE ZAKEN. -
0PGAVE VAN HET MIDDEL.- LEEMTEN, 
- 0NTWIKKELING VAN DE JYIIDDELEN 
DIE DEZE LEEMTEN NIET KUNNEN AAN
VULLEN. 

1o Niet ontvankelijk is het midclel waarbij 
de schending van een wettelijke bepaling 
wordt aangevoenl, zonder dat nade1· 
wordt bepaald waarin deze schending 
bestaat (1). (Art. 1080 G.W.). 

2° In btwge1·lijke zaken kan de ont
wikkeling van het midclel in het ve?'Zoek
sch?'ijt cle leemten in de uiteenzetting 
van het middel niet aanvttllen (2). 
(Art. 1080 G.W.) 

(VANDER BlEST L., 
T. VANDER BlEST Y. EN LITISOONSORTEN.) 

Met de notities overeenstem1nend 
arrest. 

28 november 1974. - re kamer. -
Voo1·zitter, de H. Perrichon, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1', 
de H. Sury. - Gelijkluidende conclttsie, 
de H. Colard, advocaat-generaal. 

(1) Cass., 21 juni 1974 (Au. cass., 1974, 
biz. 1169). 

(2) Cass., 15 maart 1974 (A1'1'. cass., 1974, 
biz. 790); raadpi. cass., 4 april 1974 (ibid., 
1974, biz. 861). 

(3) Raadpl. cass., 7 september 1972 en 
6 april1973 (A1'1'. oass., 1973, biz. 27 en 786); 

1e KAMER.- 29 november 1974. 

1° BEWIJS.- BuRGERLIJKE ZAKEN.
VORDERING GEGROND OP EEN INBREUK 
OP DE STRAFWET.- BEWIJSLAST RUST 
OP DE ElSER. - VERWEERDER DIE 
BETWIST DAT HIJ SCHULD HEEFT AAN 
DEZE INBREUK OF EEN REOHTVAARDI
GINGSGROND AANVOERT.- BEWERING 
DIE EEN GELOOFWAARDIG GEGEVEN 
BEVAT. - BEWIJS VAN ONJUISTHEID 
ERV AN RUST OP DE ElSER. 

2° ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING 
VAN TAFEL EN BED. - GROVE 
BELEDIGING.-BELEDIGENDE HOUDING 
VAN EEN EOHTGENOOT; - HOUDING 
DIE EEN VERZAOHTING VAN DE FOUTEN 
VAN DE ANDERE EOHTGENOOT KAN UIT
MAKEN, .WELKE HET KARAKTER VAN 
GROVE BELEDIGING ERAAN ONTNEEl\fT. 

1° lVannee1• een vm·de1·ing geg1·oncl is op 
een OVe?'t?·eding van de st1·ajwet, moet de 
eiser bewijzen dat de ve1·weerde1' sclmld 
heeft aan deze ove1·treding of dat de door 
de verwem·der aangevoenle rechtvaardi
gingsgroncl niet bestaat in zoven·e cleze 
bewe1·ing een geloofwaanlig gegeven 
bevat (3). 

2° De beledigende houding van een echt
genoot kan een verzachting zijn van de 
fouten van de ande1·e echtgenoot welke 
het kamkte1· van g1·ove belediging eraan 
ontneemt (4}. (Art. 231 B.W.) 

(V.D.B ... , T. D ... ) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 9 oktober 1973 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1315 van het Burgerlijk Wet
hoek, 870, 1042 van het Gerechtelijk 
Wetboek, 71, 398 en 416 van het Straf
wetboek en van het algemeen rechts-

7 februari 1974 (ibid., 1974, biz. 614); 17 ok
tober 1974, supm, biz. 232. 

(4) Oass., 29 maart 1973 (A1-r. oass., 1973, 
biz. 763) en de conciusie van de procureur
generaai vV.J. Ganshof van der Meersch v66r 
dit arrest (Bttll. en Pas., 1973, biz. 726 en vig., 
in het bijzonder biz. 727 en 728 en noot 3 
op biz. 728). 
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beginsel van de eerbied voor de rechten 
van de verdediging, 

doordat, na vastgesteld te hebben dat 
eiseres in september 1965 verweerder 
geslagen had en een sterk bloedende 
wonde veroorzaakte, en zij hem in janliari 
1966 een vuistslag had gegeven in het 
gezicht en in de rechterhand en duim had 
gebeten, het arrest de echtscheiding ten 
laste van eiseres op grond van grove 
beledigingen toelaat, om de reden dat 
eiseres weliswaar doet gelden dat de 
kwestieuze slagen in bepaalde omstan
digheden gebeurd zijn en in onderge
schikte orde aanbiedt vier feiten te be
wijzen ; dat deze vier feiten, zelfs indien 
ze bewezen waren, echter de gewelddaden 
van september 1965 en januari 1966 niet 
zouden rechtvaardigen, daar ze niet 
zouden doen nitkomen dat de slagen die 
eiseres aan verweerder toebracht de on
middellijke reactie waren op een bepaalde 
handelwijze van verweerder, 

te1·wijl eiseres in conclusie, tegenover 
de strafbare feiten van vrijwillige slagen 
die te haren laste gelegd werden, als 
omstandig verweermiddel inriep dat die 
feiten nitgelokt en gerechtvaardigd waren 
door doodsbedreigingen van verweerder 
en zelfverdediging ; dat dit omstandig 
verweermiddel door eiseres geput werd 
nit het strafdossier zelf, geloofwaardig 
was en het tegendeel in geen geval werd 
vastgesteld noch bewezen, zodat het 
arrest, door deze strafbare feiten van 
vrijwillige slagen en verwondingen ten 
laste van eiseres in aanmerking te nemen, 
zonder dat verweerder bewees dat de 
rechtvaardigingsgrond ongegrond was, 
de bewijsregelen schendt (schending van 
de artikelen 1315 van het Burgerlijk Wet
hoek, 870, 1042 van het Gerechtelijk 
Wetboek, 71, 398 en 416 van het Straf
wetboek en van voormeld algemeen 
rechtsbeginsel) : 

Overwegende dat eiseres, tegen de door 
verweerder ingestelde en op een inbreuk 
op de strafwet gegronde rechtsvordering 
tot echtscheiding, aanvoerde dat zij de 
haar ten laste gelegde feiten van opzet
telijke slagen van januari 1966 gepleegd 
had omdat verweerder haar met een mes 
bedreigde en tegen haar doodsbedreigin
gen nitte ; dat zij aldns een rechtvaardi
gingsgrond inriep, met name de wettige 
zelfverdediging ; 

Overwegende dat, wanneer een rechts
vordering gegrond is op een inbrenk op 
de sbrafwet, de eiser in de rechtsvordering 
moet bewijzen dat die inbreuk aan de 
verweerder te wijten is of dat de eventneel 

door deze laatste aangevoerde rechtvaar
digingsgrond niet bestaat, voor zover 
deze aanvoering enig element bevat waar
door er geloof kan worden aan gehecht ; 

Overwegende dat het arrest bepaalde 
inbreuken op de strafwet, als grove bele
digingen, ten laste van eiseres in aan
merking neemt, zonder vast te stellen dat 
bovenvermelde aanvoering van eiseres 
van alle geloofwaardigheid ontbloot is ; 

Dat het aldus de regels betreffende de 
bewijslast miskent ; 

Dat het middel gegrond is ; 

Over het tweede middel, afgeleid nit 
de schending van de artikelen 212, 231 
van het Burgerlijk Wetboek en 97 van de 
Grondwet en van het algemeen rechts
beginsel van de eerbied voor de rechten 
van de verdediging, 

doordat, na vastgesteld te hebben dat 
eiseres in september 1965 verweerder 
geslagen had en een sterk bloedende 
wonde veroorzaakte, en zij hem in 
januari 1966 een vnistslag had gegeven 
in het gezicht en in de rechterhand en 
dnim had gebeten, het arrest de echt
scheiding ten laste van eiseres op grond 
van grove beledigingen toelaat om de 
reden dat eiseres weliswaar doet gelden 
dat de kwestienze slagen in bepaalde 
omstancligheden gebeurd zijn en in onder
geschikte orde aanbiedt vier feiten te 
bewijzen ; dat deze vier feiten, zelfs indien 
ze bewezen waren, echter de gewelddaden 
van september 1965 en jannari 1966 niet 
zouden rechtvaardigen, daar ze niet 
zonden doen nitkomen dat de slagen die 
eiseres aan verweerder toebracht de on
middellijke reactie waren op een bepaalde 
handelwijze van verweerder, 

te1·wijl het arrest ten onrechte het door 
eiseres aangeboden getnigenverhoor ver
werpt om de reden dat bedoelde feiten 
niet zouden doen nitkomen dat de slagen 
die eiseres toebracht de onmiddellijke 
reactie waren op een bepaalde handel
wijze van verweerder en ze derhalve 
die slagen niet zouden rechtvaardigen; 
integendeel het beledigend karakter 
van de door eiseres toegebrachte slagen 
beoordeeld moet worden in_ functie van de 
gedragingen van verweerder, niet aileen 
op het ogenblik van de slagen maar gedu
rende het ganse huwelijksleven en zolang 
de hnwelijksplichten blijven bestaan, 
zodat het arrest ten onrechte het aange
boden getnigenbewijs verwerpt en de 
rechten van de verdediging schendt 
(schending van de artikelen 212 en 231 
van het Burgerlijk W etboek en van voor
meld algemeen rechtsbeginsel) : 
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Overwegende dat eiseres in de akte van 
hoger beroep en in conclusie stelde dat 
de door haar aan verweerder toege
brachte opzettelijke slagen of verwon
dingen veroorzaakt werden door de hou
ding van verweerder, en in conclusie in 
ondergeschikte orde aanbood vier feiten 
te bewijzen nopens het gedrag en de 
houding van verweerder tijclens de laatste 
maanclen van 1965; 

Overwegencle clat het hof van beroep 
het bewijs door getuigen van die vier 
feiten van de hand wijst omclat, zelfs in
clien die feiten bewezen zouclen zijn, zij 
de gewelddaclen van september 1965 en 
januari 1966 niet zouclen rechtvaarcligen, 
vermits ze niet zouclen doen uitkomen clat 
eiseres de slagen aan verweerder heeft 
toegebracht als onmiddellijke reactie op 
een bepaalde handelwijze van verweerder, 
en derhalve beslist dat de bedoelde slagen 
voor verweerder grove beledigingen op
leveren; 

Overwegende dat het hof van beroep 
aldus beslist dat de door eiseres toege
brachte slagen of verwondingen slechts 
clan geen grove beledigingen voor ver
weerder zouden opleveren wwneer eiseres 
feiten zou bewijzen die aantonen dat de 
bedoelde slagen of verwondingen haar 
onmicldellijke reactie geweest zijn op een 
bepaalde handelwijze van verweerder ; 

Overwegende dat, al is er inzake echt
scheiding geen compensatie van fouten, 
de beledigencle houding van verweerder, 
indien die zou bewezen zijn, aan de door 
eiseres toegebrachte slagen of verwon
clingen het karakter van grove beledigin
gen kan ontnemen, zelfs wanneer de 
slagen of verwondingen geen onmiddel
lijke reactie zijn op een bepaalde handel
wijze van verweerder; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
clen arrest; beveelt clat van dit arrest 
melding zal gemaakt worden op de kant 
van de vernietigde beslissing ; houclt de 
kosten aan opdat erover door de feiten
rechter zou worden beslist; verwijst de 
zaak naar het Hof van beroep te Gent. 

29 november 1974. - 18 kamer.
V oorzittM', de H. de Vreese, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - VerslaggevM·, 
de H. Gerniers. - Gelijkhtidende con
clusie, de H. Tillekaerts, advocaat-gene
raal. - Pleiters, de HH. Houtekier en 
Biitzler. 

18 KAMER.- 29 november 1974, 

BEWIJS. -BEWIJS DOOR GESOHRIFT.
BEWIJSKRAOHT VAN DE AKTEN. -
BDRGERLIJKE ZAKEN. - VERZEKE
RINGSOVEREENKOMST. - UITLEGGING 
DIE NIET TE VERENIGEN IS MET DE 
BEWOORDINGEN VAN DE AKTE WAARIN 
DE OVEREENKOMST WORDT VASTGE
STELD. -MIS KENNING VAN DE BEWIJS
KRAOHT VAN DE AKTE. 

De bewijskmcht van de akte waarin een 
ove1·eenkomst wm·dt vastgesteld, wo1·dt 
miskend door de rechter die van deze 
akte een ttitlegging geejt die niet te vere
nigen is met de bewoonlingen ervan (1). 
(Artt. 1319, 1320 en 1322 B.W.) 

(NAAMLOZE VENNOOTSOHAP 
« VERZEKERINGEN DE BIJ -DE VREDE "• 

T. NAAMLOZE VENNOOTSOHAP 
« ROELENS ».) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 5 november 1973 door het Hof 
van beroep te Gent gewezen ; 

Gelet op het tweede Trliddel, afgeleicl 
nit de schencling van de artikelen 1319, 
1320, 1322 van het Burgerlijk Wetboek, 
door miskenning van de bewijskracht van 
artikel 3 van de omnimnverzekerings
overeenkomst op 4 j1.ui 1967 awgegaan 
tussen eiseres en haar verzekerde, 

dom·dat het arrest, na vastgesteld te 
hebben dat artikel 3 van de algemene 
voorwaarden van de polis eiseres gesubro
geerd had in al de rechten en vorderingen 
van haar verzekerde, beslist dat eiseres 
geen subrogatie kan inroepen, vermits zij 
deze verzaakt heeft luachtens artikel 3 
van de algemene voorwaarden van de 
polis, dat luidt als volgt : « door het feit 
aileen van dit contract treedt de maat
schappij in al de rechten en vorderingen 
die aan de verzekerde kunnen toebehoren 
tegen de aansprakelijken van de onge
vallen, behoudens tegen de bestuurder 
van de wagen " en verder « de bestuur
der ll is dus gedekt en ipso facto ook de 
firma die hem aanstelde "• 

te1·wijl het arrest bijgevolg artikel 3 

(1) Raadpl. cass., 6 april 1971 (A1-r. cass., 
1971, biz. 747) en 11 oktober 1973 (ibid., 1974, 
blz. 172). 
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interpreteert op een wijze die onverenig
baar is met de normale en gebruikelijke 
betekenis van de erin gebruikte bewoor
·dingen; 

Over de grand van niet-ontvankelijk
heid door verweerster aangevoerd en 
hieruit afgeleid dat het middel nieuw en 
derhalve niet ontvankelijk is : 

Overwegende dat, in antwoord op de 
stalling van verweerster luidens welke 
eiseres, door vermeld artikel 3 te onder
schrijven, aanvaard had geen verhaal 
nit te oefenen tegen de bestuurder van 
de wagen, eiseres in conclusie onder
streepte dat haar vordering niet gericht is 
tegen de bestuurder van de wagen maar 
wel tegen verweerster, burgerrechtelijk 
aansprakelijke persoon voor die bestuur
der; dat die conclusie geen andere bete
kenis kan hebben dan dat eiseres hierdoor 
liet gelden dat, terwijl haar verlmal ten 
opzichte van de bestuurder ingevolge 
voornoemd artikel 3 uitgesloten is, die
zelfde grand van uitsluiting ten opzichte 
van verweerster niet bestaat ; dat het 
middel derhalve niet nieuw is en de grand 
van niet-ontvankelijkheid niet kan aan
genomen worden ; 

Over het middel : 

Overwegencle dat artikel 3 van de 
algemene voorwaarden van de tussen 
eiseres en haar verzekerde op 4 juli 1967 
gesloten verzekeringsovereenkomst be
paalt : " Door het feit aileen van dit 
contract, treedt de maatschappij in al 
de rechten en vorderingen die kunnen 
behoren aan de verzekerde tegen de aan
sprakelijken van de ongevallen, behou
dens tegen de leclen van het gezin van de 
verzekerde of tegen de bestuurder van 
de wagen "; 

Overwegencle dat, na beschouwd te 
l.tebben clat eiseres geen subrogatie kan 
inroepen vermits zij, overeenkomstig 
voormelde bepaling, deze verzaakt heeft 
en dat de bestuurder dus gedekt is, het 
arrest beslist dat ipso facto ook de 
firma die de bestuurder aanstelde, ge
dekt is; 

Overwegende dat het hof van beroep, 
door aldus de fu·ma die de bestuurder 
yan de wagen aanstelde zonder meer te 
identificeren met " de bestuurder van de 
wagen ,, van bovenvermelde bepaling 
een uitlegging geeft die met de bewoor
dingen ervan onverenigbaar is ; 

Dat het · middel gegrond is ; 

Om die redenen, en zonder acht te 
slaan op het eerste middel; dat tot geen 

meer uitgebreide vernietiging kan leiden, 
geeft ak.te aan Mr. Rene Biitzler van zijn 
aans~el~mg en hervatting van het geding; 
vermet1gt het bestreden arrest doch aileen 
in zoverre het de door eiseres De Bij
De Vr.ede te&~n verv:-eerster ingestelde 
vordermg afWIJSt en e1seres in de kosten 
veroordeelt; beveelt dat van dit arrest 
melding zal gemaakt worden op de kant 
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing ; 
h~udt de kosten aan opdat erover door de 
feitenrechter zou worden beslist · ver
wijst de aldus beperkte zaak na~r het 
Hof van beroep te Brussel. 

29 november 1974. - 1e kamer. -
Voorzitte?', de H. de Vreese, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Verslaggeve?', 
de H. Gerniers. - Gelijkl~tidencle concht
sie, de H. Tillekaerts, advocaat-generaal. 
- Pleite?·s, de HH. Biitzler en Bayart. 

2° KAllmR.- 2 december 1974. 

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.
POLITIERECHTBANK DIE DE VERKLA
RING VAN EEN GETIDGE, AANVERWANTE 
VAN DE BEKLAAGDE, UIT DE DEBATTEN 
HEEFT GEWEERD.- RECHTER IN HO
GER BEROEP DIE STEUNT OP DE VER· 
KLARING VAN DEZE GETillGE VOOR DE 
VERBALISANTEN. - GEEN CONCLUSIE. 
- RECHTER NIET VERPLICHT TE VER
MELDEN DAT HIJ DE VERKLARING VAN 
DEZE GETUIGEN VOOR DE POLITIE
RECHTBANK WEERT. 

2° ONDERZOEK (IN STRAFZAKEN). 
- VERHOOR VAN GETlJTGEN DOOR DE 
POLITIE OF DE RIJKSWACHT.- ARTIKE
LEN 156 EN 189 VAN RET WETBOEK 
VAN STRAFVORDERING NIET VAN TOE
PASSING. 

1° W annee?' cle politie?·echtbank ove?·ee.n
komstig a?·tikel156 van het Wetboek van 
st?·ajvm·cleTing de ve?·kla?·ing van een 
get~tige, aanve?'Wante van de beklaagde, 
uit de clebatten heejt geweenl, is cle ?'ech
te?' in hoge?' be?'oep die stem~t op de ver
kla?·ing van deze getuige voo?' de ve?·ba
lisanten, bij ontstentenis aan een con
chtsie dienaangaande, niet ve?7Jlicht te 
vennelden dat hij de verklaTing van die 
getuige vom• de politierechtbank weert. 
(Art. 97 Grondwet.) 
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2° De bepalingen van de m·tikelen 156 en 
189 van het W etboek van stmfvonlM·ing 
volgens welke de echtgenoot en zekere 
bloed- of aanve1·wanten, in beginsel, niet 
wm·den opge1·oepen en toegelaten om te 
get1tigen, zijn niet van toepassing op de 
ve1·ho1'e11 door de politie of de rijks
wacht (l). 

(NAAMLOZE VENNOOTSOHAP 
<< VERZEKERINGSJVIAATSOHAPPIJ 

DE SOHELDE " EN LI'l'ISOONSORTEN, 
T. CHARLET.) 

ARREST (vertaling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 8 mei 1974 in hoger beroep 
gewezen door de Correctionele Recht
bank te Charleroi ; 

Over het middel afgeleid uit de scherr
cling van de artikelen 156 van bet Wet
book van strafvordering en 97 van de 
Grondwet, 

doordat het vonnis, na het beroepen 
vonnis teniet te hebben gedaan, recht
doende op de strafvordering de telast
leggingen niet bewezen verklaart, op 
civielrechtelijk gebied de correctionele 
rechtbank onbevoegd verklaart om ken
nis te nemen van de vorderingen van de 
burgerlijke partijen en hun kosten in 
beide instanties te hunnen laste laat, 
zonder uit het debat de verklaring te 
verwijderen van de getuige Elie Margue
rite, schoonbroer van de beldaagde, die 
onder ede werd verhoord ter terechtzit
ting van 18 maart 1974 van de Politie
rechtbank te Charleroi, 

te1·wijl de burgerlijke partijen, eiseres
sen, nochtans, bij monde van hun raads
man, zich tegen het verhoor van die 
getuige hadden verzet en de politie
rechtbank op dit verzet verklaard had het 
incident bij de zaak zelf te voegen, om 
over bet tussengeschil en over de zaak 
zelf bij een en hetzelfde vonnis uitspraak 
te doen, en terwijl de correctionele recht
bank, na het vonnis van de politierecht
bank teniet te hebben gedaan, waarbij 
krachtens artikel 156 van het Wetboek 
van strafvordering de verklaring van 
genoemde getuige uit het debat was ver
wijderd, ertoe gehouden was ofwel die 
beslissing tot de hare te maken ofwel de 
afwijzing van het verzet van de bm·ger-

(1) Oass., 24 oktober 1960 (Bt~ll. en Pas., 
1961, biz. 205). 

lijke partijen tegen genoemde getuigen
verklaring met redenen te omkleden, wat 
zij niet heeft gedaan, zodat het vonnis 
nietig is en, voor zover bet uitspraak 
doet zonder genoemde onregelmatig af
genomen getuigenverklaring nit het de bat 
te verwijderen en zonder dienaangaande 
zijn beslissing te motiveren, niet regel
matig met redenen is omkleecl : 

Overwegende dat uit geen enkel stuk 
waarop het Hof vermag acht te slaan, 
blijkt clat de eisers voor de rechter in 
hoger beroep zich erj;egen zouden hebben 
verzet dat er rekening zou worden ge
houden met de ter terechtzitting van 
18 maart 1974 van de Politierechtbank te 
Charleroi afgelegde verklaring vr,n de 
getuige Elie Marguerite, verweerclers 
schoonbroer; 

Overwegencle clat, rnet betrekking tot 
de << inzittencle van de wagen van Char
let ,, Elie Marguerite, het vonnis van de 
correctionele rechtbank slechts steunt 
op << de verklaring die hij te~1. overstaan 
van de verbalisanten heeft afgelegd " ; 

Overwegende dat artikel 156 van het 
Wetboek van strafvordering op een 
verhoor afgenomen door de politie of de 
rijkswacht geen toepassing vindt ; 

Dat het middel niet kan worden aan
genomen; 

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

2 december 1974. - 2 8 kamer. -
V oorzitter, Baron Richard, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve~·, 
de H. Legros. - Gelijkl1tidende conclusie, 
de H. Duchatelet, advocaat-generaal. -
Pleite1·s, de HH. De Bruyn en Simont. 

2° KAMER. - 2 december 197 4. 

BEWIJS. -BEWIJS DOOR GESOHRIFT.
BEWIJSKRAOHT VAN DE AKTEN. -
STRAFZAKEN. - CoNOLUSIE. - UrT
LEGGING· DOOR DE FEITENREOHTER. -
UrTLEGGING ONVERENIGBAAR MET DE 
BEWOORDINGEN ERVAN. - MISKEN
NING VAN DE BEWIJSKRAOHT VAN DE 
AKTEN. 

De bewijskracht van de conchtsie van een 
pm·tij wonlt miskencl cloor de rechter 
die er een 1titlegging aan geeft welke 
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·onverenigbaar is met de bewoo1·dingen 
ervan (1). (Artt. 1319, 13.20 en 13.2.2 
B.W.) 

(GILBERT, T. MENIN.) 

ARREST (vertaling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 6 mei 1974 gewezen door het 
Hof van beroep te Brussel ; 

Overwegende dat het arrest wordt 
bestreden enkel en aileen voor zover het 
uitspraak doet op de civielrechtelijke 
vordering tegen eiser ingeste1d door ver
weerder; 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 1315, 1319, 13.20 en 13.2.2 van het 
Burgerlijk Wetboek, 

doo1·dat bet arrest het bedrag van de 
materiele schade door verweerder geleden 
tengevolge van het verlies van de arbeids
geschiktheid van de getroffene, zijn echt
genote, op 533.069 frank heeft vast
gesteld en die beslissing heeft gegrond op 
de overweging dat door de door eiser 
voorgestelde cijfers te aanvaarden, clit 
wil zeggen .250.000 frank inkomsten van 
de echtgenoot en 30 procent als gedeelte 
voor het onderhoud van de getroffene, de 
jaarlijks verloren geschiktheid 34.500 
frank bedroeg, 

terwijl, em·ste onde1·deel, eiser in zijn 
conclusie voor het hof van beroep niet 
heeft voorgesteld de inkomsten van de 
echtgenoot op .250.000 frank en het on
derhoud van het slachtoffer op 30 pro
cent van clit bedrag vast te steilen ; na 
te hebben aangevoerd dat het aan ver
weerder stand zijn inkomsten aan de 
hand van een getuigschrift van zijn 
werkgever to doen kennen, eiser louter 
hypothetisch een inkomen van .250.000 
frank had voorgesteld en bovendien aan
voerde dat het onderhoud van de ge
troffene moest worden vastgesteld op 
30 procent, niet van de inkomsten van de 
echtgenoot aileen, 1naar van de gectunu
leerde in.komsten van beide echtgenoten, 
daarbij inbegrepen de economische waar
de van de echtgenote als huishoudster, 
waaruit blijkt dat het arrest de bewijs
kracht krachtens de artikelen 1319, 13.20 
en 132.2 van het Burgerlijk Wetboek van 

(1) Cass., 27 juni 1972 (A1·r. cass., 1972, 
biz. 1029). 

genoemde conclusie van eiser heeft mis
kend; 

tweede onde1·deel, de redenen van het 
arrest niet ktmnen worden beschouwd als 
een passend antwoord op bet midclel, 
waarin eiser bij conclusie voor het hof van 
beroep aanvoerde dat het verweerder 
stand het beclrag van zijn inkml'lsten aan 
de hand van een getuigschrift van zijn 
werkgever te doen kennen, en die 
ontstentenis van passend antwoord ge
lijkstaat met het ontbreken van de moti
vering die bij artikel 97 van de Grondwet 
vereist is; 

dm·de ondeTdeel, door de materiele 
schade van verweerder te hebben vast
gesteld op basis van het inkornstenbedrag 
van 250.000 frank, vvelk bedrag door 
eiser niet werd voorgesteld en niet door 
verweerder werd bewezen, het arrest 
artikel 1315 van het Burgerlijk 'IVetboek 
heeft geschonden, door verweerder te 
ontslaan v= de bewijslevering van het 
bedrag van de door hem geleden schade : 

Betreffende het eerste onderdeel : 

Overwegende dat, om het gedeelte 
vast te steilen van de middelen van ver
weerders gezin bestemd voor het persoon
lijk onderhoud van diens echtgenote, 
indien zij geleefd had, het arrest erop 
wijst dat verweerder "moest voorzien 
in het onderhoud van zijn echtgenote, 
maar zulks naar mate van de liquiditeiten 
waarover het gez:U1 beschikte ; dat de 
uitgaven immers noodzakelijk evenreclig 
dienden te zijn, niet met het geheel van 
de fictieve en werkelijke inkomsten van 
dit gezin, maar enkel en aileen met die 
van de echtgenoot, door \v:iens toedoen 
aileen liquide geldmiddelen in het gezin 
:U1.kwamen » ; 

Dat het arrest aldus, zonder de bewijs
luacht ervan te miskem1.en, afwijzend 
beschikt op de conclusie, waarbij eiser 
beweerde dat de kosten voor het onder
houd van de getroffene moeten worden 
geschat door rekening te houden niet 
alleen met de i11.komsten van de echt
genoot, maar tevens n1.et de econmnische 
waarcle van de huishoudster ; 

Dat hot onderdeel van dat middel 
dienaangaande feitelijke grondslag mist; 

Overwegende dat voor het overige het 
arrest de kosten van dit onderhoud schat 
op 30 procent van de :U1.komsten van de 
echtgenoot, die op .250.000 frank zijn 
geraamd ; dat het die cijfers alleen 
rechtvaardigt door te , overwegen dat zij 
door eiser zijn voorgesteld ; 
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Dat het aldus de bewijskracht miskent 
van de conclusie waarin eiser aanvoerde 
dat het de verweerder Menin stond het 
bedrag van zijn persoonlijke inkomsten 
aan de hand van een getuigschrift van 
zijn werkgever te bewijzen, alsmede 
waarin hij, verre van aan te nemen dat 
de kosten voor het onderhoud van de 
getroffene slechts 30 procent van 250.000 
frank bedroegen, laatstgenoemd cijfer 
slechts als hypothetisch minimumcijfer 
voorstelcle en cle coefficient vs;n 30 pro
cent slechts beschouwde als zijncle toe
gepast op inkomsten waarin tegelijker
tijcl rekening wercl gehouclen met ver
weerclers bezolcliging en cle economische 
waarde van zijn echtgenote ; 

Dat het eerste onclerdeel van het mid
del clienaangaande gegrond is ; 

Om die redenen, en zonder dat er 
groncl bestaat tot onderzoek van de 
andere onderclelen van het middel, die 
geen aanleiding tot ruimere cassatie of 
cassatie zonder verwijzing zouden kunnen 
geven, vernietigt het bestreden arrest, 
voor zover het, om de vergoeding te be
palen die aan verweerder wordt toege
kencl voor de materiele schade geleden 
tengevolge van het verlies van de 
arbeidsgeschiktheicl van zijn echtgenote, 
het gecleelte van eisers inkomsten dat 
jaarlijks voor het onderhoud van de 
getroffene worclt besteed, op 30 procent 
van 250.000 frank vaststelt; verwerpt de 
voorziening voor het overige ; beveelt clat 
van clit arrest melding zal worden ge
maakt op cle kant van de gedeeltelijk 
vernietigcle beslissing ; veroordeelt ver
weercler in tweedercle van de kosten en 
eiser in het overige derde ervan; verwijst 
de aldus beperkte zaak naar het Hof van 
beroep te Luik. 

2 december 1974. - 2 6 kamer. -
Voorzitter, Baron Richard, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggever, 
Baron Vingotte. - Gel~jldHidende con
clusie, de H. Duchatelet, advocaat
generaal. 

26 KAMER. - 2 december 197 4. 

1o SAMENLOOP VAN MISDRIJVEN. 
- EEN ENKEL STRAFBAAR OPZET. -
SOEVEREINE BEOORDELING DOOR DE 
FEITENRECHTER. 

2° SOEVEREINE BEOORDELING 
DOOR DE FEITENREOHTER. -
STRAFZAKElN. - EEN ENKEL STRAF
BAAR OPZET. - SOEvEREINE BEOOR
DELING DOOR DE FEITENRECHTER. 

3° BANKBREUK EN BEDRIEGLIJK 
ONVERMOGEN. - BANKBREUK. -
'J"ERUGKEER TOT DE FAILLIETE BOEDEL 
VAN ALLE BEDRIEGLIJK ONTVREEMDE 
GOEDEREN. - RECHTER DIE AM:BTS
HALVE OVER DE TERUGKEER MOET 
BESLISSEN, ZELFS IN GEVAL VAN VRIJ
SPRAAK. 

I 0 en 2° De jeitenrechte1· beoo1·deelt soeve1·ein 
of ve1·scheidene feiten, we gens de eenheid 
van opzet, een enkel strajbaa1· feit op
leve1·en (1). (Art. 65 S.W.). 

3° In de gevallen als bedoeld bij de ar·tike
len 575, 577 en 578 van het Wetboek 
van koophandel, beslist de rechte1· voor 
wie de zaak aanhangig is, ambtshalve, 
zeljs in geval van v1'ijspmak, over de 
tentg keer tot de jailliete boedel van alle 
goede1·en die bedrieglijk zijn ontv1·eemd. 
(Art. 579 W.K.) 

(DUPREZ.) 

ARREST (vertaling). 

RET HOF,- Gelet op het bestreden 
arrest, op 15 mei 1974 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen ; 

Over het eerste miclclel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 65, 491 van 
het Strafwetboek, 97 van de Grondwet, 
577, 1°, 573, 1°, 573, 30, 573, 5o, 574, 4o, 
574, 6°, van het Wetboek van koophandel 
en 21 van de voorafgaande titel van het 
W etboek van strafvordering, 

doordat het arrest beslist dat alle onder 
de telastleggingen A, B en 0 bedoelcle 
feiten, uit hoofde waarvan het eiseres 
veroordeelt, voortspruiten nit een en 
hetzelfcle misclaclig opzet, 

zonde1· een antwoo1·d te geven op de con
clusie waarin eiseres aanvoerde dat er 
ten deze geen eendaadse samenloop van 
misdrijven bestoncl, claar er tussen de 
misdrijven geen clusdaxtig nauw verbancl 
bestond dat eiseres zich reeds op het 
ogenblik van de uitvoering van een 
ervan, voorgen01nen had alle andere 
misdrijven te plegen : 

Overwegencle dat het al clan niet 
bestaan van het verband waarop bet 
collectief wanbedrijf worclt gestetmd, een 
feij;elijk beoordelingspunt is, dat niet 
onder cle bevoegdheid van het Hof valt ; 

(1) Cass., 19 rnaart en 7 rnei 1974 (A1·r. 
cass., 1974, blz. 799 en 1005). 



-385-

Dat, wanneer, zoals ten deze, de factor 
van eenheid het opzet is, dit << een en 
hetzelfde opzet », waardoor de gedraging 
van de dader wordt gekenmerkt, kan 
worden afgezonderd van het moreel 
bestanddeel dat eigen is aan elk van de 
samengevoegde misdrijven ; 

Dat de rechters in hoger beroep er dus 
niet toe gehouden waren een antwoord te 
geven op de conclusie, waarin eiseres 
enerzijds het voortdurend kenmerk be
twistte, van het voor een van de bewezen 
verklaarde misdrijven specifiek opzet, 
met name << het opzet om het faillissement 
te vertragen », en anderzijds beweerde 
dat bij een coilectief wanbedrijf het << een 
en hetzelfde opzet >> noodzakelijk bestaat 
in het voornemen, bij de uitvoering van 
het eerste feit, aile andere te plegen ; 

Dat het middel niet kan worden aan
genomen; 

Betreffende aile andere middelen sa
men: 

Overwegende dat eiseres wegens de 
telastleggingen A-1, A-2, B-2-b, B-3, 
B-4, B-5 en 0 veroordeeld werd tot een 
enkele straf van vier maanden gevan
genis en 100 frank geldboete; 

Dat de straf wettelijk gerechtvaardigd 
is door de telastlegging A-1, die bewezen 
is verklaard, zodat de middelen die de 
beslissingen over de andere telastleggin
gen betwisten, niet ontvankelijk zijn 
wegens het ontbreken van belang ; 

Overwegende dat betreffende die feiten 
de verjaring van de strafvordering en die 
van de vordering tot teruggave pas 
beginnen te lopen vanaf de datum van 
de staat van faiilissement ; 

Overwegende dat, krachtens artikel 579 
van het W etboek van koophandel, in de 
gevailen omschreven in de artikelen 575, 
577 en 578 van dit wetboek, de rechter 
bij wie de zaak aanhangig is, ambtshalve 
beslist, zelfs in geval van eventuele 
vrijspraak, over de terugkeer tot de 
failliete boedel van aile goederen, rechten 
of rechtsvorderingen die bedrieglijk zijn 
ontvreemd; 

Dat de middelen niet kunnen worden 
aangenomen ; 

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

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

2 december 1974. - 2e kamer. -

CASSATIE, 1975. - 13 

Voo1·zitte1', Baron Richard, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Verslaggever, 
de H. Legros. - Gelijlcluidende conclusie, 
de H. Duchatelet, advocaat-generaal. -
Pleite1·, de H. Van Ooteghem (van de 
balie te Brugge). 

28 KAMER, - 2 december 197 4. 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN.- STRAFZAKEN.- VER
OORDELING WEGENS OVERTREDING VAN 
DE VERORDENING NR. 543/69 VAN 
25 MAART 1969 VAN DE RAAD VAN DE 
E.E.G. TOT HARMONISATIE VAN BEPAAL
DE VOORSCHRIFTEN VAN SOCIALE AARD 
VAN HET WEGVERVOER.- 0PGAVE VAN 
HET ARTIKEL VAN DEZE VERORDENING 
WAARIN DE BESTANDDELEN VAN DE 
OVERTREDING WORDEN VERMELD ALS
MEDE VAN ARTIKEL 2 VAN DE WET VAN 
18 FEBRUARI 1969. - REGELlVIATIG 
MET REDENEN OMKLEDE BESLISSING. 

Het vonnis tot ve1'001'deling wegens ove?'
t?·eding van de vi31'01'dening m·. 543/69 
van 25 rnaart 1969 van de Raad van 
de Ettropese Economische Gerneenschap 
tot hm·rnonisatie van bepaalde voor
sch?-iften van sociale aa1·d van het weg
vm·vom· is regelmatig met 1·edenen orn
lcleed als hierin wordt opgegeven de be
paling van voornoemde ve1•o1·dening 
waa1·in de bestanddelen van de over
treding w01·den ve1·meld alsmede arti
lcel 2 van de wet van 18 jeb1·uari 1969 
betreffende de maat1•egelen te1· uitvoe1·ing 
van de internationale ve1•d1·agen en alcten 
inzake ve1·voer over de weg, de spoorweg 
of de waterweg en tot vaststelling van 
de straffen. (Art. 97 Grondwet.) 

(DUTRIEU.} 

ARREST (vertaling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 5 juni 1974 in hoger beroep 
gewezen door de Correctionele Recht
bank te Charleroi ; 

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

do01·dat bij ontstentenis van de vermel
ding van de wetsbepaling waarbij de 
aan eiser opgelegde geldboete wordt 
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gesteld, het vonnis niet naar recht met 
redenen is omkleed : 

Overwegende d,at het vonnis melding 
maakt enerzijds van artikel 14, para
graaf 7, van deverordeningnr. 543/69 van 
25 maart 1969 van de Raad van de 
Europese Gemeenschappen, waarbij de 
bestanddelen van het misdrijf worden 
omschreven uit hoofde waarvan eiser ver
volgd werd, en anderzijds van artikel 2 
van de wet van 19 februari 1969, waarbij 
de daarop gestelde straffen worden 
bepaald; 

Overwegende dat weliswaar artikel 3 
van het koninklijk besluit van 23 maart 
1970 houdende uitvoering van de ver
ordening nr. 543(69 van de Raad van 
de Europese Gemeenschappen van 
25 maart 1969 de bepaling inhoudt 
dat artikel 2 van de wet van 18 februari 
1969 betreffende de maatregelen ter 
uitvoering van de internationale verdra
gen en akten inzake vervoer over de weg, 
de spoorweg of de waterweg van toepas
sing is in geval van overtreding van voor
noemde verordening ; 

Overwegende echter dat het vonnis, 
dat melding maakt van het koninklijk 
besluit van 23 maart 1970, artikel 3 hier
van niet speciaal moest vermelden; dat 
bij dit artikel immers geen straf wordt 
gesteld ; dat het, overeenkomstig de wet 
van 18 februari 1969, zich ertoe beperkt 
artikel 2 van deze wet toepasselijk te 
maken, met name in geval van overtre
ding van genoemde verordening ; 

Dat het vonnis regelmatig met redenen 
is omkleed; 

Dat het middel niet kan worden aan
genomen; 

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

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

2 december 1974. - 2e kamer. -
V oorzitte1·, Baron Richard, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Verslaggever, 
de H. Legros.- Gelijkluidencle conclttsie, 
de H. Duchatelet, advocaat-generaal. -
- Pleite1·, de H. Fally. 

2e KAMER.- 2 december 1974. 

1° REDENEN VAN DE VONNIS'SEN 
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.
STRAFVORDERING. - SOHULDIGVER
KLARING. - FElTEN OMSOHREVEN IN 
DE BEWOORDINGEN VAN DE WET EN 
BEWEZEN VERKLAARD. - GEEN OON
OLUSIE,- REGELMATIG MET REDENEN 
OMKLEDE BESLISSING. 

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.
CONOLUSIE. - BESLISSING DIE DE 
FEITELIJKE GEGEVENS W AAROP ZIJ 
BERUST NAUWKEURIG VERMELDT. 
BESLISSING DIE ALDUS ANTWOORDT OP 
DE OONOLUSIE WAARIN ANDERE OF 
TEGENSTRIJDIGE FEITELIJKE GEGEVENS 
WORDEN UITEENGEZET.- REGELMATIG 
MET REDENEN OMKLEDE BESLISSING. 

3° MISDRIJF. - REOHTVAARDIGINGS
GROND.- WEGVERKEER,- 0NREGEL
MATIG STATIONEREN - BEKLAAGDE 
DIE ZIOH BEROEPT OP EEN VERGUNNING 
VAN DE BURGEMEESTER, - VERGUN
NING MET EEN SOHIJNBARE WETTELIJK
HEID. - VERGUNNING VERVALLEN OP 
DE DAG VAN DE FElTEN.- GEEN ON
OVERKOMELIJKE DW ALING. 

1° Bij ontstentenis van een conclttsie clien
aangaancle omkleeclt de rechte1· de schttl
digve~·klm·ing van de beklaagcle 1'egel
matig met redenen doo1· vast te stellen 
dat de in de bewoordingen van de wet 
omscMeven jeiten be'!vezen zijn (1). 

2° Regelmatig met redenen omkleed is de 
beslissing die de feitelijke gegevens 
waarop zij bentst nattwkeurig ve1·meldt 
en aldus antwoo1'dt op de conclttsie waa1'
in ancle1·e of tegenst1'ijdige gegevens 
W01'clen ttiteengezet (2). (Art. 97 Grand-
wet.) · 

3° De bestuU1·de1· aan wie on1'egelmatig 
statione1·en w01•dt ten laste gelegd, Jean 
zich niet be1'oepen op een 1'echtvaa?·di
gingsg1'ond welke gebasee1'd is op een 
onove1·komelijke dwaling ten gevolge 
van een ve1·gtmning van de btwgemeester 
om te stationeren, als de te1'mijn wam·
voor zij was toegekencl ten einde was. 

(OLOSSET.) 

ARREST (vertaling). 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 

(1) Cass., 14 oktober 1974, s"pra, blz. 209. 
(2) Cass., 22 oktober 1974, s•1pm, blz. 249. 



-387-

vonnis, op 7 februari 1974 in hoger beroep 
gewezen door de Correctionele Recht
bank te V erviers ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 154 van het Wetboek van 
strafvordering, 62 van de wet betreffende 
de politie over het wegverkeer en 43-2 
van het wegverkeersreglement, 

dooTdat .het vonnis beslist dat de over
treding van artikel 43-2 van het weg
verkeersreglement bewezen is, 

te~·wijl het vonnis steunt op een onvol
ledig proces-verbaal, waarin alle bestand
delen van het misdrijf niet worden vast
gesteld; het dossier er bet bewijs niet 
van inhoudt dat de openbare verlichting 
's nachts niet brandde, zodat de recht
bank tot die overtuiging is gekomen aan 
de hand van gegevens die vreemd zijn 
aan het dossier en haar beslissing niet 
webtelijk rechtvaardigt : 

Overwegende dat bij ontstentenis van 
enige conclusie vanwege eiser, de rechter, 
door te overwegen dat de overtreding 
van artikel 43-2 van het wegverkeers
reglement, die omschreven is in de 
bewoordingen van de wet, bewezen is, 
zijn beslissing regelmatig met redenen 
heeft omkleed ; 

Dat het middel niet kan worden aan
genomen; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1, 34-3 en 43-2 van het weg
ver keersreglemen t, 

doa~·dat het vonnis beslist dat de hoger 
liggende berm van de Nicolai:laan waarop 
eiser zijn « caravan " gestationeerd heeft, 
een openbare weg is die openstaat voor 
het verkeer van iedereen, 

te~·wijl het geen antwoord geeft op 
eisers verweer, volgens hetwelk het gaat 
om een voor het autoverkeer onberijd
bare berm, begrensd door hoogstammige 
bomen en zonder verhard wegdek, die 
officieel als parkeerzone bestempeld is, 
waardoor elke mogelijkheid van verwar
ring met de rijbaan wordt ontnomen, 
waarvan hij geen cleel uitmaakt, en het 
tegenstrijdig is te beslissen enerzijds dat 
de berm deel uitmaakt van de openbare 
weg en aan te nemen anderzijds dat de 
toegang ertoe wordt geduld voor de 
wagens van de bewoners van de Nicolai:
laan en niet voor het publiek in het al-
gemeen: · 

Overwegende dat, om de overtredin
gen van de artikelen 34-3 en 43-2 van 

het wegverkeersreglement bewezen te 
verklaren, het vonnis overweegt '' dat de 
eerste rechter terecht vaststelt dat de 
grasberm langs de Nicolai:laan te Heusy 
deel uitmaakt van de openbare weg die 
onderworpen is aan de bepalingen be
treffende de politie van het wegverkeer, 
vermits hij toegankelijk is voor iedere 
weggebruiker ; dat de juridische aard 
van de berm en het feit dat hij onder bet 
algemeen reglement. betreffende het weg
verkeer valt, nietin twijfel kunnen wor
den getrokken door de louter duldende 
houding, waardoor de lokale overheid 
het stationeren van wagens op die 
berm toelaat, met name het stationeren 
van de wagens van de bewoners van die 
straat "; 

Overwegende dat, door aldus de ge
gevens nader te bepalen waarop hij zijn 
beslissing steunt, de rechter een passend 
antwoord geeft op de conclusie, waarin 
eiser op grond van andere of tegenstrij
dige gegevens aanvoerde dat de berm 
niet kon worden beschouwd als '' een weg 
die openstaat voor het openbaar vervoer 
te land"; 

Overwegende dat de bepalingen van 
de artikelen 34-3 en 43-2 van het weg
verkeersreglement betrekking hebben op 
het stationeren '' op de openbare weg "; 
dat volgens artikel 2 van dit reglement 
onder rijbaan slechts het gedeelte van 
de openbare weg wordt verstaan dat 
voor het voertuigenverkeer in het alge
meen is inger~cht ; 

Overwegende dat, door te beslissen dat 
'' de lokale overheid het stationeren van 
wagens op die berm toelaat, met name 
het stationeren van de wagens van de 
bewoners van die straat "• het vonnis de 
duldende houding niet beperkt tot de 
bewoners van de Nicolai:laan en evenmin 
de in het middel bedoelde tegenstrijdig
heid inhoudt ; 

Dat dit middel niet kan worden aan
genomen; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 7l van bet 
Strafwetboek en 29 van het koninklijk 
besluit van 16 maart 1968, 

doa~·dat de recbtbank de door eiser 
voorgedragen rechtvaardigings- en ver
schoningsgronden niet heeft aangenomen, 

te1·wijl, ee1·ste onde1·deel, om te recht
vaardigen dat zijn '' caravan " op de 
berm rechtover zijn huis mocht blijven 
stationeren, eiser melding maakte van 
een vergunning van de burgemeester van 
de gemeente Heusy, die krachtens arti
kel 81 van het gemeentelijk reglement 
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voor twee wel bepaalde perioden werd 
g~geve~ en die wettelijk scheen te zijn ; 
e1ser, d1e op deze vergunning terecht ver
trouwde, het slachtoffer van een onover
komelijke dwaling is geweest ; 

tweede ondm·deel, wanneer eiser een 
omstandigheid inroept waardoor zijn 
schuld wordt uitgesloten en zijn stelling 
enig geloofwaardig element bevat, aan de 
partij toekomt, die hem het feit als 
schuld aanrekent, er de onjuistheid van 
te bewijzen ; dat, nu beklaagde coronaire 
letsels en het ontbreken van mankracht 
heeft aangevoerd om zijn weigering te 
rechtvaardigen zijn «caravan», die van 
zijn wagen losgemaakt was, te verplaat
sen, de vervolgende partij niet heeft 
bewez.en dat de weigering niet gerecht
vaardlgd was en de rechtbank geen 
rekening met die gegevens heeft gehou
den : 

Betreffende het eerste onderdeel : 

Overwegende dat, door vast te stellen 
dat « in elk geval op de dag van de feiten 
de vergunning geen waarde meer had, 
daar de termijn waarvoor bedoelde ver
gunning werd gegeven in elk geval ver
strek~n w~s », ?-e rechter wettelijk beslist 
dat e1ser zwh met op een onoverkomelijke 
dwaling kan beroepen ; 

Dat dit onderdeel van bet middel niet 
kan worden aangenomen ; 

Betreffende het tweede onderdeel : 

Overwegende dat eiser tot een enkele 
geldboete van 30 frank werd veroordeeld 
wegens overtreding zowel van artikel 34-3 
als van artikel 35 van het wegverkeers
reglement; 

. Overwegende dat, daar de uitgesproken 
straf door de eerste overtreding wettelijk 
gerechtvaardigd is, dit onderdeel van het 
iniddel, dat slechts betrekking heeft op 
het tweede misdrijf, niet ontvankelijk is 
wegens het ontbreken van belang; 

En overwegende dat de substantiiile 
of op straffe van nietigheid voorgeschre
ven rechtsvormen werden nageleefd en 
?-at de beslissing overeenkomstig de wet 
lS; 

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

2 december 1974. - 28 kamer. -
Voo?·zitte?', Baron Richard, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Verslaggevet·, 
de H. Screvens. - Gelijkluidende con
clusie, de H. Ballet, advocaat-generaal. 

- Pleitm·, de H. H.P. Godin (van de 
balie te V erviers). 

28 KAMER.- 2 december 1974. 

lD VONNISSEN EN ARRESTEN. -
STRAFZAKEN. - 00MMISSIE TOT BE
SCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ. -
BESLISSING VOORZIEN VAN DRIE HAND
TEKENINGEN. HANDTEKENINGEN 
VERMOEDELIJK DIE VAN DE VOOR
ZITTER EN VAN DE TWEE LEDEN VAN 
DE COMMISSIE WIER NAMEN EN HOE· 
DANIGHEDEN IN DE BESLISSING ZIJN 
VERMELD. 

2D BESCHERMING VAN DE MAAT
SCHAPPI.J (WET TOT). - CoM
Missm TOT BESCHERMING VAN DE MAAT
SCHAPPIJ. - BESLISSING VOORZIEN VAN 
DRIE HANDTEKENINGEN. - RANDTE
KENINGEN VERlVIOEDELIJK DIE VAN DE 
VOORZITTER EN VAN DE TWEE LEDEN 
VAN DE COMMISSIE WIER NAMEN EN 
HOEDANIGHEDEN IN DE BESLISSING 
ZIJN VERMELD. 

3D VONNISSEN EN ARRESTEN. -
- STRAFZAKEN. - 00MMISSIE TOT 
BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ. 
- BESLISSING NIET ONDERTEKEND 
DOOR DE SECRETARIS VAN DE COMMIS
.SIE. - GEVOLG OP DE GELDIGHEID 
VAN DE BESLISSING. 

4D BESCHERMING VAN DE MAAT. 
SCHAPPI.J (WET TOT). - BESLIS
SING VAN EEN COMJ\HSSIE TOT BESCHER
l\HNG VAN DE MAATSCHAPPIJ. - BESLIS· 
SING NIET ONDERTEKEND DOOR DE 
SECRETARIS VAN ~E COMMISSIE. - GE
VOLG VAN DIT VERZUIM OP DE GELDIG
HEID VAN DE BESLISSING. 

1 D en 2D W annee?· de beslissing van een 
commissie tot besche~·ming van de maat
schappij voorzien is van d1·ie handteke
ningen, zijn dit ve1·moedelijk de hand
tekeningen van de voorzittm· en van de 
twee leden van de commissie wie~· namen 
en hoedanighe.den in de beslissing zijn 
ve~·meld als hd van de commissie (l). 

3D en 4D Nietig is de beslissing van 
een commissie tot bescherming van de 
maatschappij welke niet voorzien is van 

(1) Raadpl. cass., 22 februari 1965 (B~tll. en 
Pas., 1965, I, 643). 
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de handtekening van de sem·etaris, als 
zij niet vaststelt dat de sem·etaris in de 
onmogelijkheid vet·keet·de om te onder
tekenen (1). (Artt. 12, 16 en .31 wet 
tot bescherming van de maatschappij 
en 78 en 785 G.W.) 

(OOUPPEZ.) 

ARREST (vm•taling). 

HET HOF ; - Ge1et op de bestreden 
beslissing, op 23 september 1974 gewezen 
door de commissie tot bescherming van 
de maatschappij ingesteld bij de psychia
trische afdeling van de gevangenis te 
Bergen; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 12, 16 en 31 van 
de wet op de bescherming van de maat
schappij, 1317, 1319 van het Burgerlijk 
Wetboek en 782 van het Gerechtelijk 
Wetboek, 

doot·dat de .beslissing niet ondertekend 
is door de secretaris van de commissie : 

Overwegende dat blijkens de eens
luidend verklaarde fotocopie van de 
beslissing, die bij het dossier is gevoegd, 
deze niet werd ondertekend door de 
secretaris van de commissie tot bescher
ming van de maatschappij ; 

Dat de drie handtekeningen die op dit 
afschrift voorkomen, vermoed worden de 
handtekeningen te zijn van de leden van 
de comm:issie, wier namen en hoedanig
heden vooraan op de beslissing zijn ver
meld; 

Overwegende dat, wegens niet-onder
tekening door . de secretaris van de 
commissie, de beslissing van de commis
sie tot bescherming van de maatschappij 
geen kenmerk van authenticiteit ver
toont en derhalve nietig is ; dat de beslis
sing die bij het dossier is gevoegd, niet 
vaststelt dat voornoemde secretaris zich 
in de onmogelijkheid zou hebben bevon
den om te ondertekenen ; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, en zonder dat er 
grond is om de andere middelen te onder
zoeken, welke middelen tot geen cassatie 
zonder verwijzing kunnen leiden, ver-

(1) Raadpl. cass., 4 december 1973 (A1•r. 
cass., 1974, blz. 384) en 3 september 1974, 
supra, blz. 7. 

(2) Cass., 2 februari 1970 (A1'1', cass., 1970, 
biz. 495). 

nietigt de bestreden beslissing; beveelt 
dat van dit arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van de vernietigde 
beslissing ; verwijst de zaak naar de 
anders samengestelde commissie tot be
scherming van de maatschappij, inge
steld bij de psychiatrische afdeling van 
de gevangenis te Bergen, 

2 december 1974. - 2e kamer. -
V oorzitter, Baron Richard, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Verslaggevet·, 
de H. Legros.- Gelijkluidende conclusie, 
de . H. Ballet, advocaat-generaal. 
Pleitm·, de H. Fr. Huisman (van de balie 
te Doornik). 

2• KAMER. - 3 december 197 4. 

1° VONNISSEN EN ARRESTEN. 
STRAFZAKEN. - VERHOOR VAN EEN 
PERSOON TER TEREQHTZITTING, ALS 
GETUIGE EN ALS DESKUNDIGE. - AF
LEGGING VAN DE WETTELIJKE EED ALS 
GETUIGE EN ALS DESKUNDIGE.- PER· 
SOON DOOR DEZELFDE RECHTER WEER 
GEHOORD OP EEN LATERE TEREOHT· 
ZITTING.- HERHALING VAN DE EDEN 
NIET VEREIST. 

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.
BURGERLIJKE REOHTSVORDERING. -
ARREST DAT DE HOOFDOONOLUSIE VER
WERPT EN NIET ANTWOORDT OP DE 
SUBSIDIAIRE OONOLUSIE. - NIET GE
MOTIVEERD ARREST, 

1° H ij die te1· terechtzitting als getuige en 
als deslmndige is gehoot·d en er als dus
danig de wettelijke eden heeft afgelegd, 
moet niet weer worden beedigd, wannem· 
hij in dezelfde zaak opnieuw doot• de
zelfde t•echtet·s op een latere terechtzitting 
wot·dt gehoo1·d (2). 

2° Niet t•egelmatig met t•edenen omkleed is 
het a?'1'est dat, met venve1·ping van de 
hoofdconclttsie van de beklaagde m. b.t. 
de bn1·ge1·lijke 1'echtsvorclm·ing, niet ant
woo?·clt op zijn subsicliaire conclusie (3). 
(Art. 97 Grondwet.) 

(3) Cass., 7 februari 1966 (Bull. en Pas., 
1966, I, 735); raadpl. cass., 9 oktober 1964 
(ibid., 1965, I, 133). 
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(CLAEYS EN DE WINTER, T. SELEN, DE 
ERFGENAMEN VAN VAN DEURSEN A., 
VAN DEURSEN M. EN IMSCHOOT L.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op bet bestreden 
arrest, op 30 april 1974 door bet Hof van 
beroep te Gent gewezen; 

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

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 44 van het Wet
boek van strafvordering, zoals achtereen
volgens gewijzigd door de wetten van 
3 juli 1957 en 27 maart 1970, 

doonlat het arrest, bij wege van beves
tiging van het beroepen vonnis, eiser tot 
bepaalde straffen en, samen met eiseres, 
tot vergoeding van de burgerlijke par
tijen en tot de kosten heeft veroordeeld, 
zich aldus de nietigheid eigen makend 
die hierna wordt aangehaald, 

tm·wijl vonnis en arrest steunen op de 
verklaringen van de autodeskundige die 
ter zitting van 10 mei 1973 in deze 
hoedanigheid werd gehoord zonder de 
daartoe door de hierboven aangehaalde 
wettekst voorgeschreven eed te hebben 
afgelegd, waardoor zijn verklaringen als 
deskundige door nietigheid zijn aan
getast, zodat het arrest, door, in navol
ging van het beroepen vonnis, de verkla
ringen van deze deskundige ter zitting 
van 10 mei 1973 niet uit de procedure 
te weren, zich deze onwettelijkbeid heeft 
eigen gemaakt, alclus de hierboven aan
gehaalde wettekst miskennencl : 

Overwegende dat blijkens het proces
verbaal van de op 22 maart 1973 gehou
den openbare terechtzitting van de 
Correctionele Rechtbank te Gent, de 
gerechtscleskunclige aldaar wercl gehoorcl 
na de wettelijk voorgescbreven eecl als 
getuige en tevens de door artikel 44 van 
het W etboek van strafvordering voor
geschreven deskcmdigeneecl te hebben 
afgelegcl; dat hij, na uitstel van de zaak 
in voortzetting naar de open bare terecht
zitting van 10 mei 1973, blijkens proces
verbaal van laatstgemelcle datum door 
hetzelfde recbtscollege in verband met 
dezelfde zaak opnieuw wercl gehoorcl ; 

Overwegencle dat, nu hij tijdens de 
vorige terechtzitting en de eed als getuige 
en de eecl als desktmdige had afgelegd, 
genoemde cleskunclige niet opnieuw deze 
eden hoefde af te leggen, toen hij ter 

terecbtzitting van 10 mei 1973 door de
zelfde rechters in clezelfde zaak nogmaals 
als deskundige wercl gehoorcl ; 

Dat het middel niet kan worden aange
nomen; 

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

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

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

II. In zoverre de voorziening gericht is 
tegen de beslissing op de tegen de eisers 
ingestelcle civielrechtelijke vorcleringen : 

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

doordat het bestreden arrest, bij beves
tig'ing van het beroepen vonnis, eiser tot 
bepaalde straffen en, samen met eiseres, 
tot vergoeding van de burgerlijke partijen 
en in de kosten veroordeelt en deze ver
oorcleling uitsluitend motiveert door 
weerlegging van eisers hoofdverweer naar 
hetwelk het slachtoffer naast zijn :fiets 
stapte, en een onvoorzienbare hindernis 
uitnmakte, 

te1·wijl het arrest geen antwoord ver
strekt op de door de eisers bij conclusie 
gehuldigde subsidiaire stelling van de 
aansprakelijkheidsverdeling, stelling die 
luidde als volgt : « mocht het hof noah
tans ook de overmacht niet lnmnen 
weerhouclen, dan client tocb minstens de 
vercleling van de aansprakelijkheid aan
genomen te worden. Inclerclaad is het 
slachtoffer zelf voor het · grootste deel 
verantwoordelijk : - hij reed op 1,05 
meter van de rechterkant der baan, het
geen reeds als zeer onvoorzichtig client 
bestempeld te worden ; - maar wat nog 
erger is, hij is daar blijven rijden, hoewel 
hij toch ook normaliter het geronk van 
het hem. achteraankomend voertuig moet 
hebben gehoord. Tpch deed het slacht
offer niets om zich veiliger op te stellen. 
Zijn aansprakelijkheid client clan ook 
bepaald te worden op twee derden "' zo
dat het arrest niet gemotiveerd is naar 
de wens van ·de aangehaalde grondwet
telijke beschikking, waaruit haar mis
kenning volgt : 

Overwegende dat de redengevmg van 
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het bestreden arrest uitsluitend is gewijd 
aan de weerlegging van eisers' hoofd
verweer naar hetwelk het slachtoffer 
naast zijn fiets stapte en zodoende een 
onvoorzienbare hindernis uitmaakte; 

Dat het arrest met geen woord rept 
over de door eiser in conclusie gehuldigde 
subsidiaire stelling in het middel aan
gehaald; 

Dat de beslissing waarbij het arrest 
eiser volledig aansprakelijk verldaart 
voor het ongeval derhalve niet regelmatig 
met redenen is omkleed in de zin van 
artikel 97 van de Grondwet ; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest in zoverre het, uitspraak 
doende over de civielrechtelijke vorde
ringen, eiser volledig aansprakelijk stelt 
voor de schadelijke gevolgen van het 
ongeval ; verwerpt de voorziening voor 
het overige ; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de kant 
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing ; 
veroordeelt de verweerders in de helft van 
de kosten en laat de andere helft ten laste 
van de Staat ; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar het Hof van beroep te Brussel. 

3 december 1974. - 2e kan1.er. -
Vom·zitte?' Ridder Rutsaert, voorzitter.
VeTslaggeve1·, de H. Delva. - Gelijk
luidende conchtsie, de H. Duman, eerste 
advocaat-generaal.- Pleite1·, de H. Butz
ler. 

2e KAMER. - 3 december 197 4. 

AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST). - RAMING ((EX 
AEQUO ET BONO » VAN DE SCHADE. -
WETTELIJKHEID. - VOORWAARDEN. 

De Techtm· kan de door een slachtoffm· 
wegens een om·echtmatige daad geleden 
schade slechts ex aequo et bono ?'amen 
als hij de Tedenen opgee:ft wam·o~n ene?'
zijds de dam· de pa1·tijen vooTgestelde 
Tamingsgegevens moeten veTWO?'Jien wm·
den en ande1·zijds de mming slechts ex 
aequo et bono kan geschieden (1). 
(Artt. 97 Grondwet en 1382 B.W.). 

(1) Oass., 11 januari 1972 (A1·r. cass., 1972, 
blz. 458); raadpl. cass., 10 september en 
12 november 1974, sup1·a, blz. 27 en 327. 

(RUYTINX EN HOEWAER, 
T. VANDEREYT.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 2 april 1974 door heb Hof van 
beroep te Luik gewezen; 

Overwegende dat voormeld arrest enkel 
over de civielrechtelijke belangen uit
spraak doet ; 

I. In zoverre de voorziening « voor 
zover als nodig » tegen het openbaar 
ministerie gericht is 

1° door eiser : 

Overwegende dat eiser jegens het 
openbaar ministerie enkel in de kosten 
werd veroordeeld welke noodzakelijk 
waren om de zaak in staat van wijzen te 
stellen ; dat eiser dienaangaande geen 
middel aanvoert; 

2° door eiseres : 

Overwegende dat niet blijkt dat eiseres 
haar voorziening aan het openbaar 
ministerie heeft betekend ; dat de voor
ziening mitsdien niet ontvankelijk is; 

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

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 97 van de Grond

·wet, · 1382 en 1383 van het Burgerlijk 
Wetboek, 

dooTdat het arrest beslist, enerzijds, dat 
« wegens het materieel verlies ondergaan 
door . de aantasting van de fysische 
integriteit en het verlies van zowel de 
economische waarde op de arbeidsmarkt 
als van het arbeidspotentieel opgelopen 
door de bestendige arbeidsongeschiktheid 
van 65 pet. aan de burgerlijke partij 
billijk ex aeqtto et bono een bedrag dient 
toegekend te worden van 2.500.000 frank» 
en, anderzijds, dat « er geen aanleiding 
toe bestaat zoals de eerste rechter het 
oordeelkundig vaststelde het geding te 
verdagen tot na 20 september 1975 » en 
dat « het verminderd arbeidspotentieel 
en het verplicht opgeven van de militaire 
loopbaan zoals de eerste rechter het oor
deelkundig vaststelde ongetwijfeld in
vloed zullen hebben op het pensioen en 
het inkomen na pensioengerechtigde leef
tijd », 

tm·wijl, ee1·ste onde1·deel, de rechter niet 
tot een schatting ex aeqtto et bono van de 
wegens blijvende arbeidsongeschiktheid 
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geleden schade mag overgaan zonder de 
redenen op te geven die het voor hem 
onmogelijk maken de schade nauwkeurig 
te berekenen ; 

en terwijl, tweede ondM·deel, gelet op het 
feit dat de eisers in conclusie hadden 
gevraagd de zaak uit te stellen « opdat 
met zekerheid kan onderzocht worden 
of het slachtoffer al dan niet na 20 sep
tember .197 5 in dienst blijft, zoniet welk 
statuut hij achteraf zal verwerven en op 
welke basis alsdan het inkomstenverlies 
client begroot te worden )), de verwerping 
van die vraag onder verwijzing naar het 
oordeel van de eerste rechter geen pas
send antwoord daarop geeft, te meer 
daar het arrest verder « het verplicht 
opgeven van de militaire loopbaan n ver
meldt zonder aan te geven waaruit deze 
vaststelling volgt, zodat het arrest door 
onvoldoende en dubbelzinnige motieven 
wordt gedragen en derhalve niet naar 
behoren met redenen is omkleed : 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat het beroepen vonnis 
voor de blijvende arbeidsongeschiktheid 
van 65 pet. een vergoeding aan verweer
der toekende op grond van een kapitali
satieberekening, uitgaande van een basis
loon van 220.000 frank; dat de eisers 
voor het hof van beroep dit basisloon in 
conclusie betwistten ; 

Overwegende dat, door zich ertoe te 
beperken te beslissen, op gTond van de 
in het middel aangevoerde gegevens, 
dat voor voormelde arbeidsongeschikt
heid « billijk ex aeq~to et bono )) een 
bedrag van 2.500.000 frank aan verweer
der dient te worden toegekend, het arrest 
niet verklaart waarom de door de par
tijen voorgestelde raming niet kan worden 
aangenmnen en evenmin waarom het 
voor de rechter niet mogelijk was de 
schade op vaste gegevens te berekenen ; 

Dat het onderdeel van het middel 
gegrond is; 

W at het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat het beroepen vonnis 
vaststelt dat uit een schrijven van 
14 september 1973 van de Generale Staf 
van de Luchtmacht blijkt dat verweerder 
als beroepsonderofficier op 20 september 
197 5 niet verder in dienst zal kunnen 
blijven ; dat, luidens de context van dit 
vonnis, zulks zijn oorzaak vindt in de uit 
de opgelopen kwetsuren ontstane licha
melijke toestand van verweerder ; 

Dat het arrest, door naar het beroepen 
vonnis te verwijzen, dan ook duidelijk 

te kennen geeft dat het beschouwt dat 
het zeker is dat verweerder, tengevolge 
van de opgelopen kwetsuren, zijn betrek
king bij het Belgisch leger op 20 septem
ber 1975 verplicht zal moeten opgeven, 
zodat er geen aanleiding bestaat om de 
zaak uit te stellen ; 

Dat . het onderdeel van het middel 
feitelijke gTondslag mist; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest doch enkel in :wverre het de 
eisers solidair veroordeelt tot betaling 
van een bedrag van 2.500.000 frank voor 
blijvende arbeidsongeschiktheid met in
tresten en het over de kosten uitspraak 
doet ; verwerpt de voorziening voor het 
overige ; beveelt dat melding van dit 
arrest zal gemaakt worden op de kant 
van de gedeeltelijk vernietigde beslis
sing ; veroordeelt de eisers in de helft van 
de kosten en verweerder in de andere 
helft ; verwijst de aldus beperkte zaak 
naar het Hof van beroep te Brussel. 

3 december 1974. - 2e kamer. 
Voo1·zitte1· Ridder Rutsaert, voorzitter.
VM·slaggevm·, de H. Sury. - Gelijkl~ti
dende conclusie, de H. Duman, eerste· 
advocaat-generaal. - Pleite1·, de H. van 
Heeke. 

2e KAMER. - 3 december 197 4. 

1° WEGVERKEER. - WEGVERKEERS
REGLEMENT. - ARTIKEL 92. - VER
KEERSTEKENS, - VERKEERSTEKENS 
LANGS DE WEG.- DE BETEKENIS VAN 
EEN VERKEERSTEKEN KAN WORDEN 
AANGEVULD, NADER BEPAALD OF BE
PERKT. 

2° WEGVERKEER. - WEGVERKEERS
REGLEMENT.- ARTIKEL ll8.- VER
KEERSTEKENS. - VERKEERSTEKENS 
OP DE OPENBARE vVEG AANGEBRAOHT 
DOOR EEN PARTIOULIER. - 0VERTRE
DING. 

3° WEGVERKEER. - WEGVERKEERS
REGLEMENT, ARTIKEL 1.- 0PENBARE 
WEG. - BEGRIP. 

1° De betekenis van een verkee1·steken langs 
de weg kan wo1·den aangevuld, nader 
bepaald of bepe1·kt do01· een aand~tiding 
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in 't wit, hetzij op het teken, hetzij op een 
. onde1• het teke1~ te bevestigen rechthoekig 

bard met blauwe achte1·g1·ond. (Art. 92 
wegverkeersreglemen t.) 

2o Hij die zonder daa1·toe wettelijk bevoegd 
te zijn op de openbare weg een teken 
nr. 33 aanbrengt- een stationee1·verbod 
- met een ve1·melding dat e1· tegen beta
ling mag gestationee1·d worden, ove1·treedt 
artikel118 van het wegve1·keersreglement. 

30 Een open bare weg in de zin van artikell 
van fi,et wegve1·keers1·eglement is elke weg 
die openstaat voo1• het openbam· ve1·keer, 
zelfs indien de bedding m·van prive
eigendom is (1). 

(BRACHFELD 
EN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 

« CH. BRACHFELD AND SONS ».) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 1 maart 1974 in hoger beroep 
gewezen door de Correctionele Recht
bank te Antwerpen; 

I. Op de voorziening van Brachfeld 
J ozef, beklaagde : 

.· Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 29 van de 
wet betreffende de politic over het weg
verkeer, 118 van het koninklijk beRluit 
van 14 maart 1968 houdende algemeen 
reglement op de politic van het wegver
keer, 1319, 1320, 1322 van het Burgerlijk 
Wetboek, 870 van het Gerechtelijk 'Vet
hoek en 97 van de Grondwet, 

doordat bet vonnis eiser tot een geld
boete van 20 frank veroordeelt om de re
den dat eiser, weggebruiker zijnde, buiten 
de bij artikel 118 van het koninklijk 
besluit van 14 maart 1968 en artikel 29 
van de wet betreffende de politie over het 
wegverkeer uitdrukkelijk bedoelde geval
len, de bij het wegverkeersreglement 
voorgeschreven tekens op de open,bare 
weg heeft aangebracht wanneer hij niet 
tot de w:ettelijk daartoe bevoegde over
heden behoorde, · 

terwijl 1° het bord waarvan de aan
wezigheid werd vastgesteld door de 
politic van het verkeer van de stad 
Antwerpen in haar proces-verbaal 
nr. 2741 van 13 juni 1972 geen verkeers-

(1) Cass., 1 en 22 oktober 1974, sup1·a, 
biz. 153 en 249. 

teken is voorgeschreven door een konink
lijk besluit tot coi:irdinatie van 26 maart 
1968 (sic) en evenmin dus een verkeers
teken is dat niet zou kunnen worden ge
plaatst zonder overtrading van arti
kel 118, lid 1, van dit koninklijk besluit; 
het verbodsteken 33 inderdaad aileen 
bestaat uit een rode cirkel gedwarst door 
een rode streep binnenin blauw geverfd, 
waarbij hoogstens een vermelding tot be
perking van het verbod in de tijd kan 
worden aangebracht of een uitzondering 
voor sommige categori(jlen van voertuigen 
mag worden aangeduid hetzij in de rode 
rand van het teken hetzij op een speciaal 
bord, onderaan het teken aangebracht ; 
het teken waarvan. de aan•vezigheid' door 
de politie werd vastgesteld aan deze be
schrijving niet beantwoordt ; het geen 
verkeersteken is voorgeschreven door 
het koninklijk besluit tot coi:irdinatie van 
26 maart 1968 (sic) ; de strafwet limita
tief client toegepast te worden ; de uit
breiding van het verbod gesteld door 
artikel 29 van de wet betreffende de 
politie over het wegverkeer en artikel118, 
lid 1, van het koninklijk besluit van 
14 maart 1968 tot het gebruik van andere 
tekens dan deze voorgeschreven en be
schreven in dit koninklijk besluit dus niet 
toelaatbaar is ; de eerste vereiste voor het 
bestaan van het misdrijf, eiser door het 
vonnis ten laste gelegd, dus niet bestaat 
vermits geen gebruik werd gemaakt van 
de aldus op beperkende wijze aangeduide 
verkeerstekens ; 

2° de uitspraak waarbij het vonnis oor
deelt dat de aangebrachte borden onder 
toepassing vailen van de strafwet on
voldoende of zelfs helemaal niet gemoti
veerd is ; het vonnis overweegt dat « de 
vermelding op het bord, in de geest van 
degene die ze liet aanbrengen, enkel en 
aileen de betekenis van dit teken nader 
moest bepalen en het bijgevolg daardoor 
de eigenschap van een bij het verkeers
reglement voorgeschreven verkeersteken 
niet kon verliezen », maar het in straf
recht niet gaat om intenties of bedoelin
gen te straffen, doch integendeel om 
ldaar en duidelijk bewezen feiten, en het 
vonnis zich niet diende bezig te houden 
met wat "in de geest » van eiser is om
gegaan, doch zich diende te houden aan 
de uit het dossier blijkende feiten : 

Overwegende dat het vonnis eiser 
veroordeelt wegens inbreuk op arti
kel 118, lid 1, van het koninklijk besluit 
van 14 maart 1968 houdende algemeen 
reglement op de politie van het weg
verkeer om « weggebruiker zijnde, buiten 
de bij dit reglement uitdrukkelijk bedoel-
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de gevallen, de bij dit laatste voorge
schreven verkeerstekens op de openbare 
weg te hebben aangebracht wanneer hij 
niet tot de wettelijk daartoe bevoegde 
overheden behoorde >> ; 

Dat het vonnis vaststelt dat eiser op 
de openbare weg een verkeersteken nr. 33 
<< Stationeerverbod >> heeft doen plaatsen 
met vermelding << privaat - 50 frank per 
uur - minimum 50 frank - Parking " ; 

Dat het vonnis beschouwt << dat deze 
vermelding, in de geest van diegene die 
ze het aanbrengen, enkel en alleen de 
betekenis van clit teken nader moest 
bepalen en het bijgevolg daardoor de 
eigenschap van een bij het wegverkeers
reglement voorgeschreven verkeersteken 
niet kon verliezen " ; 

Overwegende dat artikel 92 van voor
meld koninldijk besluit van 14 maart 
1968 bepaalt dat << de betekenis van een 
verkeerstekens langs de weg kan worden 
aangevuld, nader bepaald of beperkt 
door een aanduiding in 't wit, hetzij op 
het teken, hetzij op een onder het teken 
te bevestigen rechthoekig bord met 
blauwe achtergrond " ; 

Overwegende derhalve dat het vonnis 
wettelijk heeft beslist, op grond van 
bovenaangehaalde beschouwing, dat het 
door eiser geplaatste teken als een door 
voormeld reglement voorgeschreven ver
keersteken kon beschouwd worden ; 

Overwegende dat, in strijd met hetgeen 
het middel aanvoert, het vonnis geenszins 
melding maakt van een verkeersteken 
<< voorgeschreven door een koninklijk 
besluit tot coordinatie van 26 maart 
1968 "• maar het artikel vermeldt waarbij 
de op de telastlegging gestelde straf 
wordt bepaald, met name artikel 29 van 
de wet betreffende de politie over het 
wegverkeer waarvan de tekst werd vast
gesteld bij het koninklijk besluit tot 
coordinatie van 16 maart 1968; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 29 van de 
wet betreffende de politie over het weg
verkeer, 118 van het koninklijk besluit 
van 14 maart 1968 houdende algemeen 
reglement op de politie van het wegver
keer, 1319, 1320, 1322 van het Burgerlijk 
Wetboek, 870 van het Gerechtelijk Wet
hoek en 97 van de Grondwet, 

doordat het vonnis eiser veroordeelt 
wegens de hem ten laste gelegde feiten, 

te1·wUl het bord niet op de open bare 
weg werd geplaatst, de eerste rechter 

zeer terecht vaststelde dat de speciale 
constructie van de inham voor de buil
ding CBS, Schupstraat, 1, wel op private 
eigendom is aangebracht; het omstreden 
bord juist aangebracht werd op deze 
private eigendom ; de speciale constructie 
van de rijbaan in de Schupstraat boven
clien ni.et op zulke wijze is aangebracht 
dat deze privaatweg voor het openbaar 
verkeer is opengesteld ; niet alleen mag 
worden verwezen naar de speciale situatie 
van deze inham door eiser aangebracht 
om er een prive-parking op aan te bren
gen, doch ook op de Speciale vloer
bekleding ervan die volkomen verschilt 
van de eigenlijke rijbaan, aangelegd op 
het openbaar domein ; overeenkomstig 
de meest recente rechtspraak inderdaad 
client te worden aangenomen dat het 
enige ter zake dienende en verhelderende 
criterium is << na te gaan of de bedoelde 
weg voorbehouden is aan een bepaalde 
categorie weggebruikers of niet " ; of 
hedoelde weg (in feite gaat het hier 
niet over een weg doch over een inrit 
of aanrit) aan een bepaalde categorie 
weggehruikers is voorhehouden of niet 
precies afhankelijk is van de tekens die 
door de eigenaar van deze weg, inrit of 
parking aldaar worden aangebracht ; deze 
parking hovenclien heel wat minder toe
gankelijk is voor het openbaar verkeer 
dan het havengebied of andere parkings 
zoals deze bijvoorbeeld van grootwaren
huizen ; in de haven hovendien geen 
tekens zijn aangebracht doch aileen een 
gemeentelijk reglement werd uitgevaar
digd ; de al of niet feitelijke toegankelijk
heid van hepaalde ruimten aan eenieder, 
op zichzelf niet volstaat om al de feitelijk 
toegankelijke ruimten als openhare weg 
te hetitelen, vallende onder toepassing 
van de wet betreffende de politie over 
het wegverkeer : 

Overwegende dat het vonnis erop wijst 
dat uit het strafrechtelijk onderzoek en 
uit de processen-verbaal van de politie 
hlijkt dat de plaats waar het verkeers
teken werd aangehracht, rechts van een 
verkeerseiland, op geen enkele manier 
als privaat terrein gesignaleerd werd ; 
dat de door de politie opgestelde schets 
aantoont dat het verkeer rond hedoeld 
verkeerseiland voor iedereen openstaat en 
de door eiser voorgehrachte foto's even
min aantonen dat deze plaats slechts aan 
een hepaalde categorie weggehruikers 
zou zijn voorbehouden; dat bijgevolg 
deze plaats deel uitmaakt van de open
hare weg en de omstandigheid dat zij 
aan een particulier persoon zou toeheho
ren niet van die aard is dat zij bet open-
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baar kenmerk ervan in de zin van artikel 1 
van het wegverkeersreglement uitsluit; 

Overwegende dat het vonnis zijn be
slissing dat het verkeersteken op de open
bare weg werd geplaatst aldus wettelijk 
rechtvaardigt ; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 29 van de 
wet betreffende de politie over het weg
verkeer, ll8 van het koninldijk besluit 
van 14 maart 1968 houdende algemeen 
reglement op de politie van -bet weg
verkeer, 1319, 1320, 1322 van het Bur
gerlijk Wetboek, 870 van het Gerechtelijk 
Wetboek e;h 97 van de Grondwet, 

do01·dat het vonnis eiser schuldig ver
klaart aan de hem ten laste gelegde 
feiten, 

te1·wijl de derde vereiste gesteld om 
eiser te kunnen veroordelen wegens in
brenk op de kwestieuze wetsartikelen 
niet vervuld is ; eiser inderdaad ter ge
legenheid van het plaatsen van deze 
borden niet opgetreden is als wegge
bruiker ; de motieven waarmede het 
vonnis oordeelt dat eiser wel als wegge
bruiker is opgetreden duister en onvol
doende zijn ; artikel 8 van het wegver
keersreglement, waarnaar het vonnis ver
wijst, juist vereist dat de hindernissen 
voortkomen van de openbare weg en 
schade veroorzaken aan een voorwerp 
of een persoon die zich eveneens op de 
open bare weg bevindt, eiser stelde dat 
hij evenmin als de eigenaar van een 
waning die op zijn deur een bord aan
brengt « private eigendom » of zelfs een 
vermelding « gelieve voor deze deur niet 
te parkeren "• door het louter plaatsen 
van een bord dat niet eens beantwoordt 
aan de beschrijving van de verkeers
borden voorgeschreven door de wet 
betreffende de politie over het wegver
keer, een daad van weggebruiker stelde 
doch uitsluitend handelde in hoedanig
heid van individu ; in hoofdorde mag 
worden gezegd dat het vonnis dit middel 
niet heeft beantwoord of alleszins zulks 
heeft gedaan op dubbelzinnige en duistere 
wijze: 

Overwegende dat, in verband met de 
in het middel aangehaalde conclusie van 
eiser, het vonnis beschouwt « dat het 
verbod, opgelegd door artikel ll8, lid 1, 
van het koninklijk besluit van 14 maart 
1968, een verbod is in het belang van het 
wegverkeer in het algemeen en bet ieder
een betreft die, zonder tot de wettelijk 

daartoe bevoegde overheden te behoren, 
hetzij rechtstreeks hetzij onrechtstreeks, 
buiten de bij het wegverkeersreglement 
uitdrukkelijk bedoelde gevallen, van de 
openbare weg gebruik maakt om, door 
middel van de voorgeschreven verkeers
teken.s, het verkeer op de openbare weg 
te regelen " en vaststelt dat ten deze het 
verkeersteken in opdracht van eiser 
werd aangebracht ; dat het vonnis aldus 
aan de vormvereiste van artikel 97 van 
de Grondwet voldoet en het middel in 
dit opzicht feitelijke grondslag mist ; 

Overwegende dat voor bet bestaan 
van de overtreding van artikel 118 van 
het wegverkeersreglement niet vereist is 
dat de dader weggebruiker zou zijn ; 

Dat derhalve het middel, in zoverre 
het stelt dat het vonnis niet wettelijk 
heeft kunnen beslissen dat eiser een 
weggebruiker was, niet ontvankelijk is 
wegens het ontbreken van belang; 

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

II. Op de voorziening van de naamloze 
vennootschap « Ch. Brachfeld & Sons », 
civielrechtelijk aansprakelijke partij : 

Overwegende dat uit geen stuk waarop 
het Hof vermag acht te slaan blijkt dat 
de voorziening betekend werd aan het 
openbaar ministerie tegen wie zij is 
gericht; 

Dat zij mitsdien niet ontvankelijk is ; 

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

3 december 1974. - 2e kamer. -
VooTzitte1·, Ridder Rutsaert, voorzitter. 
- Ve1·slaggeveT, de H. Meeus.- Gelijk
luidende conclusie, de H. Duman, eerste 
advocaat-generaal.- Pleite1·, de H. J. Le- · 
clef (van de balie te Antwerpen). 

2e KAMER. - 3 december 1974. 

1° VERZET.- STRAFZAKEN.- HoGER 
BEROEP TEGEN EEN VONNIS WAARDOOR 

DE BEKLAAGDE, NA VERZET, IS VRIJ
GESPROKEN EN WAARIN DE REOHTBANK 

ZIOH ONBEVOEGD VERKLAART Ol\1 OVER 
DE BURGERLIJKE REOHTSVORDERING 

UITSPRAAK TE DOEN.- BEVOEGDHEID 
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VAN DE RECHTER IN HOGER BEROEP. -
MOTIVERING VAN ZIJN BESLISSING. 

2° HOGER BEROEP.- STRAFZAKEN. 
- HOGER BEROEP TEGEN EEN VONNIS 
WAARDOOR DE BEKLAAGDE, NA VERZET, 
IS VRIJGESPROKEN EN WAARIN DE 
RECHTBANK ZICH ONBEVOEGD VER
KLAART OM OVER DE BURGERLIJKE 
RECHTSVORDERING UITSPRAAK TE 
DOEN.- BEVOEGDHEID VAN DE RECH
TER IN HOGER BEROEP.- MOTIVERING 
VAN ZIJN BESLISSING. 

3° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.
SCHULDIGVERKLARING WAARIN RET 
MISDRIJF IN DE BEWOORDINGEN VAN 

DE WET GEKWALIFICEERD WORDT. 
- GEEN CONCLUSIE. - REGELMATIG 
GEMOTIVEERDE BESLISSING. 

1° en 2° Op de ontvankelijke hager 
beroepen van het openbaar ministerie 
en van de bttrgedijke partij tegen een 
vo'linis waanloor de beklaagde, na ve1·zet 
tegen een vonnis tot veroo1•deling zowel 
op de bu1·ge1·lijke 1·echtsvorde1'ing als op 
de stmjv01·dering; is V1'ijgesp1·oken en 
waa1·in de ?'echtbank zich onbevoegd 
heeft ve1·klam·d om kennis te nemen van 
de ee1·ste 1'echtsvo1·dering, kan de 1'echter 
in hoge1· beroep, zonde1· miskenning van 
het wettelij k gevolg van een ve1'zet dat 
ontvankelij k we1·d veT klaaTd ( 1), het 
veTstekvonnis bevestigen, als hij ve1'
klam·t de redenen en het beschikkende 
gedeelte M'van ove1· te nemen (2). (Art. 185 
Sv.). 

3° Bij ontstentenis van een conclusie dien
aangaande motivee1·t de jeitenrechter 
1'egelmatig de schuldigveTklaring van de 
beklaagcle cloo1' het in cle bewoordingen 
van de wet zelf gekwalificeercle misd1·ijj 
bewezen te ve1·klm·en, zelfs inclien deze 
kwalificatie alte1·natieve bestancldelen be
vat (3). (Art. 97 Grondwet.) 

(JACOPS, T. HELLEMANS.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 

(1) Raadpl. cass., 17 november 1958 (Bttll. 
en Pas., 1959, I, 281) : Het verzet dat ont
vankelijk is verklaard doet de verstekbeslis
sing binnen de grenzen van dit rechtsmiddel 
teniet en verplicht de rechter opnieuw, binnen 
diezelfde grenzen, uitspraak te doen over het 
voorwerp van de eerste beslissing. 

arrest, op 14 februari 1974 door het 
Hof van beroep te Brussel gewezen ; 

Over het eerste middel, hieruit afgeleid 
dat het arrest verklaart het verstekvonnis 
van ll september 1973, waarbij eiseres 
wegens de telastlegging van inbreuk op 
artikel 369bis van het Strafwetboek tot 
een gevangenzitting van vijftien dagen, 
met uitstel van vijf jaar, en tot betaling 
van 1 frank schadevergoeding aan de 
burgerlijke partij veroordeeld werd, 1n 
al zijn beschikkingen te bevestigen, 

terwijl dit verstekvonnis als nietig en 
onbestaand moet worden aangezien, nu 
eiseres er verzet had tegen ingesteld, dit 
verzet ontvankelijk en gegrond werd 
verklaard, en zij bij vonnis van 10 ok
tober 1973 van de correctionele recht
bank werd vrijgesproken : 

Overwegende dat zowel de burgerlijke 
partij als het openbaar ministerie hager 
beroep hebben ingesteld tegen laatst
genoemd vonnis van 10 oktober 1973; 
dat het arrest deze hogere beroepen 
regelmatig naar vorm en termijn ver
klaart en derhalve, binnen de perken 
ervan, opnieuw uitspraak moest doen 
over hetgeen het voorwerp uitmaakte 
van het verstekvonnis van 11 september 
1973; dat het desbetreffend beschouwt 
"dat het feit, beklaagde ten laste gelegd, 
bewezen is geworden door het onderzoek 
gedaan voor het hof; dat de straftoe
meting, in eerste aanleg bij verstek uit
gesproken, kan bijgetreden worden; dat 
alsdan ook op burgerlijk gebied naar 
behoren werd beslist ., ; 

Dat door het verstekvonnis te beves
tigen, het arrest aldus eiseres wettelijk 
tot dezelfde straf en tot dezelfde schade
vergoeding veroordeelt als die waartoe 
ze bij het verstekvonnis werd verwezen ; 

Dat het middel naar recht faalt ; 

Over het tweede middel, hie1·uit afge
leid dat het arrest niet vaststelt dat eise
res de kinderen actief heeft onttrokken 
aan het bezoekrecht en het onttrekken 
aan het bezoekrecht nochtans de enige 
strafbare handeling uitmaakt; de telast
legging weliswaar ook inhield de kinderen 

(2) Cass., 4 mei 1936 (Bttll. en Pas., 1936, 
I, 241, en 18 oktober 1954 (ibid., 1955, I, 130), 
en Rep. prat. dtt d1·. belge, Bijv., v" Appel en 
matiere repressive, nr. 449; raadpl. ook cass., 
17 maart 1961 (Bull. en Pas., 1961, I, 782). 

(3) Cass., 2 december 1974, sttpra, biz. 386. 
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« niet te hebben afgegeven >>, welke 
houding door de wet niet strafbaar is 
gesteld, 

terwijl de tegenstrijdigheid in de telast
legging, enerzijds, de minderjarige kin
deren te hebben onttrokken of gepoogd 
te onttrekken, hetgeen een actief op
treden onderstelt, en, anderzijds, niet 
te hebben afgegeven, hetgeen een passieve 
houding wil doen strafbaar stellen, een 
motivering onvermijdelijk maakte, en 
het arrest evenwel niet is gemotiveerd, 
zodat het moet worden vernietigd : 

Overwegende dat bij afwezigheid van 
conclusie, zoals ten deze, de rechter de 
schuldigverklaring van de beklaagde 
regehnatig met redenen omkleedt door 
het in de termen van de wet gekwalificeer
de misdrijf bewezen te verklaren ; dit 
zelfs indien de telastlegging alternatieve 
bestanddelen inhoudt ; 

En overwegende, wat de strafvordering 
betreft, dat de substantiele of op straffe 
van nietigheid voorgeschreven rechts
vormen werden nageleefd en dat de 
beslissing overeenkomstig de wet is ; 

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

3 december 197'4. - 28 kamer. -

(1) Cass., 4 juni 1974 (A1·r. cass., 1974, 
blz. 1092); raadpl. cass., 3 oktober 1974, 
supra, blz. 162. 

Het ouderhavige arrest spreekt zich niet nit 
over de vraag of het openbaar ministerie moet 
worden gehoord in zijn advies over de rechts
vordering van de burgerlijke partij. 

Het Hof heeft op 29 december 1884 beslist 
dat « het openbaar ministerie niet speciaal 
een advies moet geven over de conclusie van 
de burgerlijke partij of over het desbetreffende 
debat, aangezien de vordering tot schade
vergoeding ingesteld samen met de straf
vordering haar kenmerk van burgerlijke 
rechtsvordering behoudt » (Bull. en Pas., 
1885, I, 30 ). 

Op 17 november 1924 heeft het Hof daaren
tegen overwogen dat wanneer de burgerlijke 
partij als enige partij overblijft en over haar 
vordering tot schadevergoeding moet beslist 
worden, het openbaar ministerie moet worden 
gehoord (ibid., 1925, I, 23). 

Professor J. Simon zegt in studies van na 
het arrest van 1924 dat het openbaar minis· 
terie niet moet gehoord worden nopens de 
burgerlijke rechtsvordering (Handboelc van 
het Belgisch Strajp?·oces?·echt, I, nr. 675, 
blz. 345, en Repm·t. prat. du d1•. belge, v 0 P1·o· 
cedtt1'e penale, nr. 559). 

Vaarzittm·, Ridder Rutsaert, voorzitter. 
- Ve1·slaggever, de H. Versee.- Gelijk
luidende canclusie, de H. Dumon, eerste 
advocaat-generaal.- Pleiter, de H. A. De 
Roeck (van de balie te Antwerpen). 

2• KAMER. - 3 december 197 4. 

VONNISSEN EN ARRESTEN. 
STRAFZAKEN.- NIETIGHEID VAN HET 
BEROEPEN VONNIS.- BESLISSING VAN 
DE RECHTER IN HOGER BEROEP DIE BIJ 
WEGE VAN NIEUWE BESCHIKKING UIT· 
SPRAAK DOET OP GROND VAN EIGEN 
REDENEN. - NIETIGHEID VAN HET 
BEROEPEN VONNIS ZONDER INVLOED OP 
DE WETTELIJKHEID VAN DE BESLISSING 
IN HOGER BEROEP. 

De nietigheid van het bm·aepen vannis is 
zander invlaed ap de wettelij kheid van 
de beslissing van de ?'echter in hager 
be1·aep wanneer deze bij wege van nieuwe 
beschikking uitspraak daet ap grand 
van eigen redenen (1). 

Hij is van oordeel - blijkbaar ten onrechte 
- dat het arrest van 17 november 1924 niet 
is teruggekomen op de vroegere rechtspraak 
van het Hof. 

Op 8 maart 1948 (Bull. en Pas., 1948, I, 147) 
heeft het Hof beslist dat sinds de inwerking
treding van het koninklijk besluit nr. 258 van 
24 maart 1936 tot wijziging van artikel 210 
van het W etboek van strafvordering het 
openbaar ministerie geen advies meer moet 
geven over de burgerlijke rechtsvordering 
die voor het hof van beroep of het militair 
gerechtshof wordt ingesteld. Het arrest van 
12 november 1951 (ibid., 1952, I, 136) breidde 
dit nit tot de burgerlijke rechtsvordering die 
wordt gebracht voor de correctionele recht
bank in hoger beroep zitting houdende. 

Men kan zich echter afvragen of nit de 
wijziging in artikel 210 door het koninklijk 
besluit van 24 maart 1936 kan worden afgeleid 
dat deze verordeningsbepaling een of andere 
beslissing heeft willen nemen i.v.m. het advies 
van het openbaar ministerie. Immers, als 
dit koninklijk besluit in artikel 210 van het 
'Vetboek van strafvordering een bepaling had 
ingelast naar luid waarvan « de beklaagde, 
de voor . .. burgerrechtelijk aansprakelijke 
personen ... de burgerlijke partij en de procu
reur-generaal worden gehoord over de nauw· 
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(JAOOBS EN RAEVES, T, HAVERMANS; 
HAVERMANS, T. JAOOBS EN RAEVES.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 7 maart 197 4 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen ; 

Overwegende dat het arrest alleen 
uitspraak doet over de burgerlijke belan
gen; 

I. W at de voorziening van de bur
gerlijke partijen betreft : 

Overwegende dat uit geen stuk waarop 
het Hof vermag acht te slaan blijkt dat 
de voorziening van de eisers betekend 
werd aan de partij tegen wie zij gericht is; 
dat zij derhalve niet ontvankelijk is ; 

II. Wat de voorziening van Haver
mans Ludovicus betreft : 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van artikel 190 van het Wetboek 
van strafvordering, 

doo1·dat het beroepen vonnis van 3 sep
tember 1973 van de Correctionele Recht
bank te Turnhout nietig is, daar, zoals 
blijkt zowel uit de zittingsbladen van 
gezegde rechtbank van 4 juni 1973 en 
3 september 1973, als uit gezegd beroepen 
vonnis, het openbaar ministerie weliswaar 
aanwezig is geweest doch niet gehoord 
werd, en daar het arrest zich deze nietig
heid heeft toegeeigend door te verwijzen 
naar de wetsbepalingen in voormeld 
vonnis aangehaald en door dit vonnis 
gedeeltelijk te bevestigen, 

terwijl luidens voormeld artikel 190 
van het W etboek van strafvordering het 
openbaar ministerie ter zitting van de 
correctionele rechtbank gehoord had 
moeten vvorden : 

keurig bepaalde grieven die door ... tegen het 
vonnis .worden ingebracht en zulks in de door 
de rechter te bepalen volgorde "• zou dat 
daaruit moeten afgeleid worden. 

De nieuwe bepaling welke in artikel 210 
is ingelast zegt echter enkel dat genoemde 
partijen en de procureur-generaal « gehoord 
worden over de nauwketwig bepaalde g1·ieven 
die tegen het vonnis tvorden ingebracht en zulks 
in de door de rechter te bepalen volgorde "· 

Moet uit de huidige rechtspraak worden 
afgeleid dat het advies van het openbaar 
ministerie in eerste aanleg zou vereist zijn en 
niet in hoger beroep I 

Overwegende dat het middel aanvoert 
dat het bestreden arrest nietig is omdat 
het in een door nietigheid aangetaste 
rechtspleging werd gewezen ; 

Overwegende dat de zittingsbladen van 
de Correctionele Rechtbank te Turnhout 
van 4 juni 1973 en 3 september 1973, 
alsmede het beroepen vonnis van 3 'Sep
tember 1973 alleen vermelden dat het 
openbaar ministerie aanwezig was, maar 
er niet uit blijkt dat de procureur des 
Konings werd gehoord ; 

Overwegende dat door het middel niet 
wordt aangevoerd dat de rechtspleging 
van het hof van beroep onregelmatig 
was; 

O:verwegende dat het arrest weliswaar 
verwijst naar de wetsbepalingen van het 
beroepen vonnis maar niettemin zijn 
beslissing door eigen redenen rechtvaar
digt; 

Overwegende dat, gesteld dat het open
baar ministerie moest gehoord worden, 
mals het middel het voorhoudt, de be
weerde onregelmatigheid van de rechts
pleging in eerste aanleg beperkt blijft 
tot de beslissing van de eerste rechter en, 
uit zichzelf alleen, de beslissing van de 
rechter in hoger beroep niet kan aan
tasten; 

Dat het middel derhalve niet kan aan
genomen worden ; 

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

3 december 1974. - 2e kamer. 
Voorzitte1•, Ridder Rutsaert, voorzitter. 
- Verslaggever, de H. Versee.- Gelijk
luidende conclusie, de H. Dumon, eerste 
advocaat-generaal. Pleite1·, de 
H. Bayart. 

Het is wellicht wenselijk weer de doctrine 
van het arrest van 29 december 1884 toe te 
passen teneinde deze verscheidenheicl te ver
rnijden. 

Het zou echter vereist zijn dat in de kamers 
met een enkele rechter het openbaar ministerie 
verplicht in zijn advies moet worden gehoord, 
zoals zulks is voorgeschreven bij artikel 765 
van het Gerechtelijk W etboek, welke bepaling 
paragraaf VI (gewijzigd bij de wet van 12 mei 
1937) van het enig artikel van de wet van 
25 oktober 1919, waarin reeds hetzelfde voor
schrift voorkwam, heeft vervangen. 

F.D. 
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3• KAMER. - 4 december 197 4. 

I o OPENBAAR MINISTERIE. - BuR
GERLIJKE ZAKEN. - RECHTSVORDE· 
RING VAN Ali'I:BTSWEGE. - VOORZIE· 
NING IN CASSATIE. - 0PENBARE ORDE. 
- VOORWAARDE VAN ONTVANKELIJK· 

HElD. 

2o VOORZIENING IN CASSATIE. -
PERSONEN BEVOEGD OM ZICH IN CAS· 
SATIE TE VOORZIEN. - BURGERLIJKE 
ZAKEN. - 0PENBAAR MINISTERIE. -

0NTVANKELIJKHEID. - VooRWAAR· 

DEN. 

ro en 2" Het openbaa1" ministe1"ie is niet 
ontvanlcelij k om zich in cassatie te 
voo?"zien tegen een in bu1·gedijke zaken 
in laatste aanleg gewezen beslissing, 
wannee1• de openba1"e o?"de niet in gevaa1• 
wordt geb1·acht doo1" een toestand die 
moet wo1•den ve1·holpen, doch uitsluitend 
de pa1"ticulie1"e belangen van de geding
voerende pa1·tijen in het gedmng ko
men (1). (Art. 138, lid 2, G.W.) 

(PROCUREUR·GENERAAL BIJ RET HOF VAN 

BEROEP TE LUIK, INZAKE PERSONEN· 
VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AAN • 
SPRAKELIJKHEID « GARAGE TIELENS ll 

TEGEN WETZEL.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 24 september 1973 door het 
Arbeidshof te Luik gewezen ; 

Over de grond van niet-ontvankelijk
heid, ambtshalve opgeworpen en hieruit 
afgeleid dat de miskenning van de 
regelen die zijn gesteld in de wetsbepa
lingen waarvan de schending wordt aan
gevoerd, de openbare orde niet in gevaar 
brengt : 

Overwegende dat krachtens artikel 138, 
lid 2, van het Gerechtelijk Wetboek de 
voorziening van het openbaar ministerie 
in burgerlijke zaken slechts ontvankelijk 
is wanneer de openbare orde zijn tussen
komst vergt ; 

Dat dit vereiste onderstelt dat de 
openbare orde in gevaar wordt gebracht 

(1) Raadpl. cass., 29 november 1972 (A1·r. 
cass., 1973, blz. 310) met de conclusie van het 
openbaar n~inisterie; raadpl. cass., 28 maart 
1974, supra, blz. 829. 

door een toestand die moet worden 
verholpen; 

Overwegende dat het arrest eiseres in 
hoger beroep veroordeelt tot betaling 
aan verweerster in hoger beroep van 
achterstallig loon en vakantiegeld, na te 
hebben beslist dat de desbetreffende 
rechtsvordering niet verjaard is om de 
reden dat zij uit een misdrijf volgt ; 

Overwegende dat de voorziening het 
arrest verwijt de regels van de verjaring 
van de uit een misdrijf volgende burger
lijke rechtsvordering te hebben toegepast 
op een rechtsvordering die uit een ar
beidsovereenkomst ontstaat; 

Dat de voorziening steunt op de schen
ding van « de artikelen van de wetten 
betreffende het bediendencontract die 
in het kader van de contractuele aan
sprakelijkheid moesten worden toege
past "• en van de artikelen 578, 1° en 7°, 
807 van het Gerechtelijk Wetboek, 26, 
27 en 28 van de wet van 17 april 1878 
houdende de voorafgaande titel van het 
W etboek van strafvordering ; 

Overwegende dat, ook al zijn sommige 
dezer bepalingen van openbare orde, de 
miskenning van de regel dat de verjaring 
van de burgerlijke rechtsvordering vol
gend uit een misdrijf niet toepasselijk is, 
wanneer de vordering uit het niet-nako
men van contractuele verplichtingen 
ontstaat, alleen de particuliere belangen 
van de gedingvoerende partijen raakt en 
de openbare orde niet in gevaar brengt 
door een toestand die moet worden ver
holpen; 

Dat de voorziening niet ontvankelijk 
is; 

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

4 december 1974. - 3° kamer. -
Voo1"zitte1·, de H. Naulaerts, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggever, 
de H. de Vreese. - Gelijklttidende con
clusie, de H. Lenaerts, advocaat-generaal. 

3° KAMER. - 4 december 197 4. 

1° ARBEIDBOVEREENKOMST. 
HANDELSVERTEGENWOORDIGER. 
VERMOEDEN «JURIS TANTUM" VAN 
RET BESTAAN VAN EEN ARBEIDSOVER· 
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EENKOMST VOOR BEDIENDEN. - TE
GENBEWIJS AFGELEID UIT DE WIJZE 
VAN UITVOERING VAN DE OVEREEN
KOMST. - BEWIJSLAST NIET OP DE HAN
DELSVERTEGENWOORDIGER GELEGD. 

2° ARBEIDSOVEREENKOMST. -
RANDELSVERTEGENWOORDIGER.- GE
ZAGSVERHOUDING.- BEGRIP. 

1° De 1'echte1·, die de afwezi gheid van een 
gezagsverhouding t·ussen opdmchtgeve1· 
en handelsve1·tegenwoo1·diger ajleidt ttit 
de wijze waarop de ove1·eenkomst is uit
gevoerd, legt de last van het tegenbewijs 
van het bestaan van een arbeidsovereen
komst voo1' bedienden niet op de handels
Ve?'tegenwoordige1' (1). (Art. 2 wet van 
30 juli 1963.) 

2° De 1'echte1' mag wettelijk oo1'delen dat de 
omstandigheden dat de opdmchtgeve1· het 
1·echt heejt te bepalen welke modellen van 
de doo1' hem gep1'oducee?·de goede1'en moe
ten worden ve1·kocht, niet inhoudt dat de 
opdmchtgeve1' gezag ove1· de handels
ve1'tegenwoo1'diger uitoejent, waa1'dOo1' 
beide partijen do01· een arbeidsove1'een
komst voo1· bedienden zijn gebonden (2). 
(Art. 2 wet van 30 juli 1963.) 

(HUUGHE, T. MUYS.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 23 maart 1973 door het Arbeids
hof te Gent gewezen; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1 en 2 van 
de wet van 30 juli 1963 tot instelling van 
het statnut der handelsvertegenwoordi
gers, 

doo?'dat het arrest de beroepen sen
tentie van 16 oktober 1970 bevestigt 
waardoor de Werkrechtersraad, kamer 
voor bedienden, te Aalst, zich onbevoegd 
verklaart om kennis te nemen van eisers 
vordering, welke ertoe strekte, op grond 
van e~I~ contract van handelsvertegen
woordii;img, bepaalde achterstallige lonen, 
vakantwgeld en vergoedingen te beko-

(1) Raadpl. cass., 6 januari 1971 (A1·r. cass.', 
1971, biz. 432) en 13 februari 1974 (ibid., 1974, 
biz. 648). 

(2) Raadpl. cass., 29 februari en 28 juui 1968 
(Ar1·. cass., 1968, biz. 873 en 1236). 

men, alsook de afgifte van zekere sociale 
bescheiden, en de 7aak verwijst naar de 
Rechtbank van koophandel te Onde
naarde, znlks op grond van de beschon
wing dat uit de omstandigheden waarin 
de overeenkomst tnssen partijen tot 
stand kwam, nit de van eiser nitgaande 
tekst van de overeenkomst en nit de uit
voering ervan bleek dat het de bedoeling 
van de partijen was geweest dat verweer
der over eiser geen gezag zon nitoefenen, 
dat tijdens de nitvoering van het con
tract geen gezag door verweerder over 
eiser werd nitgeoefend noch kon worden 
uitgeoefend, dat eiser, nadat hij gednren
de achttien jaar als vertegenwoordiger 
met een vast loon maar niet ingeschreven 
bij de Rijksdienst voor maatschappelijke 
zekerheid voor een andere firma in 
Belgie en in Nederland had gewerkt, door 
verweerder werd aangesproken om ook 
voor hem in die landen groothandelaars 
in schoenen te bezoeken, dat eiser op 
basis van de elementen die tnssen par
tijen werden besproken, een contract 
opstelde, liet typen en ter ondertekening 
aan verweerder voorlegde, dat eiser, 
door het inlassen van een bevoegdheids
clausnle, het contract bniten de toepas
sing van de sociale wetgeving hield, dat 
tijdens de gause dnnr van de nitvoering 
van de overeenkomst niet een element 
kan worden aangetoond dat ondnbbel
zinnig op de mogelijke nitoefening van 
gezag vanwege de gei'ntimeerde zon 
wijzen, dat zulks de afwezigheid van 
gezag en van de mogelijkheid tot nit
oefening ervan aantoont, 

tenvijl, voor zover de rechters zodoende 
hun beslissing stelrnen op het ontbreken 
van enig element dat ondnbbelzinnig 
wijst op gezagsnitoefening of op de moge
lijkheid daartoe, zij de bewijslast on
wettelijk op eiser verschuiven en het 
wettelijk vermoeden, ingesteld door de 
artikelen 1 en 2 van voormelde wet van 
30 juli 1963 miskennen ; 

en terwiJl, voor zover de rechters hlm 
beslissing steunen op de beschouwing 
dat eiser de overeenkomst had opgesteld 
en dat daarin een clausule voorkwam 
welke bevoegdheid verleende aan de 
recbtbank van koophandel, zij met mis
kenning van het verbod vervat in arti
kel 2, n1.eer bepaald lid 2, van voormelde 
wet van 30 juli 19!)3 een bewijs van de 
afwezigheid van gezag hebben gezocht 
in een beding dat dienaangaande in het 
contract werd opgenomen : 

Overwegende dat artikel 2, lid 2, van 
de wet van 30 jnli 1963 tot instelling van 
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het statuut der handelsvertegenwoordi
gers een wettelijk vermoeden schept 
waarbij overeenkomsten gesloten tussen 
opdrachtgever en tussenpersoon, niet
tegenstaande elke uitdrukkelijke bepa
ling van de overeenkomst, worden aange
zien als arbeidsovereenkomsten voor 
bedienden, behalve tegenbewijs ; 

Overwegende dat het arrest beschouwt 
dat dit vermoeden ten deze vervalt door
dat zowel uit de omstandigheden waarin 
de overeenkomst tussen partijen tot 
stand kwam als uit de van eiser uitgaande 
tekst van de overeenkomst en uit de 
uitvoering ervan blijkt dat de bedoeling 
van de partijen was dat verweerder over 
eiser geen gezag zou uitoefenen, t.erwijl, 
tijdens die uitvoering, door verweerder 
over eiser geen gezag uitgeoefend werd 
noch kon worden uitgeoefend, en verder 
<< dat het wettelijk vermoeden door de 
omstandigheden waarin bet contract tot 
stand kwam, door zijn inhoud en door 
zijn uitvoering wordt te niet gedaan )) ; 
· Dat het arrest nog beschouwt dat « tij
dens gans de duur van de uitvoering van 
de overeenkomst niet een element kan 
worden aangetoond dat ondubbelzinnig 
.op de uitoefening van gezag door ver
weerder zou wijzen >> en besluit dat het 
ontbreken, gedurende een meer dan 
tweejarige uitvoering, van enig element 
dat op gezagsuitoefening of zelfs op de 
mogelijkheid daartoe wijst, duidelijk de 
afwezigheid van zulk gezag en van de 
mogelijkheid tot uitoefening ervan aan
toont.; 

Overwegende dat hieruit blijkt dat het 
arrest het door voormeld artikel ;2, lid ;2, 
bepaalde vermoeden erkent doch beslist 
dat het tegenbewijs van dit vermoeden 
ten deze door de elementen van de zaak 
geleverd is ; 

Dat uit het arrest niet blijkt dat de 
rechters, die de afwezigheid van gezag 
en zelfs van de mogelijkheid tot uitoefe
ning daarvan' in hoofdzaak putten uit 
de wijze van uitvoering van de over
eenkomst, de last van bovenvermeld 
tegenbewijs op eiser zouden hebben 
gelegd; 

Overwegende dat het arrest weliswaar 
ook gewaagt van de in het door eiser 
opgestelde contract ingelaste bevoegd
heidsclausule ; 

Dat het arrest echter, na voormeld 
wettelijk vermoeden en de nutteloosheid 
van elke andersluidende bepaling in net 
contract nogmaals te hebben onder
streept, aa.nstipt dat dit vermoeden de 
rechter niet belet kennis te nemen van 
sommige bepalingen van de overeen-

komst en deze te toetsen aan de gegevens 
betreffende de uitvoering van het con
tract; 

Dat daaruit blijkt dat het arrest het 
bewijs van de afwezigheid van gezag niet 
put uit voormelde bevoegdheidsclausule 
en zijn beslissing niet op het bestaan van 
die clausule grondt, maar die clausule 
in acht neemt om de uitvoering van het 
contract, waaruit het arrest· bet boven
vermeld tegenbewijs put, in haar vol
ledig daglicht te stellen ; 

Dat het middel, hetwelk steunt op een 
verkeerde interpretatie van het arrest, 
feitelijke grondslag mist ; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1319, 1320, 1322 van het 
Burgerlijk W etboek, 1 en 2 van de wet 
van 30 juli 1963 tot instelling van het 
statuut der handelsvertegenwoordigers, 

dooTdat het arrest de beroepen sententie 
van 16 oktober 1970 bevestigt waardoor 
de werkrechtersraad, kamer voor be
dienden, te Aalst, zich onbevoegd ver
klaart om kennis te nemen van eisers 
vordering, welke ertoe strekte op grond 
van een contract van handelsvertegen
woordiging bepaalde achterstallige lonen, 
vakantiegeld en vergoedingen te beko
men, alsook de afgifte van zekere sociale 
bescheiden, en de zaak verwijst naar de 
Rechtbank van koophandel te Oude
naarde, zulks op grond van de beschou
wing dat ieder element ontbreekt dat op 
gezagsuitoefening door verweerder of op 
de mogelijkheid daartoe zou wijzen, dat 
meer bepaald dergelijke aanwijzing niet 
te vinden is noch in het bepalen van de 
prijzen door verweerder, noch in de 
vaststelling door hem van de te verkopen 
modellen, noch in het betalen van een 
vaste reisvergoeding, en dat de brief van 
;28 januari 1970, uitgaande van verweer
der, enkel gold als een sommatie om con
tractuele verplichtingen uit te voeren, 
hetgeen geenszins het bestaan van een 
dienstverband impliceert, 

te1·wijl het onlogisch is te weigeren in 
de in eisers conclusie en in het arrest 
opgesomde elementen, zoals h:et bepalen 
van de prijzen door verweerder, het. vast
stellen door hem van de te verkopen 
nwdellen, en het betalen van een vaste 
reisvergoeding, enige aanwijzing te vin
den van de uitoefening van gezag door 
verweerder of van de mogelijkheid 
daartoe, zodat deze beschouwing van 
het arrest niet kan aangezien worden als 
een motivering welke voldoet aan wat 
artikel 97 van de Grondwet vereist, 
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terwijl, indien verweerder het rechb had 
te bepalen welke modellen moesten ver
kocht worden en zulks deed, dit inhoudt 
dat verweerder het recht had dieuaan
gaande gezag over ~iser uit te oefenen 
en dit uitoefende, zodat ten deze tussen 
partijen een dienstverband bestond zoals 
bedoeld door de artikelen 1 en 2 van 
voormelde wet van 30 juli I963, 

en terwijl, nu in voormelde brief van 
28 jannari 1970 verweerder aan eiser 
bevel gaf de wintercollectie 1970 af te 
halen, het arrest, door te beslissen dat nit 
die brief uiet bleek dat tnssen partijen 
een dienstverband bestond in de zin 
van de artikelen 1 en 2 van voormelde 
wet van 30 juli I963, de bewijskracht 
miskent welke door de artikelen I3I9, 
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek 
aan gezegde brief van 28 jannari I970 
wordt gehecht : 

Overwegende dat het arrest oordeelt 
dat noch het fixeren van prijzen door 
verweerder, noch de vaststelling door 
verweerder van de te verkopen modellen, 
elementen zijn die wijzen op een gezag 
dat een dienstverband met zich brengt 
zoals bedoeld door de artikelen I en 2 
van voormelde wet van 30 jnli I963; 

Dat het ook oordeelt dat de betaling 
van een geringe vaste reisvergoeding 
evenmin wijst op de mogelijkheid van 
uitoefening van gezag door verweerder ; 

Overwegencle clat de beslissing door 
deze beschonwingen regelmatig met rede
nen is omkleed ; 

Overwegende dat het arrest, zonder de 
artikelen I en 2 van voormelde wet van 
30 jnli 1963 te schenden, heeft kunnen 
oordelen dat het feit dat verweerder het 
recht had te bepalen welke modellen 
zonden worden verkocht en znlks deed, 
niet inhondt dat verweerder over eiser 
gezag nitoefende waardoor hun overeen
komst een arbeidsovereenkomst. voor 
bedienden werd ; 

Overwegende dat eiser bij de in het 
middel bedoelde brief door verweerder 
werd aangemaand de Wintercollectie I970 
af te halen en de stalen van de winter
collectie I969 terug te bezorgen en eraan 
werd herinnerd dat verweerster in de 
onmogelijkheid verkeerde een zomer
collectie 1970 te maken; 

Overwegende dat het arrest, zonder van 
die brief een uitlegging te geven die met 
de termen ervan onverenigbaar is, heeft 
knnnen oordelen dat nit die brief niet 
bleek dat tussen partijen een dienst
verband bestond in de zin van de arti
kelen I en 2 van voormelde wet van 
30 jnli 1963 ; 

Dat het middel niet kan worden aan
genomen; 

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

4 december I974. - 3e kamer. -
Voorzitte1·, de H. Nanlaerts, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggever, 
de H. de Vreese. - Gelijkluidende con
clusie, de H. Lenaerts, advocaat-generaal. 
- Pleite?"s, de HH. Bayart en Biitzler. 

3e KAMER.- 4 december 1974. 

1o ARBEIDSOVEREENKOMST. 
BEDIENDEN. - 0PZEGGINGSVERGOE· 
DING. - V AKANTIEGELD IN AANMER
lUNG TE NEMEN. 

2o ARBEIDSOVEREENKOMST. -
BESOHERMING VAN RET LOON.- WET 
VAN 12 APRIL I965, ARTIKEL IO. -
- TO:EJPASSELIJK OP DE OPZEGGINGS
VERGOEDING. 

I 0 De veTgoeding die kmchtens a1·tikel 20 
van de wetten bet?·effende het bedienden
contmct moet wo1·den betaald doo1' de 
partij die de ove1·eenkomst zonder drin
gende ?'eden of zonde1· inachtneming van 
de opzeggingstermijn beeindigt, omvat 
naast de wedde de ve?"diensten ve?'WO?'Ven 
k1·achtens de ove1•eenkomst, inzonderheid 
het bijkomend vakantiegeld, bepaald bij 
a1·tikel 38, 2°, van het koninklijk besluit 
van 30 mam·t 1967, gewijzigd bij arti
kel 31 van het koninklijk besluit van 
2 april 1970 (I). 

2o A1·tikel10 van de wet van 12 ap1·il1965, 
luidens hetwelk voor het loon van rechts
wege intrest verschuldigd is met ingang 
van het tijdstip waa?"op het eisbaa1· 
wo1·dt, is toepasselijk op de opzeggings
ve~·goeding (2). 

(1) Oass., 22 mei 1974, twee arresten (Arr. 
cass., 1974, blz. 1057). 

(2) Raadpl. cass., 24 mei 1972 (Arr. cass., 
1972, blz. 894); zie de verklaringen tijdens de 
parlementaire voorbereiding van de wet van 
12 april 1965, luidens welke de opzeggings
vergoeding onder het begrip " loon " in de zin 
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(VERENIGING ZONDER WINSTGEVEND DOEL 
« SOOIALE DIENST VAN RET 

VLAAMS EOONOMISOH VERBOND ll, 
T. VINOK.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
.arrest, op 10 september 1973 door het 
Arbeidshof te Brussel gewezen ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 5, eerste lid, 
20, :in het bijzonder tweede lid, van de 
wetten betreffende het bediendencon
tract, gecoord:ineerd bij kon:inklijk be
sluit van 20 juli 1955 (gezegd artikel 5, 
eerste lid, gewijzigd door artikel 62 van 
de wet van 5 december 1968, en gezegd 
artikel 20 gewijzigd door artikel 49 van 
de wet van 21 november 1969), 2, in het 
bijzonder derde lid, 1°, van de wet van 
12 april 1965 betreffende de bescherming 
van het loon, 2, 9, 13 van de wetten be
treffende de jaarlijkse vakantie van de 
werknemers, gecoiird:ineerd bij kon:inklijk 
besluit van 28 juni 1971, en 38 van het 
kon:inklijk besluit van 30 maart 1967 
betreffende de algemene uitvoerings
modaliteiten van deze wetten, gewijzigd 
door het kon:inklijk besluit van 2 april 
1970, 

doo1·dat het arrest de aan verweerster 
wegens contractbreuk toe te kennen aan
vullende schadevergoeding berekent op 
grond van een loon waarin het dubbel 
vakantiegeld begrepen is ; luidens zijn 
redenen, het recht op vakantiegeld van 
de werlmemers door de vakantiewet
geving beschouwd wordt als een nood
zakelijk gevolg van het. bestaan van de 
.arbeidsovereenkomst, het vakantiegeld 
in de krachtens de overeenkomst ver
worven verdiensten begrepen is en er 
in deze geen onderscheid moet worden 
gemaakt tussen het normale loon voor 
de vakantiedagen en de vakantiebijslag 
gelijk aan een brenk van het loon, daar 
deze twee gedeelten samen het vakantie
geld uitmaken, 

terwijl het dub bel vakantiegeld, precies 
zoals het vakantiegeld, niets anders is 
dan een uitvoeringsmodaliteit van het 
recht op jaarlijkse vakantie dat, niet
tege.nstaande elke strijdige overeenkomst, 
door de wet zelve aan de werlmemers 
wordt toegekend ; het niet het karakter 

van de wet valt: Kamer, 1962-1963, Gedr. St. 
nr. 471/1, blz. 4 en 17; Senaat, 1964-1965, 
Gedr. St. nr. 115, blz. 9. 

vertoont van rechtstreekse tegenprestatie 
van verrichte arbeid; het derhalve geen 
verdienste uitmaakt die krachtens de 
overeenkomst verworven is, zijn oor
sprong uitsluitend :in de wet vindt en niet 
mag in aanmerki.ng genomen worden 
voor de bereken:ing van de schadevergoe
d:ing wegens contractbreuk : 

Overwegende dat, naar luid van arti
kel 20, lid 2, van de gecoord:ineerde wet
ten betreffende het bediendencontract, 
de vergoeding wegens opzegg:ing niet 
aileen de wedden maar ook de verdiensten 
verworven krachtens de overeenkomst 
behelst; 

Overwegende dat, volgens het beginsel 
neergelegd in artikel 1135 van het 
Burgerlijk Wetboek, de overeenkomsten 
niet aileen verbinden tot hetgeen daar:in 
uitdrukkelijk bepaald is, maar ook tot 
alle gevolgen die door de billijkheid, het 
gebruik of de wet aan de verbintenis, 
volgens de aard ervan, worden toege
kend; 

Overwegende da t de wet ten 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 p((riode 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 z:in van voormeld artikel 20, lid 2, 
het bijkomend vakantiegeld dat door 
de werkgever aan de bediende verschul
digd is, een krachtens de overeenkomst 
verworven verdienste is en dienvolgens 
ook voor de berekening van de opzeg
gi.ngsvergoeding :in aanmerk:ing komt· ; 

Dat het middel naar recht faalt ; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 2, 10 van 
de wet van 12 april 1965 betreffende de 
bescherm:ing van het loon, 20 van de 
wetten betreffende het bediendencon
tract, gecoordineerd bij koninklijk besluit 
van 20 juli 1955 (gezegd artikel 20 
gewijzigd door artikel 49 van de wet van 
21 november 1969), en 1146 van het 
Burgerlijk Wetboek, 

doo1·dat het arrest eiseres veroordeelt 
tot betaling van de wettelijke intresten 
op de aan verweerster toegekende schade
vergoed:ing vanaf de datum van de 
beiiindiging van de arbeidsovereenkomst, 
dit is vanaf 7 augustus 1972, om de 
redenen dat luidens artikel10 van de wet 
van 12 april 1965 het loon van rechtswege 
intresten voortbrengt vanaf de eisbaar-
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heid, dat luidens artikel 2 van dezelfde 
wet als loon worden beschouwd alle in 
geld waardeerbare voordelen waarop de 
werlmemer lastens de werkgever recht 
heeft ingevolge zijn dienstbetrekking en 
dat de vergoeding wegens contractbreuk 
van gezegde voordelen deel uitmaakt, 

te?·wijl, luidens het bij artikel 1146 van 
het Burgerlijk Wetboek bekrachtigd 
algemeen rechtsprincipe scbadevergoe
ding eerst dan verschuldigd is wanneer 
de schuldenaar in mora werd gesteld 
zijn verbintenis na te komen; artikel 10 
van de wet van 12 april 1965 hierop een 
afwijkende bepaling uitmaakt en der
halve strikt client te worden uitgelegd ; 
deze bepaling aileen het loon bedoelt dat 
verschuldigd is gedurende de periode dat 
de arbeidsovereenkomst van kracht is 
en de werknemer hierdoor in een toestand 
van ondergeschiktheid wordt gesteld : 

Ovenvegende dat luidens artikel 2, 
lid 1, 3°, van voormelde wet van 12 april 
1965, onder loon wordt verstaan de in 
geld waardeerbare voordelen waarop de 
werlmemer ingevolge zijn dienstbetrek
king recht heeft ten laste van de werk
gever; 

Dat uit de voorbereiding van die wet 
blijkt dat met de woorden « voordelen 
waarop de werknemer ingevolge zijn 
dienstbetrekking recht heeft >> niet aileen 
de voordelen zijn bedoeld die in verband 
staan met de uitvoering, maar ook die 
welke in verband met de beiiindiging of 
de schorsing van de dienstbetrekking 
worden verleend, dus ook de opzeggings
vergoedingen ; 

Overwegende dat luidens artikel 10 
van diezelfde wet, voor het '' loon >> van 
rechtswege intrest is verschuldigd met 
ingang van het tijdstip waarop het eis
baar wordt; 

Overwegende dat het arrest, door te 
oordelen dat artikel 10 ook op de opzeg
gingsvergoeding toepasselijk is, een juiste 
toepassing van de in het middel aange
haalde wetsbepalingen maakt; 

Dat het middel naar recht faalt ; 

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

4 december 1974. - 38 kamer. -
Voorzitte?·, de H. Naulaerts, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Verslaggever, 
de H. de Vreese. - Gelijkluidende con
clusie, de H. Lenaerts, advocaat-generaal. 
-- Pleiter, de H. Philips. 

1 e KAMER. - 5 december 197 4. 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. - BURGERLIJKE ZAKEN. 
- 00NOLUSIE. - BEWERINGEN TER 
ZAKE NIET MEER DIENEND WE GENS EEN 
VASTSTELLING VAN DE REOHTER. -· 
REOHTER NIET VERPLIOHT OP DEZE: 
BEWERINGEN TE ANTWOORDEN. 

De ?'echter die de oo?'zaak van het ajb1·eken 
van een onde?'!J?'ondse kabel uitsluitend 
toesch1·ijjt aan de sch~tld van een aan
gestelde van de aannemer die gegraven 
heeft daa1· wam· men gezegd had zulks 
niet te doen, is niet meer ve1plicht te 
antwoorden op de conclusie welke ter 
zalce niet mee?' dienend is en waarin 
de aannemer zich be1·iep op de uitdruk
kelijke bewoo?'dingen van zijn aanbod 
waa1•bij, naast de ve1plichting van de 
cocontmctant om inlichtingen te ve?'strek
lcen ove1· de plaats wam· zich eventueel 
lcabels bevonden, de ve1plichting we1·d 
opgelegd om deze kabels te verleggen (1). 
(Art. 97 Grondwet .. ) 

(NAAMLOZE VENNOOTSOHAP « SMET >>, T. 
NAAMLOZE VENNOOTSOHAP «ONDERNE
MINGEN DENYS >>, IN TEGENWOORDIG
HEID VAN DE REGIE VAN TELEGRAFIE 
EN TELEFONIE.) 

ARREST (ve1·taling). 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 6 november 1973 in hager 
beroep gewezen door de Rechtbank van 
eerste aanleg te Doornik ; 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 1319 tot 1322 van 
het Burgerlijk Wetboek die de bewijs
kracht bescherinen van het op 11 juni 
1971 door eiseres aan verweerster gedane 
aanbod en 97 van de Grondwet, 

doordat het vonnis, om de tegen ver
weerster ingestelde vordering tot vrij · 
waring ongegrond te verldaren, beslist 
dat de contractuele verbintenis van ver
weerster er in bestond « haar Inedecon
tractante de nodige stukken te bezorgen 
betreffende de juiste plaats van de kabels 
die tijdens de boringen konden aange
troffen worden >> en « dat niet vaststaat 
dat de naamloze vennootschap Onder-

(1) Raadpl. cass., 12 september 1974, 
sttpra, biz. 43. 
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nemingen Denys haar contractuele ver
bintenissen niet nagekomen was », 

terwijl eiseres in haar conclusie aan
gevoerd had dat het aanbod verweerster 
niet alleen belastte met het geven van 
inlichtingen over de plaats van de kabels 
«maar ook, expressis ve1·bis, in punt 4, met 
de verlegging van de eventuele kabels of 
leidingen van openbaar nut zoals elek
trische kabels, telefoonkabels, water- en 
gasleidingen, rioleringen enz ... », zodanig 
dat de beperking van de contractuele 
verbintenissen van verweerster tot het 
verstrekken van inlichtingen een schen
ding is van de bewijskracht van het aan
bod van II juni 1971 en een gebrek aan 
antwoord op de conclusie : 

Overwegende dat, ter verwerping van 
de door eiseres tegen verweerster inge
stelde vordering tot vrijwaring, het von
nis er met name op wijst dat deze laatste 
haar aangestelde, belast met de boor
werkzaamheden, een plan overhandigd 
had met de aanduiding van de plaats waar 
de ondergrondse kabel van de Regie van 
Telegrafie en Telefonie zich bevond, dat 
die plaats « ter plaatse » aangewezen was 
met kleine paaltjes maar dat de aan
gestelde van eiseres, zonder rekening te 
houden met de gekregen richtlijnen, go
graven had waar men hem verwittigd 
had dat niet te doen ; 

Overwegende dat die motieven de 
vaststelling impliceren dat eiseres in het 
onderhavige geval de uitvoering van de 
werken bevolen had, oordelend dat het 
niet nodig was de kabel te verplaatsen ; 

Dat derhalve, om te beslissen dat 
eiseres niet aansprakelijk was, de rechter 
niet moest nagaan of verweerster, naast 
haar verplichting inlichtingen te ver
strekken betreffende de plaats van de 
kabels; de verbintenis aangegaan had ze 
te verleggen en niet speciaal moest ant
woorden op de niet pertinent geworden 
conclusie waarin eiseres zich beriep op 
de uitdrukkelijke bewoordingen van 
artikel 4 van het in het middel omschre
ven aanbod waarin bepaald werd dat de 
eventuele verlegging van kabels door 
verweerster zou verricht worden ; 

Dat het middel niet kan worden aan
genomen; 

En overwegende dat de verwerping van 
de voorziening alle belang ontneemt aan 
de vordering tot verbindendverklaring 
van het arrest voor alle partijen ; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening en de vordering tot bindend
verldaring van het arrest voor alle par
tijen; veroordeelt eiseres in de kosten. 

5 december 1974. - 1e kamer. -
V oorzitter, de H. Perrichon, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Vetslaggever, 
de H. Closon.- Gelijkluidende conclusie, 
de H. Ballet, advocaat-generaal. 
Pleitet, de H. van Heeke. 

1° KAMER.- 5 december 1974, 

1 o SEKWESTER VAN DE GOEDEREN 
DER PERSONEN AAN WIE MIS
DRIJVEN TEGEN DE UITWENDI
GE VEILIGHEID VAN DE STAAT 
WORDEN TEN LASTE GELEGD.
KUNNEN AKTEN BETREFFENDE DE 
ONDER SEKWESTER GESTELDE GOEDE· 
REN AAN DE DIENST VAN HET SEKWES· 
TER WORDEN TEGENGEWORPEN ? 

2° SEKWESTER VAN DE GOEDEREN 
DER PERSONEN AAN WIE MIS
DRIJVEN TEGEN DE UITWENDI
GE VEILIGHEID VAN DE STAAT 
WORDEN TEN LASTE GELEGD.
RECHTEN VAN DE ANDERE SCHULD· 
EISERS DAN DE STAAT KUNNEN AAN DE 
DIENST VAN HET SERWESTER WORDEN 
TEGENGEv\~ORPEN. - BEPERKING. -
SCHULDVORDERINGEN MET EEN ONGE· 
OORLOOFDE OORZAAK EN ONDEUGDE· 
LIJKE SGlHULDVORDERINGEN. 

3° SEKWESTER VAN DE GOEDEREN 
DER PERSONEN AAN WIE MIS
DRIJVEN TEGEN DE UITWENDI
GE VEILIGHEID VAN DE STAAT 
WORDEN TEN LASTE GELEGD.
VERDEDIGING VAN DE PERSONEN AAN 
WIE MISDRIJYEN ALS BEDOELD IN 
HOOFDSTUK II VAN TITEL I VAN BOER II 
VAN HET STRAFWETBOEK WORDEN TEN 
LASTE GELEGD.- HoNORARIA, KOSTEN 
EN UITGAVEN VAN DE ADVOCATEN. -
INNING.- RECHT VAN VOORKEUR.-
0MVANG. 

4° ADVOOATEN. - VERDEDIGING VAN 
DE PERSONEN AAN WIE l\'IISDRIJVEN ALS 
BEDOELD IN HOOFDSTUR II VAN TITEL I 
VAN BOER II VAN HET STRAFWETBOER 
WORDEN TEN LASTE GELEGD EN WIER 
GOEDEREN ONDER SEKWESTER ZIJN 
GESTELD. - HoNORARIA, KOSTEN EN 
UITGAVEN. - INNING. - RECHT VAN 
VOORKEUR. - 0MVANG. 

1° De bepaling van artikel 1 van de 
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besluitwet van 23 augusttts 1944, naar 
lttid waa1·van doo1· het feit van het 
sekwester alle akten bet?·effende de ondm· 
sekwester gestelde goede1·en aan de Dienst 
van het sekweste?' niet kunnen worden 
tegengewo1·pen, is van toepassing op het 
sekwester van goecle1·en, ?'echten en 
belangen van de vijaricl en niet op het 
sekweste?' van de goecle1·en van degenen 
aan wie rniscladen of wanbed1·ijven tegen 
de ttitwendige veiligheicl van de Staat 
wonlen ten laste gelegcl noch op dat van 
de goederen van ve1·clachten (I). (Art. I, 
tweede lid, besluitwet van .23 augustus 
I944; art. 6 besluitwet van I7 januari 
I945, zoals het is gewijzigd bij art. I 
van de besluitwet van IO januari I946.) 

,2° E1· bestaan op het beginsel dat cle 1·echten 
van de ancle?'e schttldeise~·s van clegenen 
aan wie rnisd1·ijven tegen de uitwendige 
veiligheicl van de Staat w01·den ten laste 
gelegd aan de Dienst van het SekwesteT, 
en thans aan de Staat, ktmnen w01·den 
tegengewo1pen, geen ancle~·e bepe1·kingen 
dan clie welke voo1·tvloeien ttit de 
ongeoo?'loofde oorzaak van de schuld
vo?·de?·ing of ttit de onclettgdelijkheid 
eTvan ; de schuldv01·deringen en ove~·een
kornsten van na het oncleT-sekwester
stellen zijn uit vo?'enveTrnelcl beginsel 
niet uitgesloten. (Art. 6 besluitwet van 
17 januari 1945, vervangen bij art. I 
van de besluitwet van 10 januari 1946, 
artt. 13 en 15 wet van .20 maart 1954.) 

:30 en 4° De personen voor wier verclecliging 
hono1·m·ia, kosten en ttitgaven ve?'schul
cligd zijn clie kmchtens a1·tikel 15, lid 1, 
van de wet van 20 rnam·t 1954 bij vooT
keu?' boven ·alle schuldv01·deringen ten 
bate van cle Staat rnoeten worden betaald 
zijn alle pm·sonen aan wie rniscl1·ijven 
als bedoelcl in hoofdstuk II van titel I 
van boek II van het Strafwetboek woTden 
ten laste gelegd, zonder uitsluiting van 
cliegenen die na een telastlegging zijn 
ve?'oorcleelcl; dit ?'echt van voo1·kett?' geldt 
voor de hono?'a?·ia, kosten en uitgaven 
voor de tttssenkornsten van de aclvocaat, 
zowel na als v661· de vero01·deling van 
de ve~·clachte ( .2 ) . 

(1) Raadpl. cass., 8 april 1948, twee zaken 
:(Pas., 1948, I, 233 en 240), en de conclusie van 
de procureur-generaal Hayoit de Termicourt, 
toen eerste advocaat-generaal; raadpl. cass., 
13 april 1905 (ibid., 1905, I, 190) en de con
·clusie van de procureur-generaal Terlinden, 
-toen eerste advocaat-generaal. 

(2) Gedr. St. Senaat, zitt. 1953-1951, nr. 107, 
·en Parl. Hand. Senaat, verg. van 4 januari 
1954, blz. 479 en 480, 

(BELGISOHE STAAT, T. CUVELIER, 
IN AANWEZIGHEID VAN JOSKA EN 

NATIONALE ORDE VAN ADVOCATEN.) 

ARREST (ve1·taling). 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 17 mei 197 3 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen ; 

Over het middel afgeleid nit de schen
ding van de artikelen 1, inzonderheid 
lid 2, van de besluitwet van .23 augustus 
1944 betreffende het sekwester van vijan
delijke goederen, rechten en belangen, 6, 
inzonderheid leden 3 en 4, 8 van de 
besluitwet van 17 januari 1945 betreffe:n
de het sequester van de goederen van de 
personen aan wie misdaden en wanbe
drijven tegen de uitwenclige veiligheid 
van de Staat worden ten laste gelegd en 
van de goederen van de verdachten, 
genoemd · artikel 6 zoals het vervangen 
werd door artikel 1 van de besluitwet van 
10 januari 1946, 13 en 15 van de wet 
van 20 mag,rt 1954 betreffende de sekwes
tratie en de tegeldemaking van de goe
deren, rechten en belangen van personen 
wie misdaden of wanbedrijven tegen de 
uitwendige veiligheid van de staat wor
den ten laste gelegd en van de goederen 
der verdachte:n, voor zover nodig 1, in
zonderbeid lid 1, van de wet van 6 juli 
1959 tot ontbinding van de Dienst van 
bet Sekwester en tot aanvulling van de 
wete>·eving op het sekwester en I van het 
koninklijk besluit van .24 december 1959 
tot vaststelling van de datum waarop 
voornoemde wet van 6 juli 1959 volledig 
in werking treedt, 

doordat, om eiser te veroordelen tot de 
betaling aan verweerder van de honoraria 
wegens zijn prestaties voor de gesekwes
treerde Debois R., verricht na diens 
veroordeling, en om aan genoemde ver
weerder ee:n voorrang toe te kennen, het 
arrest verklaart 1° « dat De bois welis
waar wegens zijn telastlegging van rechts
wege het beheer van zijn goederen ver
loren heeft en ze evenmin heeft kunnen 
vervreemden zo:nder rekening te houden 
met de rechten van de Staat, maar dat 
zijn toestand van gesekwestreerde niet 
tot gevolg gehad heeft dat de schuld
vordering van appellant inzake honoraria 
aan de Dienst niet kon worden tegen
geworpen : ... dat de schuldvordering van 
appellant (thans verweerder) jegens zijn 
klient Debois voortspruit nit de uitoefe
ning door deze laatste van een recht 
betreffende zijn persoon en niet betref
fende zijn goederen ; dat artikel 6 
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van de besluitwet van 17 januari 1945 
(gewijzigd bij deze van 10 januari 
1946) uitdrukkelijk aanneemt dat de 
schuldvorderingen ontstaan na de ant
lasting aan de Dienst kunnen tegen
geworpen worden, op voorwaarde dat 
zij een geoorloofde oorzaak hebben ; dat 
men die mogelijkheid tot tegenwerping 
aan de schuldvordering van appellant 
niet mag weigeren zonder de uit zich zelf 
en door haar doel begrensde draagwijdte 
te miskennen van de. bij voornoemde 
besluitwet ingestelde sekwestermaatre
gel " ; 2° « dat de latere wetgeving, name
lijk de wet van 20 maart 1954, die begin
solen helemaal niet gewijzigd heeft ; dat 
artikel 13 van die wet overeenstemt met 
voornoemd artikel 6 ; dat dit artikel be
treffende de door de gesekwestreerde af
gesloten overeenkomsten, een vermoeden 
jnris tant~tm van onoprechtheid in
stelt, behalve inzake akten die v66r 
10 mei 1940 een vaste datum verkregen 
hebben "; ... « dat wanneer een verdachte 
een advocaat kiest om hem in zijn verde
diging in strafzaken bij te staan, hij een 
daad verricht die zijn persoon betreft en 
waarvan men niet kan betwijfelen dat 
zij oprecht is " ; 3° « .. • dat, indien 
artikel 15 van de wet van 20 maart 1954 
op het onderhavig geval van toepassing 
is, het niet aileen zou bevestigd worden 
door een aanvullend element dat de 
schuldvordering van appellant kan tegen
geworpen worden aan de Dienst van het 
Sekwester en dus aan de Staat; dat 
bovendien de rang van die schuldvorde
ring zou zijn bepaald, hetgeen, rekening 
houdend met het bedrag van de baten 
waarop de Dienst beslag gelegd heeft en 
van het bedrag van de bevoorrechte 
lasten, mogelijk zou maken dat de vor
dering gegrond verklaard wordt " ; 
4° « ... dat de in genoemd artikel 15 ver
melde voorrang zijn oorsprong vindt in 
de eerbied voor de rechten van de mens ; 
dat de wetgever derhalve de bedoeling 
niet kan gehad hebben het begrip ver
dediging te beperken tot de verdediging 
voor de strafrechtbanken, terwijl de rol 
van de advocaat niet geeindigd is nadat 
de veroordeling uitgesproken is ; dat men 
de verschillende verplichtingen in ver
band met de uitvoering van de straf niet 
buiten beschouwing zou kunnen laten ... ; 
dat die verplichtingen niet kunnen ge
scheiden worden van die welke de uit
spraak van het vonnis voorafgaan zoda
nig dat het dikwijls moeilijk zoniet on
mogelijk zou zijn vast te stellen door 
welk deel van de honoraria de tussen
komsten v66r de uitspraak bezoldigd 

worden en het deel daarvan dat verschul
digd is wegens latere tussenkomsten "• 

terwijl, ee1·ste onderdeel, indien, luidens 
artikel15 van de wet van 20 maart 1954, 
bij voorkeur hoven alle schuldvorderin
gen ten bate van de Staat betaald worden 
de honoraria, kosten en uitschotten be
treffende de verdediging van de personen 
aan wie misdrijven tegen hoofdstuk II 
van titel I van boek II van het Straf
wetboek worden ten laste gelegd, dit 
veronderstelt dat het honoraria, kosten 
en uitschotten betreft in verband met. 
tussenkomsten ten gunste van een ver
dachte persoon en niet van een persoon 
die niet meer verdacht is omdat hij reeds 
veroordeeld is ; 

tweede onderdeel, volgens artikel 1 van 
de besluitwet van 23 augustus 1944, door· 
het feit van het sekwester niet alle akten 
betreffende de onder sequester gesteld& 
goederen aan de Dienst kunnen tegen
geworpen worden en als een zulkdanige 
akte moet beschouwd worden de over
eenkomst houdende de verbintenis tot 
betaling van de honoraria, waardoor een 
reeds veroordeelde persoon, wiens goe
deren onder sekwester zijn gesteld, een 
advocaat met zijn verdediging belast ; 

de1·de onderdeel, indien, luidens de 
artikelen 6 van de besluitwet van 
17 januari 1945, gewijzigd bij de besluit
wet van 10 januari 1946, en artikel 13 
van de wet van 20 maart 1954, van 
sommige schuldvorderingen en overeen
komsten verklaard wordt dat zij aan de· 
Dienst kunnen tegengeworpen worden,. 
daaronder moeten worden verstaan 
schuldvorderingen en overeenkomsten 
daterend van v66r het sekwester, hetgeen 
bij de litigieuze schuldvordering het 
geval niet is, waaruit volgt dat deze niet. 
met voorrang ten laste mocht gelegd 
worden van eiser, aan wie de verbintenis
sen van de Dienst van het Sekwester, 
vanaf 1 januari 1960, krachtens de arti
kelen 1, lid 1, van de wet van 6 juli 1959' 
en 1 van het koninklijk besluit van 24 de
cember 1959, werden overgedragen : 

W at het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat, voor wat dit onder
deal betreft, het middel afgeleid is uit. 
een beweerde schending van artikel 1 
van de besluitwet van 23 augustus 1944 
bet.reffende het sekwester van vijande
lijke goederen, rechten en belangen ; 

Dat die bepaling niet van toepassing is 
op het onderhavige geval, dat geregeld 
wordt door de wetgeving betreffende het. 
sekwester van de goederen van personen 
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wie misclaclen of wanbeclrijven tegen de 
uitwenclige veiligheicl van de Staat wor
den ten laste gelegcl en van de goecleren 
der verclachten, namelijk door de besluit
wet van 17 januari 1945, door de besluit
wet van 10 januari 1946 die cleze laatste 
wijzigt, en door de wet van 20 n1aart 
1954; 

Dat clit onclercleel van het miclclel niet 
kan worden aangenomen ; 

W at het clercle onclercleel betreft :, 

Overwegencle clat blijkt zowel uit de 
tekst van de artikelen 6 van de besluit
wet van 17 januari 1945, vervangen door 
artikel1 van de besluitwet van 10 januari 
1946, 13 en 15 van de wet van 20 maart 
1954 als uit het verslag aan de Regent 
clat de besluitwet van 10 januari 1946 
voorafgaat, clat cleze wet en cleze besluit
wetten geen andere grenzen gestelcl heb
ben aan het feit clat de rechten van de 
andere schulcleisers aan de Dienst van 
het Sekwester en thans de Staat kunnen 
tegengeworpen worden, clan die voort
vloeiencl uit het feit clat hem schulclvor
clering een ongeoorloofcle oorzaak had of 
niet dengclelijk was ; 

Dat cleze wet en cleze besluitwetten 
alclus niet gewilcl hebben clat de schulcl
vorcleringen en overeenkomsten die niet 
clateren van v66r het sekwester, niet 
zouclen kunnen tegengeworpen worden, 
met het gevolg clat zij niet met voorrang 
ten laste van eiser zouclen k.unnen gelegcl 
worden; 

Dat clit onclercleel van het miclclel naar 
recht faalt ; 

W at het eerste onclercleel betreft : 

Overwegencle clat artikel 15 van de 
wet van 20 maart 1954 betrekking heeft 
op alle personen aan wie misclrijven tegen 
hoofclstuk II van titel I van boek II van 
het Strafwetboek worden ten laste gelegcl, 
zoncler cliegenen nit te sluiten voor wie 
een veroorcleling gevolgcl is op de telast
Jegging; 

Dat, volgens de voorbereiclencle wer
ken, de wetgever door die bepaling het 
recht van verclecliging heeft willen waar
borgen; clat clit impliceert clat de clraag
wijclte van de tekst niet moet beperkt 
worden tot de honoraria, kosten en uit
gaven van de tussenkomst van de aclvo-

(1) Raadpl. het verslag van de koninklijke 
commissaris, Gedr. St. Senaat, zitt., 1963-
1964, nr. 60, blz. 248. 

(2) Ret vonnis waartegen beroep was in
gesteld en onontvankelijk verklaard werd, 

caat die gebeurcle v66r de veroorcleling 
van de verclachte ; 

Dat clit onclercleel van het miclclel naar 
recht faalt ; 

En overwegencle clat de verwerping 
van de voorziening aan de door eiser 
ingestelcle vorclering tot verbinclenclver· 
klaring van het arrest alle belang ont
neemt; 

Om die reclenen, verwerpt de voorzie
ning en de vorclering tot verbinclencl
verklaring van het arrest ; veroorcleelt 
eiser in de kosten. 

5 december 1974. - 18 kamer. -
Voorzitter, de H. Perrichon, raaclsheer 
waarnemencl voorzitter. - Verslaggever, 
de H. Ligot. - GeliJkluidende conclusie, 
de U. Ballet, aclvocaat-generaal, -
Pleiters, de HH. Fally en Faures. 

18 KAMER.- 6 december 1974. 

lO HOGER BEROEP.- BURGERLI.JKE 
ZAKEN. - VONNIS ALVORENS RECHT 
TE DOEN. - TERMI.JN VAN HOGER 
BEROEP. 

2o VONNISSEN EN ARRESTEN. -
BURGERLI.JKE ZAKEN. - EINDVONNIS 
OP TUSSENGESCIDL. - BEGRIP. 

1° A1·tikel 1055 van het GereohteliJ k Wet
boek, l1tidens hetwellc tegen iede1· vonnis 
alvo1·ens recht te doen, zelfs al is het 
zonde1' vom·behoud ten uitvoer gelegd, 
hoge1· be1·oep kan wm·den ingesteld tege
liJke?·tiJd als tegen het eindvonnis, maakt 
geen onderscheid naa1·gelang de termiJn 
om hoge1· be1·oep in te stellen tegen het 
vonnis alvo1·ens 1·echt te doen al dan niet 
veTst1·eken is ( 1). 

2o In buTge?•liJke zaken is geen eindvonnis 
op t1tssengeschil, in de zin van m·tikel19 
van het GerechteliJk Wetboek, de beslis
sing, die een 1'echtsvorde1·ing wam·van 
de ontvankeliJ kheid niet betwist is, 
ontvankelijk verklaaTt en, alvo1·ens over 
de zaak ten gTonde 1titspraalc te doen, 
een onde?·zoelcsmaat?·egel beveelt (2). 
(Impliciete oplossing.) 

heeft de tegenvordering van de verweerder 
ontvankelijk verklaard en een onderzoeks
maatregel bevolen, zoncler dat de ontvanke
lijkheid van die vordering werd betwist en 
zonder dat de beslissing waarbij de vordering 
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(DEL .... , T, M .... ) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 6 juni 1973 door het Hof van 
beroep te Gent gewezen ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 1055 van het 
Gerechtelijk Wetboek, 

dooTdat het hof van beroep het door 
eiseres tegen het vonnis van 2 oktober 
1969 gerichte hoger beroep niet ontvan
kelijk verklaart op grond van de volgende 
red en en : « W eliswaar bepaalt artikel1 055 
van het Gerechtelijk Wetboek dat tegen 
ieder vonnis alvorens recht te doen, zelfs 
al is het zonder voorbehoud ten uitvoer 
gelegd, hoger beroep kan worden inge
steld tegelijkertijd als tegen het eind
vonnis. Dit neemt evenwel niet weg dat 
dit hoger beroep, om ontvankelijk te zijn, 
binnen de bij de wet bepaalde termijn 
moet ingesteld worden», 

tenvijl artikel 1055 van het Gerechte
lijk Wetboek in het geheel niet vereist 
dat, in geval van hoger beroep gericht 
tegen een vonnis alvorens recht te spre
ken, de beroepstermijnen niet zouden 
verlopen zijn : " Tegen ieder vonnis al
vorens recht te doen, zelfs al is het zonder 
voorbehoud ten uitvoer gelegd, kan hoger 
beroep worden ingesteld tegelijkertijd 
als tegen het eindvonnis ,, zodat het 
hof van beroep, door aan de vereisten tot 
ontvankelijkheid van het hoger beroep 
tegen een vonnis alvorens recht te spre
ken, een voorwaarde toe te voegen die 
door .de wetgever niet is gesteld, het in 
het middel aangehaalde wetsartikel 
schendt: 

Overwegende dat, luidens artikel 1055 
van het Gerechtelijk Wetboek, tegen 
ieder vonnis alvorens recht te doen, 
zelfs al is het zonder voorbehoud ten 
uitvoer gelegd, hoger beroep kan worden 
ingesteld tegelijkertijd als tegen het eind
vonnis; 

Overwegende dat deze wetsbepaling 

wordt aangenomen, met redenen werd om
kleed. 

Over het begrip eindvonnis op tussenge
schil in burgerlijke zaken, raadplege men 
cass., 1 december 1961 (Bttll. en Pas., 1962, 
I, 413); 26 april 1962 (ibid., 1962, I, 930); 
21 oktober 1966 (A1or. cass., 1967, biz. 248); 
31 oktober 1969 (ibid., 1970, biz. 213); 13 ja
nuari 1972 (ibid., 1972, biz. 468). 

geen onderscheid maakt naargelang de 
terrhijn om tegen het vonnis alvorens 
recht te doen hoger beroep in te stellen al 
dan niet verstreken is ; 

Dat uit het verslag van de Koninklijke 
Commissaris voor de Gerechtelijke Her
vorming blijkt dat de wetgever de moge
lijkheid heeft willen scheppen hetgeen 
door het vonnis alvorens recht te doen 
werd beslist en hetgeen door het eind
vonnis werd beslist gezamenlijk aan de 
rechter in hoger beroep te onderwerpen 
en te dien einde, ingeval van hoger be
roep tegen het eindvonnis, het recht tot 
hoger beroep tegen het vonnis alvorens 
recht te doen opnieuw heeft willen doen 
herleven, zelfs wanneer de termijn· van 
hoger beroep tegen dit laatste vonnis is 
verstreken ; 

Overwegende dat het arrest ten on
rechte aanvoert dat het vonnis alvorens 
recht te doen van 2 oktober 1969, in 
zoverre het de wedereis tot echtscheiding 
ontvankelijk verklaart, kracht van ge
wijsde heeft verkregen daar het, op hoger 
beroep van verweerder, bij arrest van 
het hofvan beroep van 12 november 1970 
werd bevestigd, terwijl eiseres toen niet 
eens incidenteel beroep instelde ; 

Overwegende dat, nu voormeld hoger 
beroep van verweerder enkel gericht was 
tegen de beslissing waarbij het vonnis 
van 2 oktober 1969 de hoofdvordering 
van eiseres strekkend tot scheiding van 
tafel en bed had toegewezen, voormeld 
arrest van 12 november 1970 de beslissing 
waarbij het vonnis van 2 oktober 1969 
de wedereis tot echtscheiding ontvan
kelijk had verklaard, geenszins heeft 
kunnen bevestigen ; 

Dat de omstandigheid dat eiseres als
dan geen gebruik heeft gemaakt van de 
mogelijkheid welke artikel 1054 van het 
Gerecht.elijk W etboek haar bood om 
incidenteel beroep in te stellen, haar niet 
kan beroven van het recht dat haar door 
artikel 1055 van bet Gerechtelijk Wet
hoek wordt toegekend ; 

Overwegende dat het arrest, door 
het hoger beroep van eiseres tegen 
het vonnis alvorens recht te doen van 
2 oktober 1969, in zoverre dit vonnis de 
tegenvordering tot echtscheiding ont-

Over het onderscheid tussen tussenvonnis 
en eindvonnis op tussengeschil, raadplege men 
de conclusie van de procureur-generaal 
P. Leclercq, v66r cass., 23 april 1931 (Bull. 
en Pas., 1931, I, 141); MoTULSKY "Pour nne 
delimitation plus precise de l'autorite de la 
chose jugee en matiere civile "• Dall., 1968, 
I, inz. de nrs. 33, 37 en 40. 
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vankelijk had verklaard, niet ontvanke
lijk te verklaren, voormeld artikel 1055 
van het Gerechtelijk Wetboek schendt; 

Dat het middel gegrond is; 

Gelet op het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 1268 en 
1306 van bet Gerechtelijk Wetboek, 

dom·dat het hof van beroep een bij con
clusie gestelde wedereis tot echtscheiding 
tegen een hoofdeis tot scheiding van 
tafel en bed als ontvankelijk beschouw
de, door zijn bevestiging van het vonnis 
alvorens recht te doen van 2 oktober 
1969, 

terwijl een dergelijke wedereis enkel 
mag ingesteld worden bij wijze van con
clusie wanneer de hoofdeis eveneens een 
eis tot echtscheiding inhoudt, zodat het 
hof van beroep, door een wedereis tot 
echtscheiding tegen een eis tot scheiding 
van tafel en bed opgeworpen, doch niet 
bij dagvaarding ingesteld, als ontvan
kelijk te beschouwen, de in het middel 
aangehaalde wetsbepalingen schendt ; 

Om die redenen, en zonder acht te 
slaan op het tweede middel, dat tot geen 
meer uitgebreide cassatie kan leiden, 
vernietigt het bestreden arrest behalve 
in zoverre de zaak terug naar de eerste 
rechter wordt verwezen voor verdere 
behandeling van de bewerkingen van 
vereffening-verdeling van de huwelijks
gemeenschap, ingevolge de scheiding van 
tafel en bed ; beveelt dat melding van 
dit arrest zal worden gemaakt op de kant 
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing ; 
houdt de kosten aan opdat erover door 
de feitenrechter zou worden beslist ; ver
wijst de aldus beperkte zaak naar het 
Hof van beroep te Brussel. 

6 december 1974. - 18 kamer. -
VooJ'Zitte?', de H. Louveaux, eerste voor
zitter. - Ve1·slaggeve1·, de H. de Vreese. 

AndeJ·slt<idende conclusie (1), de 

(1) Het openbaar ministerie had geconclu
deerd tot verwerping van de voorziening, 
overwegende dat hoewel de door het bestreden 
arrest aangevoerde reden niet gegrond was, 
de beslissing waarbij wordt verklaard dat 
het hager beroep te laat werd ingesteld, niette
min wettelijk verantwoord was. 

Ret was van oordeel dat het vonnis, waarbij 
ontvankelijk verklaard wordt de tegeneis tot 
echtscheicling welke door de verweerder bij 
wege van een conclusie werd ingediend in de 
loop van het geding tot scheiding van tafel 
en bed, clat cloor de eiseres bij cle recht
bank aanhangig wercl gemaakt, clefinitief was, 

H. Charles, advocaat-generaal. - Pleitm·, 
de H. VanRyn. 

18 KAMER.- 6 december 1974. 

ECHTSOHEIDING EN SCHEIDING 
VAN TAFEL EN BED. - GROVE 
BELEDIGING. - BELEDIGEND KARAK
TER. - BEOORDELING DOOR DE FElTEN
RECHTER. 

Het beledigend kamkte1· van de gedmging 
van een echtgenoot en de ernst van dit 
beledigend kamkter vloeien niet uit
sluitend voo1·t uit de int1·insieke telwTt
koming in de uit het ht<welijk voo1·t
sp1·uitende ve1'Plichtingen, doch moeten 
door de jeitem·echter worden beoordeeld 
op g1·ond van alle omstandigheden van 
de zaak, onde1· mee1· van htm beledigend 
ka1·akte1' ten opzichte van de echt
genoot (2). (Art. 231 B.W.). (Impliciete 
oplossing.) 

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

ARREST. 

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

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

doordat het arrest de echtscheiding 
wegens zware beledigingen ten laste van 
eiser toelaat, om de reden dat de voor 
verweerster zwaar grievende verhoucling 
van eiser 1net een andere vrouw bewezen 
was, zonder te antwoorden op het middel 
waardoor eiser in zijn verzoekschrift tot 
hoger beroep en in zijn aanvullende 

hoewel de ontvankelijkheid van de rechts
vorclering tot echtscheicling niet was betwist, 
omclat de rechtsmacht was uitgeput van de 
rechtbank, clie uitdrukkelijk hacl aangenomen 
dat die rechtsvordering ontvankelijk was en 
dat deze rechtbank niet meer . kon beslissen 
over een punt waarover zij reeds hacl gcoor
cleeld. (Raaclpl. het verslag van cle Koninklijk 
commissaris, Gedr. St. Senaat, zitt. 1963-
1964, nr. 60, blz. 60.) 

(2) Raaclpl. cass., 29 maart 1973 (Arr. 
cass., 1973, blz. 763); 29 november ·1974, 
s"p1·a, blz. 378. 



-411-

conclusie liet gelden dat zijn echtgenote 
hem op 13 december 1970 had verlaten, 
dat de tegen hem in acht genomen ver
houding zich voordeed na deze verlating, 
en dat indien men met deze omstandig
heid rekening hield, deze verhouding het 
vereiste zwaar beledigend karakter niet 
vertoonde, 

teTwijl dit gebrek aan antwoord het 
Hof niet in de mogelijkheid stelt na te 
gaan of het bestreden arrest een juiste 
toepassing maakt van artikel 231 van 
het Burgerlijk W etboek en namelijk het 
beginsel in acht neemt dat het beledigend 
karakter van de gedraging van een echt
genoot en de ernst van dit beledigend 
karakter niet uitsluitend voortvloeien uit 
de intrinsieke tekortkoming aan de uit 
het huwelijk voortspruitende verplich
tingen, doch beoordeeld moeten worden 
op grond van aile omstandigheden van 
de zaak, onder meer van het krenkend 
karakter ten opzichte van de andere 
echtgenoot, waaruit volgt dat het arrest 
niet naar behoren gemotiveerd is zoals 
dit door artikel 97 van de Grondwet 
wordt 'vereist : 

Overwegende dat eiser voor het hof 
van beroep liet gelden dat het enige feit 
dat het beroepen vonnis tot grondslag 
van de toegestane echtscheiding in aan
merking nam, met name de omgang van 
eiser met een andere vrouw, einde 
december 1970, hetzij Jla het ophouden 
van het samenleven, plaatsvond en dat 
die omstandigheid aan de beoordeling 
van de zaak niet vreemd kon blijven ; 
dat hij verder onderstreepte dat de feiten 
zich voordeden toen hij aileen was en zijn 
vrouw zelfs geen poging of sommatie deed 
tot het hernemen van de samenleving, 
dat hij " wel een zekere ontspanning 
heeft genomen, doch in omstandigheden 
die gelijk wie meemaakt, zonder daarbij 
aan een bepaalde vrouw voorkeur te 
geveu " en besloot dat « de echtgenote, 
die het samenleven niet meer wenst, zich 
toch niet gekrenkt heeft kunnen voelen 
door het feit dat eiser aileen wegging en 
zelfs danste uiteraard met een of meer 
andere vrouwen " ; 

Overwegende dat het arrest beschouwt 
dat de zwaar grievende verhouding van 
eiser met een ander meisje bewezen is ; 
dat het aanstipt dat eiser zelfs op uit
dagende wijze overal met dit meisje 
verscheen, namelijk in de onmiddeilijke 
nabijheid van de woning van zijn schoon
ouders, in naast gelegen herbergen en 
zelfs vlak voor het moederhuis waar ver
weerster bevailen was en dat het feit dat 
beiden zich overal als een « vrijend 

koppel " gedroegen op een intieme ver
houding wijst welke voor verweerster 
zwaar beledigend was ; dat het ten slotte 
beschouwt dat niet de subjectieve ge
voelens en het opzet van eiser determi
nerend zijn, doch wel de kennis dat deze 
publieke omgang noodzakelijk door ver
weerster als beledigend moest beschouwd 
worden; 

Overwegende dat uit deze vaststeilin
gen en bescbouwingen van het arrest 
blijkt dat de rechters in hoger beroep aile 
omstandigheden van de zaak in aan
merking nemen om het beledigend karak
ter van de gedraging van eiser te beoor
delen en inzonderheid de aanvoering van 
eiser, luidens welke die gedraging na het 
ophouden van het samenleven verweer
ster niet kon krenken, duidelijk tegen
spreken; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

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

6 december 1974. - 1e kamer. -
Voo1·zitteT, de H. Louveaux, eerste voor
zitter. - VeTslaggeveT, de H. Sury. -
Gelijkluidende conclusie, de H. Charles, 
advocaat-generaal. Pleite1·, de 
H. Bayart. 

ze KAMER. - 9 december 197 4, 

1° BEWIJS.- BEWIJS DOOR GESCHRIFT. 
- STRAFZAKEN. - PROCES-VERBAAL 

DAT INGEVOLGE EEN WETTELIJKE BE
PALING BEWIJSKRACHTIG IS, BEHOU
DENS TEGENBEWIJS. - PROCES-VER
BAAL OPGESTELD AAN DE HAND VAN 
ONWETTELIJKE VASTSTELLINGEN. 
GEEN BEWIJSKRACHT. 

2° WEGVERKEER. - MISDRIJF 0 -

PROCES-VERBAAL TOT VASTSTELLING 
VAN RET MISDRIJF DAT, INGEVOLGE 
EEN WETTELIJKE BEPALING, BEWIJS· 
KRACHTIG IS, BEHOUDENS TEGENBE
WIJS. - PROCES-VERBAAL OPGESTELD 
AAN DE HAND VAN ONWETTELIJKE VAST
STELLINGEN.- GEEN BEWIJSKRACHT. 

3° vVEGVERKEER. - WEGVERKEERs
REGLEMENT, ARTIKEL 119, EERSTE LID. 
- VERBOD OP DE OPENBARE WEG IN· 
RICHTINGEN AAN TE BRENGEN DIE DE 
BESTUURDERS VERBLINDEN.- BEGRIP. 
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4° WEGVERKEER.- BEWIJS VAN DE 
MISDRIJVEN.- MISDRIJF VASTGESTELD 
MET EEN ELEKTRONISOH APPARAAT. -,--
BESLISSING WAARBIJ HET PROOES· 
VERBAAL TOT VASTSTELLING VAN HET 
ALDUS GERELEVEERDE MISDRIJF WORDT 
NIETIG VERKLAARD OM DE HYPOTHE· 
TISOHE REDEN DAT HET GEBRUIK 
VAN DIT APPARAAT EEN ONGEVAL KON 
TEWEEGBRENGEN. - 0NWETTELIJK· 
HElD. 

1° en 2° Een proces-ve1·baal dat ingevolge 
een wettelijke bepaling bewijskrachtig is, 
behoudens tegenbewijs, mist deze wet
telijke bewijskracht als het is opgesteld 
aan de hand van vaststellingen welke op 
onwettelijke of met de algemene rechts
beginselen onverenigbare wijze zijn 
gedaan (1). 

ao Doo1· de jeitenrechte1· wordt wettelijk 
beslist dat geen imichting is op de open
bare weg die de bestuu1·de1·s ve1·blindt, 
in de zin van artikel119, eerste lid, van 
het wegverkeers1·eglement, het appm·aat 
bestemd om de snelheid van de voert~dgen 
te controlet·en en 's nachts een .foto te 
maken van de voertuigen die een bepaal
de snelheid ovet·scMijden en dat een 
elektronische flits geeft, als deze fl·its de 
bestuu1·ders niet ve1·blindt, zelfs indien 
hij op zichzelf vet·blindend is (2). 

4° Onwettelijk is de beslissing waarbij een 
p1·oces-verbaal tot vaststelling van een 
ovet•treding van de wet bet?·effende . de 
politie over het wegvet·kee1·, die is vast
gesteld met een elekt?·onisch apparaat, 
wo1·dt nietig vet·klaa1·d om de hypothe
tische 1·eden dat dit appamat een ongeval 
kon teweegb1·engen wam·voor de gebrui
ker van dat appamat aanspmkelij k 
is (3). 

(PROOUREUR DES KONINGS TE CHARLEROI, 
T. LERAT.) 

ARREST (vet·taling). 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 14januari 1974inhogerberoep 
gewezen door de Correctionele Recht bank 
te Charleroi ; 

Over het middel afgeleid uit de schen-

(1) Zie de conclusie van de procureur· 
generaal Hayoit de Termicourt, toen eerste 
advocaat-generaal, v66r cass., 17 maart 1952 
(Bull. en Pas., 1952, I, 439); raadpl. cass., 
22 juni 1971 (Arr. cass., 1971, blz.· 1070). 

ding van de artikelen 62 van de wet 
betreffende de politie over het wegver
keer, 119 van het wegverkeersreglement 
en 418 tot 420 van het strafwetboek, 

dom·dat het bestreden vonnis rnet 
bevestiging van het beroepen vonnis 
verweerder vrijspreekt van de telast
legging om als bestuurder van een auto
rijtuig op een openbare weg met minder 
dan vier verkeersstroken tegen een snel
heid van meer dan 90 kilometer te hebben 
gereden, op grond dat het proces-verbaal 
nietig is, waarin de vaststelling van het 
aan verweerder ten laste gelegde misdrijf 
steunt op het gebruik van een detectie
apparaat voorzien van een elektronische 
flash, wat in strijd is zowel met de geest 
als met de bewoordin gen van artikel 119 
van het wegverkeersreglement, 

terwijl een apparaat dat is vastgehecht 
op een zeer vaak verplaatst voertuig 
niet l~an worden beschouwd als zijnde 
op de openbare weg aangebracht in de 
zin van die bepaling en terwijl het gevaar 
dat door het gebruik van het apparaat 
wordt opgeleverd, louter hypothetisch 
blijft : 

Overwegende weliswaar dat een proces
verbaal de bewijskracht niet heeft die de 
wet eraan toekent, wanneer het is op
gesteld op basis van vaststellingen die 
op onwettelijke wijze werden bekomen 
of op een wijze die onverenigbaar is met 
de algemene rechtsbeginselen ; 

Overwegende echter dat t13n deze het 
vonnis ten onrechte verklaard heeft dat 
het apparaat, zogenaamd Multanova, 
waardoor het misdrijf kon worden vast
gesteld, onder een verbod valt ; 

Dat immers volgens de beschrijving 
van het apparaat zoals zij door de eerste 
rechter werd gedaan en door de rechter 
in hoger beroep werd goedgekeurd, « het 
procede gebruikt » om het misdrijf vast 
te stellen, « erin bestaat een foto te maken 
van het voertuig, dat volgens de aan
duiding van een meetapparaat een 
bepaalde snelheid is te boven gegaan ; 
dat die foto, die automatisch wordt 
gemaakt, 's nachts aileen kan worden 
genomen indien men beschikt over een 
elektronische flash die voldoende licht 
geeft om het voertu.ig zichtbaar te rna
ken » ; dat het vonnis hieraan toevoegt 
dat « bij het voorbijrijden van de voer-

(2) Raadpl. cass., 7 oktober 1963 en 8 juni 
1964, twee arresten (Bull. en Pas., 1964, 
I, 124, 1062 en 1069). 

(3) Raaclpl. cass., 24 mei 1965 (Bull. en 
Pas., 1965, I, 1030). 



-413-

tuigen, ·die de elektronische flash in wer
king brachten, de rechtbank het zeer 
verblindend karakter van het flashlicht 
heeft kunnen vaststellen"; 

Overwegende dat aan de hand van die 
vaststellingen niet kan worden geconclu
deerd dat het apparaat bij artikel 119 
van het wegverkeersreglement. zou zijn 
verboden; dat het verblindend karakter 
van het flashlicht dat door bepaalde 
voertuigen onder die omstandigheden 
wordt in werking gesteld, niet volstaat 
. om te beschouwen dat het apparaat voor
komt als een toestel aangebracht op de 
openbare weg, dat de autobestuurders 
verblindt; 

Overwegende overigens dat geen enkele 
wet of verordening en evenmin enig al
gemeen rechtsbeginsel het gebruik op de 
open bare weg van een apparaat, bestemd 
om misdrijven vast te stellen, verbiedt 
om de hypothetische reden dat het een 
ongevalzoukunnen t·eweegbrengen, waar
voor de gebruiker van dat apparaat aan
sprakelijk zou zijn; 

Dat het vonnis derhalve :niet wettelijk 
. de nietigheid van het proces-verbaal ge
rechtvaardigd en dientengevolge ver
weerder vrijgesproken heeft ; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt bet bestre
den vonnis ; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de kant 
van de vernietigde beslissing ; veroordeelt 
verweerder in de kosten ; verwijst de 
zaak naar de Correctionele Rechtbank te 
Bergen, zitting houdend in hoger beroep. 

9 december 1974. - 2e kamer. -
V oorzittm·, Baron. Richard, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve1;slaggever, 
de H. Trousse. - Gelijkluidende con
clusie, de H. Colard, ad:rocaat-generaal. 

2e KAMER.- 9 december 1974. 

1° VERLATING VAN FAMILIE. 
TWEEDE VEROORDELING WEGENS EEN 
MISDRIJF DAT IS GEPLEEGD BINNEN EEN 
TERMIJN VAN VIJF JAAR, TE REKENEN 
VAN DE EERSTE VEROORDELING. -
MAXIMUMDUUR VAN DE GEVANGENIS
STRAF. 

2° STRAF. - GEVANGENISSTRAF VAN 
E:EN MAAND, - DUUR. 

3° CASSATIE.- VooRziENING oP BEVEL 
VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE. -
STRAFZAK:EN, - ARREST TOT VEROOR
DELING VAN DE BEKLAAGDE TOT EEN 
STRAF VAN EEN JAAR GEVANGENIS 
WEGENS VERLATING VAN FAMILIE BIN
NEN DE TERMIJN VAN VIJF JAAR, TE 
REKENEN VAN EEN EERSTE VEROORDE
LING WEGENS HETZELFDE FElT.- VER
NIETIGING EN VERWIJZING. 

1° H et misdrijf ve1·lating van familie, 
gepleegd binnen de te1·mijn van vijf jam·, 
te rekenen van een ee1·ste vm·om·deling 
wegens hetzelfde feit, mag niet worden 
gestrajt met een gevangenisstraf van 
een jaar, dit wil zeggen met een straf 
van mee1· dan twaalf maanden gevan
genis (1). (Artt. 25 en 391bis S.W.) 

2° De duu1· van een maacnd gevangenisstraf 
is dertig dagen (2). (Art. 25 S.W.) 

3° Op het cassatiebe1·oep van de pTocu1·eu1·
genemal, ingesteld op bevel van de 
ministm· van Justitie, vemietigt het Hof 
het aT1'est dat de beklaagde ve1•ooTdeelt 
tot een st1·aj van een jaaT gevangenis 
wegens ve1·lating van familie binnen de 
teTmijn van vijj jam·, te Tekenen van 
een em·ste veT001'deling wegens hetzelfde 
feit; het vm·wijst de zaak nam· een andeT 
hof van beToep (3). (Artt. 427 en 441 
Sv.; artt. 25 en 391bis S.W.) 

(PROCUREUR-GENERAAL 
IN HET HOF VAN CASSATIE, 

IN ZAKE EECKHOUT.) 

ARREST (ve1·taling). 

RET HOF ; - Gelet op de hierna 
volgende, v~rdering van de procureur
generaal m 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 19 juli 1974, Bestuur der 
Wetgeving, nr. 130.836.282/AP/Div., be
vel heeft gegeven bij het Hof, overeen
komstig artikel 441 van het W etboek van 
strafvordering, aangifte te doen van het 
in kracht van gewijsde gegane arrest van 
16 mei 1973 van het Hof van beroep te 
Brussel, waarbij de genoemde Eeckhout 

(1} (2) en (3) Vgl. cass., 22 oktober 1973 
(Arr. cass., 1974, biz. 211). 
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Paul, Clement, Jacques, bediende, gebo
ren te Schaarbeek op .25 maart 19.29, 
woonachtig te Zellik, Merelstraat, nr. 37, 
in staat van herhaling tot een jaar 
gevangenisstraf werd veroordeeld wegens 
het wanbedrijf omschreven in arti
kel 391bis van het Strafwetboek. 

» Luidens genoemd artikel wordt dit 
wanbedrijf gestraft rnet een gevangenis
straf van acht dagen tot zes rnaanden en 
met geldboete van 50 frank tot 500 frank 
aileen en die straffen kunnen, in geval van 
een tweede veroordeling wegens hetzelfde 
wanbedrijf gepleegd binnen een termijn 
van vijf jaar te rekenen van de eerste, 
worden verdubbeld; daar volgens het 
artikel .25 van het Strafwetboek de duur 
van een maand gevangenisstraf dertig 
dagen bedraagt, de maxirnumduur van de 
gevangenisstraf die het hof van beroep 
ten deze, rekening houdend met de her
haling, mocht uitspreken twaalf maanden 
of driehonderd zestig dagen niet mocht 
te boven gaan ; de uitgesproken straf 
bedroeg een aantal dagen van een gewoon 
jaar, zodat zij dus onwettelijk is. 

" Om die redenen, vordert de onder
getekende procurmu-generaal dat het 
het Hof gelieve voormeld arrest te ver
nietigen, te bevelen dat van zijn arrest 
melding zal worden gemaakt op de kant 
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing 
en de zaak naar een ander hof van beroep 
te verwijzen. 

» Brussel, .2 september 1974, 
» V oor de procureur-generaal, 

''De advocaat-generaal, 
» (get.) Colard » ; 

Gelet op artikel 44I van het Wetboek 
van strafvordering, met aanneming van 
de gronden van deze vordering, vernietigt 
voormeld arrest van 16 mei 1973 van het 
Hof van beroep te Brussel ; beveelt dat 
van dit arrest melding zal worden ge
maakt op de kant van de gedeeltelijk 
vernietigde beslissing; verwijst de zaak 
naar het Hof van beroep te Luik. 

9 december I974. - .2e kamer. 
Vo01·zitter, Baron Richard, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Verslaggever, 
de H. Screvens. - Gelijlcluidende con
clusie, de H. Colard, advocaat-generaal. 

2e KAMER.- 9 december 1974. 

1° SAMENLOOP VAN MISDRIJVEN. 
- VERVOLGINGEN WEGENS OVERTRE
DING VAN DE ARTIKELEN 4I8 EN 4I9 
OF 420 VAN HET STRAFWETBOEK, 34 
EN 35 VAN DE WET BETREFFENDE DE 
POLITIE OVER HET WEGVERKEER EN I 
VAN DE BESLUITWET VAN I4 NOVEMBER 
1939 TOT BETEUGELING VAN DRONKEN
SCHAP. - VASTSTELLING DOOR DE 
RECHTER DAT DEZE OVERTREDINGEN 
EEN EN HETZELFDE FEIT OPLEVEREN.
TWEE STRAFFEN UITGESPROKEN. 
0NWETTELIJKHEID, 

.2° CASSATIE. - CASSATIEBEROEP OP 
BEVEL VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE. 
- STRAFZAKEN. - VONNIS VAN DE 
CORRECTIONELE RECHTBANK DAT VAST
STELT DAT DE TEN LASTE VAN DE BE
KLAAGDE GELEGDE MISDRIJVEN VAN 
EEN ENKEL FEIT UITGAAN.- VERNIE
TIGING EN VERWIJZING. 

3° CASSATIE. - CASSATIEBEROEP OP 
BEVEL VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE. 
- STRAFZAKEN. - VONNIS DAT EEN 
VEROORDELING UITSPREEKT VOOR EEN 
VERJAARD MISDRIJF.- VERNIETIGING 
ZONDER VERWIJZING. 

1° De strafrechter, bij wie vm·volgingen 
aanhangig zijn wegens ove?·treding van 
de m·tikelen 418 en 419 of 420 van het 
Stmfwetboek, 34 en 35 van de wet 
betreffende de politie ovm· het wegver
kee?' en 1 van de besluitwet van 14 no
vembm· 1939 tot beteugeling van d?·onken
schap, kan zonde?' zich tegen te sp1·eken 
of artikel 65 van het St?"afwetboek te 
schenden, geen twee onde?"scheiden stmf
fen ttitsp?·eken, wannee?' hij vaststelt dat 
de ve?'scheidene aan de beklaagde ten
lastegelegde misdrijven do01• een en 
hetzelfde feit worden opgeleve1·d (I). 
(Art. 97 Grondwet; art. 65 S.W.). 

.2° Op het cassatieberoep van de procureur
genemal, ingesteld op bevel van de 
ministm· van Justitie, vernietigt het 
H of het vonnis van de correctionele 
rechtbank dat, na te hebben vastgesteld 
dat de verscheidene aan de beklaagde ten 
laste gelegde misd1•ijven van een en 
hetzelfde feit uitgaan, niettemin ve?'
schillende stmffen tdtsp?·eekt; het ver
wijst de zaak naa1· een andere co?'?'ec
tionele rechtbank (2). (Artt. 4.27 en 
44I Sv.; art. 65 S.W.). 

(1) en (2) Raadpl. cass., 21 november 1972· 
(.Arr. cass., 1973, biz. 289). 



-415-

ao Op het cassatieberoep van de procureur
,generaal, ingesteld op bevel van de 
ministe1· van Justitie, vernietigt het 
Hoj zonde1· ve1·wijzing het vonnis dat een 
,veroordeling uitsp1·eekt wegens een mis
,drijj dat door verja1·ing gedekt was (1). 
{Art. 441 Sv.). 

(PROOUREUR·GENERAAL 
IN RET HOF VAN OASSATIE, 

IN ZAKE BULBO EN MERSCH.) 

ARREST (vertaling). 

HET HOF ; - Gelet op de hierna vol
gende vordering van de procureur-gene
raal in 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 9 oktober 1974, Bestuur 
der Wetgeving, nr. 130.836/315/AP.Pres.
LV/AV, bevel heeft gegeven bij het Hof, 
overeenkomstig artikel 441 van het vVet
boek van strafvordering, aangifte te doen 
van het in kracht van gewijsde gegane 
vonnis van 6 februari 1974 van de Cor
rectionele Rechtbank te Nijvel, voor zo
ver dat vonnis, rechtdoende op de straf
vordering, de genoemden Bulbo Claude, 
ondernemer, geboren te Ukkel op 6 juni 
1941, woonachtig te Braine-l'Alleud, 
avenue de l'Egalite, nr. 29, en Mersch 
Georges, metselaar, geboren te Bor
deaux op 18 december 1946, woon
achtig te Seneffe, rue de Renissart, nr. 25, 
veroordeelt wegens feiten op 14 oktober 
1972 te Braine-l'Alleud gepleegd. 

» Genoemde Bulbo werd verdacht van 
Dnopzettelijke slagen of verwondingen 
(telastlegging A), van het feit een voer
tuig te hebben bestuurd, al bevond hij 
zich in staat van dronkenschap of in 
daarmee analoge toestand tengevolge 
van het gebruik van drugs of hallucino
genen (samenhangende telastlegging B-1), 
van het feit een voertuig te hebben be
stuurd, al bevond hij zich in een staat 
van alcoholemie (samenhangende telast
legging B-2), en tenslotte van openbare 
dronkenschap (samenhangende telast
legging 0). 

» N a die telastleggingen bewezen te 

(1) Cass., 14 oktober 1974, sup1·a, biz, 220; 
zie het volgende arrest, 

hebben verklaard, overweegt het vonnis 
e~erzijds dat de feiten die het voorwerp 
ZIJn van de telastleggingen B-1, B-2 en 
0 het gevolg van een enkel feit waren en 
anderzijds dat de staat van dronkenschap 
waarin die beklaagde zich bevond, een 
van de oorzaken van het onder A ten 
la:ste gelegde wanbedrijf van onopzette
hJke slagen of verwondingen was wat 
insluit dat het geheel van de tegen 
genoemde Bulbo bewezen verldaarde 
misdrijven werd opgeleverd door een en 
hetzelfde feit, en veroordeelt niettemin 
betrokkene tot twee straffen, de ene we
gens de telastlegging A, de andere we gens 
de telastleggingen B-1, B-2 en 0 samen. 

» In zoverre het vonnis genoemde 
Bulbo betreft, schendt het dus de arti
kelen 97 van de Grondwet en 65 van het 
Strafwetboek. 

» Genoemde Mersch werd vervolgd 
enkel en aileen wegens de feiten van 
openbare dronkenschap, die op voormelde 
datum werden gepleegcl (samenhangencle 
telastlegging 0) ; het vonnis veroorcleelt 
hem wegens die telastlegging tot een 
geldboete. 
. » :Oe verjaring van de strafvordering 
IS met geschorst, zodat cleze veroordeling 
die meer clan een jaar na de overtreding 
is uitgesproken, in strijcl met de wet is, 
inzonclerheid met de artikelen 21 tot 
25 van de wet van 17 april1878, zoals zij 
gewijzigd is bij die van 30 1nei 1961, 
krachtens welke artikelen de strafvorde
ring op de dag van het vonnis verjaard 
was. 

» Om die redenen, vordert de onder
getekende procureur-generaal dat het het 
Hof gelieve voormeld vonnis, voor zover 
het de voornoemden Bulbo en Mersch 
op de strafvordering veroordeelt, te ver 
nietigen, te bevelen dat van zijn arrest 
melding zal worden gemaakt op de kant 
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing, 
de zaa1{, voor zover zij Bulbo betreft, 
naar een andere correctionele rechtbank 
te verwijzen en, voor zover zij Mersch 
betreft, te zeggen clat er geen groncl tot 
verwijzing is. 

>> Brussel, 18 oktober 1974. 
>> V oor de procureur-generaal 

>> De advocaat-generaal, 
>> (get.) Colard >>; 

Gelet op artikel 441 van het Wetboek 
van strafvordering, met aanneming van 
de gronclen van doze vorclering, vernie
tigt voormelcl vonnis van 6 februari 1974 
van de Correctionele Recht bank te Nijvel, 
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voor zover het Bulbo en Mersch op de 
strafvordering veroordeelt ; beveelt dat 
van dit arrest melding wordt gemaakt op 
de kant van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing ; verwijst de zaak, voor zover 
zij betrekking heeft op Bulbo, naar de 
Correctionele Recht bank te Brussel; zegt 
met betrekking tot Mersch dat er geen 
grand tot verwijzing bestaat. 

9 december 1974. - 2e kamer. 
Voorzitte1·, Baron Richard, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - VM·slaggeve1·, 
de H. Screvens. - Gelijkluidende con
clusie, de H. Colard, advocaat-generaal. 

2e KAMER.- 9 december 1974. 

1° WERKLOOSHEID. - OVERTRE
DINGEN VAN DE WETTELIJKE EN VER
ORDENEND:El BEPALINGEN INZAKE 
WERKLOOSHEIDSVERZEKERING. - VER
JARING NA EEN JAAR. 

2° VER.JARING. - STRAFZAKEN. -
0VERTREDINGEN VAN DE WETTELIJKE 
EN VERORDENENDE BEPALINGEN IN
ZAKE WERKLOOSHEID. - VERJARING 
NA EEN JAAR. 

3° CASSATIE. - CASSATIEBEROEP OP 
BEVEL VAN DE MINISTER VAN .JUSTITIE. 
- STRAFZAKEN. - VONNIS DAT EEN 
VEROORDELING UITSPREEKT VOOR EEN 
VERJA;I.RD MISDRIJF. - VERNIETIGING 
ZONDER VERWIJZING. 

1° en 2° Overeenkomstig m·tikel 31 van 
de wet van 14 jeb1·uari 1961 voor 
economische expansie, sociale vom·uit
gang en flnancieel he1·stel ve1jaa1·t de 
st?·ajvm·de?·ing voortvloeiencl uit ove?'
trecling van de bepalingen van titel II 
van genoemcle wet of van cle ttitvoM·ings
besluiten e1·van, met name de overtredin
gen van de bepalingen inzake we?·kloos
heiclsverzeke?·ing na een jaar. 

3° Op het cassatiebe1·oep van cle procuretw
generaal, ingestelcl op bevel van de 
minister van Jttstitie, ve1·nietigt het Hoj 
zoncle?' ve1·wijzing het vonnis dat een 
ve?·oorcleling ttitspreekt wegens een mis
drijj dat door ve1ja1·ing gedekt was (1). 

(1) Zie het voorgaand arrest. 

(PROCUREUR·GENERAAL 
IN HET HOF VAN CASSATIE, 

IN ZAKE STRAPPAZZON 
EN LITISCONSORTEN.) 

ARREST (vm·taling). 

HET HOF ; - Gelet op de hierna vol
gende vordering van de procurem·-gene
raal in 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 4 oktober 1974, Bestuur 
der Wetgeving, nr. 130.836/317/AP. Pres.
L V/A V, bevel heeft gegeven bij het Hof 
overeenkomstig artikel 441 van het Wet
hoek van strafvordering aangifte te doen 
van het in kracht van gewijsde gegane 
vonnis van 9 fehruari 1972 van de Cor· 
rectionele Rechtba;nk te Bergen, voor 
zover dat vonnis de genoemden 1° Strap
pazzon Natale, .Jacomo, metselaar, ge
boren te Arnay-le-Duc op 1 december 
1936, verblijvende te Dour, rue Roi 
Albert, nr. 1, 2° Capette Gilbert, Elie, 
Emile, Victor, metselaar, gehoren te 
Dour op 14 november 1943, woonachtig 
te Wiheries, rue Basse, nr. ll7, en 3° Lo
catelli Giacomo, metselaar, geboren te 
Paladina op 25 oktober 1933, verblijvende 
te Wasmes, rue des Marcottes, nr. 12, 
ieder tot acht dagen gevangenis en tot 
26 frank geldhoete veroordeelt, om in
brenk te hebben gepleegd op artikel 261 
van het koninklijk besluit van 20 decem
ber 1963 betreffende arbeidsvoorziening 
en werkloosheid, door bedrieglijk en op 
onrechtmatige wijze hun controlekaart 
te hebben laten afstempelen, welke feiten 
op zijn laatst op 31 december 1968 (te
lastlegging IX) werden gepleegd. 

» Het koninklijk besluit van 20 decem
ber 1963 werd genomen ter nitvoering 

. van de artikelen 9, 15 tot 17 en 22 tot 32 
van titel II van de wet van 14 februari 
1961 voor economische expansie, sociale 
vooruitgang en :financieel herstel ; arti
kel 31 van die wet stelt dat de strafvor
dering, die voortvloeit uit een overtreding 
van de hepalingen van titel II ervan of 
van zijn uitvoeringsbesluiten, verjaart 
een jaar na de dag waarop de overtreding 
werd hegaan. 

»De verjaring van de strafvordering 
is niet geschorst, zodat de ten laste van 
voornoemden uitgesproken veroordelin
gen die meer dan twee jaar na de. 
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misdrijven zijn uitgesproken, in strijd 
met artikel 31 van de wet van 14 februari 
1961, krachtens welk artikel de straf
vordering op de dag van het vonnis ver
jaard was. 

" Om die redenen, vordert de onder
getekende procureur-generaal dat het 
het Hof gelieve voormeld vonnis, voor 
zover het voornoemden wegens over
trading van artikel261 van het koninklijk 
besluit van 20 december 1963 (telast
legging IX) veroordeelt, te vernietigen, 
te bevelen dat van zijn arrest melding 
zal worden gemaakt op de kant van de 
gedeeltelijk vernietigde beslissing en te 
beschikken dat er geen grond is tot ver
wijzing. 

"Brussel, 21 oktober 1974. 

'' V oor de procureur-generaal 
>>De advocaat-generaal, 

>> (get.) Colard ''; 
Gelet op artikel 441 van het Wetboek 

van strafvordering, met aanneming van 
de gronden van deze vordering, vernietigt 
voormeld vonnis van 9 februari 1972 van 
de Correctionele Rechtbank te Bergen, 
voor zover het Natale Strappazzon, 
Gilbert Capette en Giacomo Locatelli 
veroordeelt wegens overtrading van arti
kel 261 van het koninklijk besluit van 
20 december 1963 (telastlegging IX); 
beveelt dat van dit arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van de ver
nietigde beslissing; zegt dat er geen 
aanleiding is tot verwijzing. 

9 december 1974. - 2e kamer. -
Vom·zitte1·, Baron Richard, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggever, 
Baron Vin~mtte. - Gelijkluidende con
clusie, de H. Colard, advocaat-generaal. 

2e RAMER.- 9 december 1974. 

1° VERNlELIN'G VAN ANDERMAN'S 
ROERENDE EIGENDOMMEN. -
BUITEN DE GEV ALLEN OMSCHREVEN IN 
HOOFDSTUR III VAN TITEL IX VAN 
BOEK II VAN HET STRAFWETBOER.
VEROORDELING TOT EEN GELDBOETE 
VAN 100 FRANK.- 0NWETTELIJKHEID. 

2° CASSATIE. - CASSATIEBEROEP OP 
BEVEL VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE. 

CASSATIE, 1975. - 14 

- STRAFZAREN. - V ONNIS VAN DE 
CORRECTIONELE RECHTBANK WAARBIJ 
DE BERLAAGDE WORDT VEROORDEELD 
TOT EEN GELDBOETE VAN 100 FRANK 
OM, BUITEN DE GEVALLEN OMSCHREVEN 
IN HOOFDSTUK III VAN TITEL IX VAN 
BOER II VAN HET STRAFWETBOEK, OP
ZETTELIJK ANDERMANS ROERENDE EI
GENDOMMEN TE HEBBEN BESCHADIGD 
OF VERNIELD. - VERNIETIGING EN 
VERWIJZING. 

1° Onwettelijk is de ve1·oordeling van de 
beklaag~e tot een geldboete van 100 frank 
om, butten de gevallen omsch1·even in 
hoofdstuk III van titel IX van boek II 
van het Strafwetboek, opzettelijk ande1'
mans roe1·ende eigendommen te hebben 
beschadigd of vernield (1). (Art. 559-1<> 
S.W.) 

2° Op het cassatieberoep van de procu1·eur
generaal, ingesteld op bevel van de 
ministe1· van Justitie, vernietigt het Hof 
het vonnis van de co1'1'ectionele 1·echtbank 
wam·bij de beklaagde tot 100 frank geld: 
boete wm·dt ve1·oordeeld om, buiten de 
gevallen omschreven in hoofdstuk III 
van titel IX van boek II vanhet Straf
w_etboek, opzettelijk ande1·mans 1·oe1·ende 
etgendommen te hebben beschadigd of 
vernield ; het verwijst de zaak naar een 
andere cor1·ectionele 1·echtbank (2). 
(Art. 559-1° S.W.; artt. 427 en 441 Sv.) 

(PROCUREUR-GENERAAL 
IN HET HOF VAN CASSATIE, 

IN ZAKE BINON.) 

ARREST (ve1·taling). 

HE'!' HOF ; - Gelet op de hierna 
volgende vordering van de procureur
generaal in 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 4 oktober 1974, Bestuur 
d~r Wetgeving, nr. 130.836/287/AP. 
D1v.-AVjJD, bevel heeft gegeven bij het 
Hof overeenkomstig artikel 441 van het 
Wetboek van strafvordering aangifte te 
doen van het in kracht van gewijsde 

(1) en (2) Cass., 26 april 1971 (Arr. cass., 
1971, blz. 826). 
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gegane vonnis van 30 november 1973 
van de Correctionele Rechtbank te Char
leroi, voor zover dat vonnis Binon 
Jacques, Jean, Robert, lasser, geboren 
te Loverval op 24 juli 1948, woonachtig 
te Montignies-sur-Sambre, rue Vander
velde nr. 28, veroordeelt tot 100 frank 
geldboete wegens overtreding van arti
kel 559-1D van het Strafwetboek, well{ 
feit gepleegd werd op 2 mei 1973 (samen
hangende telastlegging V). 

, Daar de geldboete, die bij artikel 559 
van het Strafwetboek op die overtreding 
is gesteld, 10 tot 20 frank bedraagt, de 
uitgesproken straf niet wettelijk is ; 

, Om die redenen, vordert de onder
getekende procureur-generaal dat het het 
Hof gelieve voormeld vonnis, voor zover 
het Binon Jacques, Jean, Robert wegens 
overtreding van artikel 559-1D van het 
Strafwetboek (samenhangende telastleg
ging V) veroordeelt, te vernietigen, 
te bevelen dat van zijn arrest melding 
zal worden gemaakt op de kant van de 
gedeeltelijk vernietigde beslissing en de 
aldus beperkte zaak te verwijzen naar 
een andere correctionele rechtbank. 

>> Brussel, 21 oktober 1974, 
>> Voor de procureur-gen:eraal 

» De advocaat-generaal, 
, (get.) Colard , ; 

Gelet op artikel 441 van het Wetboek 
van strafvordering, met aanneming van 
de gronden van deze vordering, vernietigt 
voormeld vonnis van 30 november 1973 
van de Correctionele Rechtbank te Char
leroi, voor zover het Bin on Jacques tot 
100 frank geldboete veroordeelt wegens 
overtreding van artikel 559-1D van het 
Strafwetboek (samenhangende telastleg
ging V) ; beveelt dat van dit arrest mel
ding zal worden gemaakt op de kant van 
de gedeeltelijk vernietigde beslissing ; 
verwijst de aldus beperkte zaak naar de 
Correctionele Rechtbank te Bergen. 

9 december 1974. - 2e kamer. 
Voorzitter, Baron Richard, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Verslaggeve1·, 
Baron VinQotte. - Gelijkluidende oon
olusie, de H. Colard, advocaat-generaal. 

2e KAMER.- 9 december 1974. 

1D VOORLOPIGE HECHTENIS. 
HANDHAVING VAN DE VOORLOPIGE 
HECHTENIS NA EEN MAAND.- REDEN
GEVING. - REDENGEVING GEGROND 
OP ANDERE OMSTANDIGHEDEN !)AN DIE 
WELKE EEN VROEGERE BESLISSING IN 
AANMERKING NEEMT. - WETTELIJK
HEID. 

2D VOORLOPIGE HECHTENIS. -
HANDHA VING VAN DE VOORLOPIGE 
HECHTENIS NA EEN MAAND. - GEGE
VENS EIGEN AAN DE ZAAK OF DE 
PERSOONLIJKHEID VAN DE VERDACHTE. 
-BEGRIP. 

3D INTERNATIONALE VERDRAGEN. 
- VERDRAG TOT BESCHERMING VAN DE 
RECHTEN VAN DE MENS EN DE FUNDA
MENTELE VRIJHEDEN, ARTIKEL 6. -
BEPALING ZONDER VERBAND MET DE 
AANHOUDING EN DE VOORLOPIGE HECH· 
TENIS. 

4D RECHTEN VAN DE VERDEDI
GING. - VooRLOPIGE HECHTENIS. -
VERDRAG TOT BESCHERMING VAN DE 
RECHTEN VAN DE MENS EN DE FUNDA
MENTELE VRIJHEDEN, ARTIKEL 6. -
BEPALING ZONDER VERBAND MET DE 
AANHOUDING EN DE VOORLOPIGE HECH· 
TENIS. 

1 D Geen wettelijlw bepaling ve?"biedt dat 
een onde1·zoeksge1·echt, om de voo1'lopige 
heohtenis van een ve1·dachte na een 
maand te handhaven, ste~tnt op andere 
ernst~ge en uitzonde?'lijke omstandig
heden dan die welke het in zijn m·oegere 
beslissing heeft in aanmerking genomen, 
zelfs al steunt het op omstandigheden 
die niet nieuw zijn. (Art. 5 wet van 
20 april 1874, gewijzigd bij art. 3 wet 
van 13 maart 1973.) 

2D Gegevens eigen aan de zaak of de per
soonlij kheid van de verdaohte ve1·liezen 
dit kenmerk niet om de enige reden dat 
zij oak de handhaving van de hechtenis 
van medeve1·daohten zouden kunnen 
reohtvaardigen (1). (Art. 5 wet van 
20 april 1874, gewijzigd bij art. 3 
wet van 13 maart 1973.) 

3D en 4D Artikel 6 van het Verdmg tot be
sohe1·ming van de reohten van de mens 
en de fundamentele V1'ijheden, goedge-

(1) Raadpl. cass., 7 mei 1974 CArr. cass., 
1974, biz. 1008). 
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keu1·d bij de handeling van de wetge
vende macht van 13 mei 1955, heeft 
betl·ekking op de rechten van de ve1·de
diging voor het vonnisgerecht en niet 
op de aanhot~ding of de voo1•lopige 
hechtenis ; het ve1·moeden van onschuld 
dat voor .elke verdachte bestaat, belet deze 
maatregelen niet (1). 

(SCHIAVONE.) 

ARREST (vertaling). 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest, door het Hof van beroep te 
Brussel, kamer van inbeschuldigingstel
ling, gewezen op 5 november 1974 en niet 
op 6 november 1974 zoals bij klaarblijke
lijke verschrijving is vermeld in de uit
gifte van de verklaring van cassatieberoep 
die bij het dossier is gevoegd ; 

Overwegende dat de onderzoeksrechter 
te Brussel op 3 mei 1973 tegen eiseres 
een aanhoudingsbevel heeft verleend 
wegens doodslag gepleegd om als dader 
of · mededader diefstal te vergemakke
lijken; 

Overwegende dat het arrest de hand
having van de voorlopige hechtenis 
beslist, op grond dat « de voorlopige hech
tenis van de verdachte wegens ernstige 
en uitzonderlijke omstandigheden die de 
openbare orde raken moet worden ge
handhaafd; dat de verdachte ten on
rechte beweert dat redenen die reeds 
vroeger en subsidiair ter rechtvaardiging 
van de handhaving van de hechtenis 
door het openbaar ministerie werden op
gegeven, het voorwerp niet meer konden 
zijn van de huidige redengeving, indien 
vroeger alleen de hoofdreden in aanrrier
khl.g werd genomen ; dat bet immers aan 
het onderzoeksgerecht staat bij het ver
schijnen van de verdachte de omstandig
heden te beoordelen, waarbij de eventuele 
handhaving van de hechtenis wordt ge
rechtvaardigd; dat de feiten waarvan 
betrokkene verdacht werd, uitzonderlijk 
ernstig zijn gelet op de rol die zij heeft 
gespeeld in een zaak van doodslag door 
keling om zich meester te maken van de 
pelsen die m het bezit van de getroffene 
waren ; dat die feiten getuigen van een 
bijzonder gevaarlijke geestesgesteldbeid 

(1) Cass., 23 september 1968 (A1or. cass., 
1969, biz. 89) en noot 2 op biz. 90; 14 juni 
1971 (ibid., 1971, biz. 1031); raadpl. cass., 
8 oktober 1973 (ibid., 1974, biz. 152). 

vanwege iedere van de bij de zaak be
t;rokken personen; dat de invrijheidstel
hng van de verdachte bovendien de 
openbare veiligheid zou storen, daar deze 
een schadelijk voorbeeld zou zijn voor de 
personen van het speciale milieu waarin 
verdachte voor haar aanhouding ver
keerde "; 

Over het eerste middel, hien~it afgeleid 
dat krachtens de wet van 13 maart 1973 
tot wijziging van de wet van 20 april1874 
op de voorlopige hechtenis het hof van 
beroep de omstandigbeden aan de zaak 
o~ de persoonlijkheid van de verdachte, 
mt _hoofde waarvan de voorlopige hech
tenis moet worden gehandbaafd nauw
keurig moest motiveren ; dat h~t open
baar ministerie de thans aangenomen 
redenen vroeger reeds voor het hof van 
beroep had laten gelden, maar dat zij 
toen werden afgewezen ; dat althans door 
deze redenen niet in aanmerking te nemen 
en door als omstandigheid eigen aan de 
zaak ter rechtvaardiging van de hand
having van de hechtenis enkel en alleen 
het gevaar van vlucht van de verdachte 
aan te nemen, het hof van beroep de 
schijn had gewekt dat de aanvaarde reden 
alleen die hechtenis rechtvaardigde ; dat 
het openbaar ministerie in zijn vorderin
gen de vroeger in aanmerking genomen 
reden niet meer heeft laten gelden en clat 
het arrest de handbaving vao de hechte
n~s rechtvaardigt op grand v:c.n redenen 
d1e de~e vroeger klaarblijkelijk niet recht
vaardigden; dat het hof van beroep niet 
nader bepaalt op welke nieuwe omstan
digheid, die trouwens in deze zaak niet 
voorkomt, het zijn beslissing zou kunnen 
steunen en de wijziging van zijn oordeel 
kunnen rechtvaardigen; dat het een 
petitio p1·incipii begaat, wanneer het 
overweegt dat '' het immers aan bet 
onderzoeksgerech t staa t bij het verschij
nen van de verdachte de omstandigheden 
te beoordelen waardoor de eventuele 
handhavin~ van de hechtenis wordt ge
re~htvaardigd " ; dat er een tegenstrijdig
heid bestaat tussen de verschillende be
slissingen van het hof van beroep, meer 
bepaald tussen die van 8 januari 1974 
en 5_~ove;mber 1_974; dat die beslissingen 
op ZIJn mmst dmster of dubbelzinnig zijn 
en dat die tegenstrijdigheid, duisterheid 
of dubbelzinnigheid in de redenen gelijk
s~aan met niet-motivering ; dat boven
dien de aangevoerde omstandigheden-door 
louter verloop van tijd hun waarde ver
liezen en dat naarmate de hechtenis 
minder gerechtvaardigd wordt, de in
vrijheidstelling des te meer gerechtvaar
digd wordt: 



Overwegende dat geen enkele wette
lijke bepaling aan een onderzoeksgerecht 
verbiedt ter handhaving van de voor
lopige hechtenis te steunen op ernstige en 
uitzonderlijke omstandigheden die ver
schillen van die welke het in vorige 
beslissingen in aanmerking heeft geno
men, zelfs al steunt het op omstandigc 
heden die niet nieuw zijn ; 

Dat het arrest wettelijk overweegt dat 
het onderzoeksgerecht bij de verschijning 
van de verdachte moet beoordelen of die 
omstandigheden al 'dan niet aanwezig 
zijn; 

Overwegende dat, in strijd met wat in 
het middel wordt aangevoerd, het hof 
van beroep in zijn vorige beslissingen de 
omstandigheden waar?p het J;~streden 
arrest is gegrond, mtdrukkehJk noch 
impliciet heeft verworpen ; dat de reden
geving van dit arrest derhalve noch 
tegenstrijdig, noch duister, noch dubbel
zinnig is; 

Dat het middel dienaangaande niet 
kan worden aangenomen ; . 

Overwegende dat het middel Vf!Or _l:et 
overige zich ertoe beperkt de feitehJke 
en derhalve onaantastbare beoordeling 
van het hof van beroep te bekritiseren ; 

Dat het middel in die mate niet ont
vankelijk is ; 

Over het tweede middel, hieruit afge
leid dat blijkens de parlementaire voor
bereiding van de wet van 13 maar~ 1973 
tot wijziging van de wet van 20 apnl1874 
op de voorlopige hechtenis, krachtens 
een met algemene stemmen genomen 
beslissing van de Commissie voor de J";l.s
titie van de Senaat twee redenen altiJd 
moeten worden aangehaald om de voor
lopige hechtenis te rechtvaardigen, te 
weten ernstige en uitzonderlijke omstan
digheden en de openbare veiligheid, 

terwijl, eerste onde1·deel, de reden aileen 
dat « de feiten uitzonderlijk ernstig zijn " 
onvoldoende is, vermits dit zou betekenen 
dat men aanneemt dat de hechtenis voor 
bepaalde misdrijven automatisch, on
herroepelijk en van rechtswege zou zijn; 

tweede onde1·deel, de eerste overweging 
van het arrest betreffende de vereisten 
van openbare veiligheid, waarin wordt 
gewezen op de omstandigheid dat « die 
feiten van een bijzonder gevaarlijke 
geestesgesteldheid van ieder van de bij 
de zaak betrokken personen getuigen "• 
niet ter zake dienend is, vermits zij niet 
eigen aan de verdachte maar aan aile 
medeverdachten gemeen is ; die over
weging in de mate dat tevoren de invrij
heidstelling van medeverdachten werd 

bevolen, die vervolgd werden wegens 
dezelfde telastlegging als eiseres, de hand
having van de hechtenis niet kan recht
vaardigen; 

derde onde?·deel, de tweede reden be
treffende de openbare veiligheid, volgens 
welke de invrijheidstelling van verdachte 
cc bovendien de openbare veiligheid zou 
storen daar deze een schadelijk voorbeeld 
zou zijn voor de personen van het spe
ciale milieu waarin verdachte voor haar 
aanhouding verkeerde "• tevoren werd 
afgewezen door het hof van beroep, dat 
niet rechtvaardigt waarom het deze reden 
thans in aanmerking neemt ; het arrest 
noch verduidelijkt noch rechtvaardigt 
hoe « het speciaal milieu " met betrekking 
tot voorbeeldigheid zou verschillen van 
de maatschappij in het algemeen ; dit 
argument een petitio principii wordt, 
volgens welke elke invrijheidstelling in 
een bepaald ernstige zaal~ een verstoring 
van de maatschappelijke orde zou teweeg
brengen en een schadelijk voorbeeld zou 
opleveren ; het in die zin niet meer gaat 
om een ernstige en uitzonderlijke om
standigheid eigen aan een wei bepaalde 
zaak; 

vim·de ondm·deel, zowel de rechtbanken 
als het publiek rekening moeten houden 
met de aanwezigheid van het vermoeden 
van onschuld, zoals bepaald bij artikel 6-2 
van het Verdrag tot bescherming van de 
rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden, ondertekend te Rome op 
4 november 1950 en goedgekeurd bij de 
wet van 13 mei 1955; de bepalingen van 
dit verdrag de voorrang hebben hoven 
het nationaal recht en de gevolgen van 
elke hiermee strijdige, vroeger of later 
uitgevaardigde wet enkel en eenvoudig 
geschorst worden ; dit vermoeden van 
onschuld de basis zelf van het modern 
strafrecht oplevert, zo artikel 6-1 van 
genoemd verdrag weliswaar niet van 
toepassing is op de onderzoeksgerechten, 
dit niet geldt voor het vermoeden van 
onschuld, volgens hetwelk eenieder voor 
onschuldig moet worden gehouden, totdat 
zijn schuld volgens een in kracht van ge
wijsde gegane vonnis wordt bewezen ver
klaard ; derhalve er geen verstoring van 
de openbare veiligheid ten gevolge van 
het voorbeeld van invrijheidstelling tij
dens het onderzoek kan bestaan, behalve 
uitzonderlijke omstandigheden waarvoor 
er ten deze geen rechtvaardiging bestaat 
en die niet nader zijn bepaald : 

Betreffende het eerste onderdeel : 

Overwegende dat het arrest zich er niet 
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toe beperkt de in het middel vermelde 
reden op te geven, maar zoals blijkt uit de 
hiervoor overgenomen redenen, de ernsti
ge en uitzonderlijke omstandigheden 
nader bepaalt, door de gegevens eigen 
aan de zaak of de persoonlijkheid van de 
verdachte te vermelden; 

Dat dit onderdeel van het middel 
feitelijke grondslag mist ; 

Betreffende het tweede onderdeel : 

Overwegende dat, na de gegevens eigen 
aan de zaak of aan de persoonlijkheid 
van de verdachte te hebben vermeld, die 
ernstige en uitzonderlijke omstandighe
den opleveren, het arrest erop wijst, door 
naar die gegevens te verwijzen, dat « die 
feiten" getuigen van een bijzonder 
gevaarlijke geestesgesteldheid vanwege 
iedere van de bij de zaak betrokken per
sonen; 

Overwegende dat de gegevens eigen aan 
de zaak of de persoonlijkheid van ver
dachte dit karakter niet verliezen om de 
enige reden dat zij de handhaving van de 
hechtenis van de medeverdachten even
eens zouden kunnen rechtvaardigen ; 

Overwegende dat de invrijheidstelling 
van medeverdachten geen invloed heeft 
op de wettelijkheid van de beslissing 
waarbij de voorlopige hechtenis van een 
verdachte wordt gehandhaafd ; 

Dat dit onderdeel van het middel niet 
kan worden aangenomen ; 

Betreffende het derde onderdeel ; 

Overwegende dat blijkens het antwoord 
op het eerste middel de in dit onderdeel 
van het arrest bedoelde reden niet werd 
afgewezen door beslissingen die tevoren 
door het hofvan beroep werde:ri genomen; 

Overwegende dat, door te steunen op 
het schadelijk voorbeeld, dat de invrij
heidstelling van verdachte zou zijn voor 
de personen van het speciaal milieu waar
in zij Voor haar aanhouding verkeerde, 
het arrest geenszins de verstoring van de 
maatschappelijke orde bedoelt, die elke 
invrijheidstelling in een bepaald ernstige 
zaak ten gevolge zou hebben, maar de 
gegevens vermeldt die eigen zijn aan de 
zaak of de persoonlijld:teid van de ver
dachte en waaruit het de vereisten van 
de openbare veiligheid afieidt ; 

Dat dit onderdeel van het middel 
feitelijke grondslag mist ; 

Betreffende het vierde onderdeel : 

Overwegende dat artikel 6 van het 
Verdrag tot bescherming van de rechten 
van de mens en de fundamentele vrijhe
den, goedgekeurd bij de wet van 13 mei 

1955, betrekking heeft op de rechten van 
de verdediging voor het vonnisgerecht, en 
niet op de aanhouding of de voorlopige 
hechtenis; 

Overwegende dat het vermoeden van 
onschuld, waarop verdachte aanspraak 
mag maken, geen afbreuk doet aan de 
handhaving van haar voorlopige hechte
nis die werd bevolen uit hoofde van de 
verstoring van de maatschappelijke orde 
welke haar invrijheidstelling, onder de 
door de rechter overeenkomstig de wet 
bepaalde omstandigheden, zou kunnen 
meebrengen ; 

Dat.dit onderdeel van het middel naar 
recht faalt ; 

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

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

9 december 1974. - 2e kamer. -
V oo?'Zitter, Baron Richard, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Verslaggever, 
de H. Meeus. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Colard, advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 9 d'ecember 1974. 

1° VOORZIENING IN CASSATIE. 
PERSONEN BEVOEGD OM ZIOH IN CAS
BATIE TE VOORZIEN.- STRAFZAKEN.
BESLISSING DIE DE STRAFVORDERING 
VERJAARD VERKLAART. - VoORZIE
NING VAN DE BEKLAAGDE.- NIET ONT
VANKELIJKE VOORZIENING. 

2° CASSATIEMIDDELEN. - STRAF
ZAKEN. - STRAFVORDERING. - MID
DEL DAT, AL IS HET GEGROND, GEEN 
OASSATIE KAN MEEBRENGEN. - NIET 
ONTVANKELIJK MIDDEL, 

3° VOORZIENING IN CASSATIE. -
AFSTAND. - STRAFZAKEN. - VooR
zrENING VAN DE BEKLAAGDE TEGEN DE 
BESLISSINGEN OP DE STRAFVORDERING 
EN DE BURGERLIJKE REOHTSVORDE
RING. - AFSTAND VAN DE VOORZIE
NING TEGEN DE BESLISSINGEN OP DE 
BURGERLIJKE REOHTSVORDERINGEN.
AFSTAND GEGROND OP DE ENKELE RE
DEN DAT DEZE BESLISSINGEN GEEN 
EINDBESLISSINGEN ZIJN IN DE ZIN VAN 
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ARTIKEL 416 VAN HET WETBOEK VAN 
STRAFVORDERING. - AFSTAND DIE 
NIET ALS EEN BERUSTING KAN WORDEN 

UITGELEGD.- GEVOLG. 

4o AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST). - VERKEERS
ONGEVAL. - ARREST DAT EEN BE
STUURDER ALLEEN AANSPRAKELIJK 
VERKLAART VOOR DE SCHADE. - GEEN 
VASTSTELLINGEN WAARUIT KAN WOR
DEN AFGELEID DAT DE SCHADE ZICH 
OOK ZOU VOORGEDAAN HEBBEN ZONDER 
DE FOUT VAN DE ANDERE BESTUURDER. 
- NIET WETTELIJK VERANTWOORDE 

BESLISSING. 

5o CASSATIE. - OMVANG. - SrRAFZA
KEN. - BURGERLIJKE RECHTSVORDE

RINGEN. - VEROORDELENDE BESLIS
SINGEN DIE LIJDEN AAN DEZELFDE 
ONWETTELIJKHEID.- EINDBESLISSING 
OP DE ENE RECHTSVORDERING EN GEEN 
EINDBESLISSING OP DE ANDERE. -
VOORZIENING VAN DE BEKLAAGDE. -
AFSTAND VAN DE VOORZIENING TEGEN 
DE NIET DEFINITIEVE BESLISSING, 
ZONDER BERUSTING. - VERNIETIGING 
VAN DE EINDBESLISSING. - 0ASSATIE 
DIE DE VERNIETIGING VAN DE NIET 
DEFINITIEVE BESLISSING TOT GEVOLG 

HEEFT. 

6° CASSATIE. - OMVANG. - STRAF
ZAKEN. - BURGERLIJKE RECHTSVOR

DERINGEN. -ARREST DAT ElSER AL
LEEN AANSPRAKELIJK VERKLAART VOOR 
DE GEVOLGEN VAN EEN ONGEVAL, HEM 

VEROORDEELT TOT BETALING VAN VER
GOEDINGEN AAN DE VERWEERDER EN 
AAN DIENS VERZEKERAAR, EEN DES
KUNDIGENONDERZOEK BEVEELT EN UIT
SPRAAK DOET OVER DE KOSTEN. -

VERNIETIGING OP GROND DAT UIT DE 
VASTSTELLINGEN VAN HET ARREST NIET 
KAN WORDEN AFGELEID DAT DE SCHADE 

ZICH OOK ZOU VOORGEDAAN HEBBEN 
ZONDER DE FOUT VAN DE VERWEERDER. 
- 0MVANG VAN DE VERNIETIGING. 

1° Niet ontvankelijk, we gens het ontb1·eken 
van belang, is de voo1·ziening van de 
beklaagde tegen een beslissing die de 

(1) Cass., 14 oktober 1974, st,pra, blz. 219. 
(2) Cass., 17 september 1973 (A1·r. cass., 

1974, blz. 46); vgl. cass., 12 september 1974, 
supra, blz. 43; raadpl. cass., 21 januari 1974 
(ibicl., 1974, blz. 560). 

(3) Cass., 9 april en 21 mei 1974 (A1·r. cass., 
1974, blz. 877 en 1054). 

st1·ajvorde1·ing wegens ve1jaring ve1·val
len ve1·klaart (1). 

.2° Niet ontvankelijk, wegens het ontb1·eken 
van belang, is het middel dat, al is het 
gegrond, geen cassatie van de best1·ed,en 
beslissing kan meeb1·engen (2). 

3° W anneer de beklaagde zich in cassatie 
heeft voorzien tegen de beslissingen op 
de tegen hem ingestelde st1·ajvorde1·ing en 
bu1·ge1'lijke 1'echtsvordm·ingen en ve1·vol
gens ajstand heeft gedaan van zijn voor
ziening in zoverre zij ge1·icht was tegen 
de beslissingen op de bttrgm·lijke 1'echts
vordm·ingen, op grand alleen dat deze 
beslissingen geen eindbeslissingen zijn 
in de zin van a1·tikel 416 van het W etboek 
van st1·ajvorde1·ing, kan deze ajstand 
niet als een berusting woTden ttitgelegd 
en wo1·dt hij dam· het Hoj niet gedecre
teerd als het vaststelt dat sommige beslis
singen eindbeslissingen zijn ( 3). 

4° Niet wettelijk vemntwoord is het 
arrest dat een bestutt1'dm·, wegens een 
doo1' hem begane fout, alleen aanspmke
lijk ve1·klaart voo1· de gevolgen van een 
ve1·kee1·songeval, op g1·ond dat de sc.hade 
zich niet zott hebben voorgedaan zonde1· 
de fout van deze bestuurde1·, te1·wijl ttit 
de vaststellingen van het a1'1'est niet kan 
worden afgeleid dat de schade, zoals ze 
is ontstaan, oak zott verooTzaakt zijn 
zonde1' de jottt van de andere bestuur
der (4). (Artt. 1382 en 1383 B.W.) 

5° Wannee1· de rechter, bij wie twee burger
lijke 1'echtsvm·deTingen tegen de beklaag
de aanhangig zijn, beslissingen heeft 
gewezen die lijden aan dezelfde onwet
telijkheid en de ene beslissing een eind
beslissing is en de andm·e niet, heejt de 
aanneming van de voo1·ziening van de 
beklaagde tegen de eerste beslissing de 
vernietiging van de tweede beslissing 
tot gevolg, zelfs indien de beklaagde, 
zonde1· erin te be1•usten, ajstand heeft 
gedaan van zijn vooniening tegen deze 
laatste beslissing ( 5). 

6° W annem· een a1'1'est, dat de eism· tot 
cassatie, wegens een doo1· hem begane 
fout, alleen aansp1·akelijk verklaart voor 
de gevolgen van een ongeval waa1·van 
ve1·wee1·de1· slachtoffm· werd, de eise1· 

(4) Raadpl. cass., 9 april, 11 mei en 29 juni 
1973 (An. cass., 1973, blz. 790, 861 en 1070); 
29 april 1974 (ibi,l., 1974, blz. 946). 

(5) Cass., 23 juni 1969 (A1·r. cass., 1969, 
blz. 1052); raadpl. cass., 23 maart en 5 april 
1971 (ibicl., 1971, blz. 705 en 740); 5 december 
1972 ( ibicl., 1973, blz. 337). 
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ve?·oo?·deelt tot betaling van een p?·ovi
sionele veTgoeding aan ve?'wee?·de?' en 
van een definitieve ve?'goeding aan een 
tweede ve?·wee?'de?', de vm·zeke?·am· van 
de ee?'ste, een deskundigenondm·zoek 
beveelt en uitsp1·aak doet ave?' de kosten, 
ve?'nietigt wm·dt op g1·ond dat uit de 
vaststellingen van het a?'?'est niet kan 
wo?'den ajgeleid dat zonde?' de jout van 
ve?·wee?·de?' de sahade ziah oak zmt voo?'
gedaan hebben, t1·ejt de ve1·nietiging de 
besahikkingen waa?'bij ve1·klaa?'d wo1·dt 
dat de eise?' alleen aansp?'akelijk is voo?' 
de gevolgen van het ongeval, waa?·bij het 
bedmg van de p?'Dvisionele en definitieve 
ve?'goedingen wo?'dt vastgesteld en ovm· de 
kosten ttitspmak wo?'dt gedaan ; ze st1·ekt 
ziah niet uit tot het besahikkende gedeelte 
volgens hetwelk de eise?' een fout heejt 
begaan waa1·voo?' hij aanspmkelijk is en 
oak niet tot het besahikkende gedeelte 
waa1·bij een deskwtdigenonde?·zoek wo1·dt 
bevolen ( 1). 

(BOROWCZYK, T. THIRY EN LANDSBOND 
DER CHRISTELIJKE :MUTUALITEITEN; 
« LA :MUTUELLE G:EJNERALE FRANQAISE 

ACCIDENTS ll, T. THIRY). 

ARREST ( Ve?'taling). 

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

I. Op de voorziening van Borowczyk, 
beklaagde : 

Overwegende dat het arrest ten op
zichte van eiser bij verstek werd gewezen ; 

1. Betreffende de voorziening van 18 de
cember 1973; 

Overwegende dat eiser van die voor
ziening afstand heeft gedaan ; 

2. Betreffende de voorziening van 
28 januari 1974 : 

a) In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de beslissing op de te zijnen 
laste ingestelde strafvordering : 

1 o wegens overtreding van het weg
verkeersreglement : 

Overwegende dat het arrest de straf
vordering verjaard verklaart; 

(1) Raadpl. cass., 26 en 29 april en 4 juni 
1974 (Arr. cass., 1974, blz. 932, 946 en 1087); 
15 oktober 1974, S1tpm, blz. 221. 

Dat de voorziening dienaangaande niet 
ontvankelijk is wegens het ontbreken van 
belang; 

2° wegens onopzettelijke slagen of ver
wondingen: 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 418, 420 van het 
Strafwetboek, 20-2 en 27-1 van het weg
verkeersreglement, 3, 4 van de wet van 
17 april 1878 houdende de voorafgaande 
titel van het Wetboek van strafvordering, 
1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek, 

doo1·dat, om Thiry, die vervolgd werd 
wegens overtreding van de artikelen 20-2 
en 27-1 van het wegverkeersreglement, 
vrij te laten uitgaan, en om tegen eiser de 
telastlegging van onopzettelijke verwon
dingen en van overtreding van arti
kel 20-2 van het wegverkeersreglement 
bewezen te verklaren, te beslissen dat 
eiser de fout heeft begaan die aileen de 
oorzaak van het ongeval is en dienten' 
gevolge aan Thiry en aan verweerster die 
in diens rechten is getreden schadever
goeding toe te kennen, het arrest ver
ldaart " dat Thiry op regelmatige wijze 
en goed rechts zijn weg vervolgde " en 
" dat bet betoog van Borowczyk niet kan 
worden aangenomen, volgens hetwelk 
bijzelf niet aansprakelijk kan worden 
gesteld voor de gevolgen van de botsing 
tegen de boom, daar bet feit dat het voer
tuig van Thiry na de aanrijding van zijn 
koers is afgeweken, aileen mogelijk was 
wegens diens eigen snelheid ; dat immers 
Thiry de controle over het stuur van zijn 
voertuig is kwijt geraakt tengevolge van 
de foutieve gedraging van Borowczyk, 
daar de snelheid van eerstgenoemde, die 
als levensgevaarlijk wordt bestempeld, 
geenszins de oorzaak van bet slippen van 
zijn wagen was; dat dit slippen zich niet 
zouhebben voorgedaan, indienBorowczyk 
de normale gang van Thiry niet op one 
voorzienbare wijze had gehinderd ,, 

te1·wijl luidens artikel 20-2 van het 
wegverkeersreglement, wanneer een be
stuurder kruist, hij naar rechts moet 
uitwijken zodat er een voldoende zijde
lingse afstand blijft tussen zijn voertuig 
en degene die hij gaat kruisen, en door 
te beschouwen dat Thiry op regelmatige 
wijze zijn weg vervolgde, het arrest niet 
wettelijk beslist dat Thiry deze bepaling 
in acht heeft genomen ; 

te1·wijl de omstandigbeid dat er zich 
geen schade zou hebben voorgedaan, in
dien er geen fout was begaan, niet in
sluit dat er geen oorzakelijk verband 
bestaat tussen de schade, zoals deze is 
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overkomen, en een andere fout, te weten, 
in onderhavig geval, de overdreven snel
heid van Thiry : 

Betreffende het eerste onderdeel : 

Overwegende dat, al zou de in dit 
onderdeel geuite grief gegrond zijn, de 
veroordeling wegens de telastlegging van 
onopzettelijke slagen of verwondingen 
niettemin wettelijk gegrond zou blijven 
door de overweging dat << het ongeval 
te wijten is aan het toedoen van Borow
czyk (eiser) die meer naar links was gere
den om een vrachtwagen die voor hem 
reed, in te halen >> en aldus « op de andere 
rijstrook heeft gereden )), waarop de 
tegenligger Thiry, verweerder, reed; 

Dat dit onderdeel van bet middel niet 
ontvankelijk is wegens het ontbreken van 
belang; 

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

b) In zoverre de voorziening gericht is 
tegen de beslissingen op de civielrechte
lijke vorderingen door de Landsbond der 
Christelijke Mutualiteiten en Thiry in
gesteld tegen eiser : 

Overwegende dat eiser bij op 20 maart 
1974 ter griffie neergelegde akte verldaard 
heeft afstand te doen van zijn voorzie
ning om de enige reden dat genoemde 
beslissingen geen eindbeslissingen zijn, 
maar met het voorbehoud zich opnieuw 
in cassatie te voorzien wanneer op die 
rechtsvorderingen definitief uitspraak zal 
zijn gedaan ; 

Betreffende de beslissing op de civiel
rechtelijke vordering van de Landsbond 
der Christelijke Mutualiteiten : 

Overwegende dat, door eiser te veroor
delen in de kosten en tot de betaling aan 
verweerder van aile door deze gevorderde 
bedragen, de rechtsmacht van het hof 
van beroep is uitgeput ; 

Dat de beslissing derhalve een eind
beslissing is in de zin van artikel 416 van 
het Wetboek van strafvordering en dat 
hiertegen onmiddellijk cassatieberoep 
openstond; 

(1) Het bestreden arrest, anders dan het 
middel vermeldt, heeft de verweerder Thiry 
niet vrijgesproken van de overtreding van 
artikel 27-1 van het verkeersreglement, doch 
het heeft vastgesteld dat de strafvordering 

Dat derhalve de afstand van de voor
ziening niet moet worden gedecreteerd, 
nu deze afstand een voorbehoud inhoudt 
waardoor het niet mogelijk is hem als een 
berusting te beschouwen, zodat hij door 
dwaling is aangetast ; 

Over het middel, zoals hierboven aan
gehaald: 

Betreffende het tweede onderdeel : 

Overwegende dat de vaststelling van 
het arrest, volgens welke de aan de ver
weerder Thiry toegebrachte schade zich 
niet zou hebben voorgedaan, indien eiser 
geen font had begaan, niet insluit dat 
die schade, zoals ze is overkomen, niet 
mede zou zijn veroorzaakt door de over
dreven snelheid die eiser ten laste van 
verweerder legt en waarover het arrest 
geen uitspraak doet (I); 

Dat het arrest derhalve zijn beslissing, 
waarbij aile aansprakelijkheid voor het 
ongeval ten laste van eiser wordt gelegd, 
niet wettelijk rechtvaardigt ; 

Dat dit onderdeel van het middel 
gegrond is; 

Betreffende de beslissing op de civiel
rechtelijke vorde'ring van Thiry : 

Overwegende dat de vernietiging van 
de beslissing op de civielrechtelijke vor
dering van de Landsbond der Christelijke 
Mutualiteiten in dezelfde mate de ver
nietiging meebrengt van de niet defini
tieve beslissing op de civielrechtelijke 
vordering van de verweerder Thiry, die 
op dezelfde onwettelijld1eid is gegrond; 

Dat echter de beslissing waarbij het 
arrest een deskundigenonderzoek heeft 
bevolen, gerechtvaardigd blijft door de 
beslissing volgens welke eiser inbreuk 
heeft gepleegd op de artikelen 418 en 420 
van het Strafwetboek en hij derhalve 
voor het ongeval kan worden aangespro
ken; 

II. Op de voorziening van «La Mu
tueile generale frangaise accidents ))' bur
gerlijke partij : 

Overwegende dat het middel van 
eiseres, wier civielrechtelijke vordering 
tegen de verweerder Thiry werd afge
wezen, hetzelfde is als dat van eiser 
Borowczyk; 

ingesteld ter zake van deze overtreding en 
van andere overtredingen van het verkeers
reglement, die aan de verweerder Thiry en 
aau de eiser Borowczyk wareu ten Iaste gelegd, 
verjaard was. 
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Dat dit tweede onderdeel van het 
middel om dezelfde reden en in dezelfde 
mate gegrond is; 

Om die redenen, decreteert de afstand 
van de voorziening v~n 18 december 1973 
van de eiser Borowczyk en van die van 
28 januari 1974 van dezelfde eiser, voor 
zover die voorziening gericht is tegen de 
beslissing op de civielreehtelijke vorde
ring van Thiry; vernietigt het bestreden 
arrest, behalve voor zover het uitspraak 
doet op de strafvorderingen en voor zover 
het, rechtdoende op de civielrechtelijke 
vorderingen, de hoger beroepen ontvan
kelijk verklaart, beslist dat eiser Borow
czyk een fout heeft begaan waarvoor hij 
kan worden aangesproken en op de 
civielrechtelijke vordering van de ver
weerder Thiry een deskundigenonderzoek 
beveelt ; verwerpt voor het overige de 
voorziening van eiser Borowczyk ; be
veelt dat van dit arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van de 
gedeeltelijk vernietigde beslissing ; ver
oordeelt de eiser Borowczyk in de kosten 
van de voorziening van 18 december 1973 
alsmede in een vierde van de overige 
kosten en de verweerders in drievierde 
van deze kosten ; verwijst de aldus be
perkte zaak naar het Hof van beroep 
te Brussel. 

9 december 1974. ~ 2• kamer. ~ 
V oorzitter, Baron Richard, raadsheer 
waarnemend voorzitter. ~ Ve1·slaggever, 
de H. Legros. ~ Gelijkluidende con
clusie, de H. Detournay, advocaat-gene
raal. ~ Pleiter, de H. Fally. 

2• KAMER. ~ 9 december 197 4. 

1 o REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. ~ STRAFZAKEN. ~ 
BESLISSING VAN HET ONDERZOEKS
GERECHT WAARBIJ EEN VERDACHTE 
NAAR DE CORRECTIONELE RECHTBANK 

(1) Raadpl. cass., 30 oktober 1973 (Ar~·. 
.cass., 1974, blz. 255). Over de redengeving van 
de beslissingen tot verwijzing naar het vonnis
gerecht welke door de onderzoeksgerechten 
zijn gewezen, raadplege men noot 1, get. R.H., 
<mder cass., 2 juli 1951 (B~tll. en Pas., 1951, 
1, 762); cass., 8 maart 1965 (ibid., 1965, I, 

WORDT VERWEZEN. CONCLUSIE 
WAARIN OM EEN ONDERZOEKSMAAT
REGEL WORDT VERZOCHT. ~ VONNIS 
WAARIN DE REDENEN WORDEN OPGE
GEVEN WAAROM HET GERECHT OOR
DEELT VOLDOENDE INGELICHT TE ZIJN. 
~ V:ERWERPING MET REDENEN OM
KLEED. 

2° STRAF. ~ ZWAARTE. ~ SOEVEREINE 
BEOORDELING BINNEN DE BIJ DE WET 
GESTELDE GRENZEN. 

3° LIJFSDWANG. ~KOSTEN VAN DE 
STRAFVORDERING DIE 3.000 FRANK 
TE BOVEN GAAN. ~ VERPLICHTE LIJFs·
DWANG. 

4° GERECHTSKOSTEN. ~ STRAF
ZAKEN. ~ STRAFVORDERING. ~HOGER 
BEROEP VAN HET OPENBAAR MINISTERIE 
ALLEEN, ~ BEVESTIGING VAN DE BE
ROEPEN BESLISSING. ~ VEROORDELING 
VAN DE BEKLAAGDE IN DE KOSTEN VAN 
HET HOGER BEROEP. ~ ONWETTELIJK
HEID. 

1° Een conclusie waarin om een onderzoeks
maattegel w01·dt verzocht wordt bij een 
met 1·edenen omklede beslissing ver
wotpen door het onderzoeksgerecht dat , 
de 1·edenen opgeeft waa1·om het oo1·deelt 
voldoende ingelicht te zijn ( 1). (Enig 
artikel, §XV, wet van 25 oktober 1919; 
art. 223 Sv.) 

2° De techtM' bepaalt soeverein in feite, 
binnen de bij de wet gestelde g1·enzen, 
de stmj die hij in ve1•houding acht met 
de zwaa1·te van het bewezen verklaarde 
misdrijf (2). 

3° In stmjzaken moet lijfsdwang ve1plicht 
w01·den uitgesp1·oken als het geheel van 
de kosten van de stmjvotde1·ing 3.000 /r. 
te boven gaat, en dit zelfs in geval van 
hoofdelijke ve1'0ordeling in deze kos
ten (3). (Art. 47 S.W.; artt. 1, 2 en 4 
wet van 27 juli 1871.) 

4° W anneeT op het hoge1' beToep van het 
openbaa1' ministe1·ie alleen de rechtet in 
hoge1' be1·oep de beslissing van de ee1-ste 
1·echte1' bevestigt, mogen de kosten van 
het hogeT be1·oep, zelfs niet ten dele, ten 

699) en noot 2; 1 oktober 1973 (A1'1', cass., 
1974, biz. 105). 

(2) Cass., 19 februari 1974 (Arr. cass., 1974, 
biz. 610). 

(3) Raadpl. cass., 15 januari 1923 (B~tll. en 
Pas., 1923, I, 159) en 16 november 1943 (ibid., 
1944, I, 55). 
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laste van de beklaagde worden gelegd (1). 
(Art. 3, lid 1, wet van 1 juni 1849.) 
(Impliciete oplossing.) 

(DE COSTER EN LOUWET.) 

ARREST (vertaling). 

HET HOF ; - Gelet op de bestreden 
beschikking, op 29 februari 1972 ge
wezen door de raadkamer van de Recht
bank van eerste aanleg te Brussel ; 

Gelet op het bestreden arrest, op 
6 november.1973 door het Hofvan beroep 
te Brussel gewezen ; 

I. Op de voorziening tegen de beschik
king van 29 februari 1972 : 

Over het eerste middel, afgeleid nit de 
soh ending van artikel 97 van de Grond
>vet, 

doordat de beschikking de eiseres Lou
wet wegens de verschillende in aanmer
king genomen telastleggingen naar de 
correctionele rechtbank heeft .verwezen, 

zonder een antwom·d te geven op de 
conclusie waarin zij nitdrukkelijk aan
voerde dat haar strafregister ten onrechte 
te haren laste een faillietverklaring ver
meldde, die tegen haar en op haar aan
gifte door de Rechtbank van koophandel 
te Brussel zou uitgesproken zijn op 1 april 
1968, dat zij nooit aangifte deed en er 
ook nooit aansprakelijk voor was, en 
waarin zij bovendien vorderde dat dit 
punt door middel van een onderzoeks
maatregel in het reine zou worden ge
trokken ; clat de bestreden beschikking 
clerhalve niet regelmatig met redenen is 
omkleed : 

Overwegencle dat, om de vraag van 
eiseres af te wijzen die om een aanvullencl 
onderzoek verzocht ten einde de volgens 
haar onjuiste vermelding in het reine te 
trekken betreffende een beweerde failliet
verklaring die op haar naam zou zijn 
uitgesproken en clie op haar strafregister 
voorkwam, de bestreclen beschikking erop 
wijst « dat de gevorderde onderzoeks
verrichtingen geen invloecl hebben op cle 
beoordeling van de ten laste van de ver
clachten gelegde feiten; dat er reeds 
voldoende bezwaren bestaan ; dat die 
bezwaren duidelijk blijken, met name uit 
het verslag van de gerechtelijke deskun
dige "; 

Overwegende dat een beslissing die de 

(1) Oass., 6 mei 1974 (A1-r. cass., 1974, 
blz. 996). 

redenen opgeeft waarom zij een verweer 
afwijst dat strekt tot het vragen van een 
onderzoeksmaatregel, regelmatig met re
denen is omldeed ; 

Dat bet middel niet kan worden aan
genomen; 

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

II. Op de voorziening tegen het arrest 
van 6 november 1973 : 

Over bet vierde middel, afgeleid nit de 
schending van artikel 97 van de Grand
wet, 

doo1·dat het arrest eiseres Louwet ver
oordeelt tot drie maanden gevangenis met 
uitstel van vijf jaar alsmede tot 2.000 fr. 
geldboete en het, onder gedeeltelijke 
wijziging van die beslissing, zegt dat ten 
·opzichte van de eisers de door de eerste 
rechter uitgesproken lijfsdwang van toe
passing zal zijn op de kosten van hoger 
beroep, 

te1·wijl, eerste onde1·deel, het arrest geen 
antwoord heeft gegeven op de door 
eiseres neergelegde ondertekende nota 
waarin zij aanvoerde dat de vermelding 
in haar strafregister, volgens welke zij 
aan de basis zou liggen van de failliet
verklaring op eigen aangifte van «Pari
mo "• klaarblijkelijk een vergissing was ; 

tweede onderdeel, het arrest enerzijds 
op alle punten de bestreden beslissing 
bevestigt, behalve met betrekking tot de 
ten laste van Liekendael bewezen ver
klaarde misdrijven, de aan De Coster en 
Liekendael opgelegde straffen, alsmede 
de verdeling van de ten laste van de 
beklaagden gelegde kosten, en anderzijds 
beslist dat de door de eerste rechter uit
gesproken lijfsdwang van toepassing is 
op de kosten van hoger beroep ; die rede
nen tegenstrijdig zijn; 

Betreffende het eerste onderdeel : 

Overwegende dat nit geen enkele over
weging van het arrest blijkt dat de tegen 
eiseres uitgesproken straf zou zijn bepaald 
op grond van de beweerde verkeerde ver
melding in haar strafregister; dat boven
dien de rechter in feite en dus op onaan
tastbare wijze binnen de bij de wet 
vastgestelde grenzen de straf bepaalt, 
die hij aangepast acbt aan de zwaar
wichtigheid van het bewezen verklaarde 
misdrijf; 
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Dat . het eerste onderdeel van het 
middel niet kan worden aangenomen ; 

Betreffende het tweede onderdeel : 

Overwegende dat, nu eiseres niet werd 
veroordeeld tot lijfsdwang, het tweede 
onderdeel van het middel wa t haar 
betreft dienaangaande niet ontvankelijk 
is wegens het ontbreken van enige 
bestaansreden ; 

Overwegende dat krachtens artikel 47 
van het Strafwetboek lijfsdwang ver
plicht wordt, telkens wanneer het geheel 
van de kosten van de strafvordering 
3.000 frank te hoven gaat en dit zelfs 
wanneer voor die kosten de hoofdelijkheid 
werd uitgesproken ; 

Overwegende dat het arrest de eisers 
hoofdelijk veroordeelt tot driezevende 
van de kosten van de strafvordering 
bij het beroepen vonnis begroot op 
76.375 frank; dat eiser De Coster in een 
derde van de kosten van hoger beroep 
werd veroordeeld ; dat die kosten moeten 
worden gevoegd bij deze van eerste aan
leg; 

Dat dientengevolge enerzijds de uit
breiding van de lijfsdwang tot de kosten 
van hoger beroep wettelijk gerechtvaar
digd is en anderzijds het niet tegenstrijdig 
is bepaalde beslissingen van het beroepen 
vonnis te wijzigen en niettemin appellant 
te veroordelen in een gedeelte of in aile 
kosten van hoger beroep vermits het 
vonnis niet eenvoudig wordt bevestigd 
op het hoger beroep van het openbaar 
ministerie aileen ; 

Dat, met betrekking tot de overige 
p1mten van het tweede onderdeel, het 
~niddel niet kan worden aangenomen ; 

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

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

9 december 1974. - 2e kamer. 
Voo1·zitter, Baron Richard, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Verslaggevm·, 
de H. Trousse. - Gelijklttidende con
clusie, de H. Velu, advocaat-generaal. -
Pleite1·, de H. Houtekier. 

2e KAMER.- 9 december 1974. 

1 o VONNISSEN EN ARRESTEN. 
STRAFZAKEN. - CoMMISSIE TOT BE
scHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ, -
BESLISSING VOORZIEN VAN DRIE HAND
TEKENINGEN. - HANDTEKENINGEN 
VERMOEDELIJK DIE VAN DE VOORZITTER 
EN VAN DE TWEE LEDEN VAN DE COM
MISSIE WIER NAMEN EN HOEDANIG
HEDEN IN DE BEsLISSING ZIJN VERMELD, 

2° BESCHERMING VAN DE MAAT
SCHAPPIJ (WET TOT). - STRAF
ZAKEN. - 00MMISSIE TOT BESCHER
MING VAN DE MAATSCHAPPIJ. - BE
SLISSING VOORZIEN VAN DRIE HAND
TEKENINGEN. HANDTEKENINGEN 
VERMOEDELIJK DIE VAN DE VOORZITTER 
EN VAN DE TWEE LEDEN VAN DE COM
MISSIE WIER NAMEN EN HOEDANIG
HEDEN IN DE BESLISSING ZIJN VER-

'MELD. 

3° VONNISSEN EN ARRESTEN. -
STRAFZAKEN. - 00MMISSIE TOT BE
SCHERJ\HNG VAN DE MAATSCHAPPIJ. -
BESLISSING NIET ONDERTEKEND DOOR 
DE SECRETARIS VAN DEZE COMMISSIE. 
- GEvOLG VAN DIT VERZUil'll. 

4° BESCHERMING VAN DE MAAT
SCHAPPIJ (WET TOT). - BESLIS
SING VAN DE COMMISSIE TOT BESCHER· 
MING VAN DE MAATSCHAPPIJ, - BE
SLISSING NIET ONDERTEKEND DOOR DE 
SECRETARIS VAN DE COMMISSIE. 
GEVOLG VAN DIT VERZUIM. 

Jo en 2°. TVannee1' de beslissing van een 
commissie tot besche1·ming van de maat
schappij voo1·zien is van d1·ie hand
tekeningen, zijn dit ve1·moedelijk de 
handtekeningen van de voo1·zitte1' en van 
de twee leden van de commissie wie1· 
namen en hoedanigheden in de beslissing 
zijn ve1·meld als lid van de commissie ( 1). 

3° en 4° Nietig is de beslissing van een 
commissie tot bescherming van de maat
schappij welke niet voo1·zien is van de 
handtekening van de sec1·etm·is, als zij 
niet vaststelt dat de sec1•etMis in de 
onmogelijkheid vm·keerde om te onde1'
tekenen (2). (Artt. 12, 16 en 31 wet tot 
bescherming van de maatschappij te
gen de abnormalen en de gewoonte
misdadigers, vervangen bij de wet van 
l juli 1964; artt. 782 en 785 G.W.) 

{1) en {2) Cass., 2 december 1974, sttpra, 
blz. 388. 
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(CARDINAL.) 

ARREST (vertaling). 

HET HOF; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 23 september I974 gewezen 
door de commissie tot bescherming van 
de maatschappij, ingesteld bij de psy
chiatrische afdeling van de gevangenis 
te Bergen; 

Over bet middel ambtshalve afgeleid 
uit de schending van de artikelen I2, 
I6 en 3I van de wet van 9 april I930 
tot bescherming van de maatschappij 
tegen de abnormalen en de gewoonte
misdadigers, vervangen bij de wet van 
1 juli I964 : 

Overwegende dat uit de eensluidend 
verklaarde fotocopie van de bestreden 
beslissing die bij het dossier is gevoegd, 
niet blijkt dat deze werd ondertekend 
door de secretaris van de commissie tot 
bescherming van de maatschappij ; 

Dat de drie handtekeningen die op 
dit afschrift voorkomen, vermoed worden 
de handtekeningen te zijn van de leden 
van de commissie, wier naam en hoe
danigheid vooraan op de beslissing zijn 
vermeld; 

Overwegende dat de beslissing van een 
commissie tot bescherming van de maat
schappij, die niet ondertekend is door 
de secretaris van de commissie, van elk 
authentiek karakter ontbloot is en der
hal ve nietig is ; dat de beslissing die bij 
het dossier . is gevoegd, niet vaststelt 
dat de secretaris zich in de onmogelijk
heid zou hebben bevonden oin te onder
tekenen; 

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 zaak naar de anders samenge~telde 
commissie tot bescherming van de maat
schappij die is ingesteld bij de psychia
trische afdeling van de gevangenis te 
Bergen. 

9 december 1974. - 2e kamer. -
Voorzitter, Baron Richard, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve?·slaggever, 
de H. Meeus. - Gelijkhtidende conclusie, 
de H. Ballet, advocaat-generaal. 

26 KAMER.- 10 december 1974. 

1 o REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.
STRAFVORDERING. - ScHULDIGVER
KLARING. - FEITEN OMSCHREVEN IN 
DE BEWOORDINGEN VAN DE WET EN 
BEWEZEN VERKLAARD. - GEEN CON
CLUSIE.- REGELMATIG MET REDENEN 
OMKLEDE BESLISSING. 

2° STRAF.- WANBEDRIJF.- VERVAN
GENDE GEVANGENISSTRAF. - DRIE 
MAANDEN MAXIMUM. 

3° CASSATIE. - OMVANG. - STRAF
ZAKEN.- VERVANGENDE GEVANGENIS
STRAF DIE HET WETTELIJK MAXIMUM 
TE BOVEN GAAT.- VERNIETIGING EN 
VERWIJZI:r-rG BEPERKT TOT DIT PUNT 
VAN HET BESCHIKKENDE GEDEELTE. 

I 0 Bij ontstentenis van een conclusie dien
aangaande omkleedt de rechter de schul
digverklm·ing van de beklaagde regel
matig met 1·edenen door vast te stellen dat 
de in de bewoordingen van de wet om
scMevenfeiten bewezen zijn (I). (Art. 97 
Grondwet.) 

2° De vervangende gevangenisstraj voor een 
wanbedrijj mag drie maanden niet te 
boven gaan (2). (Art. 40 S.W.) 

3° W annee?· een vm·oordelend arrest ver
nietigd w01·dt omdat de rechter een ver
vangende gevangenisstraj heejt uitge
sp?·oken die het wettelijk maximum te 
boven gaat, zijn de vernietiging en de 
verwijzing tot dit punt van het beschik
kende gedeelte bepm·kt (3). 

(LAENENS, T. BOOGMANS 
EN LITISCONSORTEN ; 

BOOGMANS, T.LAENENS 
EN LITISCONSORTEN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 5 februari 1974 door het Ho:f 
van beroep te Brussel gewezen; 

A. Wat de voorziening van Laenens 
Marcel betreft : 

(1) Cass., 2 december 1974, sttpra, biz. 386. 
(2) en (3) 0ass., 14 december 1960 (Bull. 

en Pas., 1961, I, 365). 
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B. Wat de voorziening van Boogmans 
Maria betreft : 

Overwegende dat eiseres geen hoeda
nigheid heeft om zich in cassatie te voor
zien tegen de beslissingen betreffende de 
medebeklaagden Laenens en Verdonck; 

Overwegende dat de voorziening we
gens het ontbreken van belang niet ont
vaukelijk is in zoverre zij gericht is tegen 
de beslissing waarbij eiseres vrijgesproken 
wordt_ wegens de telastlegging A, 1, b; 

In zoverre de voorziening gericht ·is 
tegen de beslissing waarbij eiseres ver
oordeeld wordt op de strafvordering en 
op de civielrechtelijke vorderingen van 
derde en vierde verweerders : 

Over het middel door eiseres afgeleid 
uit de schending van de artikelen 1382 
van het Burgerlijk W etboek, 496 van 
het Strafwetboek en 97 van de Grand
wet, 

doordat het arrest eiseres wegens op-
1ichting veroordeelt, en de rechtsvorde
ringen van de burgerlijke partijen ge
grond verklaart zonder de bestanddelen 
van de oplichting vast te stellen, noch het 
oorzake1ijk verband tussen de schade van 
de burgerlijke partijen en een schuldige 
en. persoonlijke gedraging van eiseres, 
en zonder te antwoorden op het verweer 
door eiseres aangevoerd in een door haar 
voor de eerste rechter neerge1egde noot, 

te1·wijl op strafrechtelijk gebied een 
veroordeling slechts mag uitgesproken 
worden zo vaststaat dat de materiiile en 
morele bestanddelen van de omschrijving 
van het misdrijf, ten deze het misdrijf 
bepaald bij artikel 496 van het Straf
wetboek, aanwezig zijn, 

en te1·wijl het oorzakelijk verband, in 
het geval van fouten van verschillende 
daders, in hoofde van beklaagde een 
beslissend karakter dient te vertonen, 
zodat, door de aausprakelijkheid ten 
laste van eiseres te leggen zonder in zijn 
motivering enig oorzakelijk verbaud 
vast te stellen tussen haar fout en de 
schade, het arrest de hoger aangehaalde 
wetsbepalingen schendt : 

Overwegende dat het arrest beschouwt 
dat de oplichtingen ten laste van eiseres 
gelegd onder A, 1, a, en A, 2, door de 
eerste rechter in aanmerking genomen, 
<< aldus bewezen zijn gebleven door het 
onderzoek voor het hof gedaan >> ; 

Overwegende dat deze telastleggingen 
gesteld zijn in de bewoordingen van 

. artikel 496 van het Strafwetboek en 

aldus alle bestanddelen van het ten laste 
van eiseres gelegde misdrijf vermelden; 

Overwegende dat, bij ontstentenis van 
een conclusie van eiseres voor het hof 
van beroep, dit hof aldus het bestaan van 
alle bestanddelen van de telastleggingen 
heeft vastgesteld en zijn beschikking 
hierover regelmatig met redenen lweft 
ornkleed; 

Overwegende dat, na de volgens de 
telastleggingeu ten nadele van De Ridder 
Jean en van de naamloze vennootschap 
« Generale Bankmaatschappij n gepleeg
de oplichtingen bewezen te hebben ver
ldaard, het arrest beslist dat de rechts
vorderingen van deze burgerlijke partijen 
gegrond zijn ; dat, bij ontstentenis van 
conclusies van eiseres over de gegrond
heid van deze rechtsvorderingeu, bet 
bof van beroep deze beslissing niet nader 
diende te motiveren ; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het middel ambtshalve afgeleid 
uit de schending van de artikelen 40 en 
65 van het Strafwetboek : 

Overwegende dat het arrest, door be
vestiging van het beroepen vonnis wat de 
strafmaat betreft, eiseres tot een enkele 
straf veroordeelt van een jaar gevange
nis, met uitstel van vijf jaar, en een 
geldboete van 2.000 frank, verhoogd met 
190 deciemen, of een vervangende ge
vangenisstraf van vier maanden ; 

Overwegende dat uaar luid van arti
kel 40 van,het Strafwetboek de duur van 
de vervangende gevangenisstraf drie 
maanden niet zal te hoven gaan voor hen 
die wegens wanbedrijf zijn veroordeeld ; 

Overwegende dat het arrest derhalve 
deze wetsbepaling heeft geschonden door 
eiseres tot een vervangende gevangenis
straf van vier maanden te veroordelen ; 

En overwegende, voor het overige, 
wat de beslissing op de strafvordering 
betreft, dat de substantiele of op straffe 
van nietigheid voorgeschreven rechts
vormen werden nageleefd en dat de 
besliss:U1.g overeenkomstig de wet is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest, doch alleen voor zover het 
tegen eiseres een vervangende gevange
nisstraf van vier maanden heeft uitge
sproken ; verwerpt de voorzieningen voor 
het overige ; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de kant 
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing ; 
veroordeelt eiser in de kosten van zijn 
voorziening ; veroordeelt eiseres in drie 
vierde van de kosten van haar voor-
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ziening ; laat de overige kosten ten laste 
van de Staat ; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar het Hof van beroep te Gent. 

IO december I974. ~ .2e kamer. -
Voo1·zitter, de H. Wauters, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1•, 
de H. Versee. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Velu, advocaat-generaal. - Pleiter, 
de H. P. Ronse (van de balie te Brussel). 

2e KAMER.- 10 december 1974. 

I 0 VERJARING. - STRAFZAKEN. -
STRAFVORDERING. - GEOONTRA VEN
TIONALISEERD WANBEDRIJF. - GEEN 
OORZAAK TOT SOHORSING VAN DEVER
JARING. - VERJARING NOODZAKELIJK 
INGETREDEN NA VERLOOP VAN TWEE 
JAREN . 

.2° VOORZIENING IN CASSATIE. -
TERMIJN.- STRAFZAKEN.- BURGER
LIJKE REOHTSVORDERING. - BESLIS
SING DIE GEEN UITSPRAAK DOET OVER 
EEN GESOHIL INZAKE BEVOEGDHEID EN 
ZIOH ERTOE BEPERKT EEN PROVISIO
NELE VERGOEDING TOE TE KENNEN EN 
EEN ONDERZOEKSMAATREGEL TE BEVE
LEN. - VOORZIENING VOOR DE EIND
BESLISSING. - NIET-ONTVANKELIJK
HEID. 

3° VOORZIENING IN CASSATIE. -
VORM. - STRAFZAKEN. - BURGER
REOHTELIJK AANSPRAKELIJKE PARTIJ, 
EISERES. - VOORZIENING NIET BETE
KEND. - NIET-ONTVANKELrJKHEID. 

4° CASSATIE. - 0MVANG. - STRAF
ZAKEN. - VERNIETIGING VAN DE BE
SLISSING TOT VEROORDELING VAN DE 
BEKLAAGDE. - BURGERREOHTELIJK 
AANSPRAKELIJKE PARTIJ. DIE ZIOH NIET 
OF DIE ZIOH ONREGELMATIG IN OASSA
TIE HEEFT VOORZIEN. - GEVOLGEN 
VAN DE VERNIETIGING TEN AANZIEN 
VAN DEZE PARTIJ. 

I 0 De strajvo?·de?·ing voortvloeiend ~tit een 
gecontmventionaliseerd wanbedrijj Ve?'
jaart noodzakelijk, bij ontstentenis van 
een oorzaak tot schorsing van de ver
ja?·ing, door verloop van twee ja1·en na 
de jeiten (I). (Artt . .2I, lid .2, .2.2 en .23 
wet van I7 april I878.) 

.2° Niet ontvankelijk in stmfzaken is de 

voorziening v66r de eindbeslissing in
gesteld tegen de beslissing die, op de 
burge1·lijke rechtsvordering, geen uit
spraak doet ove1• een geschil inzake 
bevoegdheid, een p1·ovisionele ve1·goeding 
toekent en voor het overige een onder
zoeksmaatregel beveelt (2) (Art. 4I6 Sv.) 

30 Niet ontvankelijk is de voorziening van 
een burge1'1·echtelijk aansprakelijke par
tij, die niet is betekend aan de pa1·tij 
tegen wie zij is gericht (3) (Art. 4I8 Sv.) 

4° Wannee1· de beslissing tot veroordeling 
van de beklaagde op zijn voorziening 
ve1·nietigd w01·dt en de burge1'1'echtelijk 
aansprakelij ke pa1·tij zich niet of zich 
on1·egelmatig in cassatie heejt voorzien, 
verliest de beslissing, waarbij deze partij 
b~wge?·rechtelijk aansprakelijk wo1·dt ver
klaa?·d voor de Ve?'OOTdeling van de 
beklaagcle, haw· bestaans1·eden (4). 

(MARTIN EN FIRMA (( SUIRE », . 
T. OOOREVITS EN LITISOONSORTEN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 8 februari I974 in boger beroep 
gewezen door de Correctionele Recht bank 
te Gent; 

I. W at de voorziening van eiser betreft : 

A. In zoverre de voorziening gericht is 
tegen de beslissing op de strafvordering 
die tegen eiser is ingesteld ; 

Over het middel ambtshalve afgeleid 
nit de schending van de artikelen .2I tot 
.24 van de wet van I7 aprili878 houdende 
de voorafgaande titel van het Wetboek 
van strafvorclering : 

Overwegende dat het vonnis eiser met 
aanneming van verzachtende omstandig
heden wegens onopzettelijke slagen of 
verwondingen veroorcleelt tot een politie
straf van .25 frank, verhoogd met .290 
deciemen, of een snbsicliaire gevangenis
straf van clrie clagen, en hem verwijst in 
de gerechtskosten van beide aanleggen ; 

Overwegende dat nit de niet bekriti
seercle vaststellingen van het vonnis blijkt 

(1) Oass., 15 mei 1972 (A1-r. cass., 1972, 
blz. 852). 

(2) Cass., 15 oktober 1974, supra, blz. 227. 
(3) Cass., 6 mei 1974 (Arr. cass., 1974, 

biz. 996); 1 oktober 1974, supm, blz. 150 . 
(4) Cass., 28 oktober 1974, sttpm, blz. 268. 
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dat het misdrijf op 3 augustus 1971 werd 
gep1eegd; 

Dat daaruit vo1gt dat, bij ontstentenis 
van een oorzaak van schorsing van de 
verjaring der strafvordering, deze ver
jaring noodzakelijk ingetreden was op 
de datum waarop het vonnis werd uit
gesproken; 

B. In zoverre de voorziening gericht is 
tegen de beslissing op de civielrechtelijke 
vorderingen die tegen eiser zijn ingesteld : 

a) door de verweerster, personenven
nootschap met beperkte aansprakelijk
heid « Copanex " : 

Overwegende dat het vonnis aan deze 
verweerster een provisionele vergoeding 
toekent en voor het overige een deskrm
digenonderzoek beveelt ; dat deze beslis
sing geen eindbeslissing is in de zin van 
artikel 416 van het Wetboek van straf
vordering; dat ze evenmin uitspraak doet 
over een geschil inzake bevoegdheid ; 

Dat de voorziening voorbarig en der
halve niet ontvankelijk is; 

b) door de verweersters << Intercommu
nale vereniging voor de autoweg E 3 » 
en de naamloze vennootschap « Fonciere
Gamer": 

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

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

II. W at de voorziening van eiseres 
betreft : 

Overwegende dat uit de stukken waar
op het Hof vermag acht te slaan niet 
blijkt dat eiseres, civielrechtelijk aan
sprakelijke partij, lmar voorziening heeft 
betekend aan de partijen tegen wie zij 
gericht is; 

Dat de voorziening dienvolgens niet 
ontvankelijk is; 

Overwegende echter dat, tengevolge 
van de hiema op de voorziening van eiser 
uitgesproken vernietiging van de beslis
sing op de tegen hem ingestelde straf
vordering, de beslissing waarbij eiseres als 
civielrechtelijk aansprakelijk met eiser 
tot de betaling van de kosten van de straf
vordering wordt veroordeeld, zonder 
voorwerp wordt ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den vonnis in zoverre het, rechtdoende 
op de strafvordering ingesteld tegen eiser, 
tegen hem veroordelingen uitspreekt ; 
zegt dat de beslissing waarbij eiseres als 

civielrechtelijk aansprakelijk tot de be
taling van de kosten van de strafvorde
ring wordt veroordeeld, zonder voorwerp 
wordt ; verwerpt de voorzieningen voor 
het overige ; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de kant 
van de gedeeltelijkvernietigde beslissing; 
veroordeelt de eisers in drie vierde van 
de kosten ; laar de overige kosten ten 
laste van de Staat ; zegt dat er geen 
grond is tot verwijzing. 

10 december 1974. - ze kamer. -
V oo1·zitter, de H. Wauters, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Verslaggever, 
de H. Versee.- Gelijkluidende conclusie, 
de H. Velu, advocaat-generaal. - Plei
tM'S, de HH. Van Ryn en Simont. 

ze KAMER.- 10 december 1974. 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. STRAFZAKEN. 
RECHTER IN HOGER BEROEP DIE DE 
BEROEPEN BESLISSING BEVESTIGT. -
BEVESTIGING HIEROP GEGROND DAT DE 
EERSTE RECHTER OP DE VORDERING 
OORDEELKUNDIG UITSPRAAK GEDAAN 
HEEFT. - DRAAGWIJDTE VAN DEZE 
RED EN. 

De 1'echtM' in hoge1· beroep die de beroepen 
beslissing bevestigt op g1•ond dat de 
ee1·ste 1·echter o01·deelkundig op de vor
dering uitspmak gedaan heejt, neemt 
aldus impliciet de 1·edenen van de 
bevestigde beslissing ove1· (1). (Art. 97 
Grondwet.) 

(DUPONT, T. BROEKAERT.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op ll april 1974 in hoger beroep 
gewezen door de Correctionele Rechtbank 
te Brugge; 

A. In zoverre de· voorziening gericht is 
tegen de beslissing op de tege:ri eiser in
gestelde strafvordering : 

(1) Raadpl. cass., 21 november 1958 (Bull. 
en Pas., 1959, I, 256) en 29 april 1974 (Arr. 
cass., 1974, biz. 946). 
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Overwegende dat de substantiele of op 
straffe van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat 
de beslissing overeenkomstig de wet is ; 

B. In zoverre de voorziening gericht is 
tegen de beslissing op de door eiser tegen 
verweerster ingestelde civielrechtelijke 
vordering : 

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

doordat bet bestreden vonnis het beroe
pen vonnis in al zijn beschikkingen be
vestigt, op grond van de beweegredenen, 
wat eisers burgerlijke vordering betreft, 
<< dat de aanstelling van de burgerlijke 
partij Dupont eveneens ontvankelijk en 
gegrond voorkomt tegen de tweede be
ldaagde en dat de eerste rechter zeer 
oordeelktmdig de schade door de burger
lijke partij geleden heeft begroot ,, ter
wijl, naar de vaststelling van het bestre
den vonnis zelf, eisers vordering begroot 
was op 66.006 frank in hoofdsom, de 
eerste rechter hiervan slechts 26.402 
frank had toegekend en de eis voor het 
overige had afgewezen bij gebrek aan 
oorzakelijk verband, 

terwijl, eet·ste onderdeel, het tegenstrij · 
dig, ten minste dubbelzinnig is, enerzijds, 
zonder enige beperking, te beslissen dat 
eisers vordering gegrond was en, ander
zijds, bij wege van bevestiging van de 
beroepen beslissing, te stellen dat de
zelfde vordering slechts gedeeltelijk ge
grond was en eisers schade slechts ge
deeltelijk kon worden toegekend, uit 
welke tegenstrijdigheid, ten minste dub
belzinnigheid, die gelijkstaat met het 
volledig ontbreken van enige motivering, 
de schending van de aangehaalde grond
wettelijke beschikking volgt ; 

tweede onderdeel, de aangehaalde moti
vering het het Hofminstens niet mogelijk 
maakt zijn toezicht over de wettelijkheid 
van de bestreden beslissing uit te oefenen, 
waar er niet uit blijkt of eisers vordering 
gedeeltelijk werd afgewezen omdat zijn 
schade minder bedroeg dan hij vorderde, 
dan wei omdat de feitenrechter beschouw
de dat zij bij gebrek aan oorzakelijk ver
band gedeeltelijk moest worden afge
wezen, waaruit eveneens de schending 
van de aangehaalde grondwettelijke be
schikking volgt : 

Wat beide onderdelen samen betreft : 

Overwegende dat het bestreden vonnis, 
na te hebben beschouwd dat het misdrijf 
ten laste van verweerder Broekaert 
~ bewezen is zoals terecht door de eerste 

rechter werd geoordeeld ,, dat de aan
stelling van de burgerlijke partij Dupont 
(thans eiser) tegen voornoemde verweer
der ontvankelijk en gegrond voorkomt, 
en dat de eerste rechter de door eiser 
geleden schade zeer oordeelkundig heeft 
begroot, aan eiser, bij bevestiging van 
het beroepen vonnis, een gedeelte van de 
door hem gevorderde schadevergoeding 
toekent; 

Overwegende dat door te vermelden 
dat de eerste rechter de door eiser opge
lopen schade oordeelkundig heeft begroot, 
het bestreden vonnis zich de redenen van 
de beroepen beslissing met betrekking 
tot het bedrag van de aan eiser verschul
digde schadevergoeding toeeigent ; 

Dat het aldus zonder strijdigheid noch 
dubbelzinnigheid beslist dat de civielrech
telijke vordering van eiser tegen ver
weerder ontvankelijk doch slechts tot 
beloop van 40 t.h. van het gevorderde 
bedrag - zegge 66.006 X 4/10 = 
26.402 frank in hoofdsom - gegrond is, 
bij ontstentenis van oorzakelijk verband 
tussen de schade en het door verweerder 
gepleegde misdrijf voor lHJt meergevor
derde; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

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

10 december 1974. - 2e kamer. 
Voot·zittet·, de H. Wauters, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Verslaggever, 
de H. Delva. - Gelijklnidende conclnsie, 
de H. Velu, advocaat-generaal.- Pleitet·, 
de H. Biitzler. 

2e KAMER.- 10 december 1974. 

WEGVERKEER.- VERKEERSLICHTEN. 
- VVEGVERKEERSREGLEMENT, ARTI· 
KEL 106-2, a. - AANWIJZINGEN VAN 
DE LICHTDOORLATENDE GEDEELTEN 
NIET NOODZAKELIJK DEZELFDE' VOOR DE 
TWEE RICHTINGEN. - GEEN SYN· 
CHRONISATIE ZODAT DE BESTUURDERS 
IN· DWALING KONDEN WORDEN GE· 
BRACHT. - GEVOLGEN. - SoEVE· 
REINE BEOORDELING DOOR DE FElTEN· 
RECHTER. 

W anneet· de aanwijzingen van de vet'· 
keet·slichten niet dezelfde zijn voot· de 
twee t·ichtingen, beoordeelt de jeiten-
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1'echtm· soeverein of het geb1·ek aan 
synchTonisatie van deze aanwijzingen 
de besttturde1·s in dwaling heeft kttnnen 
brengen (1). (Artikel 106-~, a, wegver
keersreglement.) (Impliciete oplossing.) 

{DEMAREE R., T. DERYCKERE EN COOPERA
TIEVE VENNOOTSCHAP « INTERLIN ll; 
COOPERATIEVE VENNOOTSCHAP « INTER
LIN ll, DERYCKERE EN NAAMLOZE VEN
NOOTSCHAP « GROEP JOSI ll, T. DEMAREE 
J. EN DEMAREE R.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 5 april 1974 in hoger beroep 
gewezen door de Correctionele Recht bank 
te Kortrijk ; 

Overwegende dat de voorzieningen 
enkel gericht zijn tegen de beslissingen op 
de door de eisers ingestelde civielrechte
lijke vorderingen; 

I. Op de voorzieningen van Deryckere 
Dirk, de samenwerkende vennootschap 
« Interlin " en de naamloze vennootschap 
« Groep Josi" : 

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

doordat, eerste onde1·deel, het vonnis 
nergens, noch expliciet, noch impliciet, 
het middel tegemoet komt dat in de 
conclusie van de eisers ontwikkeld werd, 
luidens hetwelk : « aangezien Demarbe 
Jean geen rekening mag houden met bet 
verkeerslicht dat links van hem stond ; 
aangezien hij enkel mag rekening houden 
met het verkeerslicht dat rechts van hem 
staat (artikel106-1, a) ; aangezien op zijn 
rechterkant staande geen verkeerslicht 
aanwezig was; aangezien in dit geval de 
gewone regel van artikel 25 van toepas
sing is en Demarbe dus slechts naar links 
mocht afslaan wanneer er geen verkeer 
kwam uit de tegenovergestelde richting "• 

en dom·dat, tiveede onde1·deel, het vonnis 
in het dispositief oordeelt " bevestigt het 
bestreden vonnis, op strafrechtelijk ge
bied, wat betreft Deryckere Dirk en de 
samenwerkende vennootschap Interlin " 
en verder << bevestigt het bestreden von
nis wat betreft de vordering van de 
burgerlijke partij Demar be Richard tegen 
Deryckere Dirk en de samenwerkende 
vennootschap Interlin "• 

tm·wijl er nergens in het vonnis de 

(1) Raadpl. cass., 8 december 1967 (.Ar1·. 
cass., 1968, blz. 514). 

grond van deze beoordeling kan opge
spoord worden, zodat het vonnis zijn 
veroordeling nergens motiveert en der
halve artikel 97 van de Grondwet 
schendt: 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat het bestreden vonnis, 
onder hervorming van de beroepen 
beslissing, verweerder Demarbe Jean van 
vervolging ontslaat en verweerder De
marbe Richard buiten zaak stelt; 

Overwegende dat het vonnis met 
betrekking tot de vraag of de van Gent 
komende vrachtvoerder Demarbe Jean 
naar links mocht afslaan op het ogenblik 
dat het links v66r hem geplaatst en 
richting-Gent uitstralend verkeerslicht 
rood werd, eensdeels vaststelt : << Het 
wordt niet betwist dat bedoelde licht niet 
verbindend was voor Demarbe ingevolge 
artikel 106-1, a, van de wegcode, dat 
bepaalt dat de verkeerslichten rechts van 
de rijbaan geplaatst zijn en dat zij ver
bindend zijn voor de weggebruikers naar 
wie zij gericht zijn "• en, anderdeels, hier
tegenover de bepaling stelt van arti
kel 106-2, a, van het wegverkeersregle
ment dat luidt : << de verkeerslichten 
stralen licht uit in de twee richtingen, 
behalve uitzonderingen gerechtvaardigd 
door de plaatsgesteldheid; het aantal 
en de aanwijzingen van de lichtdoorla
tende gedeelten zijn niet noodzakelijk 
dezelfde voor de twee richtingen " ; 

Overwegende dat de rechter in hoger 
beroep bij het samenlezen van deze 
wetsbepalingen beschouwt : << Het kan 
niet de bedoeling geweest zijn van de 
wetgever totaal tegenstrijdige aanwijzin
gen toe te laten van aard om elk verkeer 
onmogelijk te maken '' ; dat hij deze 
beschouwing toelicht aan de hand van 
het door hem soeverein vast.gestelde 
gebrek aan synchronisatie van de ver
keerslichten op het lrruispnnt waar het 
ongeval plaatsvond ; dat hij op grond 
van die beschouwingen oordeelt << dat De
mar be in dwaling werd gebracht door de 
aanwijzing hem verstrekt door het rood 
licht dat nochtans langs de andere kant 
groen zou kunnen geweest zijn " ; 

Overwegende dat het bestreden von
nis aldus het in eisers conclusie aange
haald verweer beantwoordt ; 

Dat dit onderdeel feitelijke grondslag 
mist; 

W at het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat het bestreden vonnis, 
bij bevestiging van het beroepen vonnis, 
eiser Deryckere vrijspreekt, eiseres sa-
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menwerkende vennootschap << Interlin " 
buiten zaak stelt en zich onbevoegd ver
klaart om kennis te nemen van de tegen 
die eisers door verweerder Demarbe 
Richard ingestelde civielrechtelijke vor
dering; 

Dat dit onderdeel, bij gebrek aan be
lang, niet ontvankelijk is; 

II. Op de voorziening van Demarbe 
Richard: 

Overwegende dat geen middel tot 
staving van de voorziening wordt aan
gevoerd; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ningen ; veroordeelt de eisers in de kosten 
van hun respectieve voorzieningen. 

10 december 1974. - 2e kamer. 
VooTzitte1·, de H. Wauters, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - VeTslaggeveT, 
de H. Delva. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Velu, advocaat-generaal. - Plei
teTs, de HH. VanRyn en DeBruyn. 

2e KAMER.- 10 december 1974. 

1D GERECHTSKOSTEN. - STRAFZA
KEN.- VEROORDELING VAN VERSOHIL
LENDE BEKLAAGDEN WEGENS AFZON
DERLIJKE MISDRIJVEN.- HoOFDELIJ
KE VEROORDELING IN DE KOSTEN VAN 
DE STRAFVORDERING. - 0NWETTE
LIJKHEID. 

2D CASSATIE. - OMVANG. - STRAF
ZAKEN. - VERNIETIGING VAN DE VER
OORDELING IN DE KOSTEN VAN DE 
STRAFVORDERING. VERNIETIGING 
DIE LEIDT TOT VERNIETIGING VAN DE 
VEROORDELING TOT LIJFSDWANG DIE 
DAARVAN HET GEVOLG IS. 

3D VOORZIENING IN CASSATIE. -
TERMIJN.- STRAFZAKEN.- VEROOR
DELEND VERSTEKARREST. - VooR
ZIENING VAN DE BEKLAAGDE TIJDENS 
DE GEWONE VERZETTERMIJN. - NIET
ONTV ANKELIJKHEID. 

1 D Onwettelij k is de hoojdelij ke ve1·ooT
deling van ve1•schillende beklaagden in 
de kosten van de stTajvoTdeTing, wanneeT 
de beklaagclen wegens oncleTscheiden mis
clTijven zijn ve1"o01·cleelcl (1). (Art. 50 
S.W.) 

2D VeTnietiging van cle veTo01·deling in de 
kosten van cle stTajvoTcleTing leidt tot 
ve1·nietiging van de ve1·oordeling tot 
l~jjsclwang die claarvan het gevolg is (2). 
(Artt. 2, 3, 4 en 5 wet van 27 juli 1871.) 

3D Niet ontvankelijk is de vooTzieninrr 
welke clooT cle beklaagcle tijclens cle 
gewone ve1·zette1·mijn is ingestelcl tegen 
een aTTest waaTbij hij bij veTstek is· 
veTooTcleelcl (3). (Art. 413 Sv.) 

(KETELSLEGERS, OOSEMANS EN 
VAN GERWEN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 22 mei 197 4 door het Hof van 
beroep te Luik gewezen; 

I. Op de voorzieningen van Ketelsle
gers en Cosemans : 

l. Wat betreft de ten laste van Ketel
slegers gelegde feiten onder de telast
leggingen I-A en II en de ten laste van 
Cosemans gelegde feiten onder de telast
leggingen I-A en III : 

Overwegende dat het arrest de eisers 
van die telastleggingen vrijspreekt; 

Dat · de voorzieningen derhalve, bij 
gebrek aan belang, niet ontvankelijk zijn ; 

2. Wat betreft de ten laste van beide 
eisers gelegde feiten onder de telast
legging I-B : 

Over het middel ambtshalve afgeleid 
uit de schending van artikel 50 van bet 
Strafwetboek : 

Overwegende dat, na de eisers, als 
daders of mededaders, aan voormelde 
telastlegging schuldig te hebben ver
klaard, bet arrest ze, bij bevestiging van 
het beroepen vonnis, hoofdelijk in de 
kosten van de strafvordering in eerste 
aanleg veroordeelt, samen met een mede
beklaagde. de biernagenoemde eiser Van 
Gerwen, die echter uit hoofde van andere 
misdrijven door het arrest wordt veroor
deeld; 

Overwegende dat op grond van arti
kel 50 van bet Strafwetboek slechts zij, 
die wegens eenzelfde misdrijf worden 
veroordeeld, hoofdelijk tot de kosten 
gehouden zijn ; 

(1) Cass., 5 juni 1972 (.Arr. cass., 1972, 
blz. 937). 

(2) Cass., 14 oktober 1974, supra, blz. 216. 
(3) Cass., 22 oktober 1974, supra, biz. 251. 
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Overwegende dat, nu ,alle beldaagden 
niet uit hoofde van dezelfde misdrijven 
werden veroordeeld, het arrest voormeld 
artikel 50 schendt ; 

Overwegende dat het arrest bovendien, 
bij bevestiging van het beroepen vonnis, 
beveelt dat voormelde kosben door 
middel van lijfsdwang invorderbaar zijn; 
dat met betrekking tot de kosten van de 
strafvordering in hoger beroep, het arrest, 
hoewel het die kosten tussen drie mede
beklaagden verdeelt, beslist dat deze 
kosten, welke de som van 1.540 frank 
bedragen, door middel van lijfsdwang 
« zoals door de eerste rechter bepaald " 
invorderbaar zijn ; 

Overwegende dat de vernietiging van 
de veroordeling van de eisers in de kosten 
van de strafvordering in eerste aanleg, 
de vernietiging met ziC'h brengt van de 
beslissing betreffende de in verband met 
die kosten uitgesproken lijfsdwang, als
mede van de beslissing luidens welke de 
kosten van de strafvordering in hoger 
beroep door middel van lijfsdwang " zoals 
door de eerste rechter bepaald '' invorder
baar zijn; 

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 ; 

II. Op de voorziening van Van Ger
wen: 

Overwegende dat het arrest ten opzich
te van eiser bij verstek werd gewezen ; 
dat eiser op 31 mei 1974 cassatieberoep 
heeft ingesteld, dit is alvorens de ge
wone verzettermijn was verstreken; dat 
de voorziening mitsdien niet ontvanke
lijk is; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning van eiser Van Gerwen ; rechtdoende 
op de voorzieningen van de eisers Ketel
slegers en Cosemans, vernietigt het 
bestreden arrest doch enkel in zoverre het 
uitspraak doet over de kosten van de 
strafvordering in eerste aanleg en over 
de lijfsdwang ; verwerpt de voorzieningen 
voor het overige ; beveelt dat melding 
van dit arrest wordt gemaakt op de kant 
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing ; 
veroordeelt eiser Van Gerwen in de 
kosten van zijn voorziening, de eisers 
Ketelslegers en Cosemans ieder in drie 
vierde van hun voorziening en laat de 
overige kosten ten laste van de Staat ; 
verwijst de aldus beperkte zaak naar het 
Hof van beroep te Brussel. 

10 december 1974. - 2e kamer. -

Voorzitter, de H. Wauters, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Vm·slaggever, 
de H. Sury. - Gelijkluidende conclusie, 
de H .. Velu, advocaat-generaal. 

3e KAMER.- 11 december 1974. 

BEWIJS. -BEWIJS DOOR GESOHRIFT.
BEWIJSKRAOHT VAN DE AKTEN. -
BuRGERLIJKE ZAKEN. - BRIEF. -
REOHTER DIE OP EXTRINSIEKE GEGE· 
VENS STEUNT TENEINDE DE BRIEF VAN 
EEN WERKGEVER AAN ZIJN BEDIENDE 
UIT TE LEGGEN ALS DE UITING VAN DE 
WIL OM DE OVEREENKOMST TE BEEIN · 

DIGEN. - UITLEGGING VERENIGBAAR 
MET DE BEWOORDINGEN VAN DEZE 
BRIEF. - GEEN MISKENNING VAN DE 

BEWIJSKRAOHT VAN DEZE AKTE. 

De bewijskmcht van de b1·iej van een werk
gever aan zijn bediende wordt niet 
miskend doo1· de 1·echtm· die aan deze 
b1·iej een uitlegging geeft welke verenig
baar is met de bewoordingen e1·van, door 
te stetmen op extrinsieke gegevens ten
einde te beslissen dat hie1'in de bedoeling 
om de ove1•eenlcomst tttssen de partijen 
te beiiindigen tot uiting komt (1). (Arti
kelen 1319, 1320 en 1322 B.W.) 

(NAAMLOZE VENNOOTSOHAP «COMPAGNIE 
GEOLOGIQUE ET lVIINIIi.:RE DES INGE· 

NIEURS ET INDUSTRIELS BELGES 

GEOMINES "• T. 'REUL.) 

ARREST. 

HET HOF ; -· Gelet op het bestreden 
arrest, op 6 april 1973 door het Arbeids
hof te Brussel gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 1315, 1319, 1320, 1322, 1349 en 
1353 van het Burgerlijk Wetboek, 

doordat, om te beslissen dat eiseres de 
arbeidsovereenkomst tussen partijen ver
broken heeft, haar te veroordelen tot 
betaling van een vergoeding wegens niet
naleving van de opzegging evenals van 
een bijkomende schadevergoeding en 
haar tegeneis te verwerpen, het arrest 

(1) Raadpl. cass., 28 rnaart 1974 (Arr. cass., 
1974, biz. 835). 
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erop wijst I 0 dat eiseres, in een schrijven 
van 15 oktober 1970 aan verweerder, de 
" stelling )) van verweerder « om een 
einde te stellen aan de overeenkomst )) 
niet aanvaardt met de overweging dat 
dit gelijkstaat met een << eenzijdige ver
breking van de overeenkomst )) door ver
weerder " ten zijnen nadele ll, vervolgens, 
zonder enig gegeven dat de uitdrukkelijke 
wil van verweerder om de overeenkomst 
te verbreken bewijst, daaruit besluit dat 
verweerder de compenserende vergoeding 
wegens opzegging verschuldigd is, deze 
vergoeding berekent en de rekeni;ng v.~n 
verweerder vereffent ; 2° dat, m ZIJn 
schrijven van 15 oktober 1970 aan eiseres, 
verweerder, die het schrijven van dezelfde 
datum als het vorige, nog niet ontvangen 
had, haar schrijft dat hij « zich niet wenst 
te plaatsen in een toestand waarin hij de 
overeenkomst verbreekt >l, en dat hij bij
gevolg « volgens de ove~eenkomst ~ennis 
geeft van een opzeggmg van vwren
twintig dagen )) en verldaart dat hij 
bereid is deze na te leven; 3° dat ver
weerder aldus « regelmatig kennis geeft 
van zijn wil om de overeenkomst te ver
breken met inachtneming van de opzeg
gingstermijn )) ; 4° dat eiseres op 22 okto
ber 1970 ontvangst meldt van de bete
kening van de opzegging, verklaart dat 
ze er geen gevolg kan aan geven op grond 
dat de opzegging niet mag gegeven wor
den tijdens de verlofperiode en dat 
zij zich houdt aan de toestand bepaald 
in haar schrijven van 15 oktober 1970; 
5o dat verweerder, op het ogenblik dat hij 
opzegt, niet meer in verlof is en dat de 
overeenkomst niet geschorst is ; dat 
eiseres a priori niet kon voorzien dat de 
modaliteiten van de opzegging die haar 
zou betekend worden, hoe dan ook on
regelmatig waren; dat dit zeker de bete
kenis is van haar brief van 15 oktober 
1970 die zij op 22 oktober 1970 bevestigt; 
dat die brief klaar is en dat eiseres een 
vergoeding die vooropzegging compen
seert vordert terwijl verweerder zijn wil 
om te verbreken nog niet geopenbaard 
heeft; dat, alhoewel verweerder zijn wil 
te kennen geeft om de termijn van de 
door hem betekende opzegging in acht 
te nemen, eiseres verklaart haar houding 
van 15 oktober 1970 te handhaven, na
melijk van verweerder een compense
rende vergoeding te vorderen alsof ver
weerder de overeenkomst op onregelma
tige wijze verbroken had, waaruit het 
arrest besluit : " Het is appellante (hier 
eiseres) die te kennen gegeven heeft dat 
zij de overeenkomst onmiddellijk wou 
verbreken terwijl zij dit slechts kon doen 

wegens een geldige reden en met inacht
neming van de opzeggingstermijn ))' 

te1·wijl, ee1·ste onderdeel, noch uit de 
briefwisseling noch uit de gegevens waar
op de rechter zich beroept redelijkerwijze 
kan afgeleid worden dat de indienst
neming van verweerder door eiseres 
verbroken werd, want het feit dat de 
werkgever van de werknemer een ver
goeding die opzegging compenseert vor
dert betekent dat voor de werkgever de 
werknemer de overeenkomst verbroken 
heeft en niet dat de werkgever zelf het 
initiatief zou nemen om een einde te 
stellen aan de overeenkomst, waarvan 
hij zou oordelen dat ~ij door de werk
gever verbroken werd (schending van de 
artikelen 97 van de Grondwet, ,1315, 
1349 en 1353 van het Burgerlijk Wet
hoek); 

tweede onde1·deel, de rechter bovendien 
de bewijskracht miskent van de ver
meldingen van de brieven naar welke 
hij verwijst door met name te zeggen dat 
de brief van eiseres van 15 oktober 1970 
klaar is en duidelijk haar bedoeling de 
overeenkomst onmiddellijk te verbreken 
te kennen geeft (schending van de arti
kelen 1319, 1320 en 1322 van het Burger
lijk W etboek) ; 

de1·de onde1·deel, het arrest zichzelf 
tegenspreekt door enerzijds te verklaren 
dat de overeenkomst door eiseres op 
15 oktober 1970 zonder opzegging ver
broken werd en anderzijds dat verweer
der, bij zijn schrijven van dezelfde 
datum, zijn wil om de overeenkomst te 
verbreken regelmatig betekend heeft met 
inachtneming van de opzeggingstermijn, 
hetgeen zowel impliceert dat de overeen
komst onmiddellijk verbroken is als dat 
ze van kracht blijft tijdens de opzegging 
(schending van artikel 97 van de Grond
wet): 

W at het eerste onderd~el betreft : 

Overwegende dat, om te beslissen dat 
de overeenkomst tussen de partijen door 
eiseres verbroken werd, het arrest niet 
alleen steunt op het door deze aan haar 
werknemer op 15 oktober 1970 gezonden 
schrijven maar op het geheel van de 
vaststellingen weergegeven in het mid
del· 

Dat de feitenrechter, zonder de in dit 
onderdeel van het middel vermelde wet
telijke bepalingen te schenden, heeft 
kunnen beslissen, op grond van de :tede
nen die hij vermeldt, dat eiseres de 
overee11.komst verbroken heeft door in 
haar schrijven te beweren dat verweerder 
er een einde aan gemaakt had en haar 
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moest vergoeden, terwijl zij over geen 
enkel gegeven beschikte tot staving van 
de uitdrukkelijke wil van deze om de 
overeenkomst te verbreken ; 

Dat dit onderdeel van het middel niet 
kan worden aangenomen; 

W at het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat door het schrijven 
uit te leggen op grond van extrinsieke 
gegevens, zoals blijkt uit het antwoord 
op het eerste onderdeel, het arrest, zonder 
de bewijskracht ervan te schenden, heeft 
kunnen beslissen dat het schrijven van 
eiseres dd. 15 oktober 1970 haar wil te 
kennen gaf om onmiddellijk een einde 
te stellen aan de overeenkomst; 

Dat dit onderdeel van het middel feite· 
lijke grondslag mist ; 

Wat het derde onderdeel betreft : 

Overwegende dat, aangezien elk van 
de partijen op dezelfde dag aan de andere 
een brief gezonden had, het arrest heeft 
kunnen vaststellen enerzijds dat eiseres 
beweerde dat verweerder de overeen
komst zonder opzegging verbroken had 
en anderzijds dat verweerder vermeldde 
dat hij nieb van plan was de genoemde 
overeenkomst zonder opzeggmg te ver
breken; 

Dat dit onderdeel van het middel 
feitelijke grondslag mist ; 

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

ll december 1974. - 3e kamer. -
Voorzitter, de H. Naulaerts, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Verslaggever, 
de H. Janssens. - Gelijkluidende conclu
sie, de H. Duchatelet, advocaat-generaal. 
- Pleite1·s, de HR. Fally en VanRyn. 

1e KAMER.- 12 december 1974. 

1° LASTGEVING. - LASTGEVING IN AL
GEMENE BEWOORDINGEN OPGESTELD. 
- LASTGEVING DIE ENKEL BETREK
KING HEEFT OP DE DADEN VAN BEHEER. 

2° LASTGEVING. - LASTGEVING IN 
ALGEMENE BEWOORDINGEN OPGESTELD. 
- KAN NIETTEMIN, ALS DE PARTIJEN 
ZULKS WILLEN, RUIMERE GEVOLGEN 
HEBBEN DAN DIE WAARVAN SPRAKE IN 
ARTIKEL 1988 VAN HET BURGERLIJK 
WETBOEK. 

3° LASTGEVING. - OMVANG VAN DE 
LASTGEVING. - SOEVEREINE UITLEG· 
GING DOOR DE FEITENRECHTER. 

4° LASTGEVING. - ALGEMENE LAST
GEVING. - BIJZONDERE LASTGEVING. 
- BEGRIP. 

5° INKOMSTENBELASTINGEN. 
AANGIFTE IN DE BELASTINGEN.- VER
MOEDEN VAN JUISTHEID.- BEGRIP. 

1° De lastgeving in algemene bewo01·dingen 
opgesteld heeft alleen betrekking op daden 
van behee1· (1}. (Art. 1988, lid 1, B.W.) 

2° Ook al is een lastgeving in algemene 
bewoo1·dingen opgesteld, toch kan zij, 
als de partijen zulks willen, aan de 
lasthebbe?' ?'uime?·e machten toekennen 
dan die waarvan spmke in artikel1988, 
lid 1, van het Burge1•lijk Wetboek (2). 

30 De jeitenrechte?' beoordeelt soeverein de 
omvang van een lastgeving, wannee?' de 
uitlegging die hij eraan geejt ve?·enig
baar is met de bewoordingen e1·van (3). 
(Art. 1984 B.W.) 

4° Uit de bewoo1·dingen van een lastgevin(f 
tot machtiging teneinde de lastgeve1~ bij 
de administmtie dm· directe belastingen 
te ve?·tegenwoO?·digen kan de 1·echtm· 
wettelij k afleiden, enerzijds, dat de last
geving die niet voor alle zaken van de 
lasthebbe1· gold, een bijzonde1·e en niet 
algemene lastgeving is, en, ande1·zijds, 
dat een akko01·d ovm· de belastbare grand
slag der inkomsten van de lastgever 
deel uitmaakt van de aldtts aan de 
opdrachtgever gegeven opdmcht (4). 
(Art. 1984 B.W.) 

5° Het vermoeden dat de aangijte juist is 
welke de belastingplichtige overeenkom
stig de a1·tikelen 212 en 218 van het 
W etboek van de inkomstenbelastingen 
elk jaar moet ovm·leggen, ontneemt aan 
de administmtie het haar doo?' de wet 
uitdrukkelijk toegekende ?'echt niet om 
de ve?'?'ichtingen van onderzoek, cont?·ole
en wijziging te doen en ontzegt aan de 
bevoegde ge1·echten evenmin het ?'echt om 
na te gaan en te beslissen of deze admi
nistratie al dan niet het op haar 1·ustende 

(1) Cass., 11 juni 1971 (Arr. cass., 1971, 
blz. 1012). 

(2) Oass., 3 mei 1955 (Bull. en Pas., 1955, 
li, 961). 

(3) en (4) Oass., 9 oktober 1962 (Bull. en 
Pas., 1963, I, 178). 
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bewijs gelevm·d heejt (1). (W.I.B., hoofd
stukken II, III, IV en V.) 

{NAAMLOZE VENNOO'l'SCHAP « ETABLISSE

MENTS FRESON FOURRURES "• T. BEL
GISCHE STAAT, MINISTER VAN FINAN

CIEN.) 

ARREST (vertaling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
.arrest, op 22 oktober 1973 door het Hof 
van beroep te Luik gewezen; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1317 tot 1322 en 1988 van 
l1et Burgerlijk Wetboek, 

doordat het hof van beroep, na eraan 
herinnerd te hebben dat de aanslagen 
betreffende de dienstjaren 1965 en 1966 
.gevestigd werden op basis van de door 
de lasthebbers van eiseres aanvaarde 
cijfers en na vastgesteld te hebben dat 
·deze betoogde dat de op 20 november 
1967 verleende lastgeving niet de macht 
omvatte het litigieuze akkoord te sluiten, 
echter oordeelt dat genoemde lastgeving 
in algemene, klare en duidelijke bewoor
·dingen was gesteld, en dus de lasthebbers 
machtigde om voor eiseres geldig akkoord 
te gaan met de nieuwe cijfers die tot 
basis van de berekening van de aansla
gen moesten dienen, 

terwijl artikel 1988 van het Burgerlijk 
Wetboek luidt "lastgeving, in algemene 
bewoordingen uitgedrukt, omvat alleen 
·de daden van beheer" en "om goederen 
te vervreemden of met hypotheek te 
bezwaren, of om enige andere daad van 
eigendom te verrichten, is een uitdruk
Jmlij.ke lastgeving vereist "• waarbij de 
uitdrukking " vervreemden of met hypo
-tbeek bezwaren " wijst op de daad van 
beschikking ; en eiseres in haar conclusie 
.genoemd artikel van het Burgerlijk Wet
hoek vermeld had, de daad van beschik
king en van bebeer omschreven had en 
vastgesteld had, enerzijds, dat de aan 
juffrouw Bieuvlet en aan mevrouw Pin
tiaux verleende lastgeving " om haar bij 
·de administratie der directe belastingen 
te vertegenwoordigen "• in algemene be
woordingen opgesteld is en, anderzijds, 
dat het litigieuze akkoord een daad 

(1) Raadpl. cass., 18 mei 1954 (B~tll. en 
Pas., 1954, I, 807), en noot 1 get. R.H. onder 
•cass., 3 juli 1956 (ibid., 1956, I, 1236). 

van beschik.king is die de aan de last
hebbers.toegekende macbten overschrijdt, 
zonder dat deze stelling naderhand door 
bet arrest betwist werd, zodat het arrest, 
wanneer het beslist dat de mogelijkbeid 
voor de lasthebbers om het litigieuze 
akkoord aan te gaan afhankelijk was van 
de voorwaarde dat genoemde lastgeving 
in algemene, ldare en duidelijke bewoor
dingen opgesteld zou zijn, de draagwijdte 
van artikel 1988, lid 2, van het Burgerlijk 
Wetboek miskent volgens hetwelk voor 
een daad van beschi.kking een uitdruk
kelijke lastgeving vereist is (schending 
van de artikelen 1317 tot 1322 en 1988, 
inzonderheid lid 2, van het Burgerlijk 
Wetboek), zodat het arrest zijn beschik
kende gedeelte niet wettelijk verant
woord heeft door ter zake dienende gron
den, hetgeen gelijkstaat met een ont
breken van motivering (schending van 
artikel 97 van de Grondwet); wanneer 
het arrest vaststelt dat genoemde last
geving in algemene, klare en duidelijke 
bewoordingen is uitgedrukt, het iets aan
voert dat juridisch ten dele van belang 
ontbloot is, aangezien nauwkeurigheid 
en duidelijkheid bier slechbs letterkun
dige kwaliteiten zijn die men van elke 
goed opgestelde tekst verwacht, enerzijds, 
en dus erkent dat de litigieuze lastgeving 
in algemene bewoordingen opgesteld was, 
anderzijds, zodat het arrest, wanneer het, 
zonder te betwisten, zoals hiervoor is 
gezegd, dat het litigieuze akkoord een 
daad van beschikking is, beslist dat die 
in algemene bewoordingen uitgedrukte 
lastgeving de lastbebbers machtigde om 
zich geldig akkoord te verklaren, de 
draagwijdte miskent van artikel 1988, 
lid 1, van het Burgerlijk Wetboek dat 
integendeel bepaalt dat de in algemene 
bewoordingen verleende lastgeving alleen 
de daden van beheer omvat en dus de 
daden van bescbikking uitsluit (schending 
van de artikelen 1317 tot 1322 en 1988, 
inzonderheid lid l, van het Burgerlijk 
Wetboek), zodat het arrest zijn beschik
kende gedeelte niet wettelijk verant
woord heeft door passende gronden, het
geen gelijkstaat met een ontbreken van 
motivering (schending van artikel 97 
van de Grondwet) : 

Overwegende dat weliswaar, volgens 
artikel 1988, lid 1, van het Burgerlijk 
Wetboek, de in algemene bewoordingen 
uitgedrukte lastgeving alleen de daden 
van beheer omvat ; 

Maar overwegende dat een lastgeving, 
ofschoon ze in algemene bewoordingen is 
uitgedrukt, volgens de wil van de par
tijen, aan de lasthebber ruimere machten 



-439-

kan verlenen dan die welke in genoemd 
artikel van het Burgerlijk W etboek wor
den vermeld ; 

Overwegende dat de feitenrechter soe
verein over de draagwijdte van een last
geving oordeelt, wanneer zijn interpre
tatie. ervan niet onverenigbaar is met de 
bewoordingen van de volmacht ; 

Overwegende dat de in het middel 
bedoelde volmacht als volgt opgesteld 
was : « Ondergetekende, de N aamloze 
vennootschap Fourrures Freson ... geeft 
bij deze aan J uffrouw B ... of aan Mevrouw 
P ... volmacht om haar bij de administra
tie der directe belastingen te vertegen
woordigen " ; 

Overwegende dat het arrest, na erop 
gewezen te hebben dat genoemde last
geving in algemene, klare en duidelijke 
bewoordingen opgesteld was, beslist dat 
zij de lasthebbers machtigde om voor 
eiseres geldig akkoord te gaan met de 
cijfers die tot grondslag van de bereke
ning van de aanslagen moesten dienen ; 

Dat het aldus beslist. heeft dat de last
geving niet algemeen maar bijzonder was, 
daar zij niet gold voor alle zaken van 
eiseres, en dat een akkoord over de 
belastbare grondslag deel uitmaakte van 
de opdracht eiseres bij de administratie 
der belastingen " te vertegenwoordigen " ; 

Dat het arrest, zonder de bewijskracht 
van voornoemde akte te miskennen, zijn 
beslissing regelmatig gemotiveerd en 
wettelijk verantwoord heeft ; 

Dat het middel niet kan worden aan
genomen; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 212 van het Wetboek van de 
inkomstenbelastingen, gevoegd bij het 
koninklijk besluit van 26 februari 19.64, 
1317 tot 1322, 1350, 4°, en 1354 van het 
Burgerlijk W etboek, 

doordat bet hof van beroep beslist dat 
eiseres ten onrechte een bedrag van 
2.463.414 frank, zijnde het bedrag van 
een door haar leveranciers toegestane 
afstand van schuldvorderingen, in reke, 
ning gebracht heeft als gedeeltelijke af
schrijving van de lopende debetrekening 
van Georges Freson, tot 28 januari 1966 
haar administrateur-directeur-generaal, 
die op genoemde lopende rekening som
mige verliezen van de vennootschap zou 
hebben doen « boeken " en die dermate 
onvermogend zou geworden zijn dat zijn 
debet jegens de vennootschap de:finitief 
oninvorderbaar was, op grand dat, in de 
eerste plaats, wegens het wettelijk ver
moeden dat de aangifte van de belasting
plichtige, de bijlagen ervan en de balans 

juist zijn, eiseres de door haar verstrekte 
inlichtingen niet kan betwisten, dat ver
volgens eiseres niet kan beweren dat haar 
vroegere administrateur-directeur-gene
raal geheel en de:finitief onvermogend 
was geworden, aangezien, ten eerste, het 
sal do van die lopende rekening n og voor 
een bedrag van 8.154.532 frank voorkomt 
op de balansen die op 31 december 1966, 
31 december 1967 en 31 december 1968 
werde~1. opgemaakt, ten tweede, de Heer 
Spineux, directeur van de vennootschap, 
de bedoeling heeft te kennen gegeven de 
afschrijving van genoemde schuld te 
vorderen in zoverre voor de betrokke:n 
dienstjaren supplementen zouden ge
vonden worden, ten derde, het door de 
gerechtsdeurwaarder Schmit op 7 sep
tember 1966 opgemaakt proces-verbaal 
van niet-bevinding niet kan volstaan als 
bewijs dat de schuld van Georges Freson 
jegens de vennootschap op 31 december 
1966 de:finitief oninvorderbaar geworden 
was, daar hij tijdens de op 28 januari 1966 
gehouden buitengewone vergadering van 
aandeelhouders van de vennootschap 
bezitter schijnt te zijn van 994 van de 
1000 aandelen op naam van 1000 frank, 

terwijl, eerste onderdeel, eiseres, in strijd 
met hetgeen het arrest verldaart, verre 
van te willen terugkomen op de inhoud 
van haar aangifte, van de bijlagen ervan 
en van de balans, steeds betoogd heeft, 
zowel in haar stukken als in de nota's 
en de conclusie tot uiteenzetting van haar 
standpcmt, dat de lopende debetrekening 
van Georges Freson afgeschreven moest 
worden ; het arrest aldus een verkeerde 
draagwijdte toekent aan de aangifte, de 
bijlagen ervan en aan de balans van 
eiseres en ze ten onrechte beschouwt als 
zijnde strijdig met het standpunt in de 
conclusie van eiseres voor het hof van 
beroep, zodat het de bewijskracht van de 
akten miskent (schending van de arti
kelen 1317 tot 1322 van het Burgerlijk 
Wetboek) en zijn beschikkende gedeelte 
niet wettelijk verantwoordt door ter zake 
dienende gronden, hetgeen gelijkstaat 
met een ontbreken van motivering 
(schending van artikel 97 van de Grand
wet); 

tweede onde1·deel, eiseres met name de 
oninvorderbaarheid van haar schuld
vordering tegen de heer Georges Freson 
had aangetoond door haar eigen boek
houding, balans, belastingaangifte met 
bijlagen, welke stukken vermoed worden 
juist te zijn, en wel omdat zij een bedrag 
van 2.463.414 frank had afgeschreven op 
de lopende debetrekening van haar 
vroegere administrateur-directeur-gene-
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raal, betgeen niet denkbaar kon geweest 
zijn indien hij vermogend geweest was ; 
het arrest aldus, door die draagwijdte 
niet aan stukken toe te kennen, de bewijs
kracht van de akten miskent (schending 
van de artikelen 1317 tot 1322 van bet 
Burgerlijk Wetboek) en met name het 
vermoeden dat de aangifte, haar bijlagen 
en de balans juist zijn (schending van 
artikel 212 van het Wetboek van de 
inkomstenbelastingen, gevoegd bij het 
koninklijk besluit van 26 februari 1964), 
zodat het arrest zijn beschikkend gedeelte 
niet wettelijk verantwoord heeft door 
ter zake dienende gronden, hetgeen 
gelijkstaat met een ontbreken van moti
vering (schending van artikel 97 van de 
Grondwet); 

derde onderdeel, uit het arrest niet blijkt 
dat de heer Spineux in naam van eiseres 
mocht spreken toen hij de bedoeling te 
kennen gaf de afscbrijving van genoemde 
schuld te vorderen in zoverre supplemen
ten zouden gevonden worden en, integen
deel, het loutere feit dat de heer Spineux 
bij eiseres directeur was hem niet het 
recht gaf haar door zijn gezegden te ver
binden, zodat het hier niet gaat om een 
bekentenis waardoor eiseres gebonden is; 
het arrest aldus aan genoemde verklaring 
en aan de all:te waarin ze voorkomt een 
draagwijdte toekent die ze niet hebben 
(schending van de artikelen 1317 tot 
1322, 1350, 4°, en 1354 van het Burgerlijk 
Wetboek); het arrest aldus zijn beschik
kende gedeelte niet wettelijk verantwood 
heeft door passende redenen, hetgeen 
gelijkstaat met een ontbreken van moti
vering (schending van artikel 97 van de 
Grondwet); 

vierde onderdeel, aangezien het arrest 
niet betwistte dat, zoals eiseres in haar 
aanvullende conclusie betoogde (zie stuk 4, 
blz. 4 en 5), de heer Georges Freson op 
29 januari 1966 gratis aandelen afstond 
waarvan hij bezitter bleek te zijn tijdens 
de op 28 januari 1966 door de aandeel-
11ouders van eiseres gehouden buitenge
wone vergadering, het niet kon beweren 
dat het bezit van die aandelen de bewijs
kracht ontzenuwde van het op 7 septem
ber 1966 door de gerechtsdeurwaarder 
Schmit opgemaakte proces-verbaal van 
niet-bevinding betreffende de heer Geor
ges Freson, waaruit aldus bleek dat de 
heer Georges Freson op 31 december 1966 
·definitief onvermogend geworden was ; 
bovendien genoemd proces-verbaal van 
niet-bevinding, daar het was opgemaakt 
na de datum waarop gebleken was dat de 
heer Georges Freson in het bezit was van 
.de aandelen, niet mocht beschouwd wor-

den als zijnde geen bewijs van het on
vermogen van de betrokkene, aangezien 
zijn financii:ile toestand onderw:ijl kon 
gew:ijzigd zijn; het arrest aldus de bewijs
kracht van de akten miskend heeft door 
geen rekening te houden met de draag
wijdte van de conclusie van eiseres en 
van de door de gerechtsdeurwaarder 
Schmit op 7 september 1966 opgemaakte 
all:te (schending van de artikelen 1317 tot 
1322 van het Burgerlijk Wetboek) en dus 
zijn beschikkende gedeelte niet heeft 
verantwoord door passende gronden, het
geen gelijkstaat met een ontbreken van 
motivering (schending van artikel 97 van 
de Grondwet) : 

Wat het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat het middel het arrest 
verwijt dat het de bew:ijskracht van de 
aangifte en de bijlagen ervan, met name 
van de balans, miskend heeft; 

Overwegende dat het middel · niet 
preciseert in welk opzicht het arrest, dat 
vaststelt dat het debetsaldo op de lopende 
rekening van de vroegere administrateur
directeur-generaal van eiseres in de 
balans is vermeld, aan die balans een 
interpretatie zou gegeven bebben die 
onverenigbaar is met haar bewoordingen ; 

Overwegende dat de aangifte en de 
andere bijlagen ervan door eiseres niet 
overgelegd werden ; 

Wat het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat, hoewel eiseres zich 
in dit onderdeel beroept op de schending 
van de artikelen 1317 tot 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek, zij echter niet aan
voert dat het arrest de bewijskracht van 
de door haar bedoelde akten zou miskend 
hebben, maar wel dat het niet de bewijs
waarde zou hebben toegekend die zij 
denkt aan die alden te kunnen verlenen ; 
dat deze griefvreemd is aan die wettelijke 
bepalingen ; 

Overwegende dat bet vermoeden van 
juistheid dat eiseres afleidt uit de bepa
lingen van artikel 212 van het Wetboek 
van de inkomstenbelastingen inzake de 
verplichting van de belastingplichtigen 
om elk jaar een aangifte van hun belast
bare inkomsten over te leggen, de admi
nistratie natuurlijk het haar door de wet 
toegekende recht niet ontneemt om de 
verrichtingen van onderzoek, controle en 
wijziging in verband met de aangiften te 
doen en de bevoegde gerechten evenmin 
de bevoegclheid ontneemt om na te gaan 
en te beslissen of de administratie al dan 
niet het op haar rustende bewijs geleverd 
heeft; 
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Overwegende dat het onderdeel van 
het middel niet preciseert in welk opzicht 
het arrest niet zou voldaan hebben aan 
het vormvoorsohrift van artikel 97 van 
de Grondwet ; · 

Wat het derde onderdeel betreft : 

Overwegende dat eiseres de in dit 
onderdeel bedoelde akten waarvan zij 
beweert dat het arrest de bewijskracht 
miskend heeft niet overlegt ; 
. Overwege~de dat zij niet preciseert 
m welk opzwht het arrest niet zou vol
daan hebben aan het vormvoorsohrift 
van artikel 97 van de Grondwet ; 

W at het vierde onderdeel betreft. : 

, Overwegende dat de rechter die een 
door een partij in haar conclusie gemaakte 
gevolgtrekking niet aanvaardt of aan een 
vaststelling in een deurwaardersakte de 
feitelijke gevolgen niet toekent die deze 
~artij er aan toeschrijft, aldus de bepa
lmgen van de artikelen 1319 tot 1322 van 
het Burgerlijk W etboek niet ·schendt 
wanneer hij niet in tegenspraak komt 
met de bewoordingen van die condusie 
of van die akte ; · 
. Overwege~de dat eiseres niet preciseert 
m welk opzwht het arrest niet zou vol
daan hebben aan het vormvoorschrift 
van artikel 97 van de Grondwet ; 

Overwegende dat geen enkel onderdeel 
van het middel kan worden aangenomen ; 

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

12 december 1974. - 1e kamer -
Vom·zitter, de H. Perriohon, raadsheer 
w~arnemend voorzitt.er. - Ve1•slaggeve1·, 
R1dder de Sohaetzen. - Gelijkluidende 
conclusie, de H. Duman, eerste advocaat
generaal. - Pleite1·s, de HH. Dewonok 
(van de balie te Luik) en Fally. 

1e KAMER.- 12 december 1974. 

1° INKOMSTENBELASTINGEN. 
WETBOEK VAN DE INKOMSTENBELAS
TINGEN. - PERSONENBELASTING. -
BEDRIJFSINKOMSTEN. - WINSTEN OF 
BATEN VAN ALLE WINSTGEVENDE VER
RICHTINGEN. - BE GRIP. 

2° CASSATIEMIDDELEN.- DIRECTE 
BELASTINGEN. - MIDDEL AFGELEID 
UIT DE MISKENNING VAN DE BEWIJS
KRACHT VAN EEN CONCLUSIE.- TEKST 

VAN DEZE CONCLUSIE NOCH OVERGE
LEGD TOT STAVING VAN DE VOORZIENING 
NOCH OVE.RGENOMEN IN DE BESTREDEN 
BESLISSING. - NIET ONTVANKELIJK 
MID DEL. 

3° CASSATIEMIDDELEN. - DIRECTE 
BELASTINGEN. - MIDDEL DAT EEN 
GEBREK AAN ANTWOORD OP DE CON
CLUSIE AANVOERT.- 00NCLUSIE NIET 
OVERGELEGD TOT STAVING VAN DE 
VOORZIENING. - IN DE CONCLUSIE 
VERVATTE EIS, WEER OF EXCEPTIE 
WELKE IN DE BESTREDEN BESLISSING 
NIET ZIJN VERMELD. - NIET ONT
VANKELIJ:{C MIDDEL. 

1° Het hof van beroep dat vaststelt dat vier 
aankopen van onroerende goedm·en door 
belangrijke leningen gejinancie1·d wer
den, dat e.en van deze goedm·en gekocht 
werd va_n een .dm·de die zich gewoonlijk 
met u~tgeb1·Mde vedwvelingen bezig 
houdt en dat de aard en het aantal van 
de kopen en verkopen van dergelijke 
goederen nauw verband houden met het 
be~·oeP. van architect. van de belasting
plwht~ge, kan dam·u~t wettelijk afleiden 
dat. la~:ftstgenoemde e~n winstgevende 
bez~ghMd heejt gehad ~n de zin van de 
artikelen 20-3° en 30 van het Wetboek 
van ~e inkomstenbelastingen waa1·van 
de w~nsten en baten een belastbaa1· in
komen vo1·men ove1·eenkomstig de voren
vm·melde bepalingen en m·tikel 6 van 
hetzelfde wetboek (1). 

2° en 3° Niet ontvankelijk zijn de middelen 
afgeleid uit de miskenning van de bewijs
kmcht van een conclusie en uit het geb1·ek 
aan antwom·d hierop, wannee1· de be
streden beslissing de bewoordingen van 
deze conclusie niet overneemt de hie1·in 
vm·vatte eis, weer of exceptie niet vermeldt 
en de ~~se1· ze n_iet .1·egelmatig tot staving 
van z~Jn voorz~emng ove1'legt (2). 

(PETIT, T. BELGISCHE STAAT 
MINISTER VAN FINANCIEN.} ' 

ARREST (vertaling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 

(1) Raadpl. cass., 31 januari 1967 (A1·r, 
cass., 1967, biz. 671); 6 mei 1969 (ibid., 1969. 
biz. 866) en de noten 1 en 2, get. V. D., en 
7 december 1973 (ibid., ] 974, biz. 403). 

(2) Oass., 13 janmi-ri 1970 (A1-r. cass., 1970, 
biz. 430); 20 oktober 1970 (ibid., 1971, 
biz. 165) en 8 februari 1974 (ibid., 1974, 
biz. 624). 



-442-

arrest, op 9 januari 1974 door het Hofvan 
beroep te Brussel gewezen ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 20, 3°, 30, 
lid 2, 1°, 245, 246 van het Wetboek van 
de inkomstenbelastingen, gehecht aan het 
koninklijk besluit van 26 februari 1964 
tot coordinatie van de wetsbepalingen 
betreffende de inkomstenbelastingen, 
1315, 1319, 1320, 1322 van het Burgerlijk 
Wetboek en 97 van de Grondwet, 

doordat het arrest, om de meerwaarden 
door eiser tijdens de belast·ingjaren 1964 
en 1965 verwezenlijkt bij de verkoop van 
een te Sint-Genesius-Rode gelegen grond 
en een aan de Terkamerenlaan te Brussel 
gelegen gebouw te kwalificeren als " ba
ten van een winstgevende bedrijvigheid ,, 
er op wijst dat die twee verrichtingen 
moeten teruggeplaatst worden in het 
kader van de tien aankopen en de zes 
verkopen verricht van 1952 tot 1965, 
waarvan eiser niet bewijst dat het ver
richtingen betrof om als een goed huis
vader goederen, voortkomend nit erfe
nissen en besparingen, te behouden en 
winsten te doen opleveren, 

tP-rwijl, eerste onde?·deel, eiser, die be
twistte dat de meerwaarden, respectie
velijk tijdens de belastingjaren 1964 
en 1965 verwezenlijkt bij de verkoop van 
twee gebouwen, als" baten van een winst
gevencle bedrijvigheid " moesten be
schouwd worden, niet moest « bewijzen >> 

dat de andere onroerende verrichtingen, 
gedaan op andere tijdstippen, dienden 
tot bet behoud van zijn vermogen ; 

tweede ondercleel, bovendien, eiser, in 
de regelmatig voor het hof van beroep 
genomen conclusie, er op wees dat, ter 
gelegenheid van de door hem in 1965 
verrichte wederverkoop van een gebouw 
in de Kapitein Orespelstraat, bestemd 
voor de verhuring van gemeubileerde 
appartementen, het verlies dat hij geleden 
had door de aclministratie beschouwd 
werd als << verlies van vermogen " terwijl 
de door hem in 1960 verrichte aankoop 
van een niet voltooid appartement in de 
Residentie Savoy beschouwd werd als 
dienend voor de vereffening van verdien
de en niet betaalde honoraria, tot vrij
waring tegen de insolvabiliteit van de 
aannemer, en dat de aldus onrechtstreeks 
ontvangen honoraria aangegeven werden 
als bedrijfsinkomsten ; hij nog aanvoerde, 
met aanduiding van de redenen ervan, 
dat de verkoop van de gebouwen te 
Sint-Genesius-Rode en aan de Terka
merenlaan te Brussel gebeurde in gans 
bijzondere omstandigheden, volledig ver-

schillend van die van zijn andere onroe
rende verrichtingen ; hij tenslotte be
twistte dat de litigieuze verrichtingen 
verband hebben met zijn beroepsbezig
heid als architect, waaruit volgt dat het 
arrest door zijn beslissing de conclusie 
niet passend beantwoord heeft en niet 
regelmatig met redenen omkleed is 

W at het eerste onderdeel t etreft : 

Overwegende dat het arrest er op wijst 
« dat ... vaststaat ~at de eerste vier kopen 
gefinancierd werden door leningen ten 
bedrag van 3.650.000 frank in totaal en 
clat een ervan verwezenlijkt werd met 
twee derde personen waarvan een prak
tisch een man van het vak geworden is 
die uitgebreide verkavelingen verricht >> 

en " dat het bewijs van de winstgevende 
beroepsbezigheid " (voor wat eiser be
treft) " in het onderhavige geval blijkt 
uit de aard, het aantal en de frekwentie 
van de onroerende verrichtingen en hun 
nauw verband met de bedrijfsactiviteit 
van verzoeker », thans eiser, « een archi
tect met de bijzondere kennis en de ver
eiste bevoegclheid om een bezigheid uit 
te oefenen in verband met de herhaalde 
aankoop en verkoop van onroerende 
goedere;n " ; 

Overwegende dat. die redenen volstaan 
om de bestreden beslissing wettelijk te 
rechtvaardigen en dat het middel, dat 
slechts ten overvloede gegeven redenen 
van het arrest bekritiseert, voor wat ?ijn 
eerste onderdeel betreft onontvankelijk 
is bij gebrek aan belang; 

Wat het tweede onclerdeel betreft en 
over het tweede middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 686, 1319, 
1320, 1322, 1349 van het Burgerlijk Wet
hoek en 97 van de Grondwet, 

dom·clat, om de thesis van eiser te ver
werpen volgens welke de, op de verkoop 
van een te St-Genesius-Rode gelegen 
terrein, verwezenlijkte meerwaarde geen 
" baat van een winstgevende bezigheid » 
was om de reden dat die grond bestemd 
was voor zijn privaat gebruik, aangezien 
de op 3 juli 1957 met de papierfabriek 
van Pont de Warche afgesloten overeen
komst bewijst dat hij, in eigen naam, 
ten laste van de geburen, erfdienstbaar
heden bekomen had, dat die grond on
gebruikt, onverhuurd en niet-productief 
gebleven is en dat, nadat de beheerders 
van de Vrije Universiteit te Brussel meer 
dan zes jaar na de aankoop met hem in 
contact getreden waren, eiser, die een 
open-hartoperatie ondergaan had en in
komsten nodig had, als een goed huis-
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vader het aanbod van de beheerders aan
genomen heeft, zonder enig voordeel 
voor zijn beroep te zoeken, die grond 
zonder enige voorwaarde verkopend, en 
zonder te vragen om aan het opmaken 
van de plannen van het nieuwe gebouw 
te mogen deelnemen, het arrest er enkel 
op wijst dat .eiser in 1960 tegen een lage 
prijs stukken grond verworven had die 
zijn goed herverkavelden en die de in 
eigen naam verworven erfdienstbaar
heden overbodig maakten ; dat hij in 
1963, na een zware ziekte, de grond in 
zijn geheel met grote winst verkoopt 
en dat die opeenvolging van feiten aan
toont dat, indien hij op een gegeven ogen
blik de bedoeling had een woning te 
bouwen voor zichzelf en zijn familie, hij 
die bedoeling niet uitgevoerd heeft, 
maar, integendeel, na de herverkaveling 
van het goed om de in eigen naam ver
worven erfdienstbaarheden te doen af
schaffen, dat goed in zeer gunstige voor
waarden voortverkocht heeft, 

terwijl 1° eiser in zijn conclusie in hoger 
beroep onderlijnd had dat de papier
fabriek van Pont de W arche, eigenares 
van de aan zijn grond te Rode palende 
vijvers, hem aileen en persoonlijk, bij 
overeenkomst van 3 juli 1957, bepaalde 
voordelen toegestaan had die kosteloos 
en enkel aan zijn afstammelingen in de 
rechte linie konden overgedragen wor
den ; dergelijke « voordelen " natuur
lijk geen erfdienstbaarheden zijn in de 
wettelijke betekenis van het woord, aan
gezien ze enkel verbonden zijn aan de 
persoon van een eigenaar en aan zijn 
nakomelingschap (schending van alle 

, in het middel aangehaalde artikelen); 
2o de omstandigheid dat eiser de grond 

te Rode in zeer gunstige omstandigheden 
opnieuw verkocht heeft, niet voldoende 
is om te antwoorden op de omstandige 
verdediging van eiser tot staving van 
zijn stelling dat de bij die verkoop ver
wezenlijkte meerwaarde geen baat van 
een winstgevende bedrijvigheid is (schen
ding, inzonderheid, van artikel 97 van 
de Grondwet) : 

Overwegende dat eiser de conclusie die 
het arrest hetzij miskend hetzij niet 
passend beantwoord zou hebben niet bij 
zijn voorziening heeft gevoegd ; 

Dat noch de bestreden beslissing noch 
enig ander aan. het Hof voorgelegd stuk, 
mogelijk maken er de draagwijdte van 
te kennen en dat, aangezien het Hof 
aldus in de onmogelijkheid is de in het 
tweede onderdeel van het eerste middel 
en in het tweede middel aangeklaagde 

onwettelijkheden te onderzoeken, dit 
onderdeel en dit middel niet ontvankelijk 
zijn; 

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

12 december 1974. - 1 e kamer. -
Voorzitte1·, de H. Perrichon, raadsheer 
waarnemend voorzitter.- Verslaggever, 
de H. Capelle.- Gelijkluidende conclusie, 
de H. Dumon, eerste advocaat-generaal. 
- Pleiters, de HH. Carlier, Bocken (bei
den van de balie te Brussel) en Fally. 

1e KAMER.- 13 december 1974. 

1° BEWIJS.- BEWIJS DOOR GESOHRIFT. 
- BEWIJSKRAOHT VAN DE AKTEN. -
BURGERLIJKE ZAKEN. - VERZEKE
RINGSOVEREENKOMST INZAKE MOTOR
RIJTUIGEN. - 0LAUSULE BETREKKE
LIJK DE OVERDRAOHT EN DE VERVAN
GING VAN HET DOOR DE VERZEKERING 
GEDEKTE VOERTUIG. - lNTERPRETATIE 
VERENIGBAAR MET DE BEWOORDINGEN 
VAN DE OLAUSULE. - GEEN MISKEN
NING VAN DE BEWIJSKRAOHT VAN DE 
AKTE. 

2° VERZEKERINGEN. - VERZEKE
RINGEN INZAKE MOTORRIJTUIGEN, -

0LAUSULE BETREKKELIJK DE OVER
DRAOHT EN DE VERV ANGING VAN HET 
DOOR DE VERZEKERING GEDEKTE VOER
TIDG. - lNTERPRETATIE VERENIGBAAR 
MET DE BEWOORDINGEN VAN DE OLAU
SULE. - GEEN MISKENNING VAN DE 
BEWIJSKRAOHT VAN DE AKTE. 

3° OVEREENKOMST .. - BINDENDE 
KRACHT TUSSEN DE PARTIJEN. 
REOHTER DIE AAN DE OVEREENKOMST 
HET GEVOLG TOEKENT DAT ZIJ, IN DE 
INTERPRETATIE DIE HIJ ERAAN GEEFT, 
WETTELIJK TUSSEN DE PARTIJEN 
HEEFT.- GEEN SOHENDING VAN ARTI
KEL 1134 VAN HET BURGERLIJK WET
BOEK. 

1° en 2° De bewijskmcht van de clausule 
in een ove1·eenkornst inzake ve1·zekering 
tegen de eigen schade van het voe~·tttig 
van de ve~·zeke1·ingnerne1· en waari de 
ve~·plichtingen van de ve1·zeke~·ingnerner 
en de gevolgen van de ve1·zeke1·ing in 
geval van " overlating " en van vervan-
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ging van dit voe1·tuig zijn gevestigd, 
wordt niet miskend door het a1·rest dat, 
op grand van ·de regel volgens welke de 
overeenkomsten te goeder trouw moeten 
ten uitvoer worden gebracht en zonde1' 
aan de clausule een met ham· bewoor
dingen onve1·enigbare interpretatie te 
geven, beslist dat onde1· de te1·m « over
lating ,, in de betekenis van de clausule, 
niet alleen moet verstaan worden het 
geval van ove1·dmcht van het voe1·tuig 
aan een de1·de, doch oak dat van volledige 
vemielingvanhetvoe1·tuig (I). (Artt. II34, 
I3I9, I320 en I322.) 

3° De bindende kmcht van een overeen
komst wordt niet miskend doo1· de rechter 
die hieraan het gevolg toekent dat zij, 
in de inte1'Pretatie die hij eraan geeft, 
wettelijk tussen de partijen heeft (2). 
(Art. ll34 B.W.) 

(NAAMLOZE VENNOOTSOHAP 
«DE VERENIGDE PROVINOIES ,, 

T. VINOKE.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 28 november I972 door het 
Hof van beroep te Gent gewezen; 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen ll34, ll35, I3I9, 
I320, I322 van het Burgerlijk Wetboek 
en 97 van de Grondwet, 

doordat, nu ten deze vaststaat dat ver
weerder met eiseres een verzekerings
overeenkomst heeft gesloten voor eigen 
schade aan zijn wagen Simca, bouwjaar 
I969, ingaande op 6 januari I970, dat 
ten gevolge van een op I maart I970 
gebeurd ongeval de wagen totaal vernield 
werd, dat door een brief van 24 maart 
I970 verweerder aan eiseres liet weten 
dat hij de vernielde wagen vervangen 
had door een Simca I50I, bouwjaar I970, 
en bij hetzelfde schrijven vroeg dat de 
waarborg van zijn polis op dit voertuig 
zou worden overgedragen en dat twee 
dagen later, op 26 maart I970, opnieuw 
ten gevolge van een ongeval deze nieuwe 
wagen ook totaal vernield werd, het 
arrest eiseres veroordeelt mn verweerder 

(1) Over de interpretatie van de clausule 
van artikel 33 van de modelovereenkomst 
voor de verplichte aansprakelijkheid inzake 
motorrijtuigen dat eveneens slaat op « over
dracht » van het aangewezen voertuig, raad-

wegens dit nieuw schadegeval schadeloos· 
te stellen en deze beslissing steunt op 
artikel 2I van de polis die verweerder 
onderschreven heeft, om de redenen dat 
onder « overlating ,, in de zin van even
genoemd artikel 2I, « moet begrepen 
worden niet alleen de overdracht van het 
voertuig op een andere eige:haar, hetgeen 
bet meest voorkomende geval uitmaakt, 
maar ook alle gelijkaardige gevallen, 
zoals onder meer het. geval waarin bet 
voertuig totaal vernield is en enkel het 
wrak nog van de hand kan worden 
gedaan "en dat « ingevolge artikel21 van 
de polis, appellant (thans verweerder) na 
het ongeval van 1 maart .1970, waarbij 
de Simca 1969 vernield werd, de vell
plichting had de maatschappij daarvan 
dadelijk te verwittigen ; dit blijkt gedaan 
geweest te zijn, en het contract dienten
gevolge werd geschorst; de in artikel21-2 
voorziene correlatieve verbintenssen 
nochtans op partijen bleven wegen ; ap
pellant verplicht was elk vervangings
voertuig dat bij zich later zou aanschaffen 
bij gemtimeerde (thans eiseres) te laten 
verzekeren, en gei'ntimeerde verplicht 
was waarborg te verlenen aan de voor
waarden van het tarief in voege ten tijde 
van de vervanging ; zo het teniet gaan 
van het voorwerp van de verzekering in 
principe een einde stelt aan de overeen
komst, dit niet meer het geval is wanneer 
de overeenkomst · zelf het anders voor
ziet ,, 

terwijl artikel2I van de polis, waarnaar 
het arrest verwijst, luidt als volgt. : «In 
geval van overlating van bet voertuig, 
moet de verzekeringnemer de maat
schappij daarvan dadelijk verwittigen., 
I) Wordt het overgelaten voertuig on
middellijk vervangen, dan wordt de ver
zekering door middel van een bijvoegsel 
overgebracht op het nieuwe voertuig 
onder de voorwaarden en op grand van 
het tarief geldend op het ogenblik van de 
overdracht. 2) In het tegenovergestelde 
geval is de uitwerking van het contract 
geschorst op de datum van de overlating. 
Inclien de verzekeringnemer later opnieuw 
een motorvoertuig in het verkeer brengt, 
gaat hij de verbintenis aan de maatschap
pij claarvan kennis te geven en de ver
zekering voort te zetten ; deze wordt per 
bijvoegsel op het nieuwe voertuig over-

plege ·men cass. 8 oktober 1962, redenen 
(Bull. en Pas., 1963, I, 164), en 13 september 
1971 (A1'1', cass., 1972, blz. 45). 

(2) Cass., 20 juni 1974 (Arr. cass., 1974, 
blz. 1165). 
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gebracht zoals vermeld in 1) hiervoren, 
en dan wordt er rekening gehouden met 
het betaalde en niet verbruikte premie
deel betreffende de verzekering van het 
oude voertuig " ; 

terwijl, in de zin van dit artikel 21, de 
o'Verlating van het voertuig impliceert 
dat het aan een ander wordt overgedra
gen, terwijl zulke overlating dus niet 
denkbaar is wanneer, zoals ten deze, het 
voertuig helemaal vernield is, en terwijl, 
voorts, er uit geen enkele constatering 
van het arrest blijkt dat het voertuig 
van verweerder inderdaad aan een derde 
zou zijn overgedragen, wat eiseres in haar 
.eerste conclusie had betwist door te 
beklemtonen : " ten deze was de wagen 
evenwel vernietigd, hij werd niet over
gelaten ,, waaruit volgt dat de rechter 
de bewijskracht van de bovengemelde 
.stipulaties van de polis miskent (scherr
ding van de artikelen 1319, 1320 en 1322 
van het Burgerlijk Wetboek), in ieder 
geval de dwingende gevolgen daarvan 
miskent (schending van de artikelen 1134 
en 1135 van het Burgerlijk Wetboek) en 
zijn beslissing ten aanzien van de boven
:aangehaalde conclusie niet regelmatig 
motiveert (schending van artikel 97 van 
de Grondwet) : 

Overwegende dat, na te hebben gewe
zen op de analogie tussen de termen van 
.de artikelen 33 en 34 van de modelpolis 
in zake verplichte aansprakelijkheids
verzekering van motorvoertuigen en de 
termen van artikel 21 van de verzeke
ringspolis van eiseres, en na te hebben 
beschouwd dat er geen reden is om aan 
het woord " overlating >> een andere bete
kenis te geven dan in voormelde model
polis en dat de redenen van redelijkheid 
en billijld1eid, waarop de rechtspraak 
inzake verplichte aansprakelijld1eidsver
zekering deze beteke~1is steunt, ten deze 
evengoed aanwezig zijn, vermits de con
tracten te goeder trouw moeten worden 
uitgevoerd, het arrest de in het middel 
gekritiseerde bepaling van de « overla
ting >> formuleert ; 

Overwegende dat de aldus gegeven 
interpretatie van artikel21 met de termen 
ervan niet onverenigbaar is en het arrest 
aan de bepalingen van voormeld arti
kel 21 de gevolgen toekent welke zij in 
die interpretatie wettelijk hebben; dat 
het arrest noch de bewijskracht noch de 
bindende kracht van dit artikel miskent ; 

Overwegende dat het, arrest niet moest 
vaststellen dat het vernielde voertuig 
van verweerder aan een derde werd over
gedragen, vermits die vaststelling · in 
voormelde interpretatie van de verze-

keringspolis niet meer ter zake dienend 
was; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

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

13 december 1974. - 1e kamer. -
Voorzitte1·, de H. Delahaye, raadsheer 
waarriemend voorzitter. - Ve1•slaggeve1·, 
de H. Sury. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Detournay, advocaat-generaal. -
Pleiters, de HH. Fally en DeBruyn. 

1e KAMER.- 13 december 1974. 

1° VOORZIENING IN CAS SA TIE. -
AFSTAND. - BURGERLIJKE ZAKEN. -
AFSTAND NIET BETEKEND, DOCH AAN
VAARD DOOR DE VERWEERDER. -
DECRETERING. 

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. - BURGERLIJKE 
ZAKEN. - BESLISSING WAARBIJ EEN 
VORDERING WORDT AFGEWEZEN ZONDER 
TE ANTWOORDEN OP EEN MID DEL WAAR
OP DEZE IS GEGROND. - NIET REGEL
MATIG GEMOTIVEERDE BESLISSING. 

1° In bu1·gerlijke zaken dec1·eteert het Hof 
de afstand van de voo1·ziening die niet is 
betekend aan de ve1·weerde1·, doch doo1· 
deze is aanvaard (1). (Art. 824, 1042 
en 1112 G.W.) 

2° Niet 1·egelmatig gemotivee1·d is de be
slissing wam·bij een vorde?·ing wo1·dt 
afgewezen zonder te antwoot"den op een 
middel waa1·op deze is geg1·ond (2). 
(Art. 97 Grondwet.) 

(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « INTERCOM >>, 

T. NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « LES USI
NES METALLURGIQUES DE FRIZET " EN 
GEMEENTE AVELGEM.) 

Met de notities overeenstemmend 
arrest. 

13 december 1974. - 1e kamer. -

(1) Oass., 31 oktober 1974, supm, blz. 285. 
(2) Oass., 7 november 1974, sup1'a, blz. 315. 
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Voorzitte?', de H. Delahaye, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Verslaggeve1·, 
de H. Van Leckwijck. - Gelijkluidende 
conclusie, de H. Detournay, advocaat
generaal. - Pleite1·s, de HH. Simont en 
Houtekier. 

2e KAMER.- 16 december 1974. 

1 o ONOPZETTELIJK TOEBRENGEN 
VAN VERWONDINGEN EN ON
OPZETTELIJK DODEN. - VER
WONDINGEN WEGENS ONOPZETTELIJK 
TOEBRENGEN VAN VERWONDINGEN. -
0VERLIJDEN VAN RET SLACHTOFFER 
TIJDENS RET GEDING IN HOGER BEROEP. 
- 0VERLIJDEN TEN GEVOLGE VAN 
LETSELEN WELKE TIJDENS HET ONGE
VAL ZIJN OPGELOPEN. - HoF VAN 
BEROEP DAT DE BEKLAAGDE UITNODIGT 
OM ZICH TE VERDEDIGEN WEGENS DE 
TELASTLEGGING VAN ONOPZETTELIJK 
DODEN EN BESLIST DAT RET FEIT VAN 
DE TELASTLEGGING HETZELFDE IS ALS 
DAT VAN DE OORSPRONKELIJKE TELAST
LEGGING.- WETTELIJKHEID. 

20 RECHTBANKEN. - STRAFZAKEN. 
- BEVOEGDHEID VAN RET VONNIS
GERECHT. - WIJZIGING VAN DE OM
SCHRIJVING VAN RET FEIT DAT TEN 
GRONDSLAG LIGT AAN DE VERVOLGING. 
- VooRWAARDEN. 

3o RECHTEN VAN DE VERDEDI
GING. - STRAFZAKEN. - WIJZIGING 
VAN DE OORSPRONKELIJKE OMSCHRIJ
VING DOOR DE RECHTER IN HOGER 
BEROEP. - BEKLAAGDE illTGENODIGD 
OM ZIJN VERDEDIGING VOOR TE DRAGEN 
OVER DE TWEEDE OMSCHRIJVING. -
GEEN SCHENDING VAN DE RECHTEN VAN 
DE VERDEDIGING. 

40 BEWIJS.- BEWIJS DOOR GESCHRIFT. 
- BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN.
STRAFZAKEN. - BEWIJSKRACHT VAN 
DE GEDINGSTUKKEN. - WIJZIGING 
VAN DE OORSPRONKELIJKE RECHTS
BENAJ\UNG DOOR DE RECHTER IN HOGER 
BEROEP.- GEEN l\IIISKENNING VAN DE 
BEWIJSKRACHT VAN DE VERWIJZINGS
BESCHIKKING VAN DE RAADKAl\IIER, VAN 
DE DAGVAARDING OM TE VERSCHIJNEN 
WELKE AAN DE BEKLAAGDE IS BETE
KEND, VAN RET VONNIS VAN DE CORREC
TIONELE RECHTBANK EN VAN DE AKTEN 
VAN HOGER BEROEP. 

50 CASSATIEMIDDELEN. - STRAF-

ZAKEN. - MIDDEL GEGROND OP EEN 
ONJUISTE UITLEGGING VAN DE BESTRE
DEN BESLISSING. - MIDDEL DAT FEI
TELIJKE GRONDSLAG MIST. 

1° Het aTTest dat vaststelt dat het overlijden, 
tijdens het geding in hogeT be~·oep, van 
het slachtoffe?· van een veTkeeTsongeval 
te wijten is aan de tijdens dit ongeval 
opgelopen letselen, kan wettelijk beslis
sen dat het feit van de telastlegging van 
onopzettelijk doden waa1·voor het zich 
voor het hof van beToep te ve~·dedigen had 
hetzelfde is als dat van de oo?'spronkelijke 
telastlegging van onopzettelijk toebren
gen van slagen of ve?'wondingen. (Arti
kelen 419 en 420 S.W.) 

2° De coTTectionele Techtbank en de Techter 
in hoge1· be1·oep zijn ve~·plicht binnen de 
grenzen van lmn bevoegdheid en met 
inachtneming van de Techten van de 
ve1·dediging de feiten van de telastlegging 
te onde?'zoeken in veTband met de stmjwet 
en ze jztist te omsch1·ijven ; zij moeten 
Tekening hoztden met de gevolgen van 
na de dagvaa1·ding of na het vonnis van 
eeTste aanleg en kunnen dus aan de 
hun vooTgelegde feiten hetzij een nieuwe 
omsch1·ijving hetzij een aanvullende om
sch?-ijving van de oo?·sp?'onlcelijke ge
ven (I). 

3° De ?'echten van de ve1·dediging worden 
ni'et geschonden door de rechter in hager 
be1'0ep die, wegens de gevolgen van na 
het vonnis in eerste aanleg, binnen de 
g1•enzen van zijn bevoegdheid, aan de 
hem voo1·gelegde feiten een nieztwe 
omsch1·ijving of een aanvullende om
sch?-ijving geeft, als de belclaagde de 
gelegenheid heeft gehad zich oak over de 
tweede omschrijving te ve?·dedigen (2). 

4° De rechter in hager beroep die de ooT
spronlcelij ke omschTijving van de hem 
vom·gelegde feiten wijzigt, miskent niet 
de bewijskracht van de beschikking van 
de 1'aadkame1· tot ve1·wijzing van de 
beklaagde naa1' de cm·rectionele ?'echt
bank, van de dagvam·ding welke aan de 
beklaagde op verzoek van het openbaar 
ministeTie is betekend, van het vonnis 
van de COT?'ectionele ?'echtbank en van 
de akten van hoge~· beroep. 

5° Feitelijke gTondslag mist het middel 

(1) en (2) Cass., 20 september 1971 (Arr. 
cass., 1972, blz. 65); raadpl. Rep. pmt. dr. 
belge, Bijv. d. I, vo Appel en matib·e repres
sive, nrs. 258, 259, 261, 263, 267, 268, 301 en. 
de verwijzingen. 
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dat op een onjuiste uitlegging van de 
bestr·eden beslissing is gegr·ond (1). 

(MINGRINO, T. LABYE 
EN LITISOONSORTEN.) 

ARREST (vertaling). 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
.arrest, op 23 januari 1974 gewezen door 
het Hof van beroep te Brussel ; 

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

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 145, 179, 182, 199, 
211, 271 van het Wetboek van straf
vordering, 419, 420 van het Strafwetboek, 
1319, 1320 van bet Burgerlijk Wetboek, 
2, 1050 van het Gerechtelijk Wetboek, 
6, paragrl!'af 1, van h.et Europees verdrag 
tot besch.erming van de rechten van de 
mens en de fundamentele vrijheden, 
goedgekeurd bij de akte van de wetge
vende macht van 13 mei 1955, en 97 van 
de Grondwet, 

doordat, na erop te hebben gewezen 
dat eiser, te wiens laste werd gelegd bij 
gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg 
slagen of verwondingen aan Palmyre 
Lecomte en Louisette Lecomte te h.ebben 
toegebracht, uit dien h.oofde bij vonnis 
van 19 juni 1972 werd veroordeeld en 
na eiser te hebben verzoch.t, naast de 
originele telastlegging, zich erover te 
verdedigen onopzettelijk de dood van 
Louisette Lecomte, wier overlijden op 
16 december 1972 is overkomen, te heb
ben veroorzaakt, het bestreden arrest 
beweert dat het feit van de aanvullende 
telastlegging hetzelfde is als dat van de 
originele telastlegging en vervolgens bij 
wijzigende beslissing eiser wegens de 
vermengde originele en de aanvullende 
telastleggingen tot een enkele straf van 
drie maanden gevangenis en tot 250 frank 
geldboete veroordeelt, 

terwijl, eer·ste onderdeel, door te over
wegen dat het feit slagen of verwondin
gen aan een persoon te hebben toege
bracht of het feit diens overlijden te 
hebben veroorzaakt « hetzelfde feit >> op
levert, het arrest zijn beslissing heeft 
gesteund op een overweging die in strijd 
is met de logica (schending van artikel 97 
van de Grondwet), twee misdrijven heeft 

(1) Cass., 30 april 1974 (Arr. cass., 1974, 
biz. 955). 

vermengd, waarvan de bestanddelen 
zeer duidelijk verschillend zijn (sC'h.en
ding van de artikelen 4HI en 420 van het 
Strafwetboek), en de bewijskracht van 
de beschikking van de raadkamer van 
28 april1971, waarbij eiser ter berechting 
naar de C'orrectionele rechtbank werd 
verwezen, van de dagvaarding tot ver
schijning betekend aan eiser op verzoek 
van het openbaar ministerie, van het 
vonnis van de Correctionele Rechtbank 
te Bergen van 19 juni 1972, alsmede van 
de akten van hoger beroep ondertekend 
door de burgerlijke partijen en h.et open
baar ministerie heeft miskend (schending 
van de artikelen 1319 en 1320 van bet 
Burgerlijk Wetboek); 

tweede onderdeel, door een misdrijf 
bewezen te verklaren dat slech.ts tot 
stand is gekomen nadat het beroepen 
vonnis werd uitgesproken en nadat de 
akten van hoger beroep werden betekend, 
het arrest uitspraak heeft gedaan over 
feiten die bij het hof van beroep niet 
regelmatig aanhangig werden gemaakt 
(schending van de artikelen 145, 182 en 
211 van het Wetboek van strafvordering), 
het gerechtelijk contract heeft gewijzigd 
(schending van artikel 271 van het Wet
boek van strafvordering), de grenzen 
van de bevoegdheid van het hof van 
beroep is te buiten gegaan (sch.ending 
van de artikelen 179 en 182 van het 
Wetboek van strafvordering), het begin
sel van de dU:bbele gerechtsinstantie 
heeft miskend (artikelen 2, 1050 van het 
Gerechtelijk Wetboek en 199 van het 
Wetboek van strafvordering) en aldus 
de rechten van de verdediging heeft 
geschonden (schending van artikel 6, 
paragraaf 1, van het Verdrag tot be
scherming van de rechten van de mens); 

derde onderdeel, door de originele en de 
aanvullende telastlegging bewezen te 
verklaren, bet arrest eiser veroordeelt 
enerzijds om onopzettelijk aan Louisette 
Lecomte slagen of verwondingen, die 
haar overlijden niet te~1 gevolge hebben 
gehad, te hebben toegebrach.t en ander
zijds om onopzettelijk de dood van 
Louisette Lecomte te hebben veroor
zaakt ; het onderling onverenigbaar ka
rakter van de door het arrest uitgesproken 
beslissingen niet aileen miskenning op
levert van de wettelijke begrippen van 
onopzettelijke slagen en verwondingen 
en van onopzettelijke doding (schending 
van de artikelen 419 en· 420 van het 
Strafwetboek), maar het arrest duister 
en dubbelzinnig maakt zodat het Hof 
zijn toezicht niet kan uitoefenen (scherr
ding van artikel 97 van de Grondwet) : 
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Betreffende het eerste onderdeel : 

Overwegende dat het arrest overweegt 
dat « zoals de gerechtelijke deskundige 
erop wijst " het overlijden van Louisette 
Lecomte op 16 december 1972, dit is na 
de alden van hager beroep, met name 
die van het openbaar ministerie, « het 
gevolg is van de letsels die zij bij het 
kwestieus ongeval van 5 mei 1970 heeft 
opgelopen " ; 

Dat het hof van beroep derhalve heeft 
kunnen beslissen, zonder de artikelen 419 
en 420 van het Strafwetboek te schenden 
en de regels van de logica of de bewijs
kracht van de in het middel vermelde 
akten te miskennen, dat " het aanvullend 
ten laste gelegde feit van onopzettelijke 
doding hetzelfde is als het feit van de 
originele telastlegging >> en verder « dat 
de in de beide telastleggingen bedoelde 
misdrijven (zowel de originele als de 
aanvullende) het gevolg zijn van het
zelfde feit. dat aan het persoonlijk toedoen 
van de beklaagde is te wijten >> ; 

Dat het eerste onderdeel van bet mid
del niet kan worden aangenomen ; 

Betreffende het tweede onderdeel 

Overwegende dat de rechter in hager 
beroep niet aileen de bevoegdheid, maar 
ook de verplichting heeft om, bimlen de 
grenzen van zijn bevoegdheid en met 
inachtneming van de rechten van de 
verdediging, de feiten van de telastleg
ging te onderzoeken in verband met de 
strafwet en hun de passende wettelijke 
omschrijving te geven volgens de om
standigheden die uit het onderzoek ter 
terechtzitting blijken; dat hij, met het 
oog hierop, rekening moet houden met 
de gevolgen die na de uitspraak van het 
vonnis van eerste aanleg aan de dag 
komen; 

Overwegende dat hij dientengevolge 
van de feiten die bij hem aanhangig 
werden gemaakt hetzij een nieuwe om
schrijving, hetzij een omschrijving die 
bij de originele omschrijving aanvullend 
is, mag geven ; 

Overwegende dat de correctionele 
rechtbank en derhalve het hofvan beroep 
bevoegd zijn om kennis te nemen van de 
feiten, zoals zij aanvullend werden om
schreven; 

Overwegende dat niet betwist is dat 
eiser verzocht werd zich over de aan
vullende omschrijving te verdedigen ; 

Dat het tweede onderdeel van het 
middel naar recht faalt ; 

Betreffende het derde onderdeel : 

Overwegende dat duidelijk blijkt uit 
het verband van het arrest zowel als uit 
de verwijzing hierin naar het proces
verbaal van de terechtzitting van 29 ok
tober 1973 dat het hof van beroep de 
telastlegging van onopzettelijke doding 
van Louisette Lecomte in de plaats heeft 
willen stellen van de telastlegging van 
onopzettelijke slagen of verwondingen 
vermeld in de originele omschrijving, 
vqor zover zij betrekking had op het·~ 
zelfde slachtoffer, en niet de twee telast
leggingen heeft willen cumuleren ; 

Dat het derde onderdeel van het mid
del op een verkeerde uitlegging van het 
arrest steunt en derhalve feitelijke 
grondslag mist ; 

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

Om die redenen, ve1•werpt de voor
ziening; veroordeelt eiser in de kosten. 

16 december 1974. - 2e kamer. -
Voorzitter, Ridder Rutsaert, voorzitter.
Verslaggever, de H. Trousse. - Gelijk
luidende conchtsie, de H. Ballet, advocaat
generaal. - Pleiter, de H. VanRyn. 

2e KAMER.- 16 december 1974. 

1o VOORZIENING IN CASSATIE. 
TERMIJN. - STRAFZAKEN. -BURGER
LIJKE ZAKEN.- BESLISSING DIE GEEN 
UITSPRAAK DOET INZAKE EEN BEVOEGD
HEIDSGESOHIL, PROVISIONELE VERGOEc 
DINGEN TOEKENT, DE UITSPRAAK VOOR 
HET OVERIGE AANHOUDT, DE ZAAK VOOR 
ONBEP AALDE TIJD UITSTELT EN DE 
KOSTEN AANHOUDT .. - VOORBARIGE: 
VOORZIENING.- NIET-ONTVANKELIJK· 
HElD. 

2o VOORZIENING IN CASSATIE. -
TERMIJN. - STRAFZAKEN. -BuRGER
LIJKE REOHTSVORDERING. - BESLIS
SING DIE GEEN. UITSPRAAK DOET INZAKE' 
EEN BEVOEGDHEIDSGESOHIL, DEFINI
TIEVE VERGOEDINGEN TOEKENT, IN DE 
KOSTEN IN HOGER BEROEP VEROOR
DEELT, DOOH HET BEROEPEN VONNIS. 
BEVESTIGT IN ZOVERRE HET DE KOSTEN 
HEEFT AANGEHOUDEN.- VOORBARIGE: 
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VOORZIENING.- NIET-ONTVANKELIJK
REID. 

1° N iet ontvankelijk is de voo1·ziening 
welke v66r de eindbeslissing is ingesteld 
tegen een beslissing op de bu1·gerl~jke 
1'echtsvorde1·ing die geen uitspraak doet 
inzake een bevoegdheidsgeschil, een be
klaagde ve1·oordeelt tot betaling van 
p1·ovisionele ve1·goedingen, de uitspraak 
voo1· het ove1·ige aanhottdt, de zaak voo1• 
onbepaalde tijd uitstelt en de kosten aan
hottdt (1). (Art. 416 Sv.) 

2° Niet ontvankelijk is de voo1·ziening 
welke v661· de eindbeslissing is ingesteld 
tegen een beslissing op de btwge1·lijke 
1·echtsvm·dering die geen uitspmak doet 
inzake een bevoegdheidsgeschil, een be
klaagde ve1·oo1·deelt tot betaling van 
dejinitieve vergoedingen alsmede van 
de lcosten in hager be1·oep, doch die het 
be1·oepen vonnis bevestigt, in zoverre het 
de kosten aanhoudt (2). (Art. 416 Sv.) 

(LEJEUNE, T. BOURDAIN.) 
\ 

ARREST (ve1·taling). 

RET HOF ; - Ge~et op het bestreden 
vonnis, op 3 mei 197 4 in hoger beroep 
gewezen door de Oorrectionele Recht
bank te Charleroi ; 

Overwegende dat de voorziening be
perkt blijft tot de civielrechtelijke be
schikkingen van het vonnis ; 

. Overwegende dat het vonnis enerzijds 
e1ser veroordeelt tot de betaling aan 
verweerder van provisionele vergoedin
gen, zijn uitspraak over de overige pun ten 
aanhoudt, de zaak voor onbepaalde tijd 
uitstelt en de kosten aanhoudt ; 

.Dat het anderzijds verweerder veroor
deelt tot de betaling aan eiser van 
definitief vastgestelde schadevergoeding 
van de kosten in boger beroep en dat het: 
voor zover het beroepen vonnis zijn uit
spraak over de kosten heeft aangehouden, 
dit vonnis bevestigt ; 

Overwegende dat die beslissingen geen 
eindbeslissingen zijn in de zin van arti
kel 416 van het Wetboek van straf
vordering ; dat zij evenmin uitspraak 
doen over een geschil betreffende de 
bevoegdheid ; 

(1) Cass., 21 januari 1974 (A1·r. cass., 1974, 
blz. 557) en 14 oktober 1974, sttpra, blz. 216. 

(2) Raadpl. cass., 25 maart 1974 (Arr. cass., 
1974, hlz. 812.) 

0ASSATIE, 1975. - 15 

Dat de voorziening voorbarig en der
halve niet ontvankelijk is ; 

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

16 december 1974. - 2e kamer. -
Voorzitte1·, Ridder Rutsaert, voorzitter. 
- Ve1·slaggever, de H. Legros.- Gelijk
luidende conclusie, de H. Ballet, advo
caat-generaal - Pleiters, de HH. J. De 
Rycke (van de balie te Charleroi) en 
DeBruyn. 

2e KAMER.- 16 december 1974. 

1 o VONNISSEN EN ARRESTEN. -
STRAFZAKEN. - 0PENBAARREID VAN 
DE TERECRTZITTING.- VERVOLGINGEN 
WEGENS OVERTREDINGEN. VAN DE WET
TEN EN VERORDENINGEN BETREFFENDE 
DE POLITIE OVER RET WEGVERKEER 
TEN LASTE VAN MEERDERJARIGEN EN 
VAN MINDERJARIGEN VAN MEER DAN 
ZESTIEN JAAR EN MINDER DAN VOLLE 
ACRTTIEN JAAR. - TOE TE PASSEN 
REGELS. 

2° JEUGDBESCHERMING. - OvER
TREDINGEN VAN DE WETTEN EN VER
ORDENINGEN BETREFFENDE DE POLITIE 
OVER RET WEGVERKEER. - VERVOL
GINGEN TEN LASTE VAN MINDERJARIGEN 
VAN MEER DAN ZESTIEN JAAR EN MIN
DER DAN VOLLE ACRTTIEN JAAR EN TEN 
LASTE VAN MEERDERJARIGEN.- 0PEN
BAARREID VAN DE TERECRTZITTING. -
TOE TE PASSEN REGELS. 

1° en 2° Het onde1·zoek van de ve1·volgingen 
ten laste van minderjarigen van meer 
dan zestien jaa1· en minde1· dan valle 
achttien jaa1· voo1· de k1·achtens het ge
meen 1·echt bevoegde gerechten ingesteld 
in de gevallen bij a1·tikel 36bis van de 
wet van 8 april 1965 bepaald, onde1· 
mee1· in geval van ove1·tredingen van 
de wetten en verordeningen betreffende 
de pol~tie ove1· het wegve1·keer, heeft 
plaats m madkame1·; deze 1•echtspleging 
mag niet wo1·den ttitgebreid tot ande1·e 
pe1•sonen die tegelijke1·tijd voo1· datzeljde 
gerecht wonlen gebmcht, zelfs al zijn 
de laatstgenoemden en de minderja1•igen 
bij hetzeljde exploot gedagvaa1·d (3). 
(Art. 96 Grondwet ; art. 36bis wet van 

(3) Oass., 24 december 1973 (Arr. cass., 
1974, blz. 477) en 28 oktober 1974, supra, 
blz. 268. 
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8 april1965 gewijzigd bij die van 9 mei 

1972.) 

(PROCUREUR DES KONINGS 
TE VERVIERS, T. l\IIEENS M. EN J.) 

Met de notitie overeenstemmend 
arrest. 

16 december 1974. - 2e lmmer. -
Vom·zitter, Ridder Rutsaert, voorzitter.
Verslaggeve1·, de H. Screvens. - Gelijk
luidende conclusie, de H. Ballet, adocaat

generaal. 

28 KAMER.- 16 december 1974. 

1° VOORZIENING IN CASSATIE. 
AFSTAND. - STRAFZAKEN. - VooR
ZIENING VAN DE BEKLAAGDE TEGEN DE 
BESLISSINGEN OP DE STRAFVORDERING 
EN DE BURGERLIJKE RECHTSVORDE· 
RING. - AFSTAND VAN DE VOORZIE
NING TEGEN DE BESLISSING OP DE 
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING. 
AFSTAND GEGROND OP DE ENKELE RE· 
DEN DAT DEZE BESLISSING GEEN EIND
BESLISSING IS IN DE ZIN VAN ARTI· 
KEL 416 VAN HE<r WETBOEK VAN STRAF· 
VORDERING. - AFSTAND DIE NIET ALS 
EEN BERUSTING RAN UITGELEGD WOR· 
DEN. - GEVOLG. 

20 WEGVERKEER. - WEGVERKEERS
REGLEMENT, ARTIKEL 8, EERSTE LID 
EN ARTIKEL 36. - DRAAGWIJDTE. 

3o AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 

OVEREENKOMST). - VERKEERS· 
ONGEVAL. - FOUTEN BEGAAN DOOR 
BEIDE IN HET ONGEVAL BETROKKEN 
BESTUURDERS. - GEEN OORZAKELIJK 
VERBAND TUSSEN DE FOUT VAN EEN 
VAN DEZE BESTUURDERS EN DE SCHADE. 
- DIT RAN NIET WORDEN AFGELEID UIT 
HET FElT ALLEEN DAT HET ONGEVAL 
ZIOH NIET ZOlJ HEBBEN VOORGEDAAN 
ZONDER DE FOUT VAN DE ANDERE 
BESTUURDER. 

4° VOORZIENING IN CASSATIE. -
PERSONEN BEVOEGD OM ZIOH IN CAS· 
SATIE TE VOORZIEN OF TEGEN WIE EEN 
CASSATIEBEROEP KAN WORDEN INGE • 
STELD. - STRAFZAKEN. - BURGER
LIJKE RECHTSVORDERING. - VOOR-

ZIENING IN CASSATIE VAN DE BEKLAAG· 
DE TEGEN DE VERZEKERAAR VAN ZIJN 
BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJK
HEID, VRIJWILLIG TUSSENGEKOMEN 
PARTIJ.- GEEN GEDING TUSSEN HEN 
OF VEROORDELING VAN DE BEKLAAGDE 
TEN GUNSTE VAN DE VERZEKERAAR.
NIET-ONTVANKELIJKHEID. 

5° CASSATIE. - On'[VANG. - STRAF· 
ZAKEN. - BURGERLIJKE RECHTSVOR
DERING. - CASSATIEBEROEP VAN DE 
BEKLAAGDE. - ·yERNIETIGING VAN 
DE VEROORDELING VAN DE BEKLAAGDE. 
- VERZEKERAAR VAN DE BURGER· 
RECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID VAN 
DE BEKLAAGDE DIE ALS VRIJWILLIG 
TUSSENGEKOMEN PARTIJ OOK VEROOR· 
DEELD IS TOT VERGOEDING VAN DE 
BURGERLIJKE PARTIJ.- VERZEKERAAR 
DIE ZICH NIET IN CASSATIE HEEFT VOOR· 
ZIEN. - GEVOLG VAN DE VERNIETI
GING T.A.V. DEZE VERZEKERAAR. 

1 o vVannem· de beklaagde zich in cassatie 
heeft voorzien tegen de beslissingen op 
de tegen hem ingestelde st?·afvo?·det·ing 
en burgedijke 1'echtsvordm·ing en hij 
ve1'volgens van zijn voorziening afstand 
heeft gedaan in zovet'1'e deze gericht was 
tegen de beslissing op de bu1•ge1'lijke 
1'echtsvordering, om de enkele reden dat 
deze beslissing geen eindbeslissing is in 
de zin van a1·tikel 416 van het Wetboek 
van st?'afvonlering, kan deze afstand niet 
als een bent.sting wo1·den uitgelegd en 
wordt hij doo1' het Hof niet gedecreteerd, 
indien het vaststelt dat deze beslissing 
een eindbeslissing is (1). 

2o A1·tikel 36 van het wegverkeersreglement 
stmft het feit het pm·tier van een voertuig 
te openen aan de zijde waar het verkeer 
van andet'e ·weggeb1·uike1•s geschiedt, 
zonde1· zich ervan te hebben ve1•gewist dat 
zulks geen gevaar voo1· deze laatsten kan 
opleveren of hen niet kan hinde1·en ; 
doo1· dit pm·tier open te laten overtreedt 
de bestttu1·der bovendien artikel 8-1, 
em·ste lid, van genoemd 1·eglement, waar
bij het ve1•boden is het ve1'kee1· te hinderen 
of onveilig te maken dom· op de 1•ijbaan 
enige hindernis aan te brengen (2). 
(Impliciete oplossing.) 

3° De rechter die vaststelt dat een bestuurde1· 
die het portier van zijn voe1't1tig heeft 
opengelaten aan de zijde wam· het vm·keer 

(1) Oass., 9 december 1974, sttp1'a, blz. 421. 
(2) Vgl. cass., 9 juni 1958, twee arresten 

(Bttll. en Pas., 1958, I, 1122). 
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van andere weggebruikers geschiedt, 
vemntwoordt niet zijn beslissing dat 
deze besttm1·de1· geen fout heeft begaan 
die in 1'echtst1·eeks en noodzakelijk ve?'
band staat met de schade, op gro1ul alleen 
dat de aldus opgeleve1·de hindeTnis 
bestond vooTdat de ande1·e besttttt?'de?' 
nadeT bij de wagen kwam en gedu1·ende 
heel die tijd, zodat de tweede bestuuTde?' 
ve1•plicht was deze hinde1·nis te ont
wijlcen (1). 

40 De beklaagde is niet ontvankelijk om 
zich in cassatie te voo1·zien tegen de 
veTzekemar van zijn bu?'geT?'echtelijlce 
aanspmkelijlcheid, die voo1' het stmjge
?'echt v1·ijwillig is tttssengekomen, wan
nee?' tussen hen geen geding bestaat 
en geen ve1·oo1'deling van de beklaagde 
ten gtmste van deze verzeke1·aaT is uit
gesp?'Oken (2). 

5° W anneeT de ve~·om·deling van de be
klaagde op de bttrge1·lijke ?'echtsvo?·de?·ing 
op zijn cassatiebeToep vemietigd wo1·dt 
en de ve?·zeke?·aa?' van de bu?'ge?'?'echtelijke 
aanspmkelijlcheid van deze beklaagde, 
die voo!' de jeiten?·echte?' V!'ijwillig is 
tussengekomen, zich niet in cassatie heejt 
vooTzien, heejt de beslissing waa1·bij 
deze verzeke!'am· oolc veToo?·deeld woTdt 
om de bu1·ge1·lijke pm·tij schadeloos te 
stellen, geen bestaanS?·eden mee~· (3). 

(DUFRANE, T. TI:MMERMANS, JANS 
EN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 

« WINTERTHUR ll.) 

ARREST (ve~·taling). 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 7 mei 1974 gewezen door het 
Hof van beroep te Brussel ; 

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

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 beslissingen op de civielrechte-

(1) Raadpl. cass., 14 november 1973 (Arr. 
cass., 1974, blz. 291) en 9 december 1974, 
sup1·a, blz. 421. 

(2) Cass., 10 september 1974, sup1·a, blz. 28. 
(3) Cass., 12 november 1974, sup1·a, blz. 324. 

lijke vorderingen tegen eiser ingesteld 
door de eerste en de tweede verweerster : 

Overwegende dat Mr. Leon Carlier, 
advocaat bij het hof van beroep, houder 
van de stukken, bij een ter griffie van 
het Hof op 4 september 1974 ontvangen 
akte, verklaard heeft afstand te doen 
van de door eiser ingestelde voorziening, 
voor zover deze gericht is tegen de be
schikkingen van het arrest die betrekking 
hebben op de rechtsvordering van ver
weerster, burgerlijke partij, optredende 
zowel in eigen naam als in haar hoedanig
heid van wettelijke voogdes en beheerster 
over de goederen van haar minderjarig 
kind ; 

Dat die afstand gegro:nd is op de enige 
reden dat die beschikkingen niet definitief 
zijn in de zin van artikel 416 van het 
W etboek van strafvordering en gedaan 
is met uitdrukkelijk voorbehoud van het 
recht voor eiser om, nadat definitief uit
spraak zal worden gedaan op de rechts
vordering van de verweerster J ans, 
opnieuw cassatieberoep in te stellen tegen 
genoemde beschikkingen ; 

Overwegende dat, al verklaart de 
eerste rechter bij voorraad uitspraak te 
doen, hij uitspraak heeft gedaan over 
alles wat die burgerlijke partij heeft 
gevorderd en derhalve diens rechtsmacht 
met betrekking tot de vordering van 
laatstgenoemde is uitgeput ; dat het hof 
van beroep zich ertoe beperkt die beslis
SU'lg te bevestigen, zodat ook zijn rechts
macht hierdoor is uitgeput ; 

Dat er derhalve gee:n grond bestaat 
om de gedeeltelijke afstand van de voor
ziening te decreteren ; 

Over het middel afgeleid nit de schen
cling van de artikelen 8, 36 van het 
koninklijk besluit van 14 maart 1968 
houdende algemeen reglement op de 
politie van het wegverkeer, 1382, 1383 
van het Burgerlijk Wetboek en 97 van 
de Grondwet, 

doo!'dat, na eiser te hebben veroordeeld 
wegens doodslag, besturen van een voer; 
tuig il1. staat van alcoholische intoxicatie 
en overtreding van artikel 10 van het 
wegverkeersreglement, het arrest hem 
veroordeelt tot betaling hoofdelijk met 
de verzekeringsmaatschappij « Winter
thur,, tussenkomende partij, van ver
schillende vergoedingen aan de burger
lijke partijen Timmermans en Jans, op 
grond dat de hindernis die het openen 
van het portier van de wagen opleverde, 
door een normaal aandachtige bestuurder 
gemakkelijk kon worden opgemerkt en 
gema.kkelijk door die eiser kon worden 
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vermeden, indien deze zijn voertuig niet 
met overdreven snelheid had bestuurd, 
dat men zich tevergeefs afvraagt welke 
fout de getroffene zou hebben begaan 
in rechtstreeks en noodzakelijk verband 
met de schade waarvoor vergoeding werd 
gevraagd, en dat meer bepaald niets erop 
wijst dat de getroffene bij het naderen 
van Dufrane het portier van de wagen 
wijder zou hebben geopend, 

tenvijl eiser in zijn conclusie in hoger 
beroep aan het slachtoffer heeft verweten 
inbre-rtk te hebben gepleegd op artikel 36 
van het algemeen reglement over de 
politie van het wegverkeer, volgens het
welk niemand aan de zijde waar het 
verkeer van andere weggebruikers ge
schiedt, het portier van een voertuig mag 
openen, zonder zich ervan te hebben 
vergewist dat zulks geen gevaar voor 
deze laatsten kan opleveren ; bij artikel 8, 
lid l, van genoemd reglement wordt 
verboden het verkeer te hinderen of on
veilig te maken, door er enige hindernis 
op te brengen ; het arrest, dat aannam 
dat bet openen van het portier door de 
getroffene een hinden1is voor eiser op
leverde, niet kon beslissen, zonder ge
noemde artikelen 8 en 36 te schenden, 
dat de getroffene geen enkele fout had 
begaan ; overigens uit de vaststeilingen 
van het arrest niet kan worden afgeleid 
dat, in strijd met wat eiser in zijn con
clusie van hoger beroep aanvoerde, te 
weten « dat het feit dat getroffene uit 
zijn voertuig werd gerukt en tussen dat 
voertuig en de vrachtwagen van de con
clusienemer werd verpletterd klaarblij
kelijk zich niet zou hebben voorgedaan 
indien het linker . voorportier gesloten 
was gebleven ))' zo de getroffene de fout 
niet had begaan, zijn portier te openen, 
het ongeval toch zou zijn overkomen ; 
het bestreden arrest dientengevolge niet 
wettelijk zijn beslissing rechtvaardigt, 
volgens welke er met betrekking tot de 
getroffene geen fout in rechtstreeks en 
noodzakelijk verband met de schade 
bestaat en eiser dus aileen aansprakelijk 
voor die schade moet worden verklaard : 

Overwegende dat, door de redenen van 
het beroepen vonnis tot de zijne te maken, 
het arrest vaststelt dat de ·door eiser 
bestuurde vrachtwagen « lichtjes in aan
raking kwam met de linker flank van een 
rechts van hem stationerende wagen, 
en vervolgens met geweld tegen het op 
een kier geopende linker voorportier van 
deze wagen is aangereden, welk portier 
tengevolge van de schok zich geheel 
opende en op de linker voorvleugel werd 

geslingerd ; dat Andre Behets, die binnen 
in zijn wagen bezig was met kleine her
stellingen aan genoemd portier, dat hij 
met zijn linker hand vasthield, uit zijn 
zetel werd genikt, tegen de grond ge
slingerd en gedood werd )) ; 

Overwegende dat het arrest vaststelt 
dat « de hindernis opgeleverd door het 
lichtjes geopende portier aanwezig was 
alvorens eiser de wagen naderde en zo
lang clat naderen heeft geduurd '' en dat 
de getroffene al die tijd het portier niet 
wijder heeft geopencl, zodat eiser « de 
verplichting had deze hindernis te ont
wijken, hetzij door zich voldoende te 
verwijderen van de rechts van hem stil
staande rij voertuigen, hetzij door te 
stoppen alvorens langs het voertuig van 
Behets te rijden, totdat de tram hem had 
gekruist "; 

Overwegende dat het arrest uit die 
vaststellingen aileen niet wettelijk heeft 
kunnen a:fieiden dat de getroffene geen 
font heeft begaan in noodzakelijk oorza
kelijk verband met de schade ; 

Dat het middel gegroad is ; 

III. In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de derde verweerster, verzeke
raarster van de civielrechtelijke aa.uspra
kelijldleid. van de eiser, vrijwillig tussen
gekomen partij : 

Overwegende dat voor de feitenrechter 
eiser geen geding heeft gevoerd met 
verweerster en dat het arrest evenmin 
een veroordeling ten gunste van laatst
genoemde en ten laste van eiser uit
spreekt; 

Dat de voorziening derhalve niet ont
vankelijk is ; 

Overwegende echter dat, hoewel ver
weerster zich niet in cassatie heeft voor
zien, wegens de hiernavolgende beperkte 
vernietiging op de voorziening van eiser, 
beklaagde, van de beslissingen op de 
rechtsvorderingen die tegen deze zijn 
ingesteld door de verweersters Timmer
lllans en .Jans, de beslissingen op de 
rechtsvorderingen door die partijen in
gesteld tegen genoemde derde verweer
ster in dezelfde mate geen bestaansreden 
meer hebben ; 

Om die redenen, en zonder acht te slaan 
op de gedeeltelijke afstand van de voor
ziening, vernietigt het bestreden arrest, 
voor zover het uitspraak doet op de 
civielrechtelijke vorderingen ingesteld 
tegen eiser, behalve voor zover het be
slist dat eiser fouten heeft begaan waar
voor hij kan worden aangesproken ; 
verwerpt de voorziening voor het overige ; 
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beveelt da.t van dit arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van de ge
deeltelijk vernietigde beslissing ; ver
oordeelt eiser in de helft en ieder van 
de verweersters Timmermans en J ans in 
een vierde van de kosten ; verwijst de 
aldus beperkte zaak naar het Hof van 
beroep te Luik. 

16 december 1974. - 2e kamer. -
Voorzitte1·, Ridder Rutsaert, voorzitter. 

V m·slaggeve1·, Baron Vinyotte. 
Gelijkluidende conclusie, de H. Ballet, 

, advocaat-generaal. - Pleiter, de H. L. 
Carlier (van de balie te Brussel). 

2° KAMER.- 16 december 1974. 

1° ONTUOHT EN PROSTITUTIE.
GEWOONLIJK EXPLOITEREN VAN EENS 
ANDERS ONTUCHT OF PROSTITUTIE. -
DEELNEMING. - BEGRIP. 

2° DEELNEMING AAN MISDRIJVEN. 
- 0NTUCHT EN PROSTITUTIE. - GE
WOONLIJK EXPLOITEREN VAN EENS 
ANDERS ONTUCHT OF PROSTITUTIE. -
INRICHTING VAN PLAATSEN BESTEMD 
VOOR DE PROSTITUTIE EN VERHURING 
WAARDOOR AAN DE VERHUURDER EEN 
IMMOREEL VOORDEEL WORDT VER· 
SOHAFT. - STRAFBARE DEELNEMING. 

1 o' en 2° Dat de hulp van een beklaagde 
aan de uitvoe1·ing door een medebeklaag
de van het misdrijf « gewoonlijk exploi
teren van eens ande1·s prostitutie " een 
stmjbare deelneming aan dit misd1·ijj is, 
wordt wettelij k beslist door het ar1·est 
dat vaststelt dat deze hulp bestaat in 
het verhu1·en aan de medebeklaagde van 
plaatsen die voo1· de prostitutie zijn 
bestemd en dam·toe zijn ingm·icht, als
mede in het bekomen van ove1·dreven 
huurgelden vanwege de bet1'Dkken p1·os
tit1tees ( 1 ) . 

(VIGNISSE EN STEVENS.) 

ARREST (vertaling). 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 6 juni 1974 door het Hof van 
beroep te Luik gewezen ; 

I. Op de voorziening van de mseres 
Vignisse, beklaagde : 

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

II. Op de voorziening van de eiser 
Stevens, beklaagde : 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 66 en 380bis, 4°, van het Strafwet
boek, 

doordat het arrest eiser veroordeelt 
om, als dader, er een gewoonte van ge
maakt te hebben, eens anders ontucht of 
prostitutie te exploiteren, door inning 
van overdreven huurgelden voor het 
in gebruik nemen van lokalen waar pros
titutie wordt gepleegd, op grond dat 
eiser, die met Vignisse samenleefde, er
kend heeft te hebben onderhandeld met 
personen die wilden onderhuren ; hij 
verldaard heeft dat hij enkele veran
deringen heeft gedaan in de woningen 
om de te verhuren plaatsen in " salons " 
in te richten ; hij niet alleen het dubbel 
van de sleutels van de te huren woningen 
bezat, maar de elektrische installatie 
en het sanitair heeft weggenomen en 
zijwanden heeft gedemonteerd ; die ge
draging, die logisch volgt uit de taken die 
aan eiser door Vignisse werden opge
dragen, bewijst dat hij, als vertrouwens
man van Vignisse, deze een essentiele 
hulp heeft geboden en dat derhalve het 
te zijnen laste gelegde misdrijf, zoals het 
is omschreven, bewezen is, 

te1·wijl de daden van deelneming die 
door het arrest ten laste van eiser 
bewezen werden verklaard, geen mede
werking ten doel hebben aa.n het per
soonlijk exploiteren eens anders ontucht 
of prostitutie door inning van overdreven 
huurgelden voor het in gebruik nemen 
van lokalen waar prostitutie wordt ge
pleegd en dus die daden niet strafbaar 
zijn, waaruit volgt dat eiser om de rede
nen alleen van het bestreden arrest niet 
mocht veroordeeld worden als dader van 
de te zijnen laste gelegde misdrijven : 

Overwegende dat de rechter door de 
in het middel overgenomen redenen vast
stelt dat eisers deelneming aan het 

(1) Raadpl. cass., 27 januari 1964 (Bull. 
en Pas., 1964, I, 561), en cass. fr., 13 oktober 
1965 alsmede de noot get. CoMBALDIEJU (Sem. 
iurid., 1966, nr. 14470). 
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gewoonlijk exploiteren van eens anders 
ontucht of prostitutie erin bestond voor 
eiseres lokalen in huur te geven, waar 
prostitutie werd gepleegd en die hij met 
dat doel had ingericht, en van de gepros
titueerden met wie hij onderha)J.delde, 
overdreven huu.rgelden te bekomen ; 

Dat blijkens die vaststellingen van 
het arrest eisers hulpverlening aan de 
uitvoering van het misdrijf betrekking 
had op het gewoonlijk exploiteren eens 
anders prostitutie door inning van over
dreven huurgelden ; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

En overwegende dat de substantiele of 
op straffe van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat 
de ten laste van eiser gewezen beslissing 
geen onwettelijkheid inhoudt die de 
voorziening van de beklaagde aileen 
in aanmerking kan worden genomen ; 

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

16 december 1974. - 2e kamer. 
Voorzitter, Ridder Rutsaert, voorzitter.
Verslaggeve1·, Baron Vin<_.Jotte. - Gelijk
luidende conclusie, de H. Ballet, advocaat
generaal. - Pleiter, de H. Faures. · 

2e KAMER.- 16 december 1974. 

1° VOORZIENING IN CASSATIE. 
STRAFZAKEN. - VORM. - MEMORIE 
TOT STAVING VAN DE VOORZIENING TE 
LAAT INGEDIEND. - ElSER VAN DE 
DAGBEPALING OP DE HOOGTE GEBRAOHT 
DOOR EEN MEDEDELING WELKE AAN 
EEN VERKEERD AD RES IS GEZONDEN, -
ADRES IN DE VERKLARING VAN VOOR· 
ZIENING VERMELD. - GEEN OVER· 
MACHT. 

2° VERZET. - S'l'RAFZAKEN. - VER· 
STEKARREST. - VERZET. - AAREST 
OP TEGENSPRAAK DAT DE BIJ VERSTEK 
UITGESPROKEN STRAF VERZWAART. -
0NWETTELIJKHEID. 

1° Het Hof slaat geen acht op een memorie 
die doo1· de eise?' is nee1·gelegd bttiten 
cle te1·mijn van artikel 420bis, ee1·ste licl, 
van het vVetboek van strajvm·cle1·ing, 
zelfs indien cle eise1' in hechtenis van de 

clagbepaling op de hoogte is gebmcht 
door een mededeling welke aan een 
verkee1·cl ad1'es is gezonden, als dit ad1·es 
in de verklaring van voorziening was 
vermeld ( 1). 

2° Het ve1·zet van de veroordeelcle beoogt 
niets anders dan hem van alle of een 
gedeelte van cle tegen hem uitgesproken 
veroordelingen te ontheffen, zodat het 
ar1·est op verzet dat aan de beklaagde een 
hogere stmf oplegt dan die welke bij het 
ve1·stekarrest was uitgesp1·oken zijn toe
stand verzwaart en de1·halve onwettelijk 
is (2). (Artt. 172, 187, 188, 202 en 203 
Sv.). 

(AHMED BEN MOKTAR, 
T. GERMAIN, VERMEIR EN JANSEN.) 

ARREST (ve1·taling). 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest, op 2 oktober 1974 gewezen door 
het Hof van beroep te Brussel ; 

Gelet op de memorie die door eiser 
ter griffie van het Hof van cassatie op 
13 december 1974 werd neergelegd in de 
zaak waarvan de dagbepaling op 16 de
cember 197 4 werd vastgesteld ; 

Overwegende dat eiser het feit dat 
die memorie te laat werd neergelegd, 
toeschrijft aan de omstandigheid dat hij 
niet in kennis werd gesteld van de dag
bepaling van de zaak, daar de aanzeg
ging aan het in het arrest van het Hof 
van beroep te Brussel van 2 oktober 1974 
vermelde adres werd gericht, terwijl eiser 
op bovenstaa;r.d adres vanaf 3 oktober 
1973 werd geschrapt; 

Overwegende dat eiser, in hechtenis, 
zelf in zijn verldaring van cassatieberoep 
ter griffie van het hof van beroep op 
14 oktober 1974 afgelegd, heeft verldaard 
dat hij verbleef te Schaarbeek, Mon
plaisirlaan nr. 61 ; 

Overwegende derhalve dat de te late 
neerlegging van de memorie niet gerecht
vaardigd is door een geval van over
macht; 

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

(1) Raadpl. cass., 15 mei 1957 (Bttll. en 
Pas., 1957, I, 1092) aismede de noten 2, 
3 en 4 onder cass., 24 januari 1974 (Arr. cass., 
1974, biz. 576). 

(2) Cass., 25 mei 1964 (Bttll. en Pas., 
1964, I; 1003); raadpl. cass., 12 juni 1972 
(Arr. cass., 1972, biz. 952). 
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Over het middel ambtshalve afgeleid 
uit de schending van de artikelen 187, 
188 en 211 van het Wetboek van straf
vordering: 

Overwegende dat eiser bij op tegen
spraak gewezen vonnis van. 1 juni 1973 
veroordeeld werd tot drie maanden 
gevangenisstraf, met uitstel van drie jaar, 
en tot 500 frank geldboete ; 

Overwegende dat het hof van beroep, 
rechtdoende bij verstek op 12 maart 1974 
op de hogere beroepen van eiser en van 
het openbaar ministerie, het vonnis heeft 
bevestigd, onder de met algemene stem· 
men besliste wijzigingen dat de gevange
nisstraf van drie maanden op acht maan
den werd gebracht en dat het uitstel van 
drie jaar slechts voor de helft van die 
straf werd verleend ; 

Overwegende dat het hof van beroep, 
rechtdoende op het verzet van eiser tegen 
die beslissing, het bestreden arrest heeft 
gewezen, hetwelk het eerste vonnis be
vestigt, onder de met algemene stemmen 
besliste wijzigingen dat de gevangenis
straf van drie maandeu op acht maanden 
wordt gebracht maar dat het uitstel tot 
de totale duur van die straf wordt uitge
breid en dat de geldboete van 500 frank 
door een van 7 50 frank wordt vervangen ; 

Overwegende dat het verzet van de 
veroorcleelde slechts ten doel heeft hem 
van alle of een gedeelte van de tegen hem 
uitgesproken veroordelingen te ontheffen; 
dat, door aan eiser een hogere geldboete 
op te leggen dan het verstekarrest had 
gedaan, het op verzet gewezen arrest, 
hoewel het de hoofdgevangenisstraf voor 
dezelfde duur behoudt, eisers toestand 
heeft verzwaard ; 

II. In zoverre de voorziening gericht is 
tegen de beslissingen op de civielrechte
lijke vorderingen tegen eiser ingesteld 
door de verweerders : 

Om die redenen, zonder acht te slaan 
op de memorie die door eiser buiten de 
bij artikel 420bis van het W etboek van 
strafvordering bepaalde termijn werd 
neergelegd, vernietigt het bestreden ar
rest voor zover het uitspraak doet op de 
strafvordering en over de kosten van de 
civielrechtelijke vorderingen door de 
verweerders ingesteld ; verwerpt de voor
ziening voor het overige ; beveelt dat 
van dit arrest melding zal worden ge
maakt op de kant van de gedeeltelijk 
vernietigde beslissing ; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar het Hof van beroep 
te Luik. 

16 december 1974. - 2e kamer. -
V oo1·zitter, Ridder Rutsaert, voorzitter. -
Ve1·8laggeve1·, de H. Screvens. - Gelijk
luidende conclUisie, de H. Ballet, advocaat
generaal. - Pleitm·, de H. Mahieu (van 
de balie te Brussel). 

2e KAMER. - 17 december 197 4. 

1° CASSATIEMIDDELEN'. - STRAF
ZAKEN. - MIDDEL DAT EEN GEBREK 
AAN ANTWOORD OP DE CONOLUSIE 
AANVOERT. - GEEN PREOISERING. -
NIET ONTVANKELIJK MIDDEL. 

2° CASSATIEMIDDELEN'. - STRAF
ZAKEN. - MIDDEL DAT KRITIEK OE· 
FENT OP DE FEITELIJKE BEOORDELING 
VAN DE FEITENREOHTER.- N'IET ONT· 
VANKELIJK MIDDEL. 

1° Wegens onduidelijkheid is niet ont
vankelijk het middel dat een geb1·elc aan 
antwoord op de conclttsie aanvoe1·t, 
zonder te·vermelden op welke eis, ve1·weer 
of exceptie niet zmt geantwoo1·d zijn (1). 

2° Niet ontvankelijk is het middel dat 
k1·itiek oejent op eenjeitelijke beoordeling 
van de jeitemechter (2). (Art. 95 Grand
wet.) 

(MISTIAEN.) 

Met de notities overeenstemmend 
arrest. 

17 december 1974. - 2e kamer. -
V oOTzitter, de H. Wauters, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Vm·slaggever, 
de H. Versee.- Gelijkluidende conclusie, 
de H. Tillekaerts, advocaat-generaal. -
Pleiter, de H. De Gezelle (van de balie 
te Gent). 

(1) Cass., 21 oktober 1974, supm, blz. 246. 
(2) Cass., 21 oktober 1974, supm, blz. 242, 
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2e KAMER.- 17 december 1974. 

1o RECHTERLIJKE ORGANISATIE. 
- SAMENSTELLING VAN HET RECHTS· 
COLLEGE. - STRAFZAKEN. - ARTI
KEL 779 VAN HET GERECHTELIJK WET· 
BOEK. - TOEPASSELIJK IN STRAF
ZAKEN. 

2o RECHTERLIJKE ORGANISATIE. 
- SAlVIENSTELLING VAN HET RECHTS · 
COLLEGE.- STRAFZAKEN.- CORREC
TIONELE RECHTBANK, ZITTING HOU
DENDE IN HOGER BEROEP. - SAMEN
STELLING VERSCHILLEND VOLGENS HET 
PROCES-VERBAAL VAN DE TERECHT· 
ZITTING EN DE UITGIFTE VAN HET 
VONNIS. - NrETIG VONNIS. 

30 CASSATIE. - OMVANG. - STRAF
ZAKEN. - N IET BEPERKTE VOORZIE · 
NING VAN DE BEKLAAGDE. - VERNIE
TIGING VAN DE BESLISSING OP DE STRAF· 
VORDERING. - VERNIETIGING DIEN
TENGEVOLGE VAN DE EINDBESLISSING 
OP DE TEGEN DE BEKLAAGDE INGE
STELDE BURGERLIJKE RECHTSVORDE· 
RING, ZELFS INDIEN DE VERNIETIGING 
VAN DE BESLISSING OP DE STRAFVOR· 
DERING AMBTSHALVE WORDT UITGE· 
SPROKEN. 

I o Artikel 779 van het Ge?"echtelijk Wetboek 
is toepasselij k in strajzaken ( 1). 

2o Wanneer, volgens de vermeldingen van 
het proces-ve1·baal van de te?"echtzitting 
en volgens die van de uitgijte van het 
vonnis, de 1·echters die het vonnis hebben 
gewezen niet dezeljde zijn, is dit vonnis 
nietig (2). (Art. 779, lid 1, G.W.) 

3o De ve1"nietiging, op de niet beperkte 
vom·ziening van de beklaagde, van de 
ve?"oordeling op de st1·ajvo1·dm·ing brengt 
de vernietiging mede van de eindbeslis
sing op de tegen hem ingestelde burger
lijke rechtsvo1·de1·ing die het gevolg is 
van de eerste, zeljs indien de vernieti
ging van de beslissing op de stmjvm·de
ring ambtshalve wonlt uitgesp1·oken (3). 

(VAN ROSTENBERGHE, 
T. NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 
« BROUWERIJ DE GOMME )),) 

ARREST. 

RET HOF;- Gelet op het bestreden 
vonnis, op 28 juni 1974 in hoger beroep 

gewezen door de Correctionele Rechtbank 
te Gent; 

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

Over het middel ambtshalve afgeleid 
uit de sehending van artikel 779 van het 
Gerechtelijk W etboek : 

Overwegende dat het proces-verbaal 
van de terechtzitting door de Correctio
nele Rechtbank te Gent op 28 juni 1974 
gehouden, terechtzitting waarop de zaak 
werd onderzocht en het bestreden vonnis 
werd gewezen, vaststelt dat het rechts
college samengesteld was uit Mevrouw 
N. Van Isterdael en de heren L. Meyer 
en Cl. De Schepper, en dat verslag werd 
uitgebracht door Mevrouw Bos, terwijl 
het vonnis vaststelt dat het gewezen en 
uitgesproken werd door Mevrouw N. Van 
Isterdael, de heer K. Van Rijn, en Me
vrouw G. Bos; 

Overwegende dat de hierboven aan
gehaalde tegenstrijdige vermeldingen het 
voor het Hof onmogelijk maken na t& 
gaan of artikel 779 van het Gerechtelijk 
Wetboek in acht genomen werd; 

B. In zoverre de voorziening gericht is 
tegEm de beslissing op de civielrechtelijk& 
vordering van verweerster : 

Overwegende dat de vernietiging van 
de beslissing op de strafvordering de 
vernietiging medebrengt van de beslis
sing op deze civielrechtelijke vordering ; 

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

17 december 1974. - 2e kamer. -
Vom·zitter, de H. Wauters, raadshee1~ 
waarnemend voorzitter. - Vm·slaggeve1·, 
de H. Versee.- Gelijkl~ddende conclusie,. 
de H. Tillekaerts, advocaat-generaal. 

(1) Cass., 18 juni 1974 (Arr. cass., 1974, 
biz. 1143). 

(2) Raadpl. cass., 20 juli 1971 (Ar1·. cass., 
1971, biz. 1128), 23 november 1971 (ibid., 
1972, biz. 301), 18 juni 1974 (ibid., 1974, 
biz. 1143) en 14 oktober 1974, sup1·a, 
biz. 219. 

(3) Cass., 21 oktober 1974, supra, biz. 243. 
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2e KAMER. - 17 december 197 4. 

VOORZIENING IN CASSATIE. 
VoRM. - STRAFZAKEN. - VooRZIE
NING VAN DE TOT TUSSENKOMST OPGE
ROEPEN VERZEKERAAR VAN DE BURGER
RECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID VAN 
DE BEKLAAGDE.- VOORZIENING NIET 
BETEKEND. - NIET-ONTVANKELIJK
HEID 

Niet ontvankelijk is het cassatiebe1•oep van 
de ve1·zekema1· van de buTgeTTechtelijke 
aanspmkelijkheid van de beklaagde, 
die voo1· het st1'ajge1'echt tot tussenkomst 
is opgeToepen, wannee1· het beToep niet 
is. betekend aan de pa1·tijen tegen wie 
ze is ge~·icht (1). (Art. 418 Sv.) 

(NAAMI.OZE VENNOOTSCHAP 
<< UNIE DER ASSURADEUREN », 
T. GODEFROID EN ANDEREN.) 

Met de notitie overeenstemmend 
arrest. 

17 december 1974. - 2e kamer. -
VooTzittm·, de H. Wauters, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve1'slaggeve1·, 
de H. Versee.- Gelijkluidende conclusie, 
de H. Tillekaerts, advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 17 december 197 4. 

1° BEVOEGDHEID EN AANLEG. -
STRAFZAKEN.- BESCHIKKING VAN DE 
RAADKAMER WAARBIJ DE VERDACHTE 
NAAR DE CORRECTIONELE RECHTBANK 
WORDT VERWEZEN. - BESCHIKKING 
TOT VERWERPING VAN DE CONCLUSIE 
TEN BETOGE DAT RET HOF VAN ASSISEN 
HET BEVOEGDE VONNISGERECHT IS.
BESCHIKKING NIET GEWEZEN OVER DE 
BEVOEGDHEID VAN DE ONDERZOEKS
GERECHTEN. 

2° VOORZIENING IN CASSATIE. -
TERl\UJN. - STRAFZAKEN. - ARREST 
VAN DE KAlVIER VAN INBESCHULDIGING
STELLING TOT VERWERPING VAN RET 
VERZET TEGEN EEN BESCHIKKING VAN 

(1) Cass., 16 februari 1970 (A1•r. cass., 1970, 
· blz. 563}; raadpl. cass., 29 oktober 1973 
(ibid., 1974, blz. 242). 

DE RAADKAMER TOT VERWIJZING NAAR 
DE CORRECTIONELE RECHTBANK. -
BESCHIKKING EN ARREST TOT VERWER
PING VAN DE CONCLUSIE WAARIN WORDT 
BETWIST DAT DE CORRECTIONELE 
RECHTBANK RET BEVOEGDE VONNIS
GERECHT IS.- 0NMIDDELLIJKE VOOR• 
ZIENING NIET ONTVANKELIJK. 

3° ONDERZOEK (IN STRAFZAKEN). 
- RAADKAMER. - VERWIJZING VAN 
DE BEKLAAGDE NAAR DE CORRECTIO
NELE RECHTBANK. - HANDHA VING 
VAN DE STAAT VAN HECHTENIS. -
GEEN BEVOEGDHEIDSGESCHIL.- GEEN 
RECHTSMIDDEL KAN WORDEN INGE
STELD. 

4° VOORZIENING IN CASSATIE. -
TERMIJN. - STRAFZAKEN. -ARREST 
VAN DE KAMER VAN INBESCHULDI
GINGSTELLING WAARBIJ NIET GEGROND 
WORDT VERKLAARD RET HOGER BEROEP 
VAN DE BEKLAAGDE TEGEN DE BE
SCHIKKING VAN VERWIJZING NAAR. DE 
CORRECTIONELE RECHTBANK DIE WEI
GERT OF NALAAT HEM IN VRIJHEID TE 
STELLEN. - GEEN BEVOEGDHEIDS
GESCHIL. - VOORZIENING VOOR DE 
EINDBESLISSING. - NIET-ONTVANKE
LIJKHEID. 

1 ° Geen beslissing inzake de bevoegdheid 
van de ondm·zoeksgeTechten is de be
schikking van de madkame1' waa1·bij de 
beklaagde naa1' de co1'1'ectionele Techt
bank woTdt veTwezen met ve1·we1'ping 
van zijn conclusie ten betoge dat het 
hof van assisen het bevoegd vonnis
ge1'echt is (2). 

2° Geen onmiddellijke voo1·ziening kan 
woTden ingesteld tegen het a1'1'est van de 
kame~· van inbesch~tldigingstelling tot 
veTweTping van het ve~·zet tegen een 
beschik/cing van de madkame1· waaTbij 
de be/claagde naa1' de co1'1'ectionele 1'echt
ban/c woTdt vm·wezen, hoewel deze be
schi/cking en dat a1·1·est een conchtsie van 
de belclaagde ve1'WB1'Pen die, zonde1· de 
bevoegdheid van de onde1·zoeksge~·echten 
te betwisten, betoogt dat het bevoegd 
vonnisge~·echt het hof van assisen is en 
niet de co1'1'ectionele 1·echtbank ( 3). 
(Art. 416 Sv.) 

3° De beklaagde kan geen veTzet 'doen of 

(2) en (3) Cass., 22 januari 1951 (A1'1'. cass., 
1951, blz. 274}, en noot 1 en 2 onder dit 
arrest in Bttll. en Pas., 1951, I, 327; 7 juni 
1971 (Arr. cass., 1971, blz. 996) en 10 oktober 
1972 (ibid., 1973, blz. 151). 



-458-

hoge1· be1·oep instellen tegen de impli
oiete of ~titd1'~tkkelijke beslissing van de 
madkame1· die, op het ogenblik dat zij 
hem naa1' de oor1·eotionele reohtbank 
verwijst, zonde~· uitspmak te doen over 
een bevoegdheidsgesohil, weige1·t of nalaat 
hem in vrijheid te stellen (1). (Artt. 130 
en 135 s, .). 

4° Niet ontvankelijk is de voorziening die 
v66r de eindbeslissing wordt ingesteld 
tegen een arTest van de kame1· van in
besohuldigingstelling dat, zonder uit
spmak te doen ove1· een bevoegdheids
gesohil, niet geg1·ond verklaart het hager 
be1'0ep van de beklaagde tegen de be
sohikking van venvijzing naa1• de oo1'
reotionele 1'eohtbank, die weigert of nalaat 
hem in m·ijheid te stellen (2). (Art. 416 
Sv.). 

(DE BACKER.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 5 november 1974 gewezen door 
het Hof van beroep te Gent, kamer van 
inbeschuldigingstelling; 

I. In zoverre de voorziening gericht is 
tegen de beslissing waardoor eiseres naar 
de correctionele rechtbank wordt ver
wezen wegens verschoonbare doodslag : 

Overwegende dat het arrest het hoger 
beroep van eiseres ongegrond verklaart 
en ze, bij bevestiging van de beroepen 
beschikking, naar de correctionele recht
bank verwijst; 

Overwegende dat eiseres in conclusie 
voor de raadkamer staande hield dat er 
geen aanleiding bestond de zaak naar de 
correctionele rechtbank te verwijzen en 
dat «de natuurlijke rechter » om over 
de haar ten laste gelegde feiten te oor
delen het hof van assisen was ; dat in 
conclusie voor de kamer van inbeschul
digingstelling zij, met verwijzing naar 
haar conclusie voor de raadkamer, stelde 
dat « de feiten niet tot bet correctionele 
domein behoren, maar tot dit van het 
hof van assisen » ; 

Overwegende dat daaruit blijkt dat 
eiseres niet de bevoegdheid van de 
raadkamer heeft betwist om de uit het 
strafonderzoek gerezen bezwaren te be
oordelen, maar slechts heeft aangevoerd 
-------------------

(1) Cass., 30 juni 1970 (Ar1•. cass., 1970, 
blz. 1028). 

(2) Oass., 30 april 1973 (A1·r. cass., 1973, 
blz. 834). 

dat het bevoegde vonnisgerecht het hof 
van assisen was ; 

Overwegende dat het arrest derhalve 
geen beslissing inzake bevoegdheid is 
in de zin van artikel 416, tweede lid, van 
het Wetboek van strafvordering; dat 
het een voorbereidend arrest en een ar
rest van onderzoek is, waartegen een 
voorziening, die v66r de eindbeslissing 
is ingesteld, niet ontvankelijk is ; 

II. In zoverre de voorziening gericht is 
tegen _ de beslissing waardoor eiseres 
wordt verwezen onder de banden van 
het bevel tot aanhouding : 

Gelet op het middel afgeleid uit de 
schencling van artikel 97 van de Grond
wet, 

doordat het arrest het verzet, dat eise
res ingesteld had tegen de beschikking 
van de raadkamer die haar naar de cor
rectionele rechtbank verwezen had en 
die geweigerd had het aanhoudingsbevel 
op te heffen, ongegrond verklaart, 

te1·wijl eiseres in haar conclusie vroeg 
te beslissen dat er voldoende redenen 
waren om het aanhoudingsmandaat op 
te heffen en het arrest op die conclusie 
niet geantwoord heeft (schending van 
artikel 97 van de Grondwet): 

Over_wegende dat uit artikel 135 van 
het, Wetboek van strafvordering, aan
gevuld bij artikel 2 van de wet van 
6 maart 1963, is af te leiden dat de be
klaagde geen rechtsmiddel kan instellen 
tegen de beslissing waardoor de raad
kamer, op het ogenblik waarop zij zijn 
verwijzing naar de correctionele recht
bank beveelt en zonder uitspraak te doen 
over een geschil inzake bevoegdheid, 
weigert of nalaat hem in vrijheid te stel
len; 

Overwegende dat het arrest derhalve 
het hoger beroep van eiseres tegen deze, 
in onderhavig geval impliciete, beschik
king onwettelijk ontvangt doch dat deze 
onwettelijkheid ten deze eiseres op gener
lei wijze heeft lmnnen grieven en derhal
ve, ook al was de voorziening ontvanke
lijk, geen aanleiding kan geven tot cas
satie; 

Overwegende dat de beschikking van 
het arrest, waardoor het hoger beroep 
ongegrond wordt verklaard, wegens zijn 
voorwerp dezelfde aard heeft als een 
beschikking tot verwijzing, in zoverre 
deze weigert of nalaat de beklaagde in 
vrijheid te stellen ; dat zij aldus slechts 
een uitvoeringsmodaliteit van de ver
wijzing is en vreemd blijft aan de proce
dure betreffende de voorlopige hechtenis, 
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die door de wet van 20 april 1874, 
gewijzigd door de wet van 13 maart 1973, 
wordt gerege1d ; dat zij een voorberei
dende beslissing is en een beslissing van 
onderzoek in de zin van artikel 416, 
eerste lid, van het Wetboek van straf
vordering en geen uitspraak doet over 
een geschil inzake bevoegdheid ; 

Dat de v66r de eindbeslissing inge
stelde voorziening niet ontvankelijk is, 
zodat er geen aanleiding is om het door 
eiseres aangevoerde middel te onder
zoeken; 

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

17 december 1974. - 2e kamer. -
Voorzitte1·, de H. Wauters, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Verslaggever, 
de H. Sury. - Gelijkluidende conclttsie, 
de H. Tillekaerts, advocaat-generaal. 
Pleiter, de H. Houtekier. 

3e KAMER.- 18 december 1974. 

1° WERKLOOSHEID. - RECHT OP 
WERKLOOSHEIDSUITKERING. - 0NBE
SCHIKBAARHEID VAN DE WERKLOZE 
VOOR DE ALGElliENE ARBEIDSMARKT 
WEGENS ARBEIDSONGESCHIKTHEID. -
GEEN GENEESKUNDIG ONDERZOEK VER
EIST OM HET RECHT OP UITKERING TE 
ONTZEGGEN. 

20 GERECHTSKOSTEN. - BURGER
LIJKE ZAKEN. - WERKLOOSHEID. -
0ASSATIEGEDING.- YOORZIENING VAN 
DE RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOOR
ZIENING TEGEN EEN BESLISSING OVER 
EEN VORDERING INGESTELD DOOR OF 
TEGEN EEN GEREOHTIGDE. - VOOR
ZIENING INGEWILLIGD. - VEROORDE
LING VAN ElSER IN DE KOSTEN. 

1° De werkloze die we gens a1•beidsonge
schiktheid onbeschikbaa1• voor de alge
mene m·beidsma1·kt is, kan van het 1·echt 
op wm·kloosheidsuitke1·ing worden uit
gesloten zonde1· te wm·den onderzocht 
dom· een geneesheer aangewezen dom· het 
gewestelijlc bureau van de Rijksdienst 
vom· Arbeidsvoorziening (1) (Art. 133 
K.B. van 20 december 1963; art. 38 
M.B. van 4 juni 1964.) 

2° Wanneer het Hoj, na de vom·ziening 
van de Rijlcsdienst vom· A1·beidsvoor-

ziening te hebben ingewilligd, een be
slissing vernietigt ove1' een vordering 
geg1·ond op de wetgeving inzake wm·k
loosheid en ingesteld dom· of tegen een 
ge1·echtigde, ve1·oordeelt het eise1• in de 
kosten van het cassatiegeding (2). (Arti
kelen 580, 2°, 1017, lid 2, en 1ll1, 
lid 4, G.W.) 

(RIJKSDIENST 
VOOR ARBEIDSVOORZIENING, 

T. DE GEYTER.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 16 oktober 1972 door het 
Arbeidshof te Gent gewezen; 

Over het middel afgeleid uit de 
schending van de artikelen 131, inzonder
heid § 1, 133, inzonderheid het laatste lid, 
134, 135 van het koninklijk besluit van 
20 december 1963 betreffende arbeids
voorziening en werkloosheid, gewijzigd 
wat artikel 133 betreft door de konink
lijke besluiten van 26 januari en 24 okto
ber 1967, 37 van het ministerieel besluit 
van 4 juni 1964 inzake werkloosheid en 
97 van de Grondwet, 

dom·dat het arrest, hoewel het vaststelt 
dat verweerster de dienstbetrekking heeft 
geweigerd die haar op 28 mei 1971 werd 
aangeboden, daarbij verldarende : « we
gens rheuma in de beenderen, kan ik geen 
enkel werk meer aanvaarden », deson
danks beslist, door bevestiging van het 
beroepen vonnis, dat de directeur van het 
gewestelijk bureau ten onrechte « heeft 
aangenomen dat verweerster bij gelegen
heid van een werkaanbod. voor haar 
wedertewerkstelling zulkdanig voorbe
houd gemaakt heeft dat zij onbeschik
baar is voor de algemene arbeidsmarkt », 
om de reden dat de bepalingen van de 
artikelen 37 en volgende van het minis
terieel beshrit van 4 juni 1964 houdende 
voorschriften tot uitvoering van arti
kel 133 van het koninldijk besluit van 
20 december 1963 betreffende arbeids
voorziening en werkloosheid in onderha
vig geval niet werden nageleefd, eiser 
geen geneesheer heeft aangewezen en 
derhalve het advies van deze geneesheer 

(1) Cass., 28 maart 1973 (A1·r. cass., 1973, 
blz. 756); raadpl. cass., 16 mei 1973 (ibid., 
1973, blz. 893). 

(2) Cass., 13 februari 1974 (A1·r. cass., 1974, 
blz. 647). 
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aan verweerster niet betekend heeft en 
dat bijgevolg de weigering van verweer
ster niet ge'interpreteerd kan worden als 
een weigering om een passende dienst
betrekking te aanvaarden, 

terwijl, zelfs indien de door de werldoze 
ingeroepen reden zijn weigering om een 
aangeboden dienstbetrekking te aan
vaarden kan rechtvaardigen, de werk
loze geen aanspraak op werkloosheids
uitkering heeft, wanneer hij door het 
inroepen van die reden dusdanig voor
behoud voor de hervatting van de arbeid 
maakt dat hij onbeschikbaar voor de 
algemene arbeidsmarkt wordt; daaruit 
volgt dat het arrest, terwijl het uitslui
tend verwijst naar de bepalingen van de 
artikelen · 37 en 38 van bet ministerieel 
besluit van 4 juni 1964 om de bevestiging 
van het beroepen vonnis te rechtvaar
digen, het wettelijk begrip van de on
beschikbaarheid voor de algemene ar
beidsmarkt heeft geschonden : 

Overwegende dat het arrest vaststelt 
dat verweerster een dienstbetrekking die 
haar werd aangeboden, geweigerd heeft 
met de verklaring « wegens rheuma in de 
beenderen geen enkel werk te kunnen 
aanvaarden " en met de overhandiging 
van een geneeskundig attest « dat ze 
wegens ziekte niet kon werken " ; 

Overwegende dat niet wordt betwist 
dat aldus een zulkdanig voorbehoud voor 
de hervatting van de arbeid wordt 
gemaakt dat de werkloze onbeschikbaar 
wordt voor de algemene arbeidsmarkt ; 
dat het arbeidshof nochtans oordeelt dat 
hierin geen weigering kan gezien worden 
een passende dienstbetrekking te aan
vaarden, nu het gewestelijk bureau geen 
geneesheer heeft aangewezen om ver
weerster te onderzoeken overeenkonistig 
artikel 38 van het ministerieel besluit 
van 4 juni 1964 inzake werkloosheid; 

Overwegende dat ingevolge artikell33, 
lid 4, van het koninklijk besluit van 
20 december 1963 betreffende arbeids
voorziening en werkloosheid, de werkloze 
die voor de hervatting van de arbeid 
zulkdanig voorbehoud maakt dat hij 
onbeschikbaar wordt voor de algemene 
arbeidsmarkt, geacht wordt niet bereid 
te zijn een passende dienstbetrekking te 
aanvaarden ; dat het recht op uitkering 
hem om die reden wordt ontzegd ; 

Overwegende dat weliswaar artikel 38 
van het ministerieel besluit van 4 juni 
1964 inzake werkloosheid voorschrijft de 
werknemer die verklaart dat hij lichame
lijk niet geschikt is om een dienstbe
trekking te vervullen, zo spoedig mogelijk 
te onderwerpen aan het medisch onder-

zoek van de geneesheer aa~1gewezen door 
het gewestelijk bureau ; 

Dat deze bepaling evenwel geen toe
passing vindt, wanneer aan de werkloze 
het recht op werkloosheid wordt ontzegd 
krachtens artikel 133, lid 4, van het 
koninklijk besluit van 20 december 1963 
om de reden clat hij, ingevolge zijn ver
klaring wegens arbeiclsongeschiktheid om 
het even welke dienstbetrekking niet te 
kunnen aanvaarden, onbeschikbaar voor 
de algemene arbeidsmarkt is ; 

Dat het micldel gegrond is ; 

Om die reclenen, vernietigt het bestre
den arrest; beveelt clat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de kant 
van de vernietigde beslissing ; gelet op 
artikel 1017, lid 2, van het Gerechtelijk 
Wetboek, veroordeelt eiser in cle kosten; 
verwijst cle zaak naar het Arbeiclshof te 
Brussel. 

18 december 1974. - 3° kamer. -
Voorzitter, de H. Naulaerts, raaclsheer 
waarnemencl voorzitter. - Ve1·slaggever, 
de H. Janssens.- Gelijkluidende concltt
sie, de H. Lenaerts, advocaat-generaal. -
Pleite1·, de H. Simont. 

3° KAMER.- 18 december 1974. 

1° LOON (BESCHERMING).- EINDE
JAARSPREMIE.- LooN.- VooRWAAR
DEN. 

2° SOCIALE ZEKERHEID. - WERK
NEMERS. - EINDEJAARSPREJ\HE. -
LOON WAAROP DE BIJDRAGEN MOETEN 
WORDEN BEREKEND. - VOORWAAR
DEN. 

3° SCHENKINGEN EN TESTAMEN
TEN. - SCHENKING. - EENZIJDIGE 
VERBINTENIS VAN DE WERKGEVER TOT 
TOEKENNING VAN EEN EINDEJAARS
PREMIE AAN ZIJN WERKNEMERS. -
GEEN SCHENKING. - ARTIKELEN 931 
EN 932 VAN HET BURGERLIJK WETBOEK 
NIET TOEPASSELIJK. 

I 0 Een eindejam·spremie die volgens alge
mene normen in verhottding tot de dam· 
de we1·kneme1'8 ve?Tichte arbeid is vast
gesteld en wam·op de werkneme?'S 1•echt 
hebben krachtens een eenzijdige, door 
de werkgeve1' aangegane ve1·bintenis, 
is loon in de zin van artikel 2 van de 
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wet van 12 ap1·il 1965 bet1·effende de 
besche1·ming van het loon de1· we1·k
nemers (1). 

2° Een eindejaa1wpremie die volgens alge
mene normen in verhouding tot de door 
de we1·kneme1·s ve1Tichte arbeid is vast
gesteld en waarop de we1·lcnemmw 1·echt 
hebben k1·achtens een eenzijdige, door 
de werlcgever aangegane ve1·bintenis, is 
loon dat in aanmerking lcomt voo1· de 
berelcening van de sociale zelcerheids
bijdmgen (2). (Wet van 27 juni 1969, 
art. 14). 

3° Een eenzijdige vm·bintenis van de werlc
geve1' tot toelcenning van een eindejaars
premie die volgens algemene no1·men in 
verhouding tot de doo1· de we1·lcneme1·s 
ve1Tichte a1·beid is vastgesteld, is geen 
schenlcing, die onderworpen is aan de 
doo1• de artilcelen 931 en 932 van het 
Btwge1·lijlc Wetboelc gestelde normen (3). 

(NAAMLOZE VENNOOTSOHAP « ERAL )), 
; T. RIJKSDIENST 

VOOR MAATSCHAPPELIJKE ZEKERHEID.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het best.reden 
arrest, op 20 juli 1973 door het Arbeids
hof te Brussel gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de sehen
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 931, 932, 1134, 1135, 1319, 1320, 
1322 van het Burgerlijk Wetboek, 2 van 
de wet van 12 april 1965 betreffende de 
bescherming van het loon der werk
nemers en 14 van de wet van 27 juni 1969 
tot herziening van de besluitwet van 
26 december 1944 betreffende de maat
schappelijke zekerheid der arbeiders, 

doo1·dat, na te hebben overwogen dat 
« de betrokken werknemers ten onrechte 
hun recht op de eindejaarspremie op een 
gewoonte zouden gronden '' en zonder 
het bestaan van een verplichting tot 
uitbetaling van de eindejaarspremie in 
een collectieve arbeidsovereenkomst en 
in de arbeidsovereenkomsten van de 
betrokken werknemers vast te stellen, 
het arrest de door eiseres in 1970 uitbe-

(1) en (2) Raadpl. cass., 26 juni 1959 (A1·r. 
cass., 1959, biz. 906), 16 november 1963 
(B1tll. en Pas., 1964, I, 279), 15 april 1966 
(ibid., 1966, I, 1038), 22 september 1966 (A1'1', 
cass., 1967, biz. 85) en 16 januari 1974 (ibid., 
1974, biz. 544). 

De conciusie van het openbaar ministerie 

taalde eindejaarspremie als loon, zoals 
omschreven in artikel 2 van de wet van 
12 april 1965, beschouwt om de volgende 
red en en : « De dienstorder nr. 110 van 
de werkgever, enerzijds, en de verklaring 
van de werklieden, anderzijds, vormen 
samen een aanvulling van de tussen hen 
bestaande arbeidsovereenkomst, waarbij 
de werkgever zich verb:U1.dt een premie 
uit te betalen naar rata van de in 1970 
geleverde arbeidsprestaties en waarbij 
de werklieden zich er toe verbinden deze 
premie voor de toekomst niet als een ver
worven recht te beschouwen ; het feit dat 
de werldieden eveneens erkennen dat de 
premie een vrijgevigheid van de directie 
is, is zonder belang, vermits daarbij klaar
blijkelijk aileen wordt bedoeld dat de 
werkgever de bewuste premie vrijwillig 
heeft toegekend, zonder daartoe gehou
den te zijn door enige overeenkomst ; de 
dienstorder nr. 110 bepaalt de voorwaar
den waaraan de werklieden moeten vol
doen om op de premie van 1970 recht 
te hebben ; zodra die voorwaarden ver
vuld zijn, is de premie verschuldigd en 
kan de werkman aan wie zij om enige 
andere reden zou geweigerd worden, zijn 
recht voor de bevoegde rechter doen 
gelden; bijgevolg zijn de door de naam
loze vennootschap Eral in 1970 uitbe
taalde eindejaarspremies voordelen waar
op de werldieden op grond van de hoger 
vermelde aanvullende overeenkomst in
gevolge hun dienstbetrekking recht heb
ben ten laste van hun werkgever ))' zodat 
overeenkomstig de bepalingen van arti
kel 14 van de wet van 27 juni 1969 bij
dragen op de uitbetaalde eindejaars
premie verschuldigd zijn, 

tm·wijl, ee1•ste onde1•deel, a) de aanvul
lende overeenkomst, welke volgens het 
arrest door de dienstorder van de werk
gever en de verklaring van de werknemers 
gevormd wordt, slechts op het ogenblik 
van of na de inontvangstneming van de 
gelden door de werknemers ontstaat, 
derwijze dat het arrest niet wettelijk 
heeft kunnen beslissen dat " de door de 
naamloze vennootschap Eral in 1970 
uitbetaalde eindejaarspremtes voordelen 
zijn, waarop de werklieden op grond van 
de hoger vermelde aanvullende overeen
komst ingevolge hun dienstbetrekking 

werd gepubliceerd in J ou1·nal des tribunaum 
du travail, 1975, biz. 53. 

(3) Raadpl. cass., 31 januari 1867 (B1tll. 
en Pas., 1867, I, 159), 5 januari 1950 (ibid., 
1950, I, 287) en 5 februari 1965 (ibid., 1965, 
I, 566). 
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reoht hebben ten laste van hun werk
gever ,, derhalve niet regelmatig gemo
tiveerd is en de bewijskraoht van de 
ingeroepen besoheiden miskent (sohen
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 1319, 13,20 en 132.2 van het Burger
lijk Wetboek); b) in de voormelde over
eenkomst, welke de partijen tot wet 
strekt en hlm wil uitdrukt, tenzij tegen
bewijs, hetwelk ten deze niet bijgebracht 
wordt, partijen uitdrukkelijk aan de in 
1970 uitbetaalde premie het karakter 
van vrijgevigheid toekennen, karakter 
dat deze premie in werkelijkheid bezit, 
aangezien de uitkering ervan afhangt 
van de eenzijdige wil van de werkgever, 
met name de beslissing van de directie, 
die naar goeddlmken de grootheid ervan 
bepaalt, zodat het arrest de artikelen 
1134, 1135, 1319, 13.20 en 13,2,2 van het 
Burgerlijk Wetboek sohendt; 

tweede onderdeel, a) door te beslissen 
dat er ingevolge de in 1970 uitgevaar
digde dienstorder in hoofde van eiseres 
een verbintenis tot betaling van een 
eindejaarspremie ontstaan is, waarvan 
de uitvoering in reohte door de werk
nemer kan gevorderd worden, zodra 
deze laatste de in de dienstorder opge
somde voorwaarden vervult, het arrest 
de aan de dienstorder gehechte bewijs
kracht miskent, daar deze zioh ertoe 
beperkte over te gaan tot de bekend
making van de beslissing van de directie 
een eindejaarspremie in 1970 uit te 
betalen en de toekenningsmodaliteiten 
op te sommen, door welke bekendmaking 
echter geenszins aan het rechtskarakter 
van gift afbreuk wordt gedaan (schen
ding van de artikelen 1319, 1320, 13,2,2 
van het Burgerlijk Wetboek); b) zelfs 
in de veronderstelling dat de door de 
werkgever op 18 december 1970 eenzijdig 
opgestelde dienstorder welkdanige ver
bintenis voor de werkgever zou inhouden, 
qttod non, het arrest niet wettelijk heeft 
kunnen oordelen dat de uitvoering van 
de verbintenis in reohte zou kunnen wor
den gevorderd, aangezien inzake schen
kingen en giften van hand tot hand het 
aanbod, in tegenstelling met het gemeen 
recht, geen bindende kracht heeft (schen
ding van de artikelen 931 en 93,2 van het 
Burgerlijk Wetboek); 

de1·de onde1·deel, door aldus te beslissen 
het arrest artikel 2 van de wet van 
1.2 april 1965, dat de voordelen ten titel 
van gift uit haar toepass:ingsveld uitsluit, 
sohendt, alsmede artikel 14 van de wet 
van ,27 juni 1969, dat als basis voor de 
berekening van de bijdragen van sociale 
zekerheid het begrip " loon ,, zeals bij 

voormeld artikel ,2 van de wet van 1.2 april 
1965 bepaald, in aanmerk:ing neemt : 

Wat het tweede en derde onderdeel 
betreft : 

Overwegende dat luidens artikel' ,2 van 
de wet van 1,2 april 1965 onder loon wordt 
verstaan het loon in geld en de in geld 
waardeerbare voordelen "waarop de 
werknemer ingevolge zijn dienstbetrek
king recht heeft ten laste van de werk
gever "; 

Overwegende dat het arrest vaststelt, 
zonder op dit punt te worden aange
vochten, dat de werklieden van eiseres 
de eindejaarspremie genoten ingevolge 
hlm dienstbetrekking en ten laste van 
de werkgever ; 

Dat het voorts beschouwt dat eiseres 
zich ertoe verbonden heeft " een premie 
uit te betalen naar rata van de in 1970 
geleverde arbeidsprestaties ,, dat de 
dienstorder van de werkgever " de voor
waarden bepaalt waaraan de werklieden 
moeten voldoen om op de premie voor 
1970 recht te hebben ,, dat de premie 
verschuldigd is zodra die voorwaarden 
vervuld zijn en dat de werkman aan 
wie zij om enige reden zou geweigerd 
worden, zijn recht voor de bevoegde 
rechter kan doen gelden ; 

Overwegende dat de uitlegging die het 
arrest aldus van de dienstorder geeft, 
niet onverenigbaar is met de bewoor
dingen ervan ; 

Overwegende dat een eindejaarspremie 
die volgens algemene normen in verhou
ding tot de door de werlmemers verrichte 
arbeid is vastgesteld, loon is, wanneer de 
werknemers Inm recht daarop ontlenen, 
niet aileen aan een overeenkomst, maar 
ook aan een eenzijdige, door de werkgever 
aangegane verbintenis; 

Dat zulke eenzijdige verbintenis geen 
schenking is en derhalve niet. onderwor
pen is aan de door de artikelen 931 en 
93,2 van het Burgerlijk Wetboek gestelde 
vormen; 

Overwegende dat de voornoemde be
schouwingen de beslissing wettig recht
vaardigen dat de werklieden van eiseres 
recht op de in 1970 uitbetaalde einde
jaarspremie hebben en dat deze premie 
loon is, waarop met toepassing van 
artikel 14 van de wet van .27 juni 1969 
sociale zekerheidsbijdragen verschuldigd 
zijn; 

Dat de onderdelen niet kunnen worden 
aangenomen ; 

Wat het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat, nu de beslissing 
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wettig gerechtvaardigd is, de uitlegging 
die het arrest geeft van de verklaring 
die de werldieden van eiseres hebben 
ondertekend en de beschouwing dat deze 
verklaring en de dienstorder van eiseres 
samen een aanvulling van de door hen 
aangegane arbeidsovereenkomst vormen, 
ten overvloede gegeven overwegingen 
zijn; 

Dat het onderdeel, bij gebrek aan 
belang, niet ontvankelijk is ; 

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

18 december 1974. - 38 kamer. -
Voo1·zitte1', de H. Naulaerts, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve1•slaggeve1·, 
de H . .Janssens. - Gelijkluidende conclu
sie, de H. Lenaerts, advocaat-generaal. 
- PleiteTs, de HH. Simont en DeBruyn. 

3• KAMER. - 18 december 1974. 

1° .JAARLI.JKSE VAKANTIE.- VA
KANTIEGELD.- BEDIENDEN.- LOON 
VOOR OVERWERK. - LOON DAT IN AAN
MERKING KOMT VOOR D:El BEREKENING 
VAN HET VAKANTIEGELD. 

2o .JAARLI.JKSE VAKANTIE. -VA
KANTIEGELD.- BEDIENDEN.- LOON 
VOOR OVERWERK.- WIJZE VAN BERE
KENING VAN HET VAKANTIEGELD. 

30 CASSATIEMIDDELEN. - BDRGER
LIJKE ZAKEN.- MIDDEL DAT ZONDER 
BELANG IS GEWORDEN WEGENS DE 
BESLISSING VAN RET HoF OVER JllEN 
ANDER MIDDEL.- NIET ONTVANKELIJK 
1\HDDEL. 

1 o Loon voo1· ovM·we1·k komt in aanmeTking 
vooT de be1·ekening van het aan een 
bediende toekomende vakantiegeld. 
(Art. 9 gecoordineerde wetten van 
28 juni 1971; artt. 38 en 39 K.B. van 
30 maart 1967.) 

2o W anneeT het aan een bediende betaalde 
loon voo1· ove1·weTk ajhan.kelijk is van 
de omvang van de a1•beidspTestatie, 
w01·dt het vakantiegeld be1·ekend met 
inachtneming van dit loon dat gedtwende 
de in a1·tikel 39 van het koninklijk 
beslttit van 30 mam·t 1967 bedoelde 
pe1•iode van 12 maanden we1·d gena
ten (1). 

3° Niet ontvankelijk is het middel dat voor 
eise1• zonde1· belang is gewoTden wegens 
de beslissing van het Hoj ove1• een ander 
middel (2). 

(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 
« METAALFABRIEKEN HOBOKEN

OVERFELT», T. VERBAKEL.) 

ARREST, 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 29 oktober 1973 door bet 
Arbeidshof te Luik gewezen ; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 38 en 39 
van het koninklijk besluit van 30 maart 
1967 tot bepaling van de algemene uit
voeringsmodaliteiten van de wetten be
treffende de jaarlijkse vakantie der loon
arbeiders, gewijzigd bij koninklijk be
sluit van 2 april 1970, 4, 5, 6, 8, 9, 10 
en 21 van de wet van 15 juli 1964 betref
fende de arbeidsduur in de openbare en 
particuliere sector van 's Lands bedrijfs
leven, 

doo1·dat het arrest eiseres veroordeelt 
om aan verweerder een bedrag te betalen 
van 3.998 frank als vakantiegeld op 
gepresteerde overuren om de reden : 
dat er vakantiegeld moet betaald worden 
op alle welkdadige overuren, ook die 
welke niet behoren tot bet normale 
tewerkstellingsregime van verweerder, 
en de voorbeelden van veranderlijk loon 
slechts exemplatief zijn ; dat het begrip 
maandloon niet samenvalt met bet 
gestipuleerd loon ; dat, wat de bereke
ningswijze van het vakantiegeld op over
uren betreft, in geen geval de stelling van 
eiseres kan worden gevolgd, waar bij 
wordt voorgehouden dat aileen in aan
merking zouden genomen worden de 
overuren gepresteerd in de maand van 
de hoofdvakantie en niet die gepresteerd 
in de elf overige maanden; dat immers 
geen enkele bepaling toelaat voor de 
vakantieregeling de overuren aan een 
verschillende regeling te onderwerpen ; 
dat ten deze het effectief uitbetaalde loon 
deels veranderlijk is, zodat het aange
wezen voorkomt voor de berekening van 
het vakantiegeld te verwijzen naar arti-

(1) Raadpl. cass., 5 maart 1959 (A1·r. cass., 
1959, blz. 508) en 16 januari 1969 (ibid., 
1969, blz. 471). 

(2) Cass., 9 oktober 1974, supra, blz. 181. 
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kel 39, lid 4, van het koninklijk besluit 
van 30 maart 1967, 

terwijl, ee1·ste onderdeel, er geen vakan
tiegeld verschuldigd is op de aan verweer
der betaalde overuren, daar hij een vaste 
wedde genoot en de gepresteerde overuren 
niet behoorden tot zijn normale tewerk
stellingsvoorwaarden en deze betaalde 
overuren niet het karakter hebben van 
provisies, premien, percenten, kortingen 
of dergelijke, zodat de wedde van ver
weerder niet kan beschouwd worden als 
gedeeltelijk veranderlijk (schending van 
de artikelen 39 van het koninldijk besluit 
van 30 maart 1967, 4, 5, 6, 8, 9, 10 en 21 
van de wet van 15 juli 1964); 

tweede onderdeel, in elk geval eiseres 
slechts gehouden is vakantiegeld te beta
len op de normale in de overeenkomst 
bepaalde bezoldiging en een toeslag 
berekend op 1/16e van de brutowedde 
der maand waarin de vakantie ingaat, 
zodat het arrest ten onrechte met de over 
het gehele refertejaar gepresteerde over
uren rekening gehouden heeft (schending 
van artikel 38 van het koninklijk besluit 
van 30 maart 1967) : 

Overwegende dat elk voor overwerk 
betaald loon in aanmerking komt voor 
de berekening van het aan een bediende 
toekomende vakantiegeld ; 

Overwegende dat, wanneer het .loon 
voor overwerk afhankelijk is van de 
omvang van de arbeidsprestatie, dit loon 
veranderlijk loon is in de zin van arti
kel 39 van het koninklijk besluit van 
30 maart 1967; dat het vakantiegeld van 
de bediende derhalve moet worden bere
kend met inachtneming van genoemd 
loon dat gedurende de in dit artikel be
doelde periode van twaalf maanden werd 
genoten; 

Dat het middel naar recht faalt ; 

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

doonlat het arrest eiseres veroordeelt 
om aan verweerder een bedrag te betalen 
van 3.998 frank als vakantiegeld op de 
gepresteerde overuren om de door de 
eerste rechter aangehaalde redenen en 
ook om de reden dat het normaal tewerk
stellingsregime van verweerder in over
uren voorzag, zodat op deze overuren 
vakantiegeld verschuldigd is, 

terwijl de eerste rechter, wiens motie
ven het arrest uitdrukkelijk overneemt 
en die eveneens eiseres tot betaling 
van vakantiegeld op de overuren ver
oordeeld had, echter de stelling van 

eiseres had aanvaard volgens welke de 
kwestieuze overuren geenszins deel uit
maakten van de normale tewerkstelling 
van verweerder, zodat eiseres veroordeeld 
is tot. betaling van vakantiegeld op over
uren die beschouwd worden tegelijk als 
wel en niet deel uitmakende van de 
normale tewerkstellingsvoorwaarden van 
verweerder en het arrest derhalve berust 
op tegenstrijdige motieven : 

Overwegende dat, nu uit het antwoord 
op het tweede middel volgt dat loon voor 
overwerk voor de berekening van het 
vakantiegeld in aanmerking komt, on
geacht of de overuren al dan niet tot de 
« normale tewerkstellingsvoorwaarden » 
van de bediende behoren, de aangeklaag
de tegenstrijdigheid in de redengeving 
geen invloed op de wettigheid van de 
beslissing heeft ; 

Dat het middel bij gebrek aan belang 
niet ontvankelijk is ; 

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

18 december 1974. - 3e kamer. -
Voo1·zitter, de H. Naulaerts, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Verslaggeve1·, 
de H. Janssens.- Gelijkluidende conclu
sie, de H. Lenaerts, advocaat-generaal. 
- Pleite1·s, de HH. Houtekier en Simont. 

3° KAMER.- 18 december 1974. 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. - DIENSTPLICHT. -
VERWERPING VAN EEN AA:J).'VRAAG OM 
BUITENGEWOON UITSTEL GEGROND OP 
HET BEDRAG VAN HET INKOMEN VAN DE 
OUDERS VAN DE DIENSTPLICHTIGE. -
VERZOEK VAN DE DIENSTPLICHTIGE 
REKENING TE HOUDEN JVIET HET INKO
MEN VAN HET LOPENDE JAAR. -BE
SLISSING DIE DE REDENEN NIET OP
GEEFT W AAROM DIT INKOMEN NIET IN 
AANMERKING WORDT GENOMEN. 
NIET MET REDENEN OMKLEDE BESLIS
SING. 

Wanneer de dienstplichtige de Hoge Mili
tiM·aad verzoekt rekening te houden met 
het inkomen van zijn ouders gedurende 
het op de dag van de aanvraag om buiten
gewoon ~titstellopende jaa1·, is de Hoge 
M ilitiemad die de aanvmag ve1·werpt 
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zonde1· dat inkomen in aanmerking te 
nemen, vm·plicht de 1·edenen daa1·van op 
te geven (1). (Art. 97 Grondwet; 
art. 37, § 4, dienstplichtwetten, ge
coordineerd op 30 april 1962.) 

(VOGELAERS.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 3 oktober 1974 door de 
Hoge Militieraad gewezen ; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 10, § 1, 
1°, 11, § 1, 17, § 2, van de gecoordineerde 
dienstplichtwetten en 97 van de Grand
wet, 

do01·dat de Hoge Militieraad, om eiser 
11et . buitengewoon uitstel op grand van 
artikel 11 van de gecoordineerde dienst
plichtwetten te ontzeggen, rekening 
boudt met het samengevoegd inkomen 
van de ouders van eiser voor de aanslag
jaren 1973 en 1974, zonder te antwoorden 
·op de conclusie waarbij eiser stelde dat 
ingevolge de gezondheidstoestand van 
zijn vader einde 1973, deze ertoe genood
zaakt was elke bedrijvigheid definitief 
·stop te zetten, zodat er diende rekening 
gehouden te worden met de vermoedelij
ke inkomsten van het lopende jaar 1974, 
welke merkelijk lager zullen zijn dan het 
bij artikel 10, § 1, 1°, van de gecoordineer
de dienstplichtwetten vastgestelde maxi
mum: 

Overwegende dat de Hoge Militieraad, 
krachtens artikel 10, § 1, 1°, van de 
gecoordineerde dienstplichtwetten, be
voegd is om met de vermoedelijke in
komsten van het lopende jaar rekening 
te houden, wanneer bewezen is dat deze 
lager zijn of zullen zijn ; 

Overwegende dat eiser in zijn conclusie 
staande hield dat zijn vader einde 1973 
wegens ziekte ertoe genoodzaakt werd 
elke bedrijvigheid definitief stop te 
zetten en dat zijn vroegere inkomsten 
uit zijn bedrijvigheid voortaan volledig 
zullen wegvallen ; 

Overwegende dat eiser aldus de Hoge 
Militieraad verzocht rekening te houden 
met de vermoedelijke inkomsten van het 
lopende jaar, dit is 1974; 

(1) Cass., 14 mei 1956 (A1'1', cass., 1956, 
biz. 770); raadpi. cass., 24 februari 1969 
(ibid. 1969, biz. 604), 3 februari 1971 (ibid., 

Overwegende dat de bestreden beslis
sing zich ertoe beperkt de inkomsten van 
de aanslagjaren 1973 en 1974, dit is de 
inkomsten van 1972 en 1973, te onder
zoeken, zonder de reden op te geven 
waarom de vermoedelijke inkomsten van 
197 4 niet in aanmerking hum en genom en 
worden; 

Dat het aldus de artikelen 37, § 4, van 
de gecoordineerde dienstplichtwetten en 
97 van de Grondwet schendt ; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, en zonder dat er 
aanleiding bestaat tot onderzoek van het 
eerste middel dat geen aanleiding kan 
geven tot een vernietiging zonder ver
wijzing, vernietigt de bestreden beslis
sing ; beveelt dat van dit arrest melding 
zal worden gemaakt op de kant van de 
vernietigde beslissing ; verwijst de zaak 
naar de Hoge Militieraad, anders samen
gesteld. 

18 december 1974. - 3e kamer. -
Voorzitter en Verslaggever, de H. Nau
laerts, raadsheer waarnemend voorzitter. 
- Gelijkluidende conclusie, de H. Le
naerts, advocaat-generaal. - Pleiter, de 
H. Mehuys (van de balie te Gent). 

3" KAMER.- 18 december 1974. 

1° DIENSTPLICHT. - UITSTEL EN 
VRIJLATING VAN DIENST OP MORELE 
GROND. - KOSTWINNER VAN HET 
GEZIN. - 0NAANTASTBARE BEOORDE
LING DOOR DE HOGE MILITIERAAD. 

2° DIENSTPLICH'I'. - UITSTEL EN 
VRIJLATING VAN DIENST OP MORELE 
GROND. - KOSTWINNER VAN HET 
GEZIN. - VERWERPING OlVIDAT EEN 
ZUSTER KAN HELPEN VOORZIEN IN HET 
LEVENSONDERHOUD VAN DE OUDERS.

WETTIGHEID. 

1° De jeitelij ke beoo1·deling, door de H o ge 
Militieraad, dat een dienstplichtige al 
dan niet de kostwinne1• van zijn ouders 
is, is onaantastbaa1· (2). (Art. 10, § 1, 
1°, dienstplichtwetten, gecoordineerd 
op 30 april 1962.) 

1971, biz. 543) en 14 maart 1973, twee arresten 
(ibid., 1973, biz. 698 en 699). 

(2) Oass., 27 november 1974, snp1·a, biz. 374. 
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2° De verwerping van een vmag om vrij
lating van een dienstplichtige als kost
winne1' van het gezin, is wettig gerecht
vaardigd do01; de vaststelling dat een 
Zttste1' in het levensonde1·houd van de 
oude1·s kan helpen voorzien, oak al woont 
z~j bij deze laatsten niet in en oak al is 
zij meenle1jarig (1). (Art. 10, § 1, 1°, 
dienstplichtwetten, gecoi:irdineerd op 
30 april 1962.) 

(TARTAGLIA.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 3 oktober 1974 door de 
Hoge Militieraad gewezen ; 

Over het middel, hie1'ttit afgeleid dat 
de Hoge Militieraad beslist dat, hoewel 
het samengevoegd inkomen van de 
ouders van eiser het bij artikel 10, § 1, 1°, 
van de gecoi:irdineerde dienstplichtwetten 
vastgosteld tocgelaten maximum niet 
overtreft, de ongehuwde minderjarige 
zuster van eiser, waarvoor geen twee jaar 
vastgestelde familieverlating kan inge
roepen worden, over voldoende beroeps
inkomsten beschikt om het verschil te 
overbruggen en derhalve in het levens
onderhoud van de ouders kan helpen 
voorzien, · 

terwijl een persoon, die om gegronde 
redenen het ouderlijk huis verlaat, niet 
ertoe verplicht is de ontvluchte familie 
te helpen en de zuster van eiser overigens 
meerderjarig is : 

Overwegende dat de Hoge Militieraad 
op onaantastbare wijze in feite oordeelt 
of een dienstplichtige al dan niet de 
kostwinner is van vader of moeder of 
van een van beiden ; dat deze raad, zoals 
hij het doen moet om te bepalen of de 
dienstplichtige kostwinner van zijn ou
ders is, onderzoekt of een ander lid van 
de familie er niet toe in staat is het on
misbare ink01nen te verlenen of aan 
te vullen; 

Overwegende dat de bestreden beslis
sing dan ook wettelijk gerechtvaardigd is 
door de vaststelling dat een zuster van 
eiser het verschil dat nodig is om het 
wettelijk maximum te bereiken, door haar 
beroepsinkomsten kan overbruggen en in 
het levensonderhoud van de ouders kan 

(1) Cass., 11 september 1974, sttp1'a, blz. 41. 

helpen voorzien, ook al woont ze niet· bij 
deze laatsten en ook al is ze meerder
jarig; 

Dat het middel niet. kan aangenomen 
worden; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening. 

18 december 1974. - 3e kamer. -
Voo1·zitte1· en Ve1·slaggeve1', de H. Nau
laerts, raadsheer waarnemend voorzitter. 
- Gelijklttidende conclusie, de H. Le
naerts, advocaat-generaal. 

1 e KAMER. - 19 december 197 4. 

1° BEWIJS. - BEWIJS DOOR GESCHRIFT. 
- BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN.
BuRGERLIJKE ZAKEN. - CoNCLUSIE. 
- UITLEGGING VERENIGBAAR MET DE 
BEWOORDINGEN VAN DEZE CONCLUSIE. 
- GEEN MISKENNING VAN DE BEWIJS
KRACHT VAN DE AKTEN. 

2° RECHTBANKEN. - RECHTER DIE 
DE GRENZEN VAN HET BIJ HEM AAN
HANGIG GEMAAKTE GESCHIL NIET MAG 
OVERSCHRIJDEN. - BEGRIP. 

3° OVEREENKOMST. - BINDENDE 
KRACHT TUSSEN DE PARTIJEN.- RECH
TER DIE AAN DE OVEREENKOMST DE 
WERKING TOEKENT DIE ZIJ, VOLGENS 
DE UITLEGGING DIE HIJ ERAAN GEEFT, 
WETTELIJK TUSSEN P ARTIJEN HEEFT. 
- GEEN SCHENDING VAN ARTIKEL 1134 
VAN HET BURGERLIJK WETBOEK. 

1 oDe bewijskmcht van de akten wordt niet 
miskencl doo1' de rechte1' die aan de 
conclusie van een partij een uitlegging 
geejt, welke ve1·enigbam· is met de 
bewoo1'dingen e1·van (2). (Artt. 1319, 
1320 en 1322 B.W.) 

2° De g1·enzen van het bij hem aanhangig 
gemaakte geschil w01·den niet ove?·schi'e
den doo1' de rechte1· die aan een pa1•tij een 

(2) Cass., 20 september 1974, supm, blz. 89; 
raac1pl. cass., 21 november 1974, sup1·a, 
blz. 361. 
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kleine1· bedrag toekent dan hetgeen zij 
vo1·derde (1). (Art. 1138, 2°, G.W.) 

2o De bindende kracht van een ove1·eenkomst 
wo1·dt niet miskend door de 1·echter die 
aan de ove1·eenkomst de we1·king toekent 
die zij, volgens de ~titlegging die hij 
eman geeft, wettelijk tussen de pa1·tijen 
heejt (2). 

{NAAMLOZE VENNOOTSOHAP « BUTCH )), 
T. MR. VERHAEGEN, q.q.) 

ARREST (ve1·taling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 20 september 1973 door het 
Hof van beroep te Brussel gewezen ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van het algemeen rechts
beginsel dat de rechter verbiedt uitspraak 
te doe~1. over niet gevorderde zaken en van 
de artikelen 1138, inzonderheid 2°, van 
het Gerechtelijk Wetboek, 1319, 1320, 
1322 van het Burgerlijk Wetboek tot 
regeling van de bewijskracht van de 
akten (in bet onderhavige geval de door 
verweerder in hoger beroep genomen 
conclusieY en 97 van de Grondwet, 

doordat, ten overstaan de door ver
weerder in hoger beroep genomen con
clusie waarin hij vorderde dat, nadat de 
tussen partijen afgesloten overeenkoms
ten, voor zover ze betrekking hadden op 
de afstand van de winkel gelegen aan het 
De Brouckerepleiu, ten nadele van eiseres 
zouden verbroken worden, eiseres zou 
Yeroordeeld worden tot de betaling van 
de som van 4.523.609 frank als schade
vergoeding of tenminste tot beloop van 
2.603.609 frank als saldo van de waarde 
van de drie door eiseres werkelijk ver
worven handelszaken en tot beloop van 
1.920.000 frank als schadevergoeding, 
het arrest vermeldt « dat de rechtsvor
dering van appellant qualitate qua (thans 
verweerder), die door de rechtbank onge
grond verklaard werd, in hoofdorde de 
veroordeling beoogt van ge'intimeerde 
(thans eisers) tot de betaling van 
4.523.609 frank, saldo van de prijs 
van de afstand van vier handelszaken, 
met recht op de huur en subsidiair de 
verbreking van de overeenkomst van 

(1) Vgl. cass., 15 juni 1971 (A1·r. cass., 
1971, biz. 1036); raadpl. cass., 27 januari 1972 
(ibid., 1972, biz. 513). 

(2) Cass., 13 december 1974, supra, biz. 443. 

afstand, voor zover ze betrekking heeft 
op de winkel gelegen aan bet De Brou
ckereplein te Brussel, en de betaling van 
dezelfde som als saldo van de prijs van 
de afstand van drie andere winkels, ge
deeltelijk als schadevergoeding )) en, na 
beslist te hebben dat eiseres gerechtigd 
was om, wat betreft de winkel aan 
het De Brouckereplein, te weigeren de 
gesloten overeenkomsten uit te voeren 
en clat de ontbinding ervan ten laste van 
eiseres niet client uitgesproken te worden, 
deze laatste veroorcleelt tot de betaling 
van de som van 760.000 frank + 
1.365.000 frank, dus 2.125.000 frank, als 
saldo van de prijs verschuldigd voor de 
afstand van de drie andere handelszaken, 

te1'wijl, nu verweerder in zijn voor het 
hof van beroep genomen conclusie de 
veroordeling van eiseres tot de betaling 
van een saldo van de prijs nog slechts 
vroeg voor zover dit een gevolg is van de 
ontbinding te haren laste en voor het 
niet-uitgevoerd deel van de litigieuze 
overeenkomsten, het hof van beroep de 
bewijskracht van die conclusie miskent 
wanneer het oordeelt dat de vordering 
die bij haar aanhangig gemaakt werd 
hoofdzakelijk tot voorwerp had de 
betaling van een saldo van de prijs, zon
der dat de ontbinding van die overeen
komsten voorafuitgesproken werd (scherr
ding van de artikelen 1319, 1320, 1322 
van het Burgerlijk W etboek en 97 van 
de Grondwet), en anderzijds uitspraak 
doet over niet gevorderde zaken wanneer 
het, na beslist te hebben dat de ontbin
ding niet moest uitgesproken worden, 
eiseres desondanks veroordeelt om aan 
verweerder de som van 2.125.000 frank, 
als saldo van de prijs, te betalen (schen
ding van het in het middel bedoelde 
algemeen rechtsbeginsel evenals van 
artikel 1138, inzonderheid 2°, van het 
Gerechtelijk W et.boek en 97 van de 
Grondwet) : 

Overwegende dat verweerder als volgt 
conclusie nam voor bet hof van beroep : 
(( na de overeenkomsten tussen partijen 
ten nadele van ge'intimeerde ontbonden 
verldaard te hebben, voor zoveJJ zij 
betreldring hadden op de afstand van de 
aan bet De Brouckereplein te Brussel 
gelegen winkel, ge'intimeerde te veroor
delen tot de betaling van 4.523.609 frank, 
als schadevergoeding, of ten minste tot 
beloop van 2.603.609 frank als saldo van 
de waarde van drie door ge'intimeerde )), 
bier eiseres, << werkelijk verworven han
delszaken en van 1.920.000 frank ,als 
schadevergoeding )) ; 

Overwegende dat het arrest verweer-
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ders vordering tot gedeeltelijke ontbin
ding verwerpt en eiseres veroordeelt tot 
de betaling, als saldo van de prijs van de 
afstand van drie door haar definitief 
verworven winkels, van de hoofdsom van 
2.125.000 frank, die lager is dan de som 
die verweerder daarvoor opeiste ; 

Overwegende enerzijds dat uit ver
weerders conclusie die hierboven weer
gegeven werd niet mag worden afgeleid 
dat hij de bedoeling had om van de out
binding van de overeenkomsten, voor 
zover zij betrekking hadden op de afstand 
van de aan het De Brouckereplein te 
Brussel gelegen winkel, een noodzakelijke 
voorwaarde te maken van de veroorde
ling van eiseres tot de betaling van de 
sommen verschuldigd gebleven op de 
afstand van de drie andere werkelijk 
door haar verworven en geexploiteerde 
winkels en dat het arrest de bewijskracht 
van die conclusie dus niet schendt ; 

Dat anderzijds, aangezien die vorde
ringen duidelijk verschillend blijken, het 
arrest de grenzen van de bij het hof van 
beroep aanhangig gemaakte betwisting 
niet overschreed door eiseres te veroor
delen tot de betaling van bedragen lager 
dan die waarop verweerder in zijn con
clusie, als saldo op de niet betwiste af
stand van de drie winkels, aanspraak 
maakte, terwijl het anderzijds de vor
dering tot gedeeltelijke ontbinding van 
de overeenkomsten verwerpt ; 

Dat derhalve de door het middel 
bekritiseerde vermeldingen van het arrest 
eiseres geen schade hebben kcmnen berok
kenen noch de wettelijkheid van de uit
gesproken beslissingen hebben kunnen 
aantasten; 

Dat het middel niet kan worden aan
genomen; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 1134, 1135 
van het Burgerlijk Wetboek en 97 van 
de Grondwet, 

doordat, na verklaard te hebben a) dat 
uit het geheel van de litigieuze overeen
komsten blijkt dat aangezien de prijs 
van de afstand van vier winkels 9.500.000 
frank bedroeg, eiseres, naar luid van het 
bijvoegsel van 13 juli 1965, onmiddellijk 
een beclrag van 5.000.000 frank moest 
betalen voor de drie reeds verwezenlijkte 
afstanden en een saldo van 4.500.000 
frank, eisbaar bij de toekenning van een 
huurovereenkomst voor de vierde, te 
Brussel, De Brouckereplein, gelegen win
kel, b) dat, voor wat de afstand van deze 
laatste betreft, eiseres gerechtigd was om 
te weigeren de gesloten overeenkomsten 
uit te voeren, aangezien haar medecon-

tractant zijn resultaatsverbintenis tot het. 
bekomen van de huurovereenkomst onder 
normale voorwaarden voor die winkel,. 
huurovereenkomst zonder welke de af
stand geen belang had, niet had nageleefd, 
zodat de ontbinding te haren nadele van 
voornoemde overeenkomsten voor zover 
zij de afstand van die handelszaak tot 
voorwerp hadden, niet diende uitge
sproken te worden, het hof van beroep· 
door het bestreden arrest verklaart dat 
inzake de andere afstanden waarvan de 
ontbinding niet gevorderd wordt, een 
saldo van 2.125.000 frank van de prijs 
verschuldigd blijft en eiseres bijgevolg 
veroordeelt tot de betaling van genoemde 
som aan verweerder, met de interesten 
vanaf 6 oktober 1965, datum van haar 
ingebrekestelling, 

te1·wijl de veroordeling ten nadele van 
eiseres niet overeen te brengen is met de· 
vaststellingen van het arrest waaruit 
volgt dat krachtens de litigieuze overeen
komsten een saldo van de prijs voor de 
afstand van de eerste drie winkels slechts 
verschuldigd was bij de toekenning, voor 
de winkel gelegen te Brussel, De Brou
ckereplein, van een huurovereenkomst 
die haar medecontractant haar niet had 
kmmen bezorgen en zonder welke deze· 
laatste afstand alle belang verloor (soh en
ding van artikel 97 van de Grondwet) en 
aan de overeenkomsten van de partijen 
de gevolgen niet toekent die eraan ver
bonden zijn (sch,ending van de artike
len 1134, 1135 van het Burgerlijk Wet
hoek en 97 van de Grondwet) : 

Overwegende dat uit de vermeldingen 
van het arrest blijkt dat E ... , die sinds
dien failliet verklaard werd, aan eiseres 
vier winkels afgestaan heeft waarvan een 
gelegen was aan het De Brouckereplein 
te Brussel ; dat de afstand van deze 
laatste afhankelijk was van het feit dat 
E ... ten voordele van eiseres een huur
overeenkomst zou bekomen, die betrek
king had op de plaats waar de handel 
gedreven werd; dat de partijen overeen
kwamen dat, alhoewel de prijs van de 
a£stand 9.500.000 frank bedroeg, vijf 
miljoen onmiddellijk zouden betaald 
worden in afrekening op de afstand van 
de drie door eiseres definitief verworven 
winkels, wat gebeurd is, terwijl het saldo 
van 4.500.000 frank eisbaar werd zoclra 
voorllo6lnde huurovereenkomst zou be
komen worden; dat deze niet bekomen 
werd alhoewel E ... zich ertoe verbonden 
had ze te bekomen ; 

Overwegende dat het arrest, in de om
standigheden van de zaak, zonder zich 
tegen te spreken en zonder de gevolgen 
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te miskennen die aan de overeenkomsten 
van de partijen verbonden zijn, heeft 
kunnen beschouwen dat., zo eiseres tot 
geen enkele van haar verbintenissen in 
verband met de winkel gelegen te Brussel, 
De Brouckereplein, gehouden is, zij echter 
niet vrijgesteld is van de betaling van de 
prijs van de drie winkels waaruit zij 
profijt trekt en bijgevolg, na, steunend 
op het geheel van de overeenkomsten, 
de werkelijke prijs ervan te hebben vast
gesteld op een bedrag dat hoger ligt dan 
de in afrekening op hun verwerving 
betaalde vijf miljoen, eiseres heeft kun
nen veroordelen tot de betaling, aan de 
failliete boedel, van het verschil tussen 
die reeds gestorte som en de werkelijk 
vastgestelde prijs; 

Dat het middel niet kan worden aan
genomen; 

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

19 december 1974. - 1e kamer. -
VooTzitte1', de H. Perrichon, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - V e1·slaggeve1', 
de H. Capelle. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Oolard, advocaat-generaal. 
Pleite1·s, de HH. Faures en Fally. 

1e KAMER.- 19 december 1974. 

1° OASSATIEMIDDELEN. - BURGER
LIJKE ZAKEN.- MIDDEL HIERUIT AF
GELEID DAT HET HOF VAN BEROEP 
EEN VROEGERE BESLISSING NIET IN 
AANMERKING GENOMEN HEEFT.- BE
SLISSING NOOH BI.J DE VOORZIENING 
GEVOEGD NOOH OVERGENOl\'I:EN IN DE 
REGELMATIG AAN HET HoF OVERGE
LEGDE STUKKEN. - MIDDEL NIET ONT
VANKELI.JK. 

2° TUSSENKOMST. - BURGERLIJKE 
ZAKEN. - 0ASSATIEGEDING. - VoR
DERING TOT BINDENDVERKLARING VAN 
HET ARREST DOOR DE EISER TOT OAS
SATIE INGESTELD.- VERWERPING VAN 
HET OASSATIEBEROEP. - VORDERING 
ZONDER BELANG. 

l 0 Niet ontvankelijk is het middel hieTuit 
afgeleid dat het hoj van beToep een 
V1'oegeTe beslissing niet in aanmeTking 
genomen heejt, wannee1· genoemde be
slissing niet bij de vooTziening gevoegd 
is en noch het a1'1'est noch de Tegelmatig 

aan het Hoj oveTgelegde stukken de 
bewoo1·dingen m·van ove1·nemen ( 1). 

2° Ve1·we1'ping van het cassatiebeToep ont
neemt alle belang aan de voTdeTing tot 
bindendve1·kla1·ing van het a1'1'est vom· 
alle pa1'tijen, welke eise1' in cassatie heeft 
ingesteld (2). 

(PARIJS, T. BELGISOHE STAAT, 
IN TEGENWOORDIGHEID VAN DE 

LITISOONSORTEN VAN DEN DRIESSOHE.) 

ARREST (ve1·taling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 9 januari 1974 door het Ho£ 
van beroep te Brussel gewezen ; 

Over het eerste middel, afgeleid nit 
de schending van de artikelen 34, 35 
van de wet van 15 mei 1846 op de comp
tabiliteit van de Staat en, voor zover 
nodig, 1 en 2 van de wet van 6 februari 
1970 betreffende de verjaring van schuld
vorderingen ten laste of ten voordele 
van de Staat en de provincien, 

doo1·dat, om te verklaren dat de rechts
vordering van eisers rechtsvoorganger, 
ingesteld op 29 maart 1956 en 2 juli 1956, 
verjaard is, het arrest inroept dat eiser 
en de tot verbindendverklaring van het 
arrest opgeroepen partijen zich tegen 
verweerder niet kunnen beroepen op het 
gezag van het gewijsde van een op 13 juli 
1955 door het Hof van beroep te Brussel 
gewezen arrest, in zake de Belgische 
Staat vertegenwoordigd door de Minister 
van fi:nancien, tegen de rechtsvoorganger 
van die partijen, op grond dat genoemd 
arrest uitgesproken werd tussen partijen 
die verschillen van die welke thans het 
geding voeren, te weten de Belgische 
Staat, vertegenwoordigd door een andere 
minister, 

teTwijl het feit dat een schuldvordering 
tegenover de Staat na vijf jaar niet ver
jaard is hieruit kan blijken dat het bevel 
tot betalen en de betaling terzake ver
hinderd werden door bet bestaan van 
een hangend geding, zonder dat geeist 
wordt dat de Staat daarin partij is en, 
a joTtioTi, zonder dat het nodig is dat de
Staat in dat proces vertegenwoordigd 
werd door hetzelfde ministerieel departe-

(1) Raadpl. cass., 22 november 1973, 
22 maart 1974 (A1·r. cass., 1974, blz. 312 en 
810) en 12 december 1974, sttpra, blz. 441. 

(2) Cass., 12 september 1974, supra, blz. 43 .. 
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ment ; het derhalve ten onrechte is dat 
het arrest wegens voornoemde redenen 
weigert het geding in overweging te 
nemen dat bij het exploot van 1 juli 1949 
werd ingesteld en dat geleid heeft tot het 
arrest van 13 juli 1955 hetwelk de rechts
vordering van de Belg:ische Staat tot 
terugbetaling door eisers rechtsvoorgan
ger van de som van vijf miljoen frank 
>1fwijst : 

Overwegende dat eiser het arrest van 
13 juli 1955, gewezen door het Hof van 
beroep te Brussel in zake de Belgische 
Staat, vertegenwoordigd door de Minister 
van financien, en wijlen Joseph Van Den 
Driessche, rechtsvoorganger van de eisers, 
niet bij zijn voorziening gevoegd heeft 
en dat hoch de bestreden besliss:ing noch 
een ander aan het Hof overgelegd stuk 
het mogelijk maken er de inhoud van te 
kennen; 

Dat, nu het Hof aldus niet kan nagaan 
of het voorwerp van het geschil dat de 
.aanleiding was tot bovenbedoeld arrest 
van zulke aard was dat het belet heeft 
dat bet bevel tot betaling en de betaling 
van de schuldvordering die wijlen Van 
Den Driessche tegen de Belgische Staat 
beweerde te hebben, zou plaatsvinden, 
het middel niet ontvankelijk is ; 

En overwegende dat de verwerping 
van de voorziening aan de vordering tot 
verbindendverklaring van het arrest voor 
alle partijen alle belang ontneemt; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening en de vordering tot verbindend
verklaring van het arrest voor alle par
tijen; veroordeelt eiser in de kosten. 

19 december 1974. - Je kamer. 
Voorzitte1·, de H. Perrichon, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Verslaggevm·, 
de H. Capelle.- Gelijlclnidende conclttsie, 
de H. Colard, advocaat-generaal. -
Pleitm·s, de HH. Philips en Houtekier. 

1 e KAMER. - 19 december 197 4. 

AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST). - WEGEN. -
VERPLICHTING VAN DE OPENBARE BE
STUREN TE ZORGEN VOOR DE VEILIG
HEID. - 0NTBREKEN VAN VERKEERS
TEKENS. - BESLISSING DIE DE AQUI-

LISCHE AANSPRAKELIJKHEID VAN DR 
OPENBARE BESTUREN VERWERPT. -
WETTELIJKHEID. - VooRWAARDE. 

De jeitenrechte1·, die erop wijst dat de 
openba1·e bestnren, op het ogenblilc van 
de schadelijlcejeiten, niet verplicht waren 
het bestaan van een pa?·lcee?·zone langs
heen de openbare weg te signaleren en 
die vaststelt dat deze zone in goede staat 
was en geen gevaar opleve1·de voor de 
weggebruilce1· die daa1· reed, beslist wette
lijlc dat de openba1·e best~t?'en geen aq~ti
lische aanspmlcelijlcheid dragen (1). (Ar
tikelen 1382, 1383 en 1384 B.W.) 

(CROMBEZ, T. ~ELGISCHE STAAT, 
MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, 

EN GEMEENTE BARRY.) 

ARREST (ve1·taling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 10 januari 1974 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1382, 1383, 1384, 
1°, van het Burgerlijk Wetboek, 50, 51 
van het decreet van 14 december 1789 
betreffende de samenstelling der gemeen
ten, 1, 3 van het decreet van 16-2.4 au
gustus 1790, titel XI, betreffende de 
rechterlijke inrichting, 76, 77, 78, 90, 
131 van de gemeentewet van 30 maart 
1836, herdrukt krachtens het koninklijk 
besluit van 27 november 1891 en ge
coordineerd met alle wijzigende wetten, 
2, 1°, 111 van het algemeen reglement op 
de politie van het wegverkeer en 97 van 
de Grondwet, 

doordat het arrest eisers rechtsvorde
ring als ongegrond verwerpt voor zover 
ze tegen de Belgische Staat gericht is, op 
grond dat indien, op de plaats van het 
ongeval, het verkeer van de autovoer
tuigen geschiedt op de strook van de 
openbare weg die gebetonneerd is en de 
kasseiweg, waar het ongeval gebeurd is, 
zodoende geen deel uitmaakt van de 
rijbaan, de Staat niet verplicht was de 
rand van de rijbaan beter zichtbaar te 
maken door een gele streep; dat dergelijk 

(1) Raadpl. cass., 7 maart 1963 (Bttll. en 
PASIC., 1963, I, 740) en de conchisie van de 
procureur-generaal Ganshof van der Meersch, 
toen advocaat-generaal, alsmede cass., 26 april 
1963 (ibid., 1963, I, 905) en noot 3 onder dit 
arrest. 
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teken facultatief is ; dat, op het baanvak 
waar de feiten gebeurd zijn, het verschil 
in bedekking tussen de rijbaan en de 
gekasseide strook de rand van de rijbaan 
voor een aandachtig bestuurder voldoen
de zichtbaar maakte ; dat de gekasseide 
strook in goede staat was ; dat de Staat 
aldus geen schuld heeft omdat geen bij
zondere 1naatregelen getroffen werden 
om de toegang ervan te verbieden en dat 
bovendien uit de inlichtingen van de 
plaatselijke rijkswacht blijkt dat, voor 
zover zij weet, geen enkel ongeval ver
oorza~kt werd " door het feit dat weg
gebrmkers op de parkeerstrook zouden 
gereden hebben in de mening dat zij zich 
op de rijbaan bevonden ,, en die rechts
vordering, voor zover zij gericht is tegen 
de gemeente Barry en haar burgemeester, 
verwerpt op grand dat, onder die voor
waarden, hun aansprakelijkheid niet in 
aanmerking zou kunnen genomen worden 
aangezien er op de plaats van de feiten 
voor de weggebruikers geen gevaar 
hestand voortspruitend uit de staat van 
die weg ; dat de veiligheid en het gemak 
van doorgang op de openbare weg niet 
in gevaar gebracht waren, 

terwijl volgens artikel 2, 1o, van bet 
algemeen reglement op de politie van het 
wegverkeer, zoals het opgesteld was op 
het ogenblik van de feiten, het woord 
"rijbaan '' betekende "het gedeelte van 
de openbare weg dat voor het voertuigen
verkeer. in het algemeen is ingericht " ; 
door enkel een verschil in bedekking vast 
te stellen tussen " de rijbaan " en de 
gekasseide strook en de omstandigheid 
dat op die plaats het verkeer van de 
autovoertuigen geschiedt op het deel van 
de openbare weg dat gebetonneerd is, 
het arrest niet vaststelt dat de gekasseide 
strook geen gedeelte is van de open bare 
weg, dat voor het voertuigenverkeer in 
het algemeen is ingericht ; bet derhalve 
niet wettelijk kon beslissen dat die strook 
geen gedeelte van de openbare weg was 
noch dat het verschil in beklecling tussen 
de gebetonneerde en de gekasseide strook 
de rand van de rijbaan voldoende zicht
baar maakte ; het derhalve zijn beslissing, 
waarbij de rechtsvordering inzake de 
aansprakelijkheid, door eiser tegen de 
verweerders ingesteld, ongegrond wordt 
verklaard, niet wettelijk staaft : 

Overwegende dat het arrest erop wijst 
dat, volgens de gegevens van het straf
rechtelijk onderzoek, op de plaats van 
het ongeval de openbare weg " uit drie 
gebetonneerde rijstroken bestaat en dat 
er rechts van die stroken een gedeelte 

gekasseid is dat clrie meters breed is " ; 
Dat, allwewel het overweegt dat " het 

verkeer van de autovoertuigen geschiedt 
op het gedeelte van de openbare weg dat 
gebetonneerd is en dat aldus de kasseiweg 
geen deel uitmaakt van de rijbaan, over
eenkomstig de betekenis van artikel 2, 
1°, van het verkeersreglement ,, het hof 
van beroep beslist dat de Staat niet ver
plicht was om de rand van de rijbaan 
door een doorlopende of onderbroken 
gele streep beter zichtbaar te maken aan
gezien de reglementaire bepaling van 
artikel111 van het verkeersreglement dat 
op dat ogenblik van toepassing was 
dergelijke overlangse streep niet verplicht 
maakte; 

Overwegende dat bet arrest bovendien 
vaststelt dat, op het baanvak waar de 
feiten gebeurd zijn, het verschil in bedek
king tussen de rijbaan en de kasseiweg 
de rand van de rijbaan voor een aan
dachtig bestuurder volcloende zichtbaar 
maakte en clat bet gekasseide gedeelte 
in goede staat lag ; dat het hof van be
roep, steunend op die vaststellingen, 
beslist dat de verweerders niet de fout 
begaan hebben ge n bijzondere maat
regelen te treffen om het gebruik van het 
gekasseide gedeelte te verbieden aan de 
weggebruikers, aangez.en er voor de 
gebruikers geen gevaa · hestand dat 
voortspruitte uit de toe tand van die 
weg; 

Overwegende dat door de overweging 
dat het door eiser gevolgde gekasseide 
gedeelte in goede staat was en geen ge
vaar betekende voor de weggebruiker 
die het volgde, het hof van beroep zijn 
beslissing tot outlasting van de verweer
ders van alle aansprakelijkheid wettelijk 
staaft; 

Dat het middel niet kao worden aan
genomen; 

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

19 december 1974. - 1e kamer. -
V ooTzitteT, de H. Perrichon, raadsheer 
waarnemencl voorzitter. - Ve1·slaggeve1', 
de H. Clason.- Gelijkluidende conclusie, 
de H. Oolard, advocaat-generaal. - Plei
te?'B, de HH. Faures, DeBruyn en Simont. 

1e KAMER.- 20 december 1974. 

1° REOHTSVORDERING. - BURGER
LIJKE ZAKEN.- VORDERING OP EEN· 
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ZIJDIG VERZOEKSCHRIFT. - VEREISTE 
VERMELDINGEN VAN RET VERZOEK
SCHRIFT. - lDENTITEIT VAN DE VER
ZOEKER. - lDENTITEIT EN HOEDANIG
HEID VAN ZIJN WETTELIJKE VERTE
GENWOORDIGERS. - BEGRIP. 

..2° RECHTSVORDERING. - BuRGER
LIJKE ZAKEN. - VORDERING OP EEN
ZIJDIG VERZOEKSCHRIFT. - VEREISTE 
VERMELDINGEN VAN RET VERZOEK
SCHRIFT. - lDENTITEIT VAN DE VER
ZOEKENDE RECHTSPERSONEN. - OM 
VAN HUN IDENTITEIT TE DOEN BLIJKEN 
IS RET VOLDOENDE HUN BENAMING, 
HUN RECHTSKARAKTER EN HUN MAAT
SCHAPPELIJKE ZETEL OP TE GEVEN. 

:go VENNOOTSCHAPPEN.- HANDELS
VENNOOTSCHAPPEN.- VORDERING OP 
EENZIJDIG VERZOEKSCHRIFT. - VER
EISTE VERMELDINGEN VAN RET VER
ZOEKSCHRIFT. - lDENTITEIT VAN DE 
VERZOEKENDE VENNOOTSCHAPPEN. -
OM VAN HUN IDENTITEIT TE DOEN 
BLIJKEN IS RET VOLDOENDE HUN 
BENAMING, HUN RECHTSKARAKTER EN 
HUN MAATSCHAPPELIJKE ZETEL OP TE 
GEVEN. 

-4° RECHTSVORDERING. - BURGER
LIJKE ZAKEN.- VoRDERING OP EEN
ZIJDIG VERZOEKSCHRIFT. ~ lDENTI
TEIT VAN DE VERZOEKENDE RECHTS
PERSONEN.- OM VAN HUN IDEiNTITEIT 
TEi DOEN BLIJKEN GEVEN ZIJ HUN 
BENAMING, HUN RECHTSKARAKTER EN 
HUN ll'IAATSCHAPPELIJKE ZETEL OP. -
RECHT VOOR DE PARTIJ TEGEN WIE RET 
"VERZOEKSCHRIFT WORDT INGEROEPEN 
OM TE EISEN DAT DE RECHTSPERSONEN 
HAAR DEi IDENTITEIT MEEDELEiN VAN 
DE NATUURLIJKE PERSONEN DIE HUN 
ORGANEN ZIJN. 

-5° VENNOOTSCHAPPEN.- HANDELS
VENNOOTSCHAPPEN.- VORDERING OP 
EENZIJDIG VERZOEKSCHRIFT.- lDEJN
TITEIT VAN DE VERZOEKENDEJ RECHTS
PERSONEN.- OM VAN HUN IDENTITEIT 
TE DOEN BLIJKEN GEVEN ZIJ HUN 
BENAMING, HUN RECHTSKARAKTER EN 
HUN MAATSCHAPPELIJKE ZETEL OP. -
RECHT VOOR DE PARTIJ TEGEN WIE 
HEiT VERZOEKSCHRIFT WORDT INGEROE
PEN OM TE EISEN DAT DE VENNOOT-

(1) Haadpl. het verslag van de koninklijk 
-commissaris voor de gerechtelijke hervorming, 
blz. 299 ; het verslag namens de commissies 
voor. de justitie en voor de tewerkstelling, 
-arberd en sociale voorzorg, Ged1•. St. Senaat, 
:nr. 170 van 9 maart 1965. 

SCHAPPEN DE IDENTITEIT MEEDELEN 
VAN DE NATUURLIJKE PERSONEN DIE 
HUN ORGANEN ZIJN. 

I 0 Het eenzijdig verzoekschrift ve1•meldt, 
op st1·aj]e van nietigheid, de naam, de 
voo1·naam, het beroep en de tvoonplaats 
van de ve1·zoeke1· en in voorkomend geval 
de naam, de voo1·naam, de tvoonplaats en 
de hoedanigheid van zijn tvettelijke 
ve1·tegenwoo1·digers; met de tvo01·den 
« tvettelijke vm·tegenwoordige1·s » worden 
bedoeld de vertegentvo01•digers van han
delingsonbektvamen (I). (Art. 1026 2o 
G.W.) ' ' 

2° en go Om van de identiteit te doen blijken 
van de rechtspersonen en met name van 
de handelsvennootschappen die als << vm·
zoek~~·s .» opt1·eden in. een vo1·dering op 
~enZ'bJd'bg verzoeksch?-ijt is het voldoende 
'bn het verzoeksch?-ijt hun benaming, hun 
rechtskarakter en hun maatschappelijke 
zetel op te geven ; de vermelding van de 
naam, de . voo:naam, de tvoonplaats en 
de hoedamghMd van hun organen is niet 
vereist (2). (Artt. 70g, lid 2, en 1026 
2°, G.W.) ' ' 

4° en 5° De P_artij tege'Y! tvie een eenzijdig 
verzoelcschrijt tvordt 'bngeroepen dat uit
gaat van rechtspe1·sonen en met name 
van handelsvennootschappen wier iden
titeit slechts blijkt door opgave van hun 
benaming, h1m rechtslcm·alcter en h1m 
maa~schappelijlce zetel, heeft het 1'echt 
om 'bn elke stand van het geding te eisen 
dat de rechtspersonen ham· de identiteit 
meedelen van de natuurlijlce personen 
die h1m organen zijn. (Artt. 70g, lid g, 
en 102,6, 2° G.W.) 

(VAN BELLE, T. NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 
<<THE BUFFALO SHOE ».) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 20 maart 197g in hoger beroep 
gewezen door de Rechtbank van eerste 
aanleg te Dendermonde ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 70g, 860, 
861, 864, 1025, 1026 van het Gerechtelijk 
Wetboek en 97 van de Grondwet, 

(2) Raadpl. cass., 5 mei 1971 (A1·1·. cass., 
1971, blz. 871) en noot 2; 22 oktober 1971 
(ibid., 1972, blz. 196) en 19 mei 1972 (ibid., 
1972, blz. 876) en noot 2. 



-473-

doordat het bestreden vonnis het door 
eiseres ingestelde verzet tegen de be
schikking van ll oktober 1971 van de 
vrederechter van het eerste kanton Aalst 
niet ontvankelijk verklaart bij gebrek 
aan belang om de redenen dat eiseres 
« dient te bewijzen dat de beschikking 
haar rechten heeft gekrenkt; dat betgeen 
dienaangaande door voornoemde partij 
wordt aangevoerd, het gevergde bewijs 
niet levert; dat gei'ntimeerde (thans 
verweerster) in haar verzoekschrift van 
haar identiteit heeft doen blijken over
eenkomstig artikel 703, tweede lid, van 
het Gerechtelijk Wetboek; dat arti
kel 1026, 2°, van het Gerechtelijk Wet
hoek, in strijd met de opvattingen van 
appellante (thans eiseres}, geen ruimere 
vermeldingen oplegt ; dat geenszins is 
bewezen dat gei'ntimeerde een schijn
vennootschap zou zijn en geen raad van 
beheer zou hebben >>, 

terwijl, ee1·ste onderdeel, het verzoek
schrift van 7 oktober 1971 van verweer
ster, waarop de vrederechter van het 
eerste kanton Aalst de beschikking van 
ll oktober uitsprak, ingeleid was ten 
verzoeke van de « naa1nloze vennoot
schap The Buffalo Shoe >>, waarvan de 
maatschappelijke zetel gevestigd is te 
Aalst, Kerkstraat 5, en de naam, de 
voornaam, de woonplaats en de hoeda
nigheid van haar wettelijke vertegen
woordigers er niet in vermeld waren, 
zodat het verzoekschrift nietig was 
(schending van de artikelen 860, 1025 en 
1026 van het Gerechtelijk Wetboek); 

tweede ondm·deel, aan de in het verzoek
schrift vereiste vermelding van de naam, 
de voornaam, de woonplaats en de hoe
danigbeid van de wettelijke vertegen
woordigers van eiseres geenszins voldaan 
werd door de vermelding van de bena
ming, het rechtskarakter en de maat
schappelijke zetel ; dat, nu eiseres de 
door verweerster gedane mededeling over 
haar organen in uitdrukkelijke bewoor
dingen betwistte, het bestreden vonnis 
aan eiseres minstens het recht had moeten 
waarborgen de identiteit van de natuur
lijke personen, die de organen van ver
weerster waren, te kennen (schending 
van de artikelen 703, 860, 1025 en 1026 
van het Gerechtelijk Wetboek); 

de1·de onde1·deel, het vonnis niet vol
doende naar recht antwoordt op het 
verzoekschrift tot hoger beroep en op de 
conclusie van eiseres waarin deze staande 
hield dat zij bij het inroepen van die 
nietigheid belang had, daar zij deze 
grond reeds in het vorig nog hangend 
geding had ingeroepen en de schijn-

vennootschap insolvent was ; eiseres 
meer bepaald inriep dat verweerster 
geen wettelijke vertegenwoordigers had, 
dat de door haar medegedeelde namen 
van haar organen geenszins uit de pro
cessen-verbaal en handelsboeken bleken,. 
dat verweerster reeds herhaalde malen 
zonder enig gevolg gesommeerd werd 
deze stukken mede te delen en dat zij 
trouwens verklaard had geen register 
met processen-verbaal van de algemene 
vergaderingen te bezitten ; zodat het 
bestreden vonnis het verzet van eiseres 
niet regelmatig als niet ontvankelijk 
bij gebrek aan belang afwijst (schending 
van alle ingeroepen wetsbepalingen) 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat artikel 1026 van het. 
Gerechtelijk W etboek bepaalt : het ver
zoekschrift vermeldt op straffe van nie
tigheid : 2° cle naam, de voornaam, het 
beroep en de woonplaats van de verzoe
ker en in voorkomend geval, de naam, 
de voornaam, de woonplaats en de hoe
danigheid van zijn wettelijke vertegen
woordigers ; 

Overwegende dat door de woorden 
« wettelijke vertegenwoordigers >> in voor
meld artikel bedoeld worden, niet « ver
tegenwoordigers >>, dit is organen, van de
rechtspersonen, maar wel de vertegen
woordigers van handelingsonbekwamen; 
dat bij gebrek aan bijzondere wetsbepl)-
ling betreffende het doen blijken van de
identiteit van de rechtspersonen die in 
een vordering op eenzijdig verzoekschrift 
als verzoekers optreden, toepassing 
moet worden gemaakt van het door 
artikel 705, lid 2, van het Gerechtelijk 
W etboek gehuldigde voorschrift ; 

Overwegende derhalve dat het vonnis, 
door te beschouwen dat verweerster in 
haar verzoekschrift van haar identiteit 
heeft doen blijken overeenkomstig arti
kel 703, lid 2, van het Gerechtelijk Wet
hoek en dat artikel 1026, 2°, van voor
meld wetboek geen ruimere vermeldingen 
oplegt, zijn beslissing dienaangaande 
wettelijk rechtvaardigt ; 

Dat het onderdeel naar recht faalt ; 

Wat het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat uit het antwoord op 
bet eerste onderdeel blijkt dat eiseres 
aan de vereiste vermeldingen in verband 
met haar identiteit voldaan heeft, door 
haar be-naming, haar rechtskarakter en 
haar maatschappelijke zetel op te geven ; 

Overwegende dat, luidens artikel 703, 
lid 3, van voormeld wetboek, de partij 
tegen wie zodanige akte van rechtspleging 
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wordt ingeroepen weliswaar het recht 
heeft om in elke stand van bet geding 
te eisen dat de rechtspersoon haar de 
identiteit meedeelt van de natuurlijke 
personen die zijn organen zijn; 

Overwegende dat echter uit de stukken 
van de procedure blijkt dat verweerster 
de samenstelling van haar raad van 
beheer aan eiseres heeft medegedeeld; 

Dat het onderdeel niet kan worden 
aangenomen ; 

Wat het derde onderdeel betreft : 

Overwegende dat, door te beschouwen 
dat het geenszins bewezen is dat verweer
ster een .schijnvennootschap zou zijn en 
geen raad van beheer zou hebben, het 
vonnis de in dit onderdeel aangehaalde 
conclusie passend beantwoordt, en met
een zijn beslissing dienaangaande wet
telijk rechtvaardigt ; 

Dat het onderdeel niet kan worden 
aangenomen ; 

Over het tweede middel, 

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

20 december I974. ~ Ie kamer. ~ 
Voo1·zittm·, de H. de Vreese, raadsheer 
waarnemend voorzitter. ~ Ve1·slaggever, 
de H. Gerniers. ~ Gelijkhtidende conclH
sie, de H. Velu, advocaat-generaal. 
Pleiter, de H. Houtekier. 

I e KAMER. ~ 20 december 197 4. 

I 0 BEWIJS. ~ BURGERLIJKE ZAKEN. ~ 
CONOLUSIE WAARIN AAN DE REOHTER 
HERHAALD WORDT DAT HIJ NAAR DE 
AFWERKING VAN HET WERK KAN GAAN 
ZIEN. ~ NooH AANVRAAG OM EEN 
PLAATSBEZOEK NOOH AANBOD VAN 
DIT BEWIJSMIDDEL. 

20 BEWIJS. ~ BEWIJS DOOR GESOHRIFT. 
~ BEWIJSKRAOHT VAN DE AKTEN. ~ 
BURGERLIJKE ZAKEN. ~ CONOLUSIE. 
~ UITLEGGING VERENIGBAAR MET DE 
BEWOORDINGEN VAN DEZE OONOLUSIE. 
~ ·GEEN MISKENNING VAN DE BEWIJS
KRAOHT VAN DE AKTEN. 

30 BEWIJS. ~ BURGERLIJKE ZAKEN. ~ 
CONOLUSIE WAARIN AAN DE REOHTER 
HERHAALD WORDT DAT HIJ HET ADVIES 

VAN EEN DESKUNDIGE KAN INWINNEN. 
~ GEEN AANVRAAG OM EEN DESKUN
DIGENONDERZOEK. 

4° CASSATIEMIDDELEN. ~BURGER
LIJKE ZAKEN. ~ MIDDEL NIET AAN DE 
FEITENREOHTER OVERGELEGD DOOH 
DAT DE OPENBARE ORDE RAAKT. ~ 
0NTVANKELIJKHEID. 

50 OPENBARE ORDE. ~ BEPALINGEN 

VAN DE WET VAN 30 JULI I97l BETREF· 
FENDE DE EOONOMISOHE REGLEMEN
TERING EN DE PRIJZEN, ~ WETTELIJKE 
BEPALINGEN DIE DE OPENBARE ORDE 
RAKEN. 

6° CASSATIEMIDDELEN. ~BURGER
LIJKE ZAKEN. ~ MIDDEL WAARIN FEl
TEN EN RECHT VERMENGD ZIJN. ~ 
NIET-ONTVANKELIJKHEID. 

7° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. ~ BuRGERLIJKE 
ZAKEN. ~ 0NDUIDELIJKE OONOLUSIE. 
~ GEEN VERPLIOHTING EROP TE ANT
WOORDEN. 

I 0 In de conclttsie van een pm-tij aan de 
rechter herhalen dat hij nam· de afwer
king van het werk kan gaan zien is noch 
een aanvraag om een plaatsbezoek noch 
een aanbod van dit bewijsmiddel (I). 

2° De bewijskmcht van de akten wm·dt niet 
miskend dam· de 1'echter die aan de 
conclHsie van een partij een uitlegging 
geeft die vm·enigbaar is met de bewom·
dingen ervan (2). (Artt. 13I9, I320 en 
I322 B.W.) 

3° In de conclttsie van een partij aan de 
rechter herhalen dat hij het advies van 
een deskttndige kan inwinnen is geen 
aanvraag om een deskundigenonder
zoek (3). 

4° Het middel dat stoelt op wettelijke bepa
lingen van openba1·e m·de, zoals de 
bepalingen van de wet van 30 jtdi 1971 
betreffende de economische reglemen
tering en de p1·ijzen, kan vom· het eerst 
voo1• het Hoj van cassatie wm·den opge
worpen (4). 

5° De bepalingen van de wet van 30 juli 
1971 betreffende de economische 1·egle-

(1) en (3) Raadpl. cass., 19 februari 1960 
(Bull. en Pas., 1960, I, 709). 

(2) Cass., 19 december 1974, supra, biz. 466. 
(4) Cass., 13 april 1972 (A1·r. cass., 1972, 

biz. 758); raadpl. cass., 28 juni 1974 (ibid., 
197 4, biz. 1225 ). 
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mentering en de p1·ijzen mken de open
ba1·e orde. 

6° Niet ontvankelijk wegens ve1·menging 
van jeiten en recht is het middel dat het 
Hoj zou ve1·plichten jeitelijke gegevens 
na te gaan (1). (Art. 95 Grondwet.) 

7° De rechte1· behoejt niet te antwoorden op 
een onduidelijke conclusie (2). 

(VANDEVELDE, T. VAN DURME.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 15 maart 1973 door het Hof 
van beroep te Gent gewezen; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1316, 1319, 
1320, 1322, 1341, 1348, 1349, 1353 van 
het Burgerlijk Wetboek, 876, 1007 en 
1015 van het Gerechtelijk Wetboek, 

doo1·dat het arrest de tegeneis van eiser 
tot betaling van schadevergoeding we
gens gebrekkige uitvoering van de werken 
ongegrond verklaart om de reden dat 
eiser het daarover beloofde verslag van 
een bouwtechnicus niet had laten maken, 
en dat hij geen bewijs aanbrengt noch 
aanbod van bewijs doet van de beweerde 
gebreken, 

te1·wijl, ee1•ste onderdeel, eiser in zijn 
conclusie voor de eerste rechter, welke 
hij in zijn conclusie in hoger beroep 
uitdrukkelijk als herhaald aanzag, de 
gebreken van de bouw opsomde, namelijk 
de muren die uiteenbrokkelden, de stenen 
die uit elkaar vielen, de slechte dakgoot 
en het verkeerd aangebracht en krachte
loos beton, en hij in zijn conclusie in hager 
beroep aan de rechters vroeg die gebreken 
ter plaatse te komen vaststellen, zodat 
het arrest, door te verklaren dat eiser 
geen aanbod van bewijs van de beweerde 
gebreken deed, de bewijskracht van die 
conclusie miskent (schending van de 
artikelen 1319, 1320 en 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek); 

tweede onderdeel, bet aanbieden en 
vragen van een plaatsbezoek een regel
matig bewijsmiddel is om de kwestieuze 
gebreken van het bouwwerk ten laste 
van verweerder te bewijzen (schending 

(1) Cass., 4 september 1974, sttp1'a, blz. 15. 
(2) Vgl. cass., 30 oktober 1973 (A1'1'. cass., 

1974, blz. 251); raadpl. cass., 10 juni 1960 
(ibid., 1960, blz. 916). 

van de artikelen 1316, 1341, 1348, 1349, 
1353 van bet Burgerlijk Wetboek, 876, 
1007 en 1015 van het Gerechtelijk Wet
hoek): 

Wat het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat eiser in conclusie 
voor de eerste rechter, die hij in conclusie 
in hager beroep verklaart te herhalen, 
stelde dat de muren uiteenbrokkelden, 
dat de stenen uit elkaar vielen, dat een 
dakgoot slecbt werd ineengestoken en dat 
het aangebrachte beton, wegens niet
tijdige verwerking, zijn kracht had ver
loren ; dat hij in zijn conclusie in hager 
beroep aanvoerde dat het volstaat te 
komen zien naar de afwerking van de 
werken; 

Overwegende dat, voor te stellen dat 
het volstaat te komen zien naar de af
werking, eiser geen plaatsbezoek aan
vraagt en evenmin enig aanbod van dat 
bewijsmiddel doet ; 

Dat het arrest derhalve, zonder van 
die conclusie een uitleg te geven die met 
de termen ervan onverenigbaar is, heeft 
kunnen beslissen dat eiser geen bewijs 
van de beweerde gebreken aanbrengt 
noch aanbod van bewijs doet ; 

Dat het onderdeel feitelijke grondslag 
mist; 

W at het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat, nu uit het antwoord 
op het eerste onderdeel blijkt dat eiser 
geen plaatsbezoek beeft aangevraagd 
noch aanbod van bewijs heeft gedaan, 
het onderdeel, hetwelk op de hypothese 
berust dat eiser dergelijke aanvraag of 
aanbod gedaan heeft, feitelijke grondslag 
mist; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 1131, 1133, 
1316, 1319, 1320, 1322, 1341, 1348, 1349, 
1353 van het Burgerlijk Wetboek, 876, 
962, 979 van het Gerechtelijk Wetboek, 
1, § 2, 5, 9 van de wet van 30 juli 1971 
betreffende de economische reglemente
ring en de prijzen en 97 van de Grondwe_t, 

doordat het arrest eiser veroordeelt om 
aan verweerder een bedrag van 251.080 
frank te betalen en de tegeneis van eiser 
tot betaling van schadevergoeding we
gens « bedrogprijzen » ongegrond ver
klaart om de reden dat, wat de beweerde 
« bedrogprijzen » betreft, de stelling van 
eiser « evenmin gestaa.fd wordt door bet 
beloofde verslag of enig ander bewijs of 
minstens enige nuttige aanwijzing dat de 
in de afrekening toegepaste prijzen niet 
overeenstemmen met die van de prijs-
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opgave wat een ander onderzoek zou 
kunned motiveren ; dat eiser niet kan 
loochenen dat de prijsopgave van 9 fe
bruari 1970 hem werd overgemaakt ,, 

terwijl, ee?·ste onderdeel, eiser in ??~
dusie voor de eerste rechter, welke hlJ m 
zijn conclusie voor bet hof van beroep 
uitdrukkelijk als herhaald aanzag, stelde 
.clat "voor metselwerken 4.750 frank per 
ms aangerekend werd, terwijl de prijs 
varieert van 1.900 frank tot ,2.100 frank" 
en hij in conclusie in hoger beroep aan 
de rechters vroeg het advies van een 
deskundige in te winnen over de prijzen, 
.zodat het arrest, door te beslissen dat 
Biser geen enkel bewijs aanbrengt of aat;
wijzing geeft, de bewijskra:cht van dl8 
conclusie miskent (sohendmg van de 
artikelen 1319, 13,20 en 13,2,2 van het 
Burgerlijk Wetboek); 

tweede onde?·deel, het bewijs door het 
.aanbieden van een deskundigenonder
.zoek over het feit dat de prijzen « bedrog
prijzen , zijn een regelma~~g bewijsmi~
.clel is om de abnormale prlJzen te bewlJ
zen (sohending van de artikelen 1316, 
1341, 1348, 1349, 1353 van bet Burgerlijk 
Wetboek, 876, 96,2, 979 van het Gerech
telijk Wetboek, 1, § ,2, van de wet van 
30 juli 1971); 

derde onde?·deel, eiser staande hield 
dat de prijzen voor metselwerk op de 
markt varieerden van 1.900 frank tot 
2.100 frank en verweerder hem<< bedrog
prijzen, had aangerekend van 4.750 
frank ; dat dergelijke prijs hoger. is dan 
de normale prijs en het verboden 1s tegen 
dergelijke prijzen te contra?teren zo~at 
het contract van aannennng alleszms 
nietig was en de tegeneis gegrond en het 
arrest zich over dit tot de openbare orde 
behorend middel niet uitspreekt en on
voldoende gemotiveerd is (schending ':'~ 
artikel 1, § ,2, 5, 9 van de wet van 30 JUh 
1971, 6, ll08, ll31, ll33 van het Burger
lijk Wetboek en 97 van de Grondwet) 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat eiser in conclusie 
voor de eerste rechter, die hij in conclusie 
in hoger beroep verklaarde te herlmlen, 
stelde dat de aangerekende prijzen gek 
zijn en dat, bijvoorbeeld, voor metsel
werlmn 4.750 frankper m 3 aangerekend 
wordt terwijl de prijs varieert van 1.900 
frank tot ,2.100 frank; dat hij in oonclusie 
in hoger beroep aanvoerde dat het vol
staat het advies van een desk"Lmdige over 
de prijzen in te winnen ; 

Overwegende dat door te stellen dat 
het volstaat het advies van een deskun-

dige over de prijzen in te winnen, eiser 
geen desknndigenonderzoek aanvraagt ; 

Overwegende dat, met betrekking tot 
de door eiser aangegeven prijzen van het 
metselwerk, het arrest in feite en derhalve 
soeverein vaststelt, niet dat deze prijzen 
geen aanwijzingen zijn, maar dat ze geen 
<< nuttige " aanwijzingen zijn ; 

Overwegende dat het arrest derhalve, 
zonder van voormelde conclusies een 
uitleg te geven die met de termen ervan 
onverenigbaar is, heeft kunnen beslissen 
dat wat de beweerde << bedrogprijzen >> 
bet;eft, de stelling van eiser evenmin 
gestaafd wordt doo~. het bel?ofde vers~ag 
of enig ander bewlJS of mmstens emge 
nuttige aanwijzing dat de in de afrekening 
toegepaste prijzen niet overeenstemmen 
met die van de prijsopgave, wat een ander 
onderzoek zou kunnen motiveren; 

Dat het onderdeel feitelijke grondslag 
mist; 

W at het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat, nu uit het antwoord 
op het eerste onderdeel blijkt dat eiser 
geen deskundigenonderzoek heeft aan
gevraagd, het onderdeel, hetwelk onder
stelt dat eiser een dergelijke aanvraag 
heeft gedaan, feitelijke grondslag mist ; 

W at het derde onderdeel betreft : 

Overwegende dat eiser thans voor de 
eerste maal de schending inroept van de 
wet van 30 juli 1971 betreffende de econo
mische reglementering en de prijzen, in
houdende wijziging van de besluitwet 
van .22 januari 1945 betreffende het 
beteugelen van elke inbreuk op de regle
mentering inzake bevoorrading van het 
land; 

Overwegende dat voormelde wet de 
openbare orde raakt, zodat het middel, 
dat uit de schending ervan wordt afge
leid, voor de eerste maal voor het Hof 
kan worden opgeworpen ; 

Overwegende echter dat het arrest 
aangaande de normale prijzen geen ge
gevens bevat, zodat het onde~zoek van 
het middel bet Hof tot navorsmgen van 
feitelijke aard zou nopen ; 

Dat het onderdeel, hetwelk feiten en 
recht vermengt, desbetreffend niet ont
vankelijk is ; 

Overwegende dat, nu de conclusie niet 
stelt dat << de prijs die varieert van 1.9~0 
frank tot ,2.100 frank>>, de normale pnJS 
is in de zin van voormelde wet van 30 j uli 
1971, de rechter op zulke niet geformu
leerde stelling niet diende te antwoorden ; 

Dat het onderdeel niet kan, worden 
aangenomen ; 
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Om die redenen, verwerpt de voor
:ziening; veroordeelt eiser in de kosten. 

20 december 1974. - 1e kamer. -
Voorzitter, de H. de Vreese, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - V erslaggever, 
·de H. Gemiers. - Gelijkluidende conclu
.sie, de H. Velu, advocaat-generaal. -
Pleitm·s, de HH. Houtekier en Ansiaux. 

1e KAMER.- 20 december 1974. 

1 o BEVOEGDHEID EN AANLEG. -
BURGERLIJKE ZAKEN. - GESCHILLEN 
INZAKE FAILLISSEMENT. - UITSLUI
TENDE BEVOEGDHEID VAN DE RECHT
BANK VAN KOOPHANDEL. 

2o BEVOEGDHEID EN AANLEG. -
BURGERLIJKE ZAKEN. - GERECHTE
LIJK WETBOEK, ARTIKEL 660, EERSTE 
LID. - BEPALING VAN TOEPASSING OP 
RET HOF VAN CASSATIE WANNEER RET 
EEN VONNIS VAN DE ARRONDISSE
MENTSRECHTBANK VERNIETIGT WEGENS 
SCHENDING VAN EEN REGEL INZAKE 
BEVOEGDHEID. 

3° VERWIJZING NA CASSATIE. -
BURGERLIJKE ZAKEN. - VERNIETI
GING VAN EEN VONNIS VAN DE ARRON
DISSEMENTSRECHTBANK WEGENS 
SCHENDING VAN EEN REGEL INZAKE 
BEVOEGDHEID. - VERWIJZING NAAR 
RET DOOR RET HOF BEVOEGD VER
KLAARDE GERECHT. 

I 0 Alle geschillen, die moeten beslecht wor
den om tot de vet·effening van een jaillis
sement te komen, beh01·en uitsluitend tot 
de bevoegdheid van de 1•echtbank van 
koophandel in wie1• a1·rondissement het 
jaillissement geopend is ; zulks is inzon
derheid het geval voor geschillen ove1• 
de betaling van bedragen welke aan de 
jaillietve1·klaa1·de verschuldigd zijn we
gens de aankoop van rom·ende goede-

(1) (2) en (3) Cass., 3 en 23 oktober 1974, 
supm, blz. 164 en 252. 

Sinds de inwerkingtreding van de wet van 
24 maart 1975 tot wijziging van artikel 574, 
2°, van het Gerechtelijk Wetboek (verschenen 
in het Belg. Staatsbl. van 14 mei 1975) neemt 
de rechtbank van koophandel aileen nog 
kennis van vorderingen en geschillen recht
streeks ontstaan uit het faillissement, het 

1·en (1). (Artt. 574, 2°, en 631, lid 2, 
G.W.). 

2° De bepaling van het ee1·ste lid van arti
kel 660 van het Gerechtelijk Wetboek is 
van toepassing op het Hoj van cassatie, 
wannee1· het een vonnis van de a1·ron
dissements1·echtbank ve1·nietigt wegens 
schending van een 1·egel inzake bevoegd
heid (2). 

3° Wanneer het Hoj van cassatie een vonnis 
van de arrondissement81·echtbank vm·
nietigt wegens sche.nding van een regel 
inzake bevoegdheid, verwijst het de zaak 
naar de bevoegde 1·echter die het aan
wijst (3). 

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ RET HOF VAN 
BEROEP TE GENT, IN ZAKE MR. DEBUCK, 
CURATOR OVER RET FAILLISSEMENT 
VAN CALLEBOUT TEGEN MESEURE.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 16 september 1974 door de 
Arrondissementsrechtbank te Gent ge
wezen; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 574, 2°, en 631, 
lid 2, van het Gerechtelijk Wetboek, 

doordat het vonnis voor recht zegt dat 
het geschil behoort tot de bevoegdheid 
van de vrederechter en de zaak naar die 
rechter verwijst, 

terwijl ze behoort tot de bevoegdheid 
van de Rechtbank van koophandel te 
Gent in wier arrondissement het faillis
sement is geopend : 

Overwegende dat uit de vaststellingen 
van het vonnis blijkt dat de curator van 
het faillissement Callebout de partij 
Meseure voor de vredereohter heeft 
gedagvaard tot betaling van een hoofd
bedrag van 23.010 frank verschuldigd 
voor aankoop van salonmeubelen ; 

Overwegende dat luidens art.ilml 574, 

akkoord en de opschorting van betaling, 
overeenkomstig de voorschriften van het 
W etboek van koophandel en van de wetten 
op het gerechtelijk akkoord, gecoiirdineerd 
op 25 september 1946 en waarvan de gegevens 
voor de oplossing zich bevinden in het bij
zonder recht dat het stelsel van het faillis
sement, het akkoord en de opschorting van 
betaling beheerst. 
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2°, van het Gerechtelijk Wetboek de 
rechtbank van koophandel, zelfs wanneer 
de partijen geen handelaar zijn, onder 
meer kennis neemt van alles wat het 
faillissement betreft, overeenkomstig de 
voorschriften van het Wetboek van 
koophandel ; 

Overwegende dat, luidens artikel 631, 
lid 2, van bet Gerechtelijk Wetboek, 
wanneer de faillietverklaring in Belgiii 
geschiedt, de desbetreffende geschillen 
uitsluitend tot de bevoegdheid behoren 
van de rechtbank in wier arrondissement 
het faillissement is geopend ; 

Overwegende dat die bepalingen geen 
onderscheid maken tussen de rechts
vorderingen die uit bet faillissement 
ontstaan en de rechtsvorderingen waartoe 
het faillissement slechts de aanleiding is; 

Dat deze interpretatie bevestigd wordt 
door de opheffing bij artikel8, 13°, vervat 
in artikel 2 van de wet van 10 oktober 
1967, van artikel 505 van boek III, 
titel I, van het Wetboek van koophandel 
luidens hetwelk elk geschil betreffende 
de vereffening van faillissement dat tot de 
bevoegdheid van de burgerlijke recht
banken behoorde, er aanhangig werd 
gemaakt binnen korte tijd en als spoed
eisende zaak werd berecht ; dat ze even
eens wordt bevestigd door de wijzigingen 
die artikel 38, vervat in artikel 3 van de 
wet van .10 oktober 1967, heeft aange
bracht in de artikelen 492, 502 en 504 
van boek III, titel I, van het Wetboek 
van koophandel, in zoverre deze artik:elen 
de regels vaststelden voor de geschillen 
die niet tot de bevoegdheid van de recht
bank van koophandel behoorden en met 
name hun verwijzing naar een andere 
recbter voorschreven ; 

Dat het middel gegrond is ; 
Overwegende dat krachtens artikel 660, 

lid 1, van het Gerechtelijk Wetboek de 
zaak naar de bevoegde rechter 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 opdat erover door de feiten
rechter zou worden beslist ; verwijst de 
zaak naar de Rechtbank van koophandel 
te Gent. 

(1) Cass., 16 februari 1973 (An·. cass., 1973, 
biz. 606). 

(2) DE PAGE, T1'C!ite, d. V, 1941, nrs, 1042 
en 1049 tot 1061, biz. 909 en 914 tot 924; 
DE HARVEN, P1·incipes de cl?·. civ., 1959, 
blz. 274-275; PLANIOL en RIPERT, T1•aite de 

20 december 1974. - 1e kamer. -
Voorzitte1·, de H. de Vreese, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - VM·slaggeve?·, 
Ridder de Schaetzen. - Gelijkluidende 
conclttsie, de H. Velu, advocaat-generaal. 

1e KAMER.- 20 december 1974. 

1o BEZIT.- RoERENDE GoEDEREN.
BEZIT TE GOEDER TROUW. - GEVOL
GEN. 

2° BEWIJS.- VERMOEDENS. -BUR
GERLIJKE ZAKEN. - VVETTELIJK VER
MOEDEN.- ROERENDE GOEDEREN.
BEZIT TE GOEDER TROUW. - GEVOL· 
GEN. 

3° BEZIT.- ROERENDE GOEDEREN.
BEZIT TE GOEDER TROUW. - DoET 
EIGENDOM ENKEL ONTSTAAN INDIEN 
HET DEUGDELIJK IS. - BEGRIP. 

4° BEZIT.- RoERENDE GoEDEREN.
- ElSER DIE ZIOH BERoEPT OP HET 
DUBBELZINNIG KARAKTER VAN HET 
DOOR DE VERvVEERDER INGEROEPEN 
BEZIT. - BEWIJS VAN DE DUBBELZIN
NIGHEID RUST OP DE ElSER. 

5° BEWIJS.- VERMoEDENS.- BuR
GERLIJKE ZAKEN.- WETTELIJK VER
MoEDEN. - RECHTSVORDERING TOT 
TERUGGA VE VAN LICHAMELIJKE ROE· 
RENDE GOEDEREN.- ElSER DIE ZIOH 
BEROEPT OP HET DUBBELZINNIG KARAK
TER VAN HET DOOR DE VERWEERDER 
INGEROEPEN BEZIT.- BEWIJS VAN DE 
DUBBELZINNIGHEID RUST OP DE ElSER. 

1 o en 2 ° H ij die te goeder trottw 1·oerende 
goederen bezit wordt geacht er eigenaar 
van te zijn en behoejt geen ande1· bewijs 
te leveren van de eigendom van deze 
goede1·en (1). (Art. 2279 B.W.) 

3° Het bezit te goedm· t1·ouw van 1'0e1·ende 
goederen doet het eigendomsrecht enkel 
ontstaan wannee1· het bezit dettgclelijlc is, 
dit wil zeggen een vooTtclttrencl, onafge
bToken, ongestoonl, openbaa1· en niet club
belzinnig bezit als eigenaa1· (2). (Arti
kelen 2229 en 2279 B.W.) 

dr. civ. j1'., d. III, 1952, nr. 376, biz. 372 tot. 
374; DEKKERS, Ho.ndboek van bttJ'g. J'echt, 
1 e uitg., d. I, 1956, ill'S, 928 tot 948, biz. 527 
tot 537; vgl. DEKKERS, Handboek van btt?'g .. 
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4o en 5o Hij die ter staving van een reohts
vorde1·ing tot te1·uggave van lichamelijke 
1·oe1·ende goederen aanvoe1·t dat het door 
de ve1·wee1·de1· inge1·oepen bezit dubbel
zinnig is, moet de dttbbelzinnigheid 
e1·van bewijzen (1). (Artt. 1315, 2229 
en 2279 B.W.) 

(EVENEPOEL, T. JACOBS ET GRIJSEELS.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 14 juni 1973 door het Hof van 
beroep te Gent gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 2229, 2230, 2279 
van het Burgerlijk W etboek en 97 van de 
Grondwet, 

doordat het arrest de oorspronkelijke 
vordering van eiseres ten dele afwijst en 
haar ten dele tot de kosten veroordeelt, 
Qp grond van de reden « dat appellant de 
bewering van ge'intimeerde, luidens welke 
het om terug te betalen leenschulden 
zou gaan, wat de eerste twee geldsommen 
betreft, afdoende bestrijdt door arti
kel 2279 van het Burgerlijk Wetboek in 
te roepen ... », 

te1·wijl, eerste onderdeel, artikel 2279 
niet kan ge'interpreteerd worden als zou 
{}lk lichamelijk roerend bezit een eigen
domstitel impliceren ; dit artikel inder
daad een wijze van eigendomsverkrijging 
door verjaring bepaalt ; hieruit voort
vloeit enerzijds dat deze eigendomsver
krijging moet beantwoorden aan de voor
waarden daartoe, te weten een wettige 
titel, bezit vatbaar voor verjaring, goede 
trouw en een roerend goed als voorwerp, 
en anderzijds dat dit bezit aan de door 
artikel 2229 gestelde eisen moet voldoen ; 
artikel 2279 aldus niet inhoudt dat elk 
lichamelij:k: roerend bezit in alle gevallen 
als eigendomstitel kan ingeroepen wor
den, doch wel dat deze titel afhankelijk 
is van het vervullen van de hierboven 
vermelde voorwaarden ; zodat het hof 
van beroep, door de aangehaalde moti
vering als zou het eenvoudig inroepen 
van artikel 2279 volstaan om de revindi-

recht, 2• uitg., d. I, 1972, nrs. 928 tot 948, 
biz. 515 tot 525 en " Inzake roerend goed 
geldt bezit als titel, doch niet als wettige 
titel ,, R. W., 1972-1973, kol. 1937 tot 1970. 

(1) Raadpl. cass., 2 december 1971 CArr. 
cass., 1972, biz. 326). 

catie te bestrijden, aan dit artikel ten 
onrechte een absolute draagwijdte toe
kent, en het aldus schendt ; 

tweede onderdeel, het in artikel 2279 
beoogde bezit aan alle voorwaarden van 
artikel 2229 moet voldoen om aanleiding 
te lmnnen geven tot deze vorm van 
verkrijgende verjaring; artikel 2230 wel
iswaar een algemene omkering van de 
bewijslast ten voordele van de bezitter 
met zich meebrengt ; eiseres nochtans, 
door de dubbelzinnigheid van dit bezit 
in te roepen, op een bezitsgebrek steunde 
en hierdoor de bewijslast, haar krachtens 
artikel 2230 opgelegd, ten nadele van de 
verweerders omkeerde ; zodat het hof 
van beroep, door de conclusie van eiseres 
te verwerpen met de loutere verwijzing 
naar artikel 2279 van het Burgerlijk 
W etboek, zijn beslissing niet wettelijk 
rechtvaardigt en bijgevolg artikel 97 van 
de Grondwet schendt : 

Overwegende dat, na te hebben uit
eengezet dat de rechtsvordering van 
eiseres tot voorwerp heeft de terug
vordering van drie geldsommen, dat 
eiseres haar eis steunt op leningen die 
zij aan verweerder zou hebben toegestaan 
doch waarvan zij geen geschreven bewijs 
voorbrengt, dat verweerder erkent deze 
geldsommen te hebben ontvangen doch 
stelt dat zij hem door eiseres werden 
geschonken als gift van hand tot hand, 
en na te hebben vastgesteld dat eiseres 
" zich hoofdzakelijk beroept op de ver
klaringen die verweerder afiegde tijdens 
een opsporingsonderzoek, voorts op een 
door hem verrichte terugbetaling van 
10.000 frank en op het niet-beantwoorden 
van een sommatiebrief van 27 januari 
1971 >>, het arrest de rechtsvordering aan
gaande de eerste twee geldsommen af
wijst niet enkel om de in het middel aan
gehaalde reden maar op grond hiervan 
dat, toen verweerder aanbood verder de 
ontvangen sommen terug te betalen, 
eiseres " hierop aldus zou hebben gerea
geerd, dat zij op haar beurt om hulp zou 
vragen mocht zij ooit in geldnood ver
keren » en "dat de latere sommatie ·tot 
terugbetaling van de hoofdsom en de 
aanspraak op intrest door een wijziging 
in de verhouding tussen partijen kon 
zijn ingegeven » ; 

Overwegende dat uit het bezit van 
lichamelijk roerende goederen het eigen
domsrecht enkel ontstaat wanneer het 
bezit deugdelijk is, dit is wanneer het 
de in artikel 2229 van het Burgerlijk 
Wetboek opgesomde eigenschappen ver
toont; dat eiseres stelt dat, nu zij de 
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dubbelzinnigheid van het bezit aanvoer
de, het bewijs dat het bezit niet dubbel
zinnig was op de verweerders rustte ; 

Overwegende echter dat wie de terug
gave van lichamelijke roerende goederen 
vordert de last draagt van het bewijs 
dat het door de tegenpartij ingeroepen 
bezit, gelet op de omstandigheden, vat
baar is voor verschillende interpretaties; 

Overwegende dat het arrest, op grand 
van de bovenaangehaalde vaststellingen, 
beschouwt dat het bezit van verweerder 
met geen gebrek behept was en hieruit 
wettelijk kon afieiden dat zijn bezit 
krachtens artikel 2279 van het Billgerlijk 
Wetboek als titel gold, zonder dat ver
weerder de oorsprong van zijn bezit 
hoefde te bewijzen ; dat het arrest, het
welk I'egelmatig met redenen omkleed is, 
de in het middel aangehaalde wetsbepa
lingen niet schendt ; 

Dat het middel niet kan worden aan
genomen; 

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

20 december 1974. ~ 1e kamer. ~ 
Vaar·zitter, de H. de Vreese, raadsheer 
waarne1nend voorzitter. ~ Vm·slaggever, 
de H. Van Leckwijck. ~ Gelijkluidende 
cancl1tsie, de H. Velu, advocaat-generaal. 
~ Pleiter, de H. Biitzler. 

2e KAMER. ~ 23 december 197 4. 

1° HOGER BEROEP. ~ STRAFZAKEN· 
~ BURGERLIJKE RECHTSVORDERING· 
~ VRIJSPRAAK DOC>R DE POLITIE
RECHTBANK. ~ ENKEL HOGER BEROEP 
VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ. 
WIJZIGING EN TOEKENNING VAN SCHA
DEVERGOEDING DOOR DE CORRECTIO· 
NELE: RECHTBANK. ~ EENSTEMMIG
HEID VlllREIST. 

2° CASSATIE. ~ OMVANG. ~ STRAF
ZAKEN. ~ VERNIETIGING VAN EEN 
EERSTE BESLISSING IN HOGER BEROEP. 
~ BRENGT DE VERNIETIGING MEDE 
VAN DE LATERE BESLISSING IN HOGER 
BEROEP DIE SLECHTS HET GEVOLG IS 
VAN DE EERSTE BESLISSING. 

I 0 Het vannis van de cm·r·ectianele recht
banlc dat, ap het enlcel antvankelijke 

hager bm·aep van de bur·gerUjke pa1·tif 
tegen een vrijsprekend vannis van de 
palitier·echtbanlc, aan deze pa1·tij schade
ve?·gaeding heejt taegelcend, maet vast
stellen dat het met eenstemmigheid iB" 
gewezen, in zave?'1'e het dit misdrijj, 
gr·andslag van de bur·gerlijke r·echts
vm·dering, bewezen ver·Jclaart (1). (Arti
kel 2llbis Sv.) 

2° De vernietiging van een beslissing in 
hager· beraep brengt de vernietiging mede 
van de late1·e beslissing in hager beraep· 
die slechts het gevalg is van de ee1·ste 
beslissing (2). 

(DENEUBOURG, T. PANNIER 
EN LANDSBOND DER CHRISTELIJKE 

MUTUALITEITEN,) 

ARREST (ve1•taling). 

HET HOF ; ~ Gelet op de bestreden 
vonnissen, op 4 mei 1973 en 21 juni 1974 
in hager beroep gewezen door de Correc
tionele Rechtbank te Doornik ; 

Gelet op het arrest van 19 november 
1973 van het Hof; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 211 bis van het 
Wetboek van Strafvordering en, voor 
zover als nodig, 1382 en 1383 van het 
Burgerlijk Wetboek, 

daardat het vonnis van 4 mei 1973, 
uitspraak doende op het hager beroep 
alleen van verweerder alsmede op de 
civielrechtelijke vordering door verweer
der tegen eiser ingesteld, onder wijziging 
van de beslissing van de eerste rechter 
beschikt dat « de aansprakelijkheid voor 
het ongeval geheel ten laste van Deneu
bourg (eiser) inoeten worden gelegd », en, 
in voortzetting van de zaak, het vonnis 
van 21 jnni 1974 eiser veroordeelt tot 
betaling aan verweerder van 31.586 frank 
schadevergoeding, verhoogd met de ver
goedende en de gerechtelijke interesten, 
alsmede in de kosten van de instantie, 

zandm· uitspmak te daen met eenparige 
stemmen : 

Overwegende dat eiser door de politie-

(1) Cass., 21 februari 1972 (An·. cass., 1972, 
blz. 576); vgl. cass., 4 juni 1974 (ibid., 1974,. 
blz. 1094)~ 

(2) Cass., 17 september 1962 (Bull. en Pas. 
1963, I, 65); raadpl. cass., 3 februari 1969 
(A1'1', cass., 1969, blz. 527); vgl. cass., 11 ja
nuari 1974 (ibid., 1974, blz. 523). 
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rechtbank werd vrijgesproken van de te 
zijnen laste gelegde overtredingen van 
de politie over het wegverkeer, die ter 
gelegenheid van een verkeersongeval 
werden vastgesteld ; 

Dat de correctionele rechtbank, waar
bij enkel en aileen het hoger beroep van 
verweerder aanhangig werd gemaakt, bij 
vonnis van 4 mei" 1973 vastgesteld heeft 
dat, hoewel eiser definitief op de straf
vordering werd vrijgesproken, hij schul
dig aan de hem ten laste gelegde feiten 
en voor het ongeval aansprakelijk was ; 
dat zij hem bij vonnis van 21 juni 1974 
uit dien hoofde heeft veroordeeld tot 
schadevergoeding ; 

Overwegende . dat het eerste vonnis 
slechts met eenparige stemmen van de 
!eden van het gerecht van beroep kon 
worden uitgesproken; 

Dat het middel gegrond is ; 
Overwegeride dat de vernietiging van 

het eerste vonnis de vernietiging van het 
tweede meebrengt, welke laatste beslis
sing het gevo1g is van de eerste ; 

Om die redenen, ver:nietigt de bestre
den vonnissen ; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt op 
de kant van de vernietigde beslissingen ; 
laat de kosten ten laste van de Staat ; 
verwijst de zaak naar de Correctionele 
Rechtbank te Bergen, zitting houdende 
in hoger beroep. 

23 december 1974. - 2e kamer. -
Voorzitte1·, Baron Richard, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Verslaggeve1•, 
de H. Legros.- Gelijkluidende conclusie, 
de H. Charles, advocaat-generaal. 
Pleiter, de H. Dassesse. 

2e KAMER. - 23 december 1974. 

10 JEUGDBESCHERMING. - OVER
TREDINGEN VAN DE WETTEN EN VEROR
DENINGEN BETREFFENDE DE POLITIEf 
OVER HET WEGVERKEER. - VERVOL
GINGEN TEN LASTE VAN MINDERJARIGEN 
VAN MEER DAN ZESTIEN JAAR EN MIN
DER DAN VOLLE AOHTTIEN JAAR EN 
VAN MEERDERJARIGEN. - 0PENBAAR
HEID VAN DE TEREOHTZITTING. - ToEf 
TE PASSEN. REGELS. 

2° VONNISSEN EN ARRESTEN. -
8TRAFZAKEN. -·0PENBAARHEID VAN 

0ASSATIE, 1975. - 16 

DE TEREOHTZITTING. - VERVOL(!INGEN 
WE GENS OVERTREDINGEN VAN DE WET
TEN EN VERORDENINGEN BETREFFENDE 
DE POLITIE OVER HET WEGVERKEER 
TEN LASTE VAN MINDERJARIGEN VAN 
MEER DAN ZESTIEN JAAR EN MINDER 
DAN VOLLE AOHTTIEN JAAR EN VAN 
MEERDERJARIGEN. - TOE TE PASSEN 
REGELS. 

1° en 2° Krachtens artikel 36bis, lid 2, 
van de wet van 8 april 1965 betreffende 
de jeugdbescherming heeft voo?' de erin 
vermelde misdrijven het onderzoek van 
de vm·volgingen ten laste van minder
jarigen van meer dan zestien jam· en 
minder dan valle achttien jaar voo1· de 
gerechten, bevoegd op grand van het 
gemene recht, in raadkamer plaats ; dit 
artikel is van toepassing op deze minder
jarigen, zelfs indien mee1·derjarigen 
samen met hen bij eenzeljde exploot voor 
deze ge1·echten worden gedagvaard en 
vervolgd (1). (Art. 96 Grondwet; arti~ 
kel 36bis wet van 8 april 1965, gewij
zigd bij de wet van. 9 mei 1972.) 

(PROOUREfUR DES KONINGS 
TE VERVIERS, T. DE LA 0 ... EN. H ... 0. EN A.) 

ARREST (ve1•taling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 17 mei 1974 in hoger beroep 
gewezen door de Correctionele Recht
bank te V erviers ; 

I. In zoverre de voorziening gericht is 
tegen de beslissing op de strafvorderi;ng 
ingesteld tegen de eerste verweerder, 
beldaagde : 

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 eerste verweerder in
gesteld tegen de tweede en de derde 
verweerder : 

Overwegende dat het openbaar minis
terie niet bevoegd is om tegen die beslis
sing cassatieberoep in te stellen ; 

III. In zoverre de voorziening gericht is 

(1) Raadpl. cass., 28 oktober en 16 decem· 
ber 1974, sttp?"a, biz. 268 en 449. 
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tegen de beslissing op de strafvordering 
ingesteld tegen Claude Hanquet, tweede 
verweerder, beklaagde : 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van artikel 2 van de wet van 9 mei 
1972, artikel 36bis geworden van de wet 
van 8 april 1965 betreffende de jeugd
bescherming, 

doonlat de rechtbank, die verweerder 
veroordeelt wegens overtreding van arti
kel 27-1 alsmede overtreding van arti
kel 10, alinea 4, van het wegverkeers
reglement, welke verweerder meer dan 
zestien jaar en minder dan volle achttien 
jaar oud op het ogenblik der feiten was 
en vervolgd werd voor de gerechten 
bevoegd krachtens het gemeen recht, 
de zaak in openbare terechtzitting heeft 
behandeld, op grond dat, daar die ver
weerder werd vervolgd samen met een 
meerderjarige beklaagde, die recht heeft 
op de openbaarheid van de debatten, 
de rechtspleging in raadkamer bepaald 
bij voornoemd artikel 36bis ten opzichte 
van verweerder wegens de onsplitsbaar
heid van de debatten niet kan worden 
toegepast, 

terwijl zelfs in dit geval de zaak ten 
opzichte van verweerder in raadkamer 
diende te worden behandeld : 

Overwegende dat krachtens arti
kel 36bis, lid 2, van de wet van 8 april 
1965 betreffende de jeugdbescherming, 
het onderzoek voor het krachtens het 
gemeen recht bevoegd gerecht van de 
vervolgingen ten laste van minderjarigen 
van meer dan zestien jaar en minder 
dan volle achttien jaar oud, in de gevallen 
bij deze wetsbepaling bepaald, in raad
kamer plaatsheeft ; 

Dat die bepaling, die ter beschenning 
van de minderjarige;n werd genomen, van 
toepassing is zelfs wanneer meerderjari
gen samen met eerstgenoemden door een
.zelfde exploot voor die gerechten zijn 
gedagvaard en hiervoor terzelfdertijd 
worden vervolgd ; 

Overwegende dat uit het vonnis blijkt 
dat de verweerder Claude Hanquet, die 
wegens cle in het middel overgenomen en 
op 5 februari 1973 gepleegde misdrijven 
werd vervolgd, op 30 juni 1956 werd 
geboren; dat hij dus meer dan zestien jaar 
en mincler dan volle achttien jaar oud 
was op het ogenblik der feiten; 

Dat het middel gegrond is ; 

IV. In zoverre cle voorziening gericht is 
tegen de beslissing op de rechtsvordering 
door het openbaar ministerie ingesteld 

tegen Alexis Hanquet, derde verweerder, 
civielrechtelijk aansprakelijk voor de 
tweede: 

Overwegende dat wegens de vernieti
ging van de beslissing op de strafvorde
ring ingesteld tegen de tweede verweerder 
de beslissing, waarbij de derde verweerder 
civielrechtelijk aansprakelijk werd ver
klaard voor de betaling van de geldboete 
en de kosten ten laste van de tweede 
verweerder uitgesproken, geen bestaans
reden meer heeft ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den vonnis, voor zover het uitspraak doet 
op de rechtsvordering door het openbaar 
ministerie ten laste van de tweede ver
weerder uitgesproken; beschikt dat de 
beslissing waarbij de derde verweerder 
civielrechtelijk aansprakelijk voor de 
tweede werd verklaard, geen bestaans
reden meer heeft ; verwerpt de voorzie
ning voor het overige ; beveelt dat van 
dit arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing ; laat de kosten ten laste van 
de Staat ; verwijst de aldus beperkte zaak 
naar de Correc>tionele Recht bank te Luik, 
zitting houdende in hoger beroep. 

23 december 1974. - 2e kamer. 
Voorzitter, Baron Richard, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve1•slaggevM·, 
de H. Screvens. - Gelijkltticlende con
clusie, de H. Charles, advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 23 december 197 4. 

1 o VOORZIENING IN CASSATIE. 
VoRM. - STRAFZAKEN. - VooRZIE
NING .VAN HET OPENBAAR MINISTERIE. 
- VOORZIENING NIET BETEKEND. 
NIET-ONTV ANKELIJKHEID. 

2° VOORLOPIGE HECHTENIS. 
BEVEL TOT AANHOUDING. - VER
PLICHTING TE BESLISSEN OVER DE 
HANDHAVING VAN DE VOORLOPIGE 
HECHTENIS NA EEN MAAND. - VooR
WAARDE. 

3° VOORLOPIGE HECHTENIS. -
BEVEL TOT AANHOUDING. - BESLIS
SING VAN DE RAADKAMER TOT INTER· 
NERING WEGENS FElTEN DIE IN HET 
BEVEL TOT AANHOUDING ZIJN VER-
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MELD. - 0NDERZOEKSGERECHT MOET 
OVER DE HANDHAVING VAN DE AAN

HOUDING GEEN UITSPRAAK MEER DOEN. 

4° VOORZIENING IN CASSATIE. -
TERMIJN. - STRAFZAKEN. - BE
SCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ.
VERDACHTE DIE ONDER AANHOUDINGS
BEVEL STAAT, DOOR DE RAADKAMER 
GEINTERNEERD WEGENS IN HET BEVEL 

VERMELDE FElTEN EN VOORDAT DE 
GELDIGHEIDSTERMIJN VAN DIT BEVEL 
IS VERSTREKEN.- HOGER BEROEP VAN 
DE VERDACHTE. - KAMER VAN IN
BESCHULDIGINGSTELLING DIE, VOOR DE 
UITSPRAAK OVER HET HOGER BEROEP, 

BEVEELT DE APPELLANT IN OBSERVATIE 
TE STELLEN EN LATER BESLIST DEZE 
INOBSERVATIESTELLING TE VERLEN
GEN. _:.... VOORZIENING TEGEN DIT AR
REST VOOR DE EINDBESLISSING. 
NrET-ONTVANKELIJKHEID. 

I 0 Niet ontvankelijk is de voor·ziening in 
str·ajzaken door· het openbaar· ministerie 
ingesteld, die· niet werd betekend aan de 
partij tegen wie zij is gericht (I). 

2° Het onder·zoeksger·echt moet slechts van 
maand tot maand over· de handhaving 
van de voor·lopige hechtenis uitspr·aak 

(1) Cass., 28 september 1971 (Arr. cass., 
1972, biz. 105). 

(2) Onder de gelding van de wet tot be
scherrning van de rnaatschappij van 9 april 
1930 heeft het Hof beslist dat, wegens de 
overeenkornst tussen de procedure van in
observatiestelling en die van de voorlopige 
hechtenis, tegen de door de raadkarner gena
men beslissing tot inobservatiestelling dadelijk 
cassatieberoep kon worden ingesteld (cass., 
9 rnei 1932, Bull. en Pas., 1932, I, 159, 
5 april 1948, ibid., 1948, I, 220, en 18 decem
ber 1950, ibid., 195], 1, 258 en de noot), Deze 
arresten waren hierop gegrond dat de door het 
onderzoeksgerecht genornen beslissing tot 
inobservatiestelling op zichzelf de akte van 
opsluiting was. De wet bepaalde irnrners dat 
wanneer het bevel tot aanhouding reeds ver
leend was de gevolgen ervan geschorst waren 
gedurende heel de tijd van de inobservatie
stelling en dat wanneer dit bevel niet verleend 
of opgeheven was op het ogenblik dat de 
beslissing tot inobservatiestelling werd gena
men, deze laatste beslissing de akte van 
opsluiting vorrnde. 

Teneinde aan de in observatie gestelde ver
dachte dezelfde waarborgen inzake persoon
lijke vrijheid te verlenen als die welke de 
onder aanhoudingsbevel staande verdachte 

doen, indien de madkamer over· de te
lastlegging niet heeft beslist (Art. 5 
wet van 20 april 1874.) 

3° De beschikking waar·bij de raadkamer 
beveelt dat de verdachte, die onder· aan
houdingsbevel staat, wegens in dit bevel 
ver·melde jeiten ge'internee1·d wor·dt, heejt 
tot gevolg dat het onder·zoeksgerecht niet 
meer van maand tot maand OVB?' de hand
having van de voo?'lopige hechtenis uit
spr·aak moet doen, dam· de ver·dachte niet-

. tegenstaande z~jn hoge?· be1'0ep in hech
tenis blijjt ten gevolge van de beschikking 
tot internering. 

4° De voorziening van de verdachte, die 
onder aanhmtdingsbevel staat en bij 
beslissing van de raadkamer ge'inter
nee?·d is wegens in dit bevel vermelde 
jeiten, tegen het ar·r·est van de kamer van 
inbeschtddigingstelling die, v66r· de uit
spmak over zijn lioger beroep, beveelt 
hem in o bse1·vatie te stellen en later· 
beslist deze inobservatiestelling te ve?·
lengen, is niet ontvankelijk, aangezien 
dit arrest een voor·be1·eidende beslissing 
is en een beslissing van onder·zoek waar
tegen v66r· de eindbeslissing geen cas
satieber·oep openstaat (2). (Art. 416 Sv.) 

genoot, schreef de wet voor dat het gerecht 
dat tot de inobservatiestelling had besloten 
zich elke rnaand over de verlenging ervan 
rnoest uitspreken. 

De bepalingen van de wet van 9 april 1930 1 
zijn vervangen bij de wet van 1 juli 1964, 
Vertoont de inobservatiestelling sindsdien nog 
dezelfde overeenkornst met de procedure tot 
voorlopige hechtenis en kan tegen de door de 
karner van inbeschuldigingstelling genornen 
beslissing tot inobservatiestelling nog dadelijk 
cassatieberoep worden ingesteld? 

In de regeling van de wet van 1 juli 1964 
ging de wetgever ervan uit dat het stelsel tot 
bescherrning van de persoonlijke vrijheid van 
de inobservatie gestelde verdachte, zoals zulks 
bij de wet van 9 april 1930 was vastgesteld, 
geen voldoende waarborgen bood en wilde hij 
dat voortaan het bevel tot aanhouding, in 
beginsel, de enige akte van opsluiting blijft 
(Gedr. St. Senaat, 1959-1960, nr. 514, blz. 4). 
«De inobservatiestelling is nog enkel een wijze 
van tenuitvoerlegging van het aanhoudings
bevel dat er de verplichte steun van is tot aan 
de beschikking tot verwijzing " (Gedr. St. 
Karner, 1962-1963, 601, nr. 2, blz. 2). De 
beslissingen van de onderzoeksgerechten tot 
verlenging van de inobservatiestelling kunnen 
dan ook niet rneer, zoals onder de werking 
van de wet van 9 april 1930, gelden als " be-
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(PROCUREUR-GENERAAL 
BIJ HET HOF VAN BEROEP .TE LUIK, 

T. SOVILLA; SOVILLA.) 

ARREST (ve1·taling). 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 27 november 1974 gewezen 
door het Hof van beroep te Luik, kamer 
van inbeschuldigingstelling : 

I. Op de voorziening van de procureur
generaal bij het Hof van beroep te Luik : 

Overwegende dat uit de stukken waar-

vestiging » v>tn het aanhoudingsbevel dat 
regelmatig « bevestigd » moet worden telkens 
de inobservatiestelling wordt verlengd (Gedr. 
St. Senaat, 1963-1964, nr. 270). 

Hoewel de beslissing tot in6bservatiestel
ling, zoals vroeger, .in beginsel geen akte van 
opsluiting meer is, heeft de wetgever van 1964 
niettemin de verplichting van 1930 gehand
haafd, nl. dat de onderzoeks- en de vonnis
gerechten zich elke maand over de verlenging 
van de inobservatiestelling uitspreken. Hier
uit volgde dat, behoudens uitdrukkelijke af
wijking van de wet, de onderzoeksgerechten 
verplicht zouden geweest zijn elke maand te 
beslissen en over de verlenging van de in
observatiestelling en over de handhaving van 
de voorlopige hechtenis, hetgeen tot gevolg zou 
gehad hebben dat de verdachte vaker had 
llioeten verschijnen en dat het onderzoek lan
ger zou geduurd hebben. Om dit te vermijden 
heeft de wet in artikell, lid 2, bepaald dat «in 
afwijking van het bepaalde in artikel 5 van de 
wet van 20 april 1874 » de door een onder
zoeksgerecht genomen beslissing tot inobser
vatiestelling « op haar dagtekening, wanneer 
een verdachte reeds onder aanhoudingsbevel 
stond, een nieuwe beslissing over de hand
having van de hechtenis is "· 

In deze onderstelling bestaat een volledige 
overeenkomst tussen het stelsel van de voor-
1opige hechtenis en dat van de inobservatie
stelling, zodat de onderzoeksgerechten op 
dezelfde dag kunnen beslissen over de hand
having van de voorlopige hechtenis van maand 
tot maand en over de verlenging van de 
ino bservatiestelling. 

Indien de beslissing tot inobservatiestelling 
op haar dagtekening een nieuwe beslissing 
over de handhaving van de voorlopige hech
tenis is, bestaat er, zoals vroeger, overeen
komst met de procedure betreffende de voor
lopige hechtenis waarop de redenen van voor
noemd arrest van 9 mei 1932 waren gesteund. 

In geval van inobservatiestelling bevolen 
voordat het bevel tot aanhouding binnen vijf 
dagen wordt bevestigd (art. 4 wet van 20 april 

op het Hof vermag acht te slaan, niet 
blijkt dat de voorziening aan de verdachte 
werd betekend ; 

Dat· de voorziening derhalve niet ont
vankelijk is ; 

II. Op de voorziening van Sovilla, 
verdachte: 

Overwegencle dat uit de stukken waar
op het Hof vermag acht te slaan, blijkt 
dat, toen S'ovilla onder aanhoudingsbevel 
stond, hetwelk op 3 april 1974 werd 
verleend wegens poging tot doodslag en 
dragen van een verdedigingswapen zon-

1874) geldt deze beslissing echter niet als 
bevestiging van het bevel tot aanhouding, 
daar artikel 1, tweede lid, van de wet van 
1 juli 1964, zoals zoeven werd uiteengezet, 
een dergelijke clraagwijdte aan de beslissing 
tot inobservatiestelling slechts toekent, wan
neer deze laatste beslissing een beslissing kan 
zijn tot handhaving van de voorlopige hech
tenis na een maand, als bepaald bij artikel 5 
van de wet van 20 april 1874 betreffende de 
voorlopige hechtenis, gewijzigd bij de wet van 
13 maart 1973. Hieruit volgt dat volgens het 
stelsel van de wet van 1 juli 1964, de door een 
onderzoeksgerecht besloten inobservatiestel
ling, in bepaalde gevallen, geen invloed heeft 
op de voorlopige hechtenis en dus enkel een 
voorbereidende beslissing van onderzoek kan 
zijn waartegen geen dadelijk cassatieberoep 
kan worden ingesteld. Als de beslissing tot 
inobservatiestelling op haar dagtekening een 
nieuwe beslissing over de voorlopige hechtenis 
is, kan tegen het arrest van inbeschuldiging
stelling, gewezen op het hoger beroep van 
deze beslissing, daarentegen, wegens de over
eenkomst met de procedcue inzake de voor
lopige hechtenis dadelijk cassatieberoep wor
den ingesteld. 

Indien de vonnisgerechten de inobservatie
stelling uitspreken of deze verlengen, vormen 
hun beslissingen de akte van opsluiting, als 
de beklaagde niet opnieuw onder aanhoudings
bevel staat (art. 1, lid 6, wet van 1 juli 1964). 

Zulks· is echter niet het geval wanneer de 
verdachte tegen wie deze maatregel wordt 
uitgesproken opnietnvonder aanhoudingsbevel 
komt te staan. 

In het eerste geval zou er dadelijk cassatie
beroep kunnen worden ingesteld, doch niet in 
het tweede. 

Dit laatste geval gelijkt het .best op dat 
waarover het arrest heeft beslist, aangezien 
de kamer van inbeschuldigingstelling, als 
vonnisgerecht, kennis genomen had van het 
hoger beroep tegen een beslissing ten grande, 
nl. de internel'ing van een onder aanhoudings
bevel staande verdachte. 

R.C. 
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der gewettigde reden en zonder verlof 
hiertoe, en voor het laatst op 28 juni 1974 
« bevestigd " werd, de raadkamer bij be
schikking van 24 juli 1974 diens onmid
dellijke internering voor de in dat aan
houdingsbevel vermelde feiten heeft be
volen; 

Dat de kamer van inbeschuldigingstel
ling, waarbij het hoger beroep van Sovilla 
tegen die beschikking aanhangig werd 
gemaakt, alvorens op dit hoger beroep 
uitspraak te doen, bij arrest van 8 augus
tus 1974 de ixwbservatiestelling van 
Sovilla in de psychiatrische afdeling bij 
een strafinrichting heeft bevolen, dat het 
arrest bovendien vaststelt dat de beslis
sing tot inobservatiestelling op haar dag
tekening een nieuwe beslissing over de 
handhaving van de hechtenis is ; 

Dat de kamer van inbeschuldigingstel-
. ling bij de arresten van 3 september, 

1 oktober en 29 oktober 1974 de inobser
vatiestelling telkens Il).et een maand heeft 
verlengd en terzelfdertijd heeft vastge
steld dat de beslissing omtrent de ver
lenging van de inobservatiestelling op 
haar dagtekening een nieuwe beslissing 
over de handhaviog van de hechtenis is; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
van 27 november 1974 verklaart ener
zijds de inobservatiestelling met een 
maand te verlengen en anderzijds het 
aanhoudingsbevel te bevestigen ; 

Dat het arrest, na aan het verloop van 
de procedure te hebben herinnerd, die 
beslissingen met de volgende bewoordin
gen motiveert : « Overwegende .dat uit 
wat voorafgaat, blijkt dat het aanhou
dingsbevel, in strijd met wat het open
baar ministerie aanvoert, niet voor het. 
laatet werd bevestigdop 28 juni 1974, 
maar wel, niettegenstaande de onjuist
heid van de gebruikte bewoordingen, 
achtereenvolgens op 3 september, 1 ok
tober en 29 oktober 1974; dat overigens, 
zo zij ontstaan is, de beweerde nietigheid, 
waardoor volgens verdachte het arrest 
van 8 augustus 1974 en de daaropvolgen
de arresten zouden zijn aangetast, op 
grond dat het eerste van die arresten het 
aanhoudingsbevel binnen een maand na 
de beschikking van 28 juni 1974 niet zou 
hebben « bevestigd "• door het ontbreken 
van cassatieberoep zou gedekt zijn ; dat 
die beslissingen onherroepelijk zijn ; dat, 
daar de zaak voor de kamer van inbe
schuldigingstelling wordt opgeroepen, de
ze oordeelt de zaak met toepassing van 
artikel 235 van het Wetboek van straf
vordering te moeten aanhouden ; dat de 
inobservatiestelling blijkbaar niet vol
doende was en dat het nodig is ze te ver
lengen; dat de handhaving van de hech-

tenis gerechtvaardigd is door de ernstige 
en uitzonderlijke omstandigheden die de 
open bare veiligheid raken en die eigen zijn 
aan de persoonlijkheid van de verdachte 
en aan de feiton van de zaak en die volgen 
uit de vereisten van de observatie, het 
gevaar voor herhaling en de geestestoe
stand van verdachte, met betrekking tot 
wie dokter Massaut reeds op 19 april1974 
gezegd heeft dat het ging om een psycho
selijder, die volledig onverantwoordelijk 
is voor zijn criminele daad " ; 

Overwegende dat krachtens artikel 5 
van de wet van 20 april 1874 op de voor
lopige hechtenis, gewijzigd bij de wet 
van 13 maart 1973, het aanhoudingsbevel 
van maand tot maand slechts moet wor
den bevestigd indien de raadkamer over 
de telastlegging niet heeft beslist; 

Overwegende dat de raadkamer ten 
deze uitspraak over de telastlegging had 
gedaan bij haar beschikking tot onmid
dellijke internering van 24 juli 1974; 
dat het aanhoudingsbevel derhalve niet 
meer moest worden « bevestigd " en dat 
verdachte, hoewel hij hoger beroep had 
ingesteld, gedetineerd bleef tengevolge 
van de beschikking waarbij zijn inter
noring werd uitgesproken wegens de 
feiten in genoemd aanhoudingsbevel 
bedoeld ; dat overigens de onmiddellijke 
uitvoering van de internering werd be
volen; 

Dat under die omstandigheden de 
beslissing tot inobservatiestelling geen 
nieuwe beslissing over de handhaving van 
de voorlopige hechtenis opleverde, ter
wijl de beslissingen tot verleng:ing van 
de :inobservatiestolling in. geen enkel geval 
de « bevestiging " van het aanh.oud,i:ngs
bevel opleveren ; 

Overwegende derh.alve dat de verschil
lende beslissingen van de kamer van in
beschuldigingstelling, waarbij de zaak 
door het h.oger beroep van verdachte te
gen de beschikking tot onmiddellijke in
ternering aanhangig werd gem.aakt, en 
met name het bestreden arrest, geen 
bestaansreden hebben, ondanks hun 
bewoordingen, wat de handhaving van 
de hechtenis. van verdachte betreft; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
waarbij onder dergelijke omstandigheden 
de verlenging van de inobservatiestelling 
werd bevolen, een voorbereidend arrest 
of een arrest van onderzoek is ; 

Overwegende dat krachtens artikel416 
van het Wetboek van strafvordering 
beroep in cassatie tegen eon voorberei
dend arrest of een arrest van onderzoek 
eerst openstaat na het eindarrest ; 

Dat de voorziening voorbarig en der
halve niet ontvankelijk is ; 
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Om die redenen, en zonder acht te 
slaan op de door de eisers aangevoerde 
middelen, die geen betrekking hebben 
op de ontvankelijkheid van de voorzie
ningen, verwerpt de voorzieningen ; laat 
de kosten ten laste van de Staat. 

23 december 1974. - 2e kamer. 
Voorzitte1·, Baron Richard, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Vm·slaggeve1·, 
de H. Meeus. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Charles, advocaat-generaal. 

2• KAMER. - 23 december 197 4. 

1° HERZIENING. - Nmuw FEIT. -
ARREST WAARBIJ HET HOF VAN BEROEP, 
BELAST MET HET ONDERZOEK VAN DE 
AANVRAAG, ZIJN ADVIES UITBRENGT.
HoF VAN OASSATIE GAAT NA OF ;RET 
ADVIES OVEREENKOJ\fSTIG DE WET IS. 

2° HERZIENING. - Nmuw FEIT. -
0NGUNSTIG ADVIES VAN HET HOF VAN 
BEROEP. - GEMOTIVEERD AD VIES NA 
REGELMATIG ONDERZOEK. - VERWER
PING VAN DE AANVRAAG. 

1° Het Hoj van cassatie gaat na of het 
advies van het hof van beroep, dat met 
het onderzoek van een aanvraag tot 
hm·ziening is belast, overeenkomstig de 
wet is (1). (Art. 445 Sv.) 

2° Het Hof van cassatie ve1·werpt de aan
vraag tot herziening wanneM· het hof 
van beroep ove1·eenkomstig m·tikel 445 
van het W etboek van strajvm·de1·ing een 
gemotiveerd advies uitbrengt dat e1· geen 
grand is tot he1·ziening (2). (Art. 445, 
lid 4, Sv.) 

(c .... ) 

ARREST (vertaling). 

HET HOF ; - Herzien het arrest van 
12 november 1973 waarbij het Hof 
beveelt dat door het Hof van beroep te 

(1) Cass., 3 december 1956 (Bull. en Pas., 
1957, I, 337); raadpl. cass., 5 januari 1953 
(ibid., 1953, I, 302) en 17 oktober 1955 (ibid., 
1956, I, 130). 

(2) 0ass., 3 december 1956, waarvan sprake 
in noot 1; 13 november 1972 (A1·1·. cass., 1973, 
biz. 254). 

Luik de aanvraag tot herziening van het 
arrest van 31 oktober 1967 van het Hof 
van beroep te Brussel zal worden onder
zocht, welk laatste arrest C. C ... veroor
deelt wegens twee diefstallen door middel 
van braak, inldimming of valse sleutels 
en een paging tot diefstal ; 

Gelet op het onderzoek van het Hof 
van beroep te Luik alsmede het met rede
nen omkleed arrest van 19 juni 1974 
waarbij dit hof het advies uitbrengt dat 
er geen grond is tot herziening ; 

Overwegende dat luidens artikel 445 
van het Wetboek van strafvordering het 
Hof enkel en aileen moet nagaan of het 
onderzoek van de aanvraag tot herziening 
overeenkomstig de wet werd verricht ; 

Overwegende dat de aanvrager tot 
herziening in zijn memorie neergelegd 
ter griffie van het Hof, waarin hij zijn 
grieven tegen het arrest van 19 juni 1974 
van het Hof van beroep te Luik doet 
gelden, in de eerste plaats aanvoert dat, 
daar dit hof zich over de grond van de 
herziening heeft uitgesproken in plaats 
van zich te beperken tot de beslissing of 
het nieuwe aangehaalde feit al dan niet 
de herziening rechtvaardigt, het arti
kel 445, lid 4, van het W etboek van straf
vordering niet in acht heeft genomen ; 

Overwegende dat de aanvraag tot 
herziening gegrond was op een brief en 
een verklaring van de medeveroordeelde 
Buzzi, die bepaalde uitlatingen aan een 
andere medeveroordeelde, met name 
Lance, toeschreef; 

Overwegende dat het hof van beroep, 
na de verklaringen te hebben ontleed, 
die voor dat gerecht werden afgelegd door 
de verhoorde getuigen, erop >vijst dat 
twee onder hen, Lance en Rummens, hun 
vorige verklaringen hebben staande ge
houden, volgens welke C ... hen met de 
wagen had vervoerd om de feiten te ple
gen, wel wetende welk het doel was van de 
onderneming; dat het verklaart dat blij
kens het onderzoek op de terechtzitting de 
beweringen van Buzzi die ten grondslag 
aan de rechtspleging tot herziening liggen, 
niet in aanmerking kunnen worden 
genomen en beslist dat de feiten aange
haald ter staving van de aanvraag tot 
herziening niet beslissend genoeg schijnen 
om de zaak te herzien ; 

Dat, door aldus zijn met redenen om
ldeed advies over de afloop van het 
onderzoek uit te brengen, het hof van 
beroep zijn wettelijke taak is nagekomen; 

Overwegende dat het hof van beroep 
bovendien overweegt clat « alle andere 
beschouwingen van eiser er slechts toe 
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strekken afbreuk te doen aan het gezag 
van .het rechterlijk gewijsde van het 
arrest van het Hof van beroep te Brussel 
van 31 oktober 1967 en derhalve aan de 
thans gehouden debatten vreemd zijn 
en moeten blijven ; dat in elk geval, zelfs 
al wordt verondersteld dat zij gegrand 
zijn, niets kan doen veronderstellen dat 
zij aanleiding zouden bebben gegeven tot 
een andere beslissing als die van voor
noemd arrest " ; 

Overwegende dat de hiervoor over
genomen overwegingen van het arrest, 
in strijd met wat eiser aanvoert, een 
passend antwoord geven op de conclusie 
waarbij eiser wees op varianten en tegen
strijdigheiden in de verklaringen van 
Lance en Rummens, om eruit af te leiden 
dat door de verklaringen van Buzzi het 
bewijs was geleverd dat Lance en Rum
mens bij de beschuldiging van eiser gelo
gen hadden ; 

Overwegende dat, door te overwegen 
dat Lance en Rummens met betrekking 
tot eisers deelneming hun vroegere ver
klaringen hebben staande gehouden, het 
arrest van die verldaringen geen nit
legging geeft die onverenigbaar is met 
de bewoordingen eryan ; 

Dat de grief van eiser tegen het arrest, 
volgens welke dit de bewijskracht van 
die verldaringen zou hebben miskend of 
met betrekking tot de daaraan gegeven 
draagwijdte door dubbelzinnigheid zou 
zijn aangetast, derhalve niet gegrond is ; 

Overwegende dat het gunstig advies 
op de aanvraag tot herziening, dat door 
drie juristen overeenkomstig artikel 443, 
3°, van liet Wetboek van strafvardering 
werd uitgebracht, niet bindend is voor het 
hof van beroep ; 

Overwegende dat de zaak door het 
Hof van beroep te Luik werd onderzocht 
en de beslissing werd gewezen overeen
komstig artikel 445 van het Wetboek 
van strafvordering, gewijzigd bij de wet 
van 18 juni 1894; 

Gelet op de artikelen 445, lid 4, en 447, 
lid 5, van het Wetboek van strafvor
dering, gewijzigd bij de wet van 18 juni 
1894; 

Om die redenen, verwerpt de aanvraag 
tot herziening ; veroordeelt eiser in de 
kosten. 

23 december 1974. - 26 kamer. -
Voorzitte1·, Baron Richard, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggever, 
de H. Meeus.- Gelijkluidende conclusie, 
de H. Duchatelet, advocaat-generaal. 

I 

26 KAMER.- 23 december 1974. 

RECHTBANKEN. - STRAFZAKEN. -
STRAFTOEMETING. - BEVOEGDHEID 
VAN DE REOHTER. 

Om binnen de wettelij/ce grenzen de toe te 
passen straj vast te stellen mag de rech
ter de gedmging van de belclaagde ter 
te1·echtzitting in aanmerlcing nemen; 
hij kan hem evenwel niet vm·wijten 
overeenkomstig de wet hoge1• beroep te 
hebben ingesteld (1). 

(SIERRA JURADO, T. DEFl!'ET.) 

ARREST (ve1·taling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 13 mei 1974 in hoger beroep 
gewezen door de Correctionele Recht
bank tr: Luik ; 

I. In zoverre de voorziening gericht is 
tegen de vrijspraak van de verweerder, 
medebeklaagde : 

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

II. 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 97 van de 
Grandwet: 

Overwegende dat, om binnen de wet
telijke grenzen de straf te bepalen die 
moet worden toegepast, de rechter de 
gedraging van de beklaagde ter terecht
zitting in aanmerking mag nemen ; dat 
de beklaagde echter zijn recht van hager 
beroep uitoefent zonder andere beper
kingen als die welke uitdrukkelijk bij de 
wet zijn bepaald ; 

Overwegende dat, om de door de eerste 
rechter uitgesproken straf te verzwaren, 
de correctionele rechtbank steunt op 
eisers « hardnekkigheid tot in hager 
beroep om de zwaarte van zijn schuld 
te ontke:rmen en om de aansprakelijkheid 
voor het angeval toe te schrijven aan een 

(1) Raadpl. cass., 5 januari 1970 (An. cass., 
1970, biz. 399). 
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verzonnen fout van de autobestuurder, 
wat bewijst dat hij niet vatbaar is voor 
verbetering door genadigheid »; 

Overwegende dat aan de hand van die 
redengeving niet kan worden nagegaan 
of de rechter zich ertoe beperkt de ge
draging van eiser ter terechtzitting in 
aanmerking te nemen dan wel of hij aan 
deze de uitoefening . van zijn recht van 
hoger beroep verwijt; 

III. In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de beslissing op de civielrechte
lijke vordering tegen eiser ingesteld : 

Overwegende dat de vernietiging van 
de beslissing op de strafvordering de 
vernietiging meebrengt van de beslissing 
op. de civielrechtelijke vcrdering, welke 
laatste beslissing het gevolg is van de 
eerste; 

Om die reclenen, en zonder acht te 
slaan op het micldel door eiser voorge
dragen, hetwelk geen cassatie zonder 
verwijzing zou kunnen meebrengen, ver
nietigt het bestreden vonnis, behalve 
voor zover het de hogere beroepen ont
vankelijk verklaart, de verweerder Deffet 
vrijspreekt en de kosten van het in de 
zaak betrekken van laatstgenoemde ten 
laste van de Staat laat ; beveelt dat van 
dit arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van de gedeeltelijk vernie
tigde beslissing; laat de kosten ten laste 
van de Staat ; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar de Correctionele Rechtbank 
te Hoei, zitting houclende in hoger beroep. 

23 december 1974. - ze ka:i:ner. -
Voorzitte1·, Baron Richard, raadsheer 
waarneme.nd voorzitter. - Verslaggever, 
Baron Vin9otte. - Andersluidende con
clusie (1), de H. Duchatelet, advocaat
generaal. 

2e KAMER. -----, 24 december 197 4. 

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. - STRAFZAKEN. -

(1) Volgens het openbaar ministeric bleek 
uit het bestreden arrest niet dat de feite:n
rechter aan. de. beklaagde verweet dat hij 
tege:n het beroepen vonnis hoger beroep had 
ingesteld. 

BURGERLIJKE RECHTSVORDERING. -
BESLISSING DIE ALLEEN DE BEKLAAGDE 
AANSPRAKELIJK VERKLAART VOOR DE 
SCHADELIJKE GEVOLGEN VAN HET ON
GEV AL. - CONCLUSIE VAN DE BEKLAAG

DE TEN BETOGE DAT ll\EN OORZAAK VAN 
DE SCHADE OOK TE VINDEN IS IN EEN 
FOUT VAN HET SLACHTOFFER.- GEEN 
ANTWOORD OP DEZE CONCLUSIE. 
NIET GEMOTIVEERDE BESLISSING. 

2° AANSPRAKELI.IKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST). - SCHADE VER
OORZAAKT DOOR SAMENLOPENDE FOU
TEN VAN DE BEKLAAGDE EN VAN HET 
SLACHTOFFER. - BURGERRECHTELIJKE 
AANSPRAKELIJKHEID VAN DE BEKLAAG
DE JEGENS DIT SLACHTOFFER. - GE
DEELTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID, 

3° CASSATIE. - OMVANG. - STRAF
ZAKEN. - BuRGERLIJKE RECHTSVOR
DERING. - BESLISSING DIE ALLEEN 
DE BEKLAAGDE AANSPRAKELIJK VER
KLAART VOOR HET ONGE:VAL. - BE
SLISSING DIE NIET HEEFT GEANTWOORD 
OP DE CONCLUSIE VAN DE BEKLAAGDE 
vVAARIN AAN HET SLACHTOFFER EEN 
FOUT WORDT TOEGESCHREVEN.- VER" 
NIETIGING DIE ZIOH NIET UITSTREKT 
TOT DE BESCHIKKING DAT DE BEKLAAG
DE EEN FOUT HEEF.T BEGAAN WAARVOOR 
HIJ AANSPRAKELIJK IS. 

1° N iet regelmatig gemotiveerd is de beslis
sing die alleen de beklaagde aanspmke
lijk ve1·klaart voor de schadelijke gevolgen 
van het ongeval zonder te antwoorden op 
de conclusie van deze beklaagde ten 
betoge dat een oo1·zaak van de schade 
ook te vinden is in een fout van het 
slachtoffer (2). (Art. 97 Grondwet.) 

2° Wanneer de schade veroorzaakt we1·d 
door de samenlopende fouten van het 
slachtojfe?' en van de beklaagde kan .de 
beklaagde. jegens h;et slachtoffer . niet 
w01·den veroordeeld tot volledige ve?'goe
ding van de schade (3). (Artt. 1382 en 
1383 B:W.). 

3° Wanneer een beslissing, die alleen de 
bek,laagde aanspmkelijk ve1·klaart voo1'. 
het ongeval, ve1·nietigt wordt op g1·ond 
alleen dat de 1'echte1· niet heeft geantwo01·d 

(2) Cass., 30 september 1974, s~tp1·a, blz. 139; 
raaclpl. cass., 0 december 1074, sttp1·a, blz. 425. 

(3) Cass., ] 8 september 1967 (Arr. cass., 
1968, blz. 85); 13 januari 1969 (ibid., 1969, 
biz. 457. 
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op de conclusie van de beklaagde waa1·in 
aan het slachtoffe1' oolc een fout woTdt 
toegesch1·even waa1·doo1· het ongeval we1'd 
ve1'o01'Zaalct, st1·ekt de veTnietiging zich 
niet · uit tot de beschikking dat de be
lclaagde een fout heeft begaan wam·voo1' 
hij aanspmkelij k is ( 1). 

(PIECK, T. HAESEVOETS, JACOBS L., 
JACOBS G., JACOBS G. EN LANDSBOND 
DJ<JR CHRISTELIJKE MUTUALITEITEN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 9 april 1974 gewezen door het 
Hof van beroep te Brussel ; 

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

Overwegende dat de substantiele of op 
straffe van nietigheicl voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefcl en clat 
de beslissing overeenkomstig de wet is ; 

II. In zoverre de voorzieuing is gericht 
tegen de beslissing op de civielrechtelijke 
vorderingen . : 

Over het middel, afgeleid uit schending 
van de artikelen 1382 en 1383 van bet 
Burgerlijk Wetboek en 97 van de Groncl
wet, 

dooTdat het bestreden arrest, na gevon
nist te hebben dat eiser een zware onop
lettendheicl had begaan, uitsluitend hem 
voor de schadelijke gevolgen van het 
ongeval aansprakelijk verklaard heeft, 
om de redenen « dat, zelfs als het mocht 
vaststaan- quod non- dat bet slacht
offer een inbreuk op bet vedmersregle
ment zou hebben begaan, dan nog de 
vaststelling zich zou opdringen dat cleze 
fout niet in oorzakelijk verband is met 
het ongeval ; dat beklaagde immers het 
ongeval had kunnen voorkomen zonder 
gevaar voor tegenliggers en voor het 
slachtoffer, indien hij de nodige oplettencl
heid aan de dag had gelegd, en dat, ten
slotte, geenszins vaststaat dat de gebeur
lijke staat van dronkenschap van het 
slachtoffer tot het plaatsgrijpen van het 
ongeval zou hebben bijgedragen », 

terwijl de stelling dat het slachtoffer 
geen inbreuk op het verkeersreglement 
heeft begaan geeu passend antwoord op
levert op de conclusie in boger beroep 

(1) Cass., 30 september 1974, supra, blz.139; 
raadpl. cass., 9 december 1974, supra, blz. 425. 

waarbij eiser betoogde, met opgave van 
redenen, dat het slachtoffer voorzeker 
de aantocht van beklaagdes voertuig 
heeft moeten waarnemen ; clat het clan 
ook onbegrijpelijk blijkt dat het slacht
offer zich op de koers van het door de 
beklaa.gde bestuurde voertuig heeft be
vonden ·dan wanneer ter plaatse, ten 
allerminste, waar men zich ook bevond, 
men voldoende uitwijkingsruimte kon 
vinden, en dat onvermijdelijk moet aan
genomen worden dat, indieu het slacht
offer van cleze uitwijkingsruimte geen 
gebruik heeft gemaakt, zulks enkel toe 
te schrijven is aan de staat waarin het 
zich bevond, zijn bloed op het ogenblik 
van het ongeval een alcoholconcentratie 
vertonende van 2,16 gram per liter, 
volgens het verslag van professor Van De 
Voorde; 

te1•wijl, in elk geval, , de beslissing die 
geheel de verantwoordelijld1eid voor het 
ongeval op eiser legt, onder het voorwend
sel dat deze het ongeval had kunnen voor
komen zonder gevaar voor tegenliggers 
en voor het slachtoffer, indien hij de nodi
ge oplettendheid aan de clag had gelegd, 
de beslissing niet wettelijk kan rechtvaar
digen die verklaart dat de fout van het 
slachtoffer zonder oorzakelijk verband 
met het ongeval zou zij:h geweest, ¢le 
beslissing er aldus op neerkomencle de 
afwezigheid van een oorzakelijkheids
verband tussen een fout van het slacht
offer en de schade af te leiden uit de 
enkele omstandigheicl dat de schade zich 
zonder de fout van de beklaagde niet zou 
hebben voorgedaan, wat de rechters 
wettelijk niet mogen doen : 

Overwegende dat, na te hebben beslist 
« dat in de gegeven omstandigheden het 
ongeval enkel en aileen toe te schrijven is 
aan een zware onoplettendheid in hoofde 
van beklaagde (thans eiser) >>, en hem 
deswege op de strafvordering te hebben 
veroordeeld uit hoofde van onopzettelijke 
doding van wijlen Jacobs Jean en onop
zettelijke slagen of verwondingen aan 
Van W anghe Paulette, het bestreden 
arrest eiser voor de schadelijke gevolgen 
van het ongeval uitsluitend aansprakelijk 
verklaart; 

Overwegende echter dat het arrest het 
bestaan van enige fout bij het slachtoffer 
zonder meer afwijst, zich ertoe beperkend 
het omstandig verweer van eisers in het 
middel vermelde conclusie tegen te 
spreken, verweer dat erin bestond het 
slachtoffer een gedeelte van de aanspra
kelijkheid ten laste te leggen, zulks zonder 
de redenen waarop dit verweer berust te 
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beantwoorden ; dat het arrest deswege 
niet regelmatig gemotiveerd is; 

Overwegende, ·dientengevolge, dat het 
arrest niet wettelijk beslissen kon tot 
eisers volledige aansprakelijkheid, op de 
enkele grond dat zonder diens fout, die de 
fout van bet slachtoffer niet uitsluit, de 
schade zich niet zou hebben voorgedaan ; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest in zoverre het uitspraak doet 
over de civielrechtelijke vorderingen, 
en over de kosten in verband daarmede, 
behoudens nochtans in zoverre het beslist 
dat eiser een font heeft begaan welke 
zijn aansprakelijkheid medebrengt ; ver
werpt de voorziening voor het overige ; 
beveelt dat van dit arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van de 
gedeeltelijk vernietigde beslissing ; ver
oordeelt eiser in de helft van de kosten 
en de burgerlijke partijen in de andere 
helft ; verwijst de aldus beperkte zaak 
naar het Hof van beroep te Gent. 

24 december 1974. - 2e kamer. 
Voo1·zitter, de H. Wauters, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Verslaggever, 
de H. Delva. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Krings, advocaat-generaal. -
Pleiters, de HR. DeBruyn en VanRyn. 

2e KAMER.- 24 december 1974. 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN.- STRAFZAKEN.- CoN
CLUSIE. - BESLISSING DIE DE FEITE· 
LiiTKE GEGEVENS WAAROP ZIJ BERUST 
NAUWKEURIG VERMELDT. - BESLIS· 
SING DIE ALDUS ANTWOORDT OP DE 
CONCLUSIE WAARIN ANDERE OF TEGEN
STRIJDIGE FEITELIJKE GEGEVENS WOR
DEN UITEENGEZET. - RlilGELMATIG 
MET. REDENEN OMKLEDE BESLISSING. 

De rechter die de feitelijke gegevens wam·op 
hij zijn beslissing steunt nattwkeurig 
vm·meldt omkleedt ?'egelmatig met redenen 
de ve?'We?·ping van de conclusie waarin 
andere of tegenstrijdige gegevens worden 
uiteengezet (1). (Art. 97 Grondwet.) 

(1) Cass., 2 december 1974, supra, blz. 386. 

(LEMMENS EN COOPERATIEVE VENNOOT
SCHAP « INZA ZUIVELPRODUKTEN ll, T. 
LEDEGANCK, VAN WEZENBEECK EN 
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « DE TOE
KOMST DER FAMILIE ll.) 

Met de notitie overeenstemmend 
arrest. 

.24 deceinber 1974. - ,2e kamer. -
Voorzitte?', de H. Wauters, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve1•slaggever, 
de H. Versee.- Gelijklttidende conclusie, 
de H. Krings, advocaat-generaal. -
Pleite1·s, de HR. De Baeck en Bayart. 

2e KAMER. - 24 december 197 4. 

1° STRAF. - VERVALLENVERKLARING 
VAN HET RECHT TOT STUREN ALS STRAF 
UITGESPROKEN. - BESTANDDEEL VAN 
DE STRAF EN GEEN AFZONDERLIJKE 

. STRAF. 

,2° WEGVERKEER. - VERVALLEN
VERKLARING VAN HET RECHT TOT STU
REN ALS STRAF UITGESPROKEN.- BE
STANDDEEL VAN DE STRAF EN GEEN 
AFZONDERLIJKE· STRAF. 

30 CASSATIE. - OMVANG. - STRAF
ZAKEN.- VERVALLENVERKLARING VAN 
HET RECHT TOT STUREN.- VERNIETI
GING WEGENS DE ONWETTELIJKHEID 
VAN DEZE STRAF. - VOLLEDIGE VER
NIETIGING MET VERWIJZING. 

1 o en ,20 De vervallenverklaring van het 
recht een vom·tuig of een luchtschip te 
besturen of een 1·ijdier te geleiden, die 
met toepassing van artikel 38 van de 
wet betreffende de politie over het weg
verkeer ( coordinatie 16 maart 1968) wordt 
uitgesp1·oken, is een bestanddeel van de 
straf opgelegd wegens de in artikel 38' 
opgesomde overtredingen en geen afzon
de?'lij ke stmf ( 2 ) . 

3o De vernietiging wegens de onwettelijk
heid van de vervallenverklaring van het 
recht tot stu1·en is een volledige vernie
tiging met verwijzing (3). 

(2) en (3) Cass., 19 noveinber 1974, supra, 
blz. 342. 
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(DE CRAEMER.) 

ARREST. 

RET HOF ; ~ Gelet op het bestreden 
vonnis, op 12 juni 1974 in hoger beroep 
gewezen door de Correctionele Rechtbank 
te Brussel; 

Over het middel ambtshalve afgeleid 
uit de schending van de artikelen 38 en 
39 van de wet betreffende de politie over 
het wegverkeer : 

Overwegende dat het bestreden vonnis, 
bij gedeeltelijke bevestiging van de 
beroepen beslissing, eiser wegens inbreuk 
op de artikelen 7-;l. en 27-1 van l1Elt weg
verkeersreglement tot een geldboete ver
oordeelt en hem bovendien, bij toepassing 
van artikel 38 van de wet betreffende de 
politie over het wegverkeer, gednrende 
een termijn van vier maanden ontzet ver
klaart uit het recht een tot de categorieiin 
A tot en met F behorend motorrijtuig te 
besturen; 

Overwegende dat, nu de ten laste van 
eiser uitgesproken veroordeling niet valt 
onder de bepaling van artikel 38, § 1, 1°, 
van voormelde wet' en niet vastgesteld 
werd dat hij zich bevindt in een van de 
door bedoeld artikel 38, § 1, 2°, en § 2, ge
stelde toepassingsv,eqrwaarden, de te 
zijnen laste als straf uitgesproken ont
zetting uit het. recht tot het besturen 
van een tot de hierboven aangehaalde 
<Jategorieen behorend motorrijtuig wette
Iijk niet gerechtvaardigd is; 

Om die redenen, vern~etigt het bestre
den vonnis ; beveelt dat , van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de kant 
van de vernietigde beslissing ; laat de 
kosten ten laste van de Staat ; verwijst 
de zaak naar de Correctionele Rechtbank 
te Leuven, zitting houdende' in hciger 
beroep. · · 

24 december 1974. - 2e kamer. -
Voorzitter, de H. Wauters, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Verslaggever, 
de H. Delva. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Krings, advocaat-generaal. 

2• KAMER.- 24 december 1974. 

VOORZIENING IN CASSATIE. 
TERMIJN. - STRAFZAKEN. - VooR
zrENING TEGEN EEN EINDARREST OP 
TEGENSPRAAK. 

Buiten het geval van artikel 40, lid 4, van 
de wet van 15 juni 1935, is te laat in
gediend de voorziening die in stmfzaken 
tegen een eindarrest op tegenspmak 
wordt ingesteld na het ve1·strijken van 
de termijn bepaald bij m·tikel 373 van 
het Wetboek van stmjvo1·dering (1). 

(VON ESCHEN EN LAMBEAU.) 

ARREST. 

. RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 22 mei 1974 gewezen door het 
Hof van beroep te Gent, rechtdoende op 
verwijzing; 

Gelet op het arrest van het Hof op 
6 maart 1973 gewezen (2); · 

Overwegende dat de eisers zich op 
19 juni 1974 tegen het bestreden arrest 
in cassatie hebben voorzien; 

Oyerwegende da;t :in strafzaken, buiten 
het 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 bet 
verstrijken van de bij artikel 373 van het 
W etboek van strafvordering bepaalde 
termijn, laattijdig en derhalve niet ont
vankelijk is, tenzij eiser van overmacht 
doet blijken, hetgeen ten deze niet .het 
geval is; · 

Dat de voorzieningen dienvolgens niet 
ontvankelijk zijn ; · 

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

24 december 1974. - 2• kamer. -
Voorzitter, de H. Wauters, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Verslaggever, 
de H. Versee.- Gelijkluidende conclusie, 
de H. Krings, advocaat-generaal. 

(1) Oass., 9 september 1974, supra, biz. 26. 
(2) Arr. eass., 1973, biz. 655. 
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2e KAMER. - 24 december 1974. 

1° JEUGDBESCHERMING. - ZEDE
LIJKE BESCHERMING. - WET VAN 
15 JULI 1960,, ARTIKEL lbis (WET VAN 
9 JULI 1973, ART. 2). - PROCEDURE 
OM DE TOEGANG. TOT EEN DANSZAAL OF 
DRANKGELEGENHEID TE VERBIEDEN 
VOOR MINDERJARIGEN BENEDEN DE 
ACHTTIEN JAAR. - TOE TE PASSEN 
PROCEDUREREGELS. 

2° VOORZIENING IN CASSATIE. -
VORM. '- STRAFZAKEN. - JEUGD
BESCHERMING. - ZEDELIJKE BESCHER
MING. - ':YET VAN 15 JULI 1960, 
ARTIKEL lb~s (WET VAN 9 JULI 1973, 
ART. 2). - PROCEDURE OM DE TOE
GANG TOT EEN DANSZAAL OF DRANK
GELEGENHEID TE vERBIEDEN VOOR 
MINDERJARIGEN BENEDElN DE ACHT
TIEN JAAR. - TOE TE PASSEN PROCE
DUREREGELS. 

1° De wettelijke qepalingen betreffende de 
vervolging ,in correctionele zaken zijn 
toepasselijk op de . procedure om de 

, toegang tot een danl!zaal of drankgelegen
heid te verbieden voor minderjcirigen vari 
beneden de achttien jdar, op grond vdri 
drtikel 1bis van de w,et van 15 juli 1960 
tot zedelijke bescherming van d,e jeugd. 
(Art. 2 wet van 9 juli 1973.) 

2° De strafrec.htr;,lijke procedureregels zijn 
van toepass~nrJ.oP. de, cassatievoorziening 
tegen de. besltss~ngen van jeugdrecht
banken ,dat. de. toegang tot een dans
zaal of drr,tnkgelegenheid verboden is 
voor minde1jarigen beneden de achttien 
jaar, op gntnd van . artikel 1bis van 
de wet van 15 juli 1960 tot zedelijke 
bescherming van de jeugd. (Art. 2 wet 
van 9 juli 1960.) (Impliciete oplossing.) 

(SCHOEFS.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 21 j"Lmi 1974 door het Hof van 
beroep te Luik gewezen, dienstdoende 
als jeugdrechter; 

Over'Yegendt; dat het arrest, op grand 
van art1kel 1b~s van de wet van 15 juli 
~960 tot ~edelijke bescherming van de 
Jeu15d, art1kel dat ingevoegd werd bij 
art1kel 2 van ~e wet van 9 juli 1973, de 
toegang tot.' msers danszaal of drank-

gelegenheid voor een duur van twee jaar 
verbi~dt ;roor minderjarigen .. bened,~n de 
achtt1en Jaar; 

Overwegende dat op deze rechtspleging 
de wetsbepalingen betreffende de vervol
~~g in correctionele zaken toepasselijk 
ZIJn; 

Overwegende dat de substantiele of op 
straffe van nietigheid voorgeschreven 
rechtsv~:m;nen werden , nageleefd en dat 
de beshssmg overeenkomstig de wet is ; 

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

24 december 1974. - 2e kamer. -
Voo1·zittm·, de H. Wauters, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Verslaggever, 
de H. Chatel.- Gelijkluidende conclusie, 
de H. Krings, advocaat-generaal. 

2e K4-MER. - 24 december 197 4. 

19 BEWIJS. -;- BEWIJS DOOR GESCHRIF.T. 
.,----- BEwiJSKRACHT VAN DE AKTEN. -
STRAFZAimN. _:___ A:KTE, WAARBIJ :DooR 
DE . BVRG;EMEESTEE EEN VOORLOPIGE 
TOELATING TOT VERBLIJF WORDT VER
LEEND.- UITLEGGING DOOR

1
DE :imcJH

TER. -----., :UITLE<;!GING VERENIGBAAR MET 
DE BEWOORDINGEN VAN DE TOELATJN.G. 
- GEEN MISKENNING VAN DE BEWIJS
KRACHT VAN.DEZE AKTE. 

2~ CASSATIEMIDDELEN. - STR~F
ZAKEN. - 8TRAFVORDERING. _:_ MID
DEL TOT AANVOERING VAN EEN RECHT
VAAR:OIGINGSGROND AFGELEID UIT .EEN 
ONOVERKOMELIJKE DWALING. -, Mrp
DEL WAARIN· FElTEN EN RECHT VER
MENGD ZIJN. - NIET-ONTVANKELIJK
HEID. 

1° De bew~fskracht van de akte tot vast
stelling van de door de bttrgemeester 
verleende voorlopige to elating om· met een 
caravanwagen op het g1·ondgebied van 
de gemeente te vm·blijven wordt niet 
miskend door de rechte1· die aan deze 
akte een inte1'P1'etatie geeft die ve1·enig
baa1• is met de bewoo1·dingen ervan. 
(Artt. 1319, 1320 en 1322 B.W.) 

2° Niet ontvankelijk, wegens ve1·menging 
van feiten en recht, is het middel hie1·uit 
afgeleid dat de best1·eden beslissing de 
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eiser had moeten v1·ijspreken wegens een 
onoverkomelijke dwaling, wanneer het 
Hof daa1·door zou verplicht zijn gege
vens vanfeitelij ke aard na te gaan en 
vast te stellen (1). (Art. 95 Grondwet.) 

(PFAFF, T. BOLLEN.) 

ARREST. 

RET HOF ;-- Gelet op het bestreden 
arrest, op 26 juni 1974 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen ; 

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

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

doordat eiser aan de feitenrechter een 
stuk had overgelegd, ondertekend door 
de burgemeester van de gemeente, 
dd. 19 november 1968, waarbij hem voor
lopige toelating gegeven werd om op de 
bedoelde pla,a,ts t(C) verblijven _ " met 
caravanwagen ll, en het arrest desbetref
fend overweegt " dat deze toelating ten 
andere. enkel slaat. op een woonwagen ))' 

terwijl d~ toelating geen ineidi:rig mt;takt 
van enig ,aantal woonwagens; · zodat het 
arrest de bewijskrachtva,h dit stukheeft 
miskend : · - · 

Overwegende- dat eiser in conclusie 
aanvoerde dat hij "op 19 november de 
toelating verkreeg vanwege · de heer 
burgemeester te Nossegem om zijn woon
wagen (caravan) te plaatsen op het 
privaat terrein van ... en aldaar te ver
blijven )) ; 

Overwegende dat het arrest, na te heb
ben aangehaald. dat -door bedoeld stuk 
de burgemeester · te N ossegem eiser " een 
v'oorlopige toelating verleende tot het 
verblijven in de gemeente met 'woon
wagen ll, verder beschouwt " dat deze 
toelating een voorlopige karakter heeft 
en beklaagde niet machtigt zijn woon
wagen de:finitief op het terrein van eerste 
beldaagde te plaatsen ; .dat deze toelating 
ten andere enkel slaat op een woonwagen 
terwijl drie woonwagens, een oude vracht
wagen en een grote tent op het terrein 
van eerste beldaagde werden onder
gebracht )) ; 

Overwegende dat het arrest aldus aan 

(1) Cass., 21 maart 1972 (Ar1·. cass., 1972, 
blz. 691) .en de noten onder dit arrest; raadpl. 
cass., 21 augustus 1974 (ibid., 1974, blz. 1242). 

de bedoelde toelating geen interpretatie 
heeft gegeven die onverenigbaar is met 
de bewoordingen ervan ; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 7l van het Strafwetboek, 4, 
§ 1, en 20 van de wet van 22 december 
1970, houdende· wijziging respectievelijk 
vari. de artikelen 44 en 64 van de wet van 
29 maart 1962 (organieke wet van de 
ruimtelijke ordening en de stedebouw) ; 

doordat het hof van beroep beslist dat 
de verleende toelat·ing '' een voorlopig 
karakter heeft en beklaagde (thans eiser) 
niet machtigt zijn woonwagen definitief 
op het terrein van eerste beklaagd,e te 
plaatsen ))' en « da,t een individuelt;~ en 
voorlopige toelating verleend cl.oor de 
burgemeester als hoofd van. de politie 
niet ten gevolge mag hebben dat de.hou
der ervan iich aan de toep.assing van de 
wettelijke bepalingen zou kunnen ont
trekken ))' 

terwijl ei~er, in het bezit zijnde van de 
a~n de feitenrechter verto()nde toelating, 
met kon wet.en dat. deze toela.ting ten 
opzichte van de. wet van 22 december 
1970 niet volstond, · · 

en terwijl .het hof van beroep over de 
uit die omstandigheden voortvloei\lnde 
onoverkomelijke dwaling niet heeft 
gevonnist : · 

Overwege:ride dat 1lit g~en'~tuk, waarop 
het Hof vermag acht te slaaii, blijkt dat 
eiser voor het hof van berbep liet bestaan 
van een . op.overkomelijke dwaling als 
rechtvaardigingsgrond heeft ingeroepen ; 

Overwegende dat de vaststelling van 
zodanige rechtvaardigingsgrond ee:n, fei
telijke beoordeling · onderstelt, weshalve 
het middel, dat feiten en recht vermengt, 
niet ontvankelijk is ; · 

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

II. In zoverre de vo·orziening gericht is 
tegen de beslissing op de civielrechtelijke 
vordering: 

Overwegende dat eiser geen bijzonder 
middel aanvoert; 

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

24 december i974. - 28 kamer. -
Vom·zitte1•, de H. Wauters, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Verslaggever;. 
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de H. Versee. ~ Gelijkluidende conclusie, 
de H. Krings, advocaat-generaal. 
Pleite1·, de H. Claeys Bouuaert. 

2e KAMER.- 24 december 1974. 

1° VERZET.- STRAFZAKEN.- VERZET 
VAN DE BEKLAAGDE TEGEN DE VER· 
OORDELING OP DE STRAFVORDERING, 
GEDEELTELIJK ONTVANKELIJK VER
KLAARD, EN TEGEN DE BURGERRECHTE
LIJKE VEROORDELING, NIET ONTVANKE
LIJK VERKLAARD. - HoGER BEROEP 
VAN DE BEKLAAGDE. - VRIJSPRAAK 
OP DE STRAFVORDERING. - GEVOLG 
OP DE BURGERLIJKE RECHTSVORDE
RING. 

2° HOGER BEROEP. - STRAFZAKEN. 
- VERZET VAN DE BEKLAAGDE TEGEN 
DE VEROORDELING OP DE STRAFVORDE
RING, GEDEELTELIJK GEGROND VER
KLAARD, EN TEGEN DE BURGERRECHTE
LIJKE VEROORDELING, NIET ONTVAN
KELIJK VERKLAARD. ·.·- VRIJSPRAAK 
OP DE STRAFVORDE;RING. ~ GEVOLG OP 
DE UITSPRAAK OVER DE BURGERLIJKE 
RECHTSVORDERING. · · 

1° en 2° Wannee1· de rechter in eerste aan· 
leg, uitspraak doende op het ve1·zet van de 
beklaagde, deze op de strafvordering ver
ooraeelt en diens ve1·zet tegen zijn vemor
deling op de burge1-rechtelijke vonlering 
niet ontvankelijk 've1·klaart, mag de 
?'echte?· in hager beroep, na beklaagde op 
de strafvordering te hebben m·ijgespro
ken, zich niet onbevoegd ve1·klaren om 
over de bu?·ge1Techtelijke vo1·dering uit
spraak te doen zonder het verzet ontvan
kelijk te hebben ve1·klam·d. 

(ALLEMAN, T. BRAEYE.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 26 april 1974 in hoger beroep 
gewezen door de Correotionele Recht bank 
te Kortrijk ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van artikel 187, eerste lid, van het 
W etboek van strafvordering, 

doordat de oorreotionele I'echtbank, 
nadat het beroepen vonnis beslist had dat 

verweerders verzet ten opziohte van 
de beslissing op de oivielreohtelijke vor
dering van eiser laattijdig was en derhal
ve niet ontvankelijk, zioh ten opziohte 
van diezelfde vordering onbevoegd ver
klaart "gezien de vrijspraak » van ver
weerder, 

te1·wijl aldus het bestreden vonnis, door 
het niet toe te passen, artikel 187, lid 1, 
van het Wetboek van strafvordering 
schendt nu het verstekvonnis aan ver
weerder in persoon op 19 oktober 1973 
betekend werd en diens akte van verzet 
pas op 14 november 1973, hetzij buiten 
de door vermelde wetsbepaling gestelde 
termijn, aan eiser betekend werd, zodat 
het verstekvo1mis, in zoverre het over 
eisers vordering had beslist, in kracht van 
gewijsde was getreden : 

Overwegende dat verweerder op 27 sep
tember 1973 bij verstek veroordeeld werd 
tot een straf en tot betaling aan eiser 
van het door hem gevorderd sohade
bedrag; 

Overwegende dat het :verstekvonnis op 
19 oktober 1973 .aan verweerder in per
soon betekend werd ; 

Overwegende dat laatstgenoen1de, bij' 
akte van 24 oktober 1973 aan het open
baar ministerie betekend en bij aide van 
14 november 1973 aan eiser betekend, 
in verzet kwam ; 

Overwegende dat bij vonnis van 29 no
vember 1973 het verzet op strafreohtelijk 
gebied ontvankelijk werd. verklaard en 
het verstekvonbis bevest~gd. werd, met 
die wijziging. noohtans dat uitstel .Jan 
tenuitvoerlegging bevolen werd. voor een 
termijn van een jaar; dat hetzelfde yon
nis, na vastgesteld te hebben dat het 
verzet op oivielreohtelijk gebied laattijdig 
was, het op dat stuk niet ontvankelijk 
verklaarde en besliste dat de kosten ervan 
ten laste van verweerder zouden blijven; 

Overwegende dat verweerder tegen aile 
besohikkingen van het vonnis van 29 no
vember 1973 hoger beroep instelde ; 

Overwegende dat ingevolge dit hoger 
beroep niet enkel de beslissing op de 
strafvordering, maar ook de beslis~?ing 
waarbij het verzet op civielreohtelijk 
gebied niet ontvankelijk werd verldaard 
voor de oorrectionele reohtbank aanhan
gig werden gemaakt ; 

Overwegende dat de oorreotionele 
reohtbank verweerder op de strafvorde
ring vrijspreekt en gelet op die vrijspraak 
zioh ten opziohte van eisers oivielreohtei
lijke vordering onbevoegd verklaart ; dat 
de rechtbank zioh maar onbevoegd kon 
verklaren na het verzet op oivielreohtelijk 
gebied ontvankelijk te hebbeh verklaard ; 



-.495-

Overwegende dat uit het vonnis niet 
blijkt of de correctionele rechtbank door 
zich on bevoegd te verklaren impliciet 
het verzet bntvankelijk heeft verklaard, 
dan 'fel of zij geen uitspraak over de 
ontvankelijkheid heeft gedaan ; dat het 
Hof aldus niet in de mogelijkheio is na 
te gaan of de in het middel aangehaalde 
wetsbepaling in acht werd genomen ; 

Dat het middel in die mate gegrond is ; 

Om die rede11en, vernietigt het bestre
den vonnis in zoverre het uitspraak doet 
over de civielrechtelijke vordering en 
eiser veroordeelt in de kosten van zijn 
aanstelling; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de kant 
van de aldus gedeeltelijk vernietigde 
beslissing ; veroordeelt verweerder in de 
kosten ; verwijst de aldus beperkte zaak 
naar de Correctionele Rechtbank te 
Veurne, zitting houdend in hoger beroep. 

24 december I974. - 2 8 kamer. -
Voorzitter, de H. Wauters, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Verslaggever, 
de H. Lenaerts, advocaat-generaal. -
Pleiter, de H. De Reuse (van de balie 
te Kortrijk). 

28 KAMER. - 24 december 1974. 

VOORZIENING IN CASSATIE. 
BESLISSINGEN WAARTEGEN CASSATIE
BEROEP OPEN STAAT. - STRAFZAKEN. 
- BESLISSING VAN DE COMMISSIE TOT 
BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ 
DIE DE INRICHTING AANWIJST WAARIN 
DE INTERNERING ZAL PLAATS VINDEN. 
- 0ASSATIEBEROEP ,NIET ONTVANKE
LIJK. 

Geen cassatieberoep staat open tegen de 
beslissing van de commissie tot bescher
ming van de maatschappij, die ter uit
voering van een rechterlijke beslissing 
tdt internering de im·ichting aanwijst 
waa1·in deze internering zal plaats
vinden (I). (Art. 608. G:W.; art. I4 
~!3t tot bescherming van de maat-
schappij .) · 

(DEVOGHT.) 

:Met de notitie over.eenstemmend 
arrest. 

24 december I974. - 28 ka,mer. 
Voorzitte?', de H .. Wauters, raadsheer 
wa~~orrtemend voorzitter. - Vet·slaggever, 

de H. Chatel.- Gelijkluidende conclusie, 
de H. Lenaerts, advocaat-generaal. 

I 8 KAMER.- 3 januari 1975. 

I° CASSATIE. - BEVOEGDHEID. 
BURGERLIJKE ZAKEN. - VERSCHRI.t
VING IN DE BESTREDEN BESLISSING. -
BEVOEGDHEID VAN RET HOF OM ZE TE 
VERBETEREN. 

20 BEWIJS. - BEWIJS DOOR GESCHRIFT. 
- BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN.
BURGERLIJKE ZAKEN. - VERZEKE
RINGSVOORSTEL. - REOHTER DIE BE
SLIST DAT DE VERZEKERDE NAGELATEN 
HAD DE IN RET VOORSTEL GEVRAAGDE 
GEGEVENS TE VERSTREKKEN.- VOOR
STEL DAT RET ANTWOORD BEVAT OP 
DE GESTELDE VRAGEN.- MISKENNING 
VAN DE BEWIJSKRAOHT VAN DE AKTEN. 

I 0 Het Hof is, bij de beoordeling van een 
cassatiemiddel, bevoegd om een verschrij
ving in de bestreden beslissing te ver
beteren, wanneer deze duidelijk blijkt 
uit de context ervan (2). 

2o De bewijskracht. van een ve?·zekerings
voorstel wordt miskend door het arrest 
dat beslist dat de verzekerde nagelaten 
had de in het verzekeringsvoorstel ge
vraagde gegevens betreffende de eventuele 
antecedenten van de gewone geleiders van 
het te verzekeren voertuig te ve1·strekken, 
als uit het verzekeringsvoorstel, dat regel
matig aan het Hoj is voorgelegd, blijkt 
dat onder de ajdeling " gewone gelei
de?'s >> op de vragen aangaande hun ante
cedenten en gerechtelij ke · veroordelingen 
telkens het antwo01·d '' geen » werd 
geschreven (3). (Artt. I3I9, I320 en I322 
B.W.) 

( « BELGISCHE MAATSCHAPPIJ VAN W AAR
BORG EN VERZEKERINGEN », T. PERSO· 
SONENVENNOOTSCHAP lliET BEPERKTE 
AANSPRAKELIJKHEID «ANCIENS ETA
BLISSEMENTS RYDER».) 

ARREST. 

HET HOF; ~ Gel'et op het bestreden 

(1) Cass., 6 mei 1974 (Arr. cass., 1974, 
biz, 1003). 

(2) Cass., 18 september 1974, sttpra, biz. 78; 
(3) E.aadpl. cass., 29 nqveml:ler 1974, supra, 

biz. 380. · 
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arrest, op 5 januari 1973 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

Over bet middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1319, 1320, J322 
van het Burgerlijk Wetboek, 1, 9, 31 
van de wet van 11 juni 1874 op de ver
zekering in het algemeen, vormend titel X 
van boek I van het Wetboek van koop
handel, en 97 van de Grondwet, 

doordat het arrest eiseres veroordeelt 
om aan verweerster het bedrag van 
69.002 frank te betalen om de reden dat 
« de eerste rechter terecht en op grond 
van oordeelklmdige beweegredenen die 
het hof van beroep overneemt het middel 
van nietigheid van het verzekerings
contract ongegrond l1eeft verklaard; dat 
het feit dat de verzekeringsmakelaar van 
appellante (thans verweerster), bij het 
invullen van het verzekeringsvoorstel 
van 8 juli 1969, nagelaten heeft de daarin 
gevraagde gegevens te verstrekken be
treffende de identificatie en de eventuele 
voorgaanden van de gewone geleicler of 
gewone geleiclers van het te verzekeren 
voertuig en dat gei':ntimeercle (thans 
eiseres) wel gemeend heeft nadere inlich
tingen desbetreffend te moeten vragen, 
volstaat om te doen aannemen dat gei':n
timeerde de onderschrijving van de polis 
of.het toestaan van.de gewone voorwaar
clen niet afhankelijk wou stellen van het 
antwciord. op de door haar gestelde vra
gen; dat, nu de beschikkingen van arti
kel 9 van de wet van 11 juni 1874 niet 
van toepassing zijn, het zonder belang 
voorkomt te weten of De Mulder ja dan 
nee:ri de· gewone geleider van het verze
kerd voertuig was,,, 

terwijl 1° de eerste rechter het middel 
van nietigheid van het verzekerings
·contract on,gegrond verklaart omdat 
eiseres. geen nadere inlichtingen heeft 
gevraagd betreffende de identificatie en 
eventuele voorgaanden van de geleiders 
en deze motieven du.s rechtstreeks tegen
strijdig zijn met die van het arrest val
gens, welke ei.seres deze inlichtingen wei 
gevraagd heeft, zodat het arrest, dat de 
motieven van de ee.rste rechter uitdruk
kelijk goedkeurt en overneemt, niet regel
matig gemotiveerd is (schending van 
artikel 97 van de Grondwet); 2° in het 
van :verwee.rster uitgaande verzekerings
voorstel betreffende de gewone geleiders 
van het verzekerd. voertuig aangegeven 
was d~,J,t deze geen antecedenten (vorige 
onge.vallen) en geen gerechtelijke veroor
delingen .haclden en het arrest de bewijs
kracht van deze akte miskent door te 
beslissen dat er geen gegevens in dit ver-

zekeringsvoorstel verstrekt waren betref
fende de eventuele voorgaanden van de 
gewone geleiders (schending van de 
artikelen 1319, 1320 en 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek) : 

Overwegende dat uit de context van 
de beschouwing van het arrest, luidens 
welke eiseres « wel gemeend heeft nadere 
inlichtingen desbetreffende te moeten 
vragen », blijkt dat het woord « wel » 
bij loutere verschrijving voor het woord 
« niet » werd gebruikt ; 

Overwegende dat het arrest zijn be
slissing, luidens welke eiseres de onder
schrijving van de polis of het toestaan 
van de gewone voorwaarden niet afhan
kelijk wou stellen van het antwoord op 
de door haar gestelde vragen en luidens 
welke de bepalingen van artikel 9 van 
de wet van 11 juni 1874 dienvolgens niet 
toepasselijk waren, hierop steunt dat 
eiseres gemeend heeft geen nadere inlich
tingen te moeten vragen niettegenstaande 
het feit dat de verzekeringsmakelaar van 
verweerster, bij het invulle:ri van het ver
zekeringsvoorstel, had nagelaten de daar
in gevraagde gegevens betreffende de 
identificatie en de eventuele antecedenten 
van de gewone geleider of gewone gelei
ders van het te verzekeren voertuig te 
verstrekken ; 

Overwegende dat uit het door eiseres 
overgelegde verzekeringsvoorstel blijkt 
dat weliswaar de identificatie van de 
gewone geleiders van het te verzekeren 
voertuig niet werd aangegeven, doch dat, 
onder de afdeling " gewone geleiders », op 
de vragen aangaande hun " antecedenten 
(datum en kosten van vorige ongeval
len) » en " gerechtelijke veroordelingen », 
telkens het antwoord " geen >~ werd 
geschreven ; . 

Overwegende dat het arrest, door te 
oordelen dat nagelaten werd de in het 
verzekeringsvoorstel gevraagde • gegevens 
betr(lffende de f;lVentuele antecedenten 
van de gewone geleiders van het · te ver
zekeren voertuig te verstrekken,. de 
bewijskracht van het verzekeringsvoor
stel miskent; 

Dat het middel gegrond is ; 

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

3 januari 1975. - 1e kamer .. -
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Voo1·zitter,. de H. de Vreese, raadsheer 
waarnemend. voorzitter. - Verslaggeve1·, 
de H. :Van Leckwijck. - Gelijkluidende 
concl~tsie, de H. Krings, advocaat-gene
raal. - Pleite?'s, de HH. Houtekier en 
Biitzler. 

1e KAMER.- 3 januari 1975. 

1° CASSATIE. - BEVOEGDHEID. 
AlliBTSHALVE OPGEWORPEN MIDDEL. -
DIRECTE GEMEENTELIJKE BELASTIN
GEN.- BESLUIT VAN DE BESTENDIGE 
DEPUTATIE VAN DE PROVINCIERAAD.
HET HOF KAN AMBTSHALVE EEN MID
DEL VAN OPENBARE ORDE OPWERPEN. 

2° GEMEENTELIJKE EN PROVIN
CIALE BELASTINGEN. - DIRECTE 
GEMEENTELIJKE BELASTINGEN.- VER
ORDENING VAN DE STAD AALST VAN 
19 SEPTEMBER 1969 TOT VESTIGINGVAN 
EEN STEDELIJKE BELASTING OP HET 
AANLEGGEN VANSTRATEN. EN BESTRA
TINGSWERKEN.- VERORDENING WAAR
IN WORDT VASTGESTELD DAT DE BE
LASTING UITGESTELD WORDT VOOR DE 
PERCELEN WAAROP NIET KAN OF, IN
GEVOLGE OVERHEIDSBEPALINGEN, NIET 
MAG GEBOUWD WQRDEN.- VERORDE
NING DIE MbET. WORDEN UITGELEGD 
MET INACHTNEMING VAN DE STEDE
BOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN. 
PERCEEL. ___:. BEGRIP. 

1° Het Hof van cassatie, waarbij een ont
vankelijke voorziening tegen een besluit 
van de bestendige deputatie van de 
provincieraad inzake· directe provinciale 
belastingen aanhangig is, lean ambtshal
ve een middel opwerpen afgeleid uit de 
schending van een wettelijke bepaling die 
de openbare orde raakt (1). (Art. 4 
wet van 22 januari 1849.) 

2° Artikel 26 van d13 belastingv~rordening 
van de stad Aalst van 19 september 
1969 ove1· het aanleggen van straten en 
best1·atingswerleen, naar luid waarvan 
de daarop geheven belastingen wo?"den 
" uitgesteld " voor de percelen waa1'op niet 
lean of, ingevolge ove1'heidsbepalingen, 
niet· mag gebouwd wo?"den, moet wo1'den 

(1) Oass., 5 januari 1973 (Arr. cass., 1973, 
biz. 456). · 

~titgelegd 1·ekening houdende cmde1' mee1· 
met stedebouwkundige voo1'sch1'iften om 
vast te stellen of, in de zin van deze 
bepalingen, de percelen al dan niet 
samen met ande1•e percelen moeten wo1'
den beschouwd om een uitbating ~tit te 
maken waa1·op, naa1' gelang van de 
omstandigheden, al dan niet mag ge
bo~twd w01·den. 

(STAD AALST, T. MOYERSOEN.) 

ARREST. 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
besluit, op 13 april 1973 gewezen door 
de Bestendige Deputatie 1ran de Pro
vincieraad van Oost-Vlaanderen; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 97 van de Grond
wet, 26 van het besluit van 19 septem
ber 1969 van de stad Aalst tot vestiging 
van een stedelijke belasting op het aan
leggen van straten en bestratingswerken, 
goedgekeurd door het koninklijk besluit 
van 17 december 1969, 1319, 1320 en 1322 
van het Burgerlijk W etboek, 

door·dat, na geconstateerd te hebben 
dat. luidens artikel 26 van voormeld 
besluit van 1 !J september 1969 van destad 
Aalst de kwestieuze taks " uitgesteld " 
moest worden indien ingevolge overheids
bepalingen op de.kwestieuze percelen · niet 
mocht gebouwd worden, n,a . peslist te 
hebben dat ten deze het al dan 'niet 
bestaan van · een dergelijk; bouwverb0d 
in facto beoordeeld rnoest worden over,
eenkomstig de bepalinge:il van de beslis
sing van 5 augustus 1955 van de stad 
Aalst, houdende voorlopige aanneming 
van een bijzonder plan van aanleg, 
na geconstateerd te hebben dat in 
artikel 11 van de stedebouwkundige 
voorschriften, door gezegde beslissing 
van 5 augustus 1955 vastgelegd; bepaald · 
werd dat voor iedere exploitatie, welke 
een eigendom van minirht'irh 1.000 m2 
telt en met een· ' minimum perceel
breedte van 25 m.; ·de nodige dien:st
en woongebouwen mochten bpgetrokken 
worden onder ander in gezegde stede
bouwkundige voorschriften bepaalde 
voorwaarden:, na beslist te hebben dat het 
uitstel van de taks, bedoeld 'in artikel 26 
van voormeld besluit van de stad Aalst, 
pas dan van toepassing was indien men 
stond voor een algemeen en absoluut 
bouwverbod, en derhalve niet van toe
passing was indien op de kwestieuze per: 
celen de nodige dienst- en woongebouwen · 
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mochten opgetrokken worden, en na ge
constateerd te hebben dat het perceel 
kadastraal gekend onder sectie F, nr. 790i, 
waarop een aanslag rustte van I4l.787 
frank voor het dienstjaar I969, slechts een 
opperv lakte had van 7 3 6 m 2, doch da t h et 
materieel mogelijk was op dit perceel de 
nodige dienst- en woongebouwen op te 
trekken, mits het samen te beschouwen 
met het aanpalend eveneens aan verweer
der toebehorend perceel nr. 790k, dat een 
oppervlakte heeft van I3.040 m 2, het 
besluit het bezwaar van verweerder in
willigt wat betreft voormelde aanslag 
van I4l.787 frank op perceel nr. 790i, 
zulks op grond van de overweging dat het 
samen beschouwen van de twee percelen 
erop neerkwam aan het begrip « perceel )) 
de betekenis te hechten van« eigendoms
perceel samengesteld uit twee of meer 
kadastrale percelen )), dat inzake fiscaal 
recht de termen in hun fiscale betekenis 
dienen te worden uitgelegd, dat derhalve 
ten deze, voor de toepassing van voor
meld artikel 26, het begrip « perceel )) 
moest worden begrepen in de zin van 
« kadastraal perceel )) en dat zulks de 
bedoeling was geweest van de gemeente
raad van de stad Aalst, aangezien het 
college van burgemeester en schepenen, 
als uitvoerend orgaan, de aanslagen per 
afzonderlijkkadastraal perceel heeft vast
gesteld, 

terwijl, eerste onderdeel, het besluit zo
doende een beslissing treft welke onver
enigbaar is met de boger gepreciseerde 
constateringen van het besluit betreffen
de de mogelijkheid op het perceel 
nr. 790i te bouwen mits het samen te 
beschouwen met perceel nr. 790k, reke
ning houdende met de bepalingen van de 
stedebouwkundige voorschriften goedge
keurd door voormelde beslissing van 
5 augustus I955 van de gemeenteraad 
van de stad Aalst, welke onverenigbaar
heid gelijkstaat met een gebrek aan de 
door artikel 97 van de Grondwet vereiste 
rnotivering ; 

tweede onderdeel, het besluit zodoende 
aan verweerder een uitstel van taks ver
leent dat niet strookt met de bepalingen 
van artikel 26 van voormeld besluit van 
I9 september I969 van de gemeenteraad 
van de stad Aalst ; 

en, derde onde1•deel, het besluit zodoende 
van de bepalingen van artikel II van de 
stedebouwkundige voorschriften van het 
bijzonder .plan van aanleg, door de ge
meenteraad van de stad Aalst op 5 au
gustps I955 voorlopig goedgekeurd, een 
interpretatie geeft welke onverenigbaar 
i~ met de bewijskracht welke dcio~ . de 

artikelen I3I9, I320 en I322 van het 
Burgerlijk W etboek aan gezegde stede
bouwlmndige voorschriften wordt ge
hecht: 

Over het tweede onderdeel en over het 
ambtshalve opgeworpen middel, afgeleid 
uit de schending van artikel II van de 
stedebouwkundige voorschriften van het 
bijzonder plan van aanleg, voorlopig 
goedgekeurd door de gemeenteraad van 
de stad Aalst, op 5 augustus I955 : 

Overwegende dat artikel 26 van het 
besluit van I9 september I969 van de 
gemeenteraad van Aalst waarbij een 
gemeentelijke belasting op het aanleggen 
van straten en bestratingswerken wordt 
geheven, bepaalt : « V oormelde taksen 
worden uitgesteld : a) voor de percelen 
waarop niet kan of, ingevolge overheids
bepalingen, niet mag gebouwd worden)); 

Dat artikel II van de stedebouwkun
dige voorschriften welke deel uitmaken 
van het bijzonder plan van aanleg voor
lopig goedgekeurd door de beslissing van 
5 augustus I955 van de gemeenteraad, 
onder rubriek landbouwzone, bepaa.lt : 
« Voor iedere uitbating welke een eigen
dom van minimum 1.000 m 2 telt en met 
een minimum perceelbreedte van 25 m. 
zullen de nodige dienst- en woongebou
wen mogen opgetrokken worden ... )); 

Overwegende dat het besluit oordeelt 
dat, wanneer artikel 26 van de belasting
verordening bepaalt dat voormelde tak
sen worden uitgesteld : a) voor de per
celen waarop niet kan of, ingevolge 
overheidsbepalingen, niet .mag worden 
gebouwd, de kadastrale percelen als 
zodanig afzonderlijk, en dus niet samen 
beschouwd, moeten worden in aanmer
king genomen ; 

Overwegende dat het besluit zodoende 
de draagwijdte van de bepaling van 
artikel 26 voormeld uitlegt, zonder reke
ning te houden met de bepaling van 
artikel II van de stedebouwkundige voor
schriften. waarnaar artikel 26 impliciet 
verwijst, en nalaat te onderzoeken of 
in de zin van deze bepaling het perceel 
al dan niet samen met andere percelen 
moet worden beschouwd, om een nit
bating uit te maken waarop, naar gelang 
van de om~tandighede:ri, al dan niet mag 
gebouwd worden ; 

Dat het besluit derhalve niet wettelijk 
is gerechtvaardigd ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den besluit in zoverre het bezwaar van 
verweerder ingewilligd wordt wat aan
gaat de aanslagen onder de artikelen II24 
en 1~80 win het kohier en het outlasting 
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verleent voor een som van 141.787 frank 
voor het dienstjaar 1969; beveelt dat 
van dit arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van het gedeeltelijk 
vernietigde besluit ; veroordeelt verweer
der in de kosten ; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar de Bestendige Depu
tatie van de Prov-incie West-Vlaanderen. 

3 januari 1975. ~ 16 kamer. ~ 
Voorzitter, ·de H. de Vreese, raadsheer 
waarnemend voorzitter. ~ Vm·slaggeve1·, 
de H. Ger:niers. ~ Gelijkluidende con
clusie, de H. Kririgs, advocaat-generaal. 
~ Pleite1·s, de HH. Bayart en van Heeke. 

1e KAMER.~ 3 januari 1975. 

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. --;-"· DIREOTE BELAS· 
TINGEN. ~ BESOHIKKENDE GEDEELTE 
GEGROND OP DUBBELZINNIGE REDENEN. 
~ NIET MET REDENEN OMKLEDE 
BESLISSING. . 

2° INKOMSTENBELASTINGEN. 
QNTLA.STING. ~ 0VERBELASTING TEN 
GEVOLGE VAN .VERSOHRIJVINGEN. ~ 
BEGRIP. 

1° Niet regelmatig m(Jt 1·edenen omlcleed is 
· het arrest aan de hand waarvam niet kari 

worden nagegaari of het · hof van beroep 
in i·echte beslist dat 'overbelasting ten 
gevolge van een 1·echtsdwaling in de 
aangifte van de belastingplichtige geen 
aanleiding lean geven tot 1'echtzetting 
kmchtens artikel 277, § 1, van het 
W etboek van de inkomstenbelastingen; 
in het licht van later ontdekte feiten of 
bescheiden die de werkelijke toestand aan
tonen, ofwel in feite beslist dat de belas
tingplichtige ten deze 1'Uids v66r het ver
st?·ijken van de termijn tot 1·eclamatie in 
het bezit was van alle vereiste elementen 
om een bezwaarschrift in te dienen, wat de 
rechtsdwaling waarin hij toen verkeerde 
hem belet heeft te doen (1). (Art. 97 
Grondwet~) 

2° De verschr#ving op grand waarvan de 
directeur der belastingen ontlasting van 
overbelasting mag verlenen is een feite
lijke. dwaling ten gevolge van een ver
gissing m.b.t. het 'bestaan van materiele 
gegevens bij ontstentenis waarvan de 

aanslag geen wettelijke g1·ondslag heeft; 
die dwaling staat tegenover de rechts
dwaling die onde1•stelt dat de wet ve1'· 
lcee1·delijk uitgelegd of toegepast werd 
op feiten welke als vaststaande worden 
beschouwd (2). (Art. 277, § 1, W.I.B.) 
(Impliciete oplossing.) 

(LINDEKENS, T. BELGISOHE STAAT, 
MINISTER VAN FINANCI:i!JN.) 

ARREST, 

HET HOF ; ~ Gelet op het bestreden 
arrest, op 7 juni 1973 door het Hof van 
beroep te Luik gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 272, 277, § 1, va~1 het Wetboek van 
de inkomstenbelastingen, deze laatste 
twee artikelen gewijzigd, het eerste door 
artikel 5, § 5, van het koninklijk besluit 
nr. 9 van 18 april 1967, het tweede door 
de artikelen 4, 1°, van de wet van 27 juni 
1966 en 5, § 7, van het koninklijk besluit 
ffi'. 9 van 18. april.1967, 1319, 1320.en 
1322 van het Burgerlijk Wetboek, 

doordat het arrest het middeL verwerpt 
waardoor eiser in conclusie liet gelden · dat 
voor het vestigen van de litigieuze 
bedrijfsvoorheffing, personenbelasting .en 
aanvullende gemeentebelasting, slechts 
in aanmerking kwamen de sommen van 
25.320 frank, zijnde het inkome:n uit een 
in Belgie gelegen onroerend goed; en· 
77.646 frank, zijnde de wedde door de 
Belgische Regie der Posterijen aan eiser 
uitbetaald voor de maanden januari en 
februari 1969, dat niet in aanmerking 
mochten worden genomen de wedden 
voor de maanden maart tot december 
1969 aan eiser uitbetaald hetzij door de 
Belg-ische Regie der Posterijen, hetzij 
door de naamloze vennootschap Bell 
Telephone, aangezien eiser gedurende 
deze maanden geen rijksin;\Yoner was, en 
aangezien deze wedden uiteindelijk ten 
laste waren van de toenmalige Kongol\)se 
werkgever « Organisation Congolaise des 
Postes en Telecommunications», en dat 
verweerder derhalve veroordeeld moest 
worden t.ot de volledige terugbetaling 
van de te veel geheven bedrijfsvoorhef
fingen, personenbelasting en aanvullende 

(1) en (2) Raadpl. cass., 7 januari 1969 
(Arr. cass., 1969, biz. 439) ennoot 1, get. P.M .. ; 
9 september. 1969 (ibid., 1970, .biz. 32); 
16 maart 1973 (ibid., 1973, biz. 702), 
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gemeentebelasting, zulks op grond van 
de beschouwing dat, overeenkomstig 
artikel 272 van het Wetboek van de 
inkomstenbelastingen, het door eiser bij 
het bestuur der directe belastingen inge
diende bezwaar laattijdig is; het bestuur, 
bij toepassing van artikel 277, § 3, van 
voormeld wetboek, op een bedrijfsvoor
heffing van 121.956 frank een outlasting 
heeft verleend van 116.940 frank en deze 
som aan eiser heeft teruggestort ; welis
waar aan eiser een bijkomende outlasting 
van 5.016 frank dient te worden toege
kend, beantwoordende aan het overschot 
van gezegde bedrijfsvoorheffing, doch 
voor het overige eiser tevergeefs toepas
sing vraagt van artikel277, § 1, van voor
meld wetboek, daar het door hem inge
roepen middel een rechtsdwaling laat 
gelden, doch geen materiiile vergissing of 
een andere door gezegd artikel 277, § 1, 
bedoelde omstandigheid, en eiser zelf 
in zijn aangifte zijn in toenmalig Kongo 
(thans Zai're) genoten inkomen aangege
ven had als belastbaar in Belgie, 

terwijl, in strijd met wat het arrest 
verkla.art, eiser in conclusie had laten 
gelden, ten eerste, de materiele vergissing 
bestaande in de onjuiste aangifte, in de 
weddefiches .van de Belgische Regie der 
Posterijen ·en van de naamloze vennoot
schap Bell Telephone, van de hoedanig
heid waarin ze. eiser betaalden, en, ten. 
tweede, afdoende nieuwe bescheiden of 
feiten waarvan, zoals bepaald in voormeld 
artikel 277, .§ 1, het laattijdig overleggen 
of inroepen door de belastingschuldige 
verantwoord was door wettige redenen, 
namelijk de laattijdigheid waarmede eiser 
in bezit kwam van alle nodige bescheiden 
en het feit dat de uitbetalers niet duidelijk 
hadden gepreciseerd dat de bezoldigingen 
niet te hunnen laste betaald werden, 
waaruit volgt dat het .arrest de bewijs
kracht welke door de artikelen 1319, 
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek 
aan eisers conclusie in hoger beroep wordt 
gehecht, miskent; 

te1·wijl hieruit tevens volgt dat het 
arrest nalaat passend te antwoorden op 
het niiddel waardoor eiser, zoals boger 
gezegd, liet gelden dat hij de bepalingen 
van voormeld artikel 277, § 1, mocht 
inroepen, welk gebrek aan passend ant: 
woord gelijkstaat met een gebrek aan 
de door artilrel 97 van de Grondwet 
vereiste motivering, daar het Hof daar
door de mogelijkheid wordt ontnomen 
na te gaan of de rechters een juiste toe· 
passing hebben gemaakt van de hoger 
ingeroepen artikelen 272 en 277, §. 1, 

van het Wetboek van de inko'msten
belastingen ; 

en te1·wijl de door eiser in zijn aangifte 
begane vergissing de toepassing van voor
meld artikel 277, § 1, .qiet uits~~ot : . 

Overwegende· dat in conclusie voor het 
hof van beroep eiser erop wees dat hij 
vanaf 1 maart 1969 inwoner van toenma
lig Kongo, thans Zai're, was, dat hij aldaar 
in dienst van de Kongolese dienst van 
posterijen en telecommu;nicatie werkzaam 
was en dat zijn wedden, uitbetaald voor 
rekening van deze dienst deels door de 
Belgische Regie der Posterijen ·en deels 
door de naamloze ve1mootschap Bell 
Telephone, ten onrechte in Belgie aan
geslagen werden ; dat hij de outlasting 
van de overbelasting op grond van de 
bepalingen vari arti1{el 2 7 7, § 1, van het 
W etboek van de inkomstenbelastingen 
vorderde en betoogde, niet aileen dat die 
overbelasting veroorzaakt werd door. een 
materiiile vergissing, doch eveneens dat 
zij bleek uit afdoende nieliwe bescheiden 
of feiten waarv,an het laattijdig inroepen 
6f overleggen door wettige redenen 
verantwoord was ; 

Overwegende dat, ill zoverre eiser een 
materiele vergissing inriep, het arrest 
verklaart dat eiser tevergeefs toepassing 
vraagt van artikel 277, § 1, van het 
W etboek van de inkomstenbelastingen 
en dat het door hem ingeroepen middel 
immers een rechtsdwaling is doch geen 
materiele vergissing of .andere in dit 
artikel bedoelde · omstandigheid, daar 
verhaler. (t}lans eiser) zelf, in zijn a.an
gifte, zijn in toenmalig Kongo genoten 
inkom,en aangegeven heeft als belastbaar 
in Belgie ; dat. het zodoende. de be,Yijs
kracht van'bovenvermelde conclusje ,niet 
iniskent en er passend op antwoordt ; 
Maa~ .over'\Yegende dat noch deze be

schouwingen ;noch enige andere grond 
van. het arrest bet mogelijk maken na 
te gaan of het hof van beroep in rechte 
oordeelt dat een overbelasting, die haar 
oorzaak vindt in een rechtsdwaling in de 
aangifte van de belastingplichtige, geen 
aanleiding kan geven tot rechtzetting 
krachtens artikel 277, § 1, van het Wet
hoek van de inkomstenbelastingen, in het 
licht van later ontdekte feiten of be
scheiden die de werkelijke toestand aan
tonen, ofwel in feite beslist dat eiser ten 
deze reeds v66r het verstrijken van de 
termijn tot reclamatie in het bezit .was 
van al de elementen nodig om een 
bezwaarschrift in te dienen, wat de 
rechtsdwaling waarin hij toen verkeerde 
hem echter belet heeft te doen, zodat de 
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ingero,~p~:n feiten of be1>cheiden geen 
bewijs uitmaken waarvan het laattijdig 
voorbrengen door wettige redenen ver
antwoord is; , 

Dat d~ze overwegingen in dit opzicht 
dubbelzinnig zijn en dus geen passend 
antwoord gevt)n op de conclusie die tot 
outlasting van de ~a11slag op grond van 
nieuwe feiten of bescheiden strekte ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
de:n arrest doch aileen in zoverre het de 
aanspraak op on tlasti:rig van de aanslag 
in de personenbelasting, en aanvullende 
gemeentebelasting 'op grond van nieuwe 
bescheiden of feiten afwijst ; beveelt dat 
van dit arrest melding zal worden ge
maakt op de kant van de gedeeltelijk 
vernietigde beslissing ; veroordeelt ver
weerder in de k6J?tf!n ; verwijst de aldus 
beperkte, zaak naar het Hof van beroep 
te Brussel. 

3 janu,ari 1975. , - Je kamer. -
Voorzitter, de, H. de Vreese, raadsheer 
w~~>arnemen.d ypprzitte:r.,--:- Vers~aggever, 
Baron Vin9oJ;te. - , Gelijkluidende con-, 
clusie, de H. Krings, advocaat-generaal. 
----: Pleite1·s, de B;H. Ba:Y,l!'rt en Claeys 
Bouuaert. ', , , 

1 e KAMER. - 3 januari 1975. 

VOORZIENING IN. CA~SATIE. 
v ORM. __:_ DIREOTE 'G;EMEENTELIJKE 
BELASTINGEN. _:___ VooRZIENING INGE· 
STELD DOOR MIDDEL VAN EEN BIJ AAN· 
GETEKENDE BRIEF AAN DE VOORZITTER 
VAN RET HoF, GEZOND:EJN VERZOEK· 
SOHRIFT.- VERZOEKSOHRIFT GERIOHT, 
TEGEN ElEN BESLUIT VAN DE BESTEN· 
DIGE DEPUTATIE VAN DE PROVINOIE· 
RAAD.- NIET ONTVANKELIJKE VOOR· 
ZIENING. 

Niet ontvanlcelijk is de voorziening, die is 
ingesteld door middel van een verzoek
scMift dat een bij tM' post aangetekende 
brief aan de vom;zitter van het Hof van 
cassatie is gericht, tegen een besluit van 
de bestendige deputatie van de p1·ovincie-
1·aad, rechtdoende OVM' een 1·eclamatie iri
zake di1·ecte gemeentelij lee belastingen ( 1), 
(Art. 4 wet va'U 22 januari 1849; art. 2 

(1) Raadpl. cass., 20 en 22 noyember 1974, 
supm, biz. 346 en 353. 

wet van ,22 juni 1865; art. 2 wet van 
18 m~;tart 1874; art. 16 wet van 
22 juni 1877 .) 

(VAN REOHEM, T. STAD RONSE.) 

ARREST. 

RET HOF;- Overwegende dat eiser 
bij verzoekschrift gericht tot de voor
zitter van het Hof een voorziening heeft 
ingesteld ; dat dit verzoekschrift, bij 
aangetekende brief gezonden, op 16 ok
tober 1973 ter griffie van het Hof werd 
neergelegd ; 

Dat, luidens het verzoekschrift, eiser 
een beslissing bestrijdt , geweze:n op 
24 augustus 1973 door de Bestendige 
Deputatie van de Provincieraad van 
Oost-Vlaanderei:l, die uitspraak zou heb
ben gedaan inzake een gemeentebelas
ting op het aanleggen van wegverhardili
gen en boordstenen ; 

Overwegende dat, krachtens artikel 609 
van het Gereohtelijk W etboek, het Hof 
bevoegd is om kennis te nemen van de 
voorzieni11gen tegen de beslissingen van 
de bestendige deputaties van de, provin
cieraden inzake,, directe gemeente- en 
provinciebelastingen, :rp,et, uitzondering 
van de beslissingen inzake taksen analoog 
met bet patent betreffende, naamloze 
vennootschappen en commanditaire ven
nootschappen op aandele:n, en vari de 
voorzieningen tegen beslissingen van de 
bestendige deputaties van de provincie
raden inzake belastingen geheven ten 
voordele van de wateringen en de pol
ders; 

Overwegende dat zulke voorzieningen 
ingeleid moeten worden overeenkomstig 
de voorschriften van artikel 4 van de 
wet van 22 januari 1849, gewijzigd door 
artikel 53 vervat in artikel 3 van de wet 
van 10 oktober 1967, artikel 2 van de wet 
van 22 juni 1865 en artikel 16 van de 
wet van 22 juni 1877, welke onder meer 
bepalen dat de verklaring tot voorziening 
ter griffie van de provincieraad moet 
worden afgelegd en dat de voorziening, 
op straffe van verval, binnen tien dagen 
van de verklaring moet worden betekend 
aan de partij waartegen zij gericht is ; 

Overwegende dat, nu uit de stlikken 
waarop het Hof acht vermag te slaan 
niet blijkt dat de voorziening overeen
komstig gezegde wettelijke voorschriften 
werd ingesteld, de voorziening niet ont
v<mkelijk is ; 
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Om die redenen, verwerpt de voor
ziening ; veroordeelt eiser in de kosten. 

3 januari 1975. - 1e kamer. -
Voorzitter; de H. de Vreese, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve1•slaggeve1·, 
Baron VinQotte. - Gelijkluidende con
clusie, de H. Krings, advocaat-generaal. 
- Pleiter, de H. Houtekier. 

Op dezelfde dag zijn vijf arresten in 
dezelfde zin gewezen op ,de voorzieningen 
tegen de besluiten van de bestendige 
deputatie van de provincie Oost-Vlaan
deren van 24 augustus 1973, in zake 
Vanhoolandt, Gheenens, Parent, Brisson
Balcaen en Brisson-Bauwens tegen de 
Stad Ronse. 

2e KAMER. - 6 januari 1975. 

1 o VOORZIENING IN CASSATIE. 
MIDDEL VAN NIET-ONTVANKELIJKHEID. 

- STRAFZAKEN. - MIDDEL VAN NIET
ONTVANKELIJKHEID DOOR DE BEKLAAG
DE TEGEN: DE vObRZIENING VAN DE 
BURGERLIJKE P:ARTIJ OPGEWORPEN EN 
IDERUIT AFGELEID DAT HET ORIGINEEL 

. VAN RET EXPLOOT VAN BETEKENING 
VAN DE VOORZIENING NIET BIJ RET 
DOSSIER.IS GEVOEGD. -DoSSIER DAT 
EEN , AKTE VAN EEN GEREOHTSDEUR-' 
WAARDER BEVAT WAARDOOR DE REGEL
MATIGREID VAN DE BETEKENING AAN
GETOOND WORDT.- MIDDEL VAN NIET
ONTVANKELIJKHEID DAT NIET KAN 
WORDEN AANGENOMEN.· 

2° BETEKENING VAN EXPLOTEN. 
- VISUM VAN DE PERSOON AAN \viE 
RET AFSORRIFT VAN RET EXPLOOT TER 
HAND GESTELD WORDT. - FORMALI
TEIT NIET OP STRAFFE VAN.NIETIGREID 
VOORGESOHREVEN. 

(1) Raadpi. cass., 12 juni 1967 (.Arr. cass., 
1967, biz. 1251) en 15 september 1967 (ibid., 
1968, biz. 113). 

Over het bewijs van het bestaan van een 
€Xpioot en van zijn inhoud raadpi. GARSONNET 
en C:EizAR-BRu, Proc. civ., d. II, nrs. 91 tot 93 ; 
DARREl sur CHAUVEAU, Proc. civ., d. I, question 
n° 327; DALLOZ, Rep. de proc. civile ct commm·
eiale, vo Exploit (burg, z.), nrs. 33 en 34; Pan-

I 0 Een middel van niet-ontvankel.ijkheid 
dat door de beklaagde tegen de voor
ziening van de burgerlijke partij is op
geworpen en afgeleid hie1·uit 'dat het 
origineel van het exploot van betekening 
van de voorziening nliet bij het dossie?' 
is gevoegd, kan niet worden aange?iomen 
als hie1·in een akte van een gerechtsdeur
wam·der aanwezig is waa1·van de ve?'
meldingen dom· de beklaagde niet van 
valsheid werden beticht en waa1·dom· de 
?'egelmatigheid wordt vastgesteld van de 
betekening van de vom·ziening van de 
bu1·gerlijke pa1·tij aan de pm·tijen tegen 
wie de vom·ziening is rJe?'icht (1). 
(Art. 418 Sv.) 

2o Uit de vergelijking van de artikelen 43, 
lid 2, en 45 van het Ge?·echtelijk Wetboek 
blijkt dat het vormschrift dat de pe?'soon 
aan wie het ajschrift van een exploot te?' 
hand gesteld wm·dt, dit vom· gezien 
tekent, niet op straffe van nietigheid 
voorgesch1·even is (2). 

(OAUDRON EN OONSORTEN, 

T. MALRAY EN BE:INDLE.) 

ARREST (vertaling). 

RET HOF ; - Gelet op het bestred,en 
arrest, op B april 1974 gewezen door het 
Hof van beroep te Brussel ; 

I. In zoverre de voorziening gericht is 
tegen de beslissingen op de vorderingen 
van bet openbaar ministerie tegen de 
verweerders Ma~ray, beldaagde, en Brind
le, die civielrechtelijk aansprakelijk is 
vooJ1 Malray : 

Overwegende dat de eisers, burgerlijke 
paPtijen, i:n. geen kosten van de strafvor
dering werden veroordeeld en dan ook 
niet bevoegd zijn om tegen deze beslis
singen cassatieheroep in te stellen; 

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

A) die de eiseres Caudron zowel in 

dectes belges, vo Exploit, nrs. 21,47 en 48; Rep. 
prat. du droit belge, vo Exploit, nrs. 47 en 48. 

(2) Dit punt was betwist toen het Wetboek 
van burgerlijke rechtsvordering van kracht 
was (Pand. belges, vo Exploit (burg. z.), 
nrs. 593 en vig. ; CARRE sur CHAUVEAU, Proc. 
civ., d. I, question 370, 10°; GARSONNET en 
C:E:zAR-BRu, Proc. civ., d. II, nrs. 141 en 142; 
DALLoz, Rep. de proc. civ. et commerciale, 
yo Exploit, nr. 243). 
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eigen naam als qualitate qua heeft inge
steld : · 

Overwegende dat het arrest de uit
spraak over de materiiile schade van 
eiseres als weduwe, over de schade ex 
haerede. en betreffende het overige van 
de eis tot vergoeding van de begrafenis
kosten aanhoudt, de debatten daarover 
heropent en daartoe de zaak voor on
bepaalde tijd uitstelt ; 

Overwegende dat deze beslissing geen 
eindbeslissing is in de zin van artikel 416 
van het W etboek van strafvordering en 

. geen uitspraak doet over een geschil 
inzake bevoegdheid ; 

Dat de voorziening voorbarig en dus 
niet ontvankelijk is ; 

B) die de eisers Cauchies, Roland en 
Hennebert hebben ingesteld : 

Over het middel van niet-ontvanke
lijkheid door de verweerders tegen de 
voorziening opgeworpen en hieruit afge
leid dat het origineel van het exploot 
van betekening van het beroep in cas
satie dat de eisers als burgerlijke partijen 
hebben ingesteld niet. bij het dossier van 
de rechtspleging is gevoegd ; 

Overwegende dat in het dossier een 
akte van de gerechtsdeurwaarder Michel 
Stienon voorkomt met als titel " Beroep 
in cassatie - Betekening » en gedateerd 
2 mei 1974, waarbij een eensluidend ver
klaard afschrift is gevoegd van de 
volledige tekst val) de verklaring van 
beroep in cassatie die de eisers op 16 april 
1974 te Bergen op de griffie van het Hof 
van beroep te Brussel, afdeling Bergen, 
hebben gedaan; 

Overwegende dat deze akte door voor
melde gerechtsdeurwaarder is getekend ; 
dat ze met name alle vermeldingen bevat 
die op straffe van nietigheid bij artikel.43, 
lid 1, van het Gerechtelijk Wetboek zijn 
voorgeschreven ; 

Dat uit deze akte blijkt dat de verkla
ring van beroep in cassatie van de eisers 
op 2 mei 197 4 aan de verweerders Malray 
en Brindle zelf werd betekend en dat zij 
het origineel van de akte van betekening 
voor ontvangst hebben getekend; 

Overwegende dat de aan het Hof voor
gelegde akte niet voor ontvangst is 
getekend door de verweerderli Malray en 
Brindle aan wie de afschriften ter hand 
werden gesteld ; dat echter uit de verge
lijking van de artikelen 43, lid' 2, en 45 
van liet Gerechtelijk Wetboek volgt dat 
deze forma.liteit niet op straffe van nie
tiglieid is voorgeschreven ; 

Overwegende dat hieruit volgt dat de 

bij het dossier gevoegde akte, waarvan 
de vermeldingen niet door de verweerders 
van valsheid werden beticht, de regel
matigheid van de betekening aan de 
verweerders aantoont ; 

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

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

Dat elk onderdeel van het middel 
feitelijke grondslag mist; 

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

6 januari 1975. - 2e kamer. -
Voorzitte1·, Baron Richard, raadsheer 
waarnemend voorzitter.- Verslaggever, 
de H. Screvens. - Gelijkluidende con
clusie, de H. Colard, advocaat-generaal. 
- Pleiter, de H. Urbain (van de balie 
te Bergen). 

2• KAMER. - 6 januari 1975. 

1° VONNISSEN' EN' ARRESTEN. 
STRAFZAKEN. - KWALIFICATIE DOOR 
DE RECHTER AAN ZIJN BESLISSING GE
GEVEN. - ZONDER INVLOED OP DE 
AARD ERVAN. 

2° VONNISSEN' EN ARRESTEN. 
8TRAFZAKEN. - BEKLAAGDE VERTE
GENWOORDIGD DOOR EEN ADVOCAAT, 
HOUDER VAN DE STUKKEN. - VER
TEGENWOORDIGING BEPERKT TOT ZEKE
RE TELASTLEGGINGEN.- GELDIGHEID 
VAN DE LASTGEVING. 

3° CASSATIEMIDDELEN. - STRAF
ZAKEN.- MIDDEL WAARIN FElTEN EN 
RECHT VERMENGD ZIJN. - NiET-ONT
VANKELIJKHEID. 

4° VON'NISSEN EN ARRESTEN. -
8TRAFZAKEN. - AARD VAN DE VON
NISSEN .. - VONNIS KAN VOOR ZEKERE 
TELASTLEGGINGEN OP TEGENSPRAAK 
EN VOOR ANDERE BIJ VERSTEK GEWE
ZEN ZIJN. 

5° VON'N'ISSEN EN ARRESTEN. -
STRAFZAKEN.- VERSTEK.- BEGRIP• 

1° Dat de rechte1· zijn beslissin(! als een 
'beslissing op tegenspmak of als een 
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ve1•stekbeslissing kwalijiceert, wijzigt de 
aard e1·van niet ( 1). 

2° U it het jeit dat een advocaat, houder van 
de stukken (2), de beklaagde vertegen
woordigd heejt vom· zekere hem ten laste 
gelegde jeiten volgt niet dat die advocaat 
daartoe geen geldige lastgeving gekregen 
of kunnen k1·ijgen heejt (3). (Art. 185 
Sv.) 

3° Niet ontvankelijk wegens vermenging 
van jeiten en 1'echt is het middel dat het 
Hoj zou, verplichten jeitelijke gegevens 
te onde1•zoeken (4). (Art. 95 Grondwet.) 

4° In strajzaken kan een vonnis voor 
bepaalde telastleggingen op tegenspmak 
en voor ande1·e bij Ve?'stek gewezen 
zijn (5). 

5° Het vonnis dat doo1· een stmj1•echtbank 
is gewezen zonder dat de beklaagde 
werd ondervmagd en zonde1· dat de 
advocaat, die hem ve1·tegenwoordigt, in 
zijn verweermiddelen werd gehoo1·d, is 
een ve1·stekvonnis, zelfs indien de advo
caat tegenwoordig was bij het ve1·hoo1· 
van getuigen en de vordering van het 
openbaar ministe1·ie heejt gehoord (6). 

(DELMOTTE.) 

ARREST (ve1·taling). 

:i:IET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 8 april 1974 in hoger beroep 
gewezen door de Correctionele Recht
bank te. Charleroi ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de ar~ikelen 97 van de Grond
wet, 149, 152, 186, 208, lid 1, van het 
W etboek van strafvordering, 24 van het 
Gerechtelijk Wetboek en van beklaagdes 
recht van verdediging, 

doordat h(')t bestreden vonnis beslist 
dat het vonnis van 19 maart 1974, waar
tegen eiser, beklaagde, in verzet gekomen 
was, op tegenspraak gewezen werd, op 

(1) Cass., 23 oktober 1974, supra, biz. 251. 
(2) De wet van 20 december 1974 heeft de 

verplichting dat de advocaat, die in straf
zaken verschijnt, houder van de stukken moest 
zijn, afgeschaft. 

(3) Over de gevallen waarin een beklaagde 
zich door een advocaat kan laten vertegen
woordigen, zie cass., 29 juni 1964 (Bull. et 
Pas., 1964, I, 1162). 

(4) Cass., 15 oktober 1974, st~pra, biz. 223. 
Vgl. cass., 20 december 1974, supra, biz. 474. 

grond dat eiser verschenen is, en dat het 
verzet derhalve niet ontvankelijk is 

terwijl, ee1·ste ondm·deel, het vonnis van 
19 maart 1974 bij verstek uitspraak deed 
jegens verweerder en, voor wat die 
beschikking betreft, gezag van gewijsde 
had, waartegen slechts een voorziening 
in cassatie door het openbaar ministerie 
kon worden ingesteld ; bij gebrek aan 
een dergelijke voorziening het vonnis 
van 19 maart 1974 niet kon worden 
beschouwd als een vonnis dat op tegen
spraak uitspraak gedaan had jegens eiser, 
tenzij door in strijd te komen met cleze 
beslissing, enerzijds, door te stellen dat 
eiser tegen dit vonnis geen rechtsmidclel 
kon aanwenden en het dus in kracht van 
gewijsde gegaan was; anderzijds, door 
een wezenlijke beschikking van dat 
von.nis te wijzigen, namelijk dat het een 
verstekvonnis genoemd werd ; de be
schikking van een vonnis dat jegens een 
beklaagde . bij verstek uitspraak wordt 
gedaan, op verzet van cleze beklaagde 
niet gewijzigd of teniet gedaan kan wor
den door de rechtbank die dat vonnis 
uitgesproken heeft ; 

tweede onde1·deel, het vonnis van 
19 maart 1974 wei degelijk een verstek
vonnis was wegens niet-verschijnen van 
eiser; aangezien deze niet op geldige 
wijze 'kon vertegenwoordigcl worden door 
een advocaat die de advocaat van de 
vrijwillig tussengekomen partij is met 
andere belangen dan die van eiser, en 
die trouwens verklaard heeft dat hij deze 
niet vertegenwoordigde voor zekere hem 
ten laste gelegde feiten ; de gedeeltelijke 
vertegenwoordiging van eiser, die niet 
slaat op alle feiten van de zaak, doet 
blijken van een gebrek aan .lastgeving 
om voor eiser te verschijnen ; wanneer 
ecliter de aan een advocaat verleende 
lastgevibg tot vertegenwoordiging niet 
klaar en zeker is, de rechter ze moet 
onderzoeken en geen vertegenwoordiging 
of verschijning mag aanvaarden die 
slechts gedeeltelijk is; een dergelijke 
vertegenwoordiging gelijkstaat met een 
gebrek aan verschijning, daar de advo-

(5) en (6) Raadpl. cass., 8 oktober 1917 
(Bull. en Pas., 1918, I, 99) en 12 oktober 1959 
(ibid., 1960, I, 180). Zie ook HAYOIT DETER

MICOURT, « Etude sur !'opposition », Rev. dr. 
pen., 1932, nrs. 3, 5 en 7; FAUSTIN-HELIE, 

d. III, nrs. 3914, 4319 en 4320; GARRAUD, 

d. V, nrs. 1633 en 1635; UaEux, « Le defaut 
a !'audience correctionnelle ,,, Rev. dr. pen., 
1949-1950, biz. 83 en vlg., inz. biz. 89. 
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caat geen geldige lastgeving. heeft, aan
gezien zijn lastgeving slechts door de 
beklaagde zelf, uitdrukkelijk of stil
zwijgend, kan worden verleend voor zijn 
verdediging in strafzaken en noodzake
lijkerwijs op alle feiten van de zaak moet 
betrekking hebben; het vonnis van 
19 maart 1974, dat jegens eiser, wegens 
niet-verschijnen, bij verstek gewezen 
werd, derhalve vatbaar was voor verzet 
door eiser : 

Overwegende dat blijkens de stukken 
waarop het Hof vermag acht te slaan 
eiser vervolgd werd we gens vij f telast
leggingen die voorkomen onder de let
ters A totE; 

Dat hij, bij vonYJ.is van 19 maart 1974 
in hoger beroep gewezen door de Correc
tionele Rechtbank te Charleroi, veroor
deeld werd tot drie afzonderlijke straffen 
uit hoofde van de telastleggingen A, 
B en D, en vrijgesproken werd voor de 
telastleggingen 0 en E ; dat het beschik
kende gedeelte van dit vonnis zegt dat 
de rechtbank uitspraak doet bij verstek 
jegens eiser en op tegenspraak jegens 
de andere partijen, dat wil zeggen jegens 
de burgerlijke partij en de vrijwillig 
tussengekomen partij ; 

Dat dit vonnis echter vaststelt dat 
eiser voor de telastleggingen A en B 
door een advocaat vertegenwoordigd 
werd en dat hij in zijn verweermiddelen 
tegen die telastleggingen gehoord werd ; 
dat het vonnis er voorts op wijst dat, 
hoewel eiser behoorlijk gedagvaard werd, 
hij voor de andere telastleggingen niet 
verschenen is; · 

Overwegende dat eiser tegen dat 
vonnis enkel in verzet is gekomen met 
betrekking tot de tegen hem uitgesproken 
strafrechtelijke veroordelingen ; 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
dat verzet niet ontvankelijk verklaart 
op grorid " dat uit het onderzoek van 
het dossier en uit de behandeli;ng ter 
zitting blijkt dat het verzet van Delmotte 
(thans eiser). de wijzigi;ng van een op 
tegenspraak gewezen vonnis beoogt ; dat 
het juist is dat uit de zittingsbladen volgt 
dat de beklaagde vertegenwoordigd werd 
door Mr. Leclef loco Cassiers, advocaten, 
voor de telastleggingen A en B en niet 
voor de andere hem ten laste gelegde 
feiten; dat het vonnis waartegen in ver
zet gekomen .is echter op tegenspraak 
gewezen werd omdat een beklaagde geen 
verstek kan laten gaan voor een gedeelte 
van de hem ten laste gelegde feiten, on
geacht of de beklaagde al dan niet aan
wezig is ; dat de beklaagde in feite ,ter
schenen i.s ,, 

Overwegende dat de door de rechter 
aan zijn beslissing gegeven kwalificatie 
van beslissing op tegenspraak of bij 
verstek gewezen, daarvan de aard niet 
wijzigt, daar deze van de wet afhangt; 

Overwegende dat, hoewel het vonnis 
van 19 maart 1974 in zijn beschikkend 
g~deelt~ zegt dat .de rechtbank jegens 
e1ser biJ verstek mtspraak doet, uit de 
overeenstemmende vermeldingen van het 
proces-verbaal van de zitting en het 
vonnis blijkt dat eiser voor de telast
leggingen A en B door een advocaat ver
tegenwoordigd werd en hij in zijn ver
weermiddelen tegen die telastleggingen 
gehoord werd ; 

Overwegende dat uit de omstandigheid 
dat een advocaat een beklaagde slechts 
voor zekere van de te zijnen laste 
gelegde feiten heeft vertegenwoordigd 
niet volgt dat die advocaat daartoe geen 
lastgeving ontvangen heeft of geen gel
dige lastgeving kon ontvangen; 

~ Overwegende dat, voor zover het aan
voert dat de advocaat eiser voor de 
te~~stleggingen A en B niet op geldige 
W1Jze kon vertegenwoordigen wegens 
tegenstrijdige belangen of omdat hij 
daartoe geen uitdrukkelijke of stilzwij
ge;nde lastgeving gekregen had, het 
m1ddel het Hof zou verplicht.en feitelijke 
gegevens te onderzoeken; dat in het 
middel . recht en feiten vermengd zijn 
en het 1n die mate niet ontvankelijk is ; 

Dat u~t die overwegingen volgt dat 
het vonms van 19 maart 1974, voor zover 
het uitspraak gedaan heeft over de telast
leggingen A en B, jegens eiser op tegen
spraak gewezen werd ; 

Overwegende dat het vonnis dat door 
een correctionele rechtbank is gewezen, 
zonder dat de beklaagde of de advocaat 
die hem vertegenwoordi<5t ondervraagd 
of in zijn verweermidde~en gehoord werd, 
een verstekvonnis is, zelfs indien de 
advocaat aanwezig was bij het verhoor 
van de getuigen en. de vordering van het 
openbaar ministerie · gehoord heeft ; · 

Overwegende dat uit de vaststellingen 
van het vonnis van 19 maart 1974 blijkt 
dat, inzake de telastlegging D, uit hoofde 
waarvan eiser tot een afzonderlijke straf 
veroordeeld is, noch eiser noch de advo
caat ondervraagd, of in lnm verweermid
delen gehoord werden ; 

Overwegende derhalve dat het bestre
den vonnis, door, op de gronden die het 
vermeldt, het verzet van eiser tegea het 
vom:i.is van 19 maart 1974 nietcontvan
kelijk te verklaren voor zover dat verzet 
gericht was tegen de veroordeling bij 
verstek .wegens de telastleggihg D, de 
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in het middel vermeld bepalingen van 
het Wetboek van st.rafvordering schendt; 

Dat het middel in die mate gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den vonnis in zoverre het eisers verzet 
tegen het beschikkende gedeelte van het 
vonnis van 19 maart 197 4, dat hem 
wegens de telastlegging D veroordeelt, 
niet ontvankelijk verklaart en in zoverre 
het eiser in de kosten van het verzet
geding veroordeelt ; verwerpt de voor
ziening voor het overige ; beveelt dat 
van dit arrest melding zal worden ge
maakt op de kant van de gedeeltelijk 
vernietigde beslissi:ng ; veroordeelt eiser 
in een derde van de kosten; laat de 
overige kosten ten laste van de Staat ; 
verwijst de aldus beperkte zaak naar 
de Correctionele Rechtbank te Bergen, 
zitting houdend in hager beroep. 

6 januari 1975. - 2 8 kamer. 
V oorzitte?', Baron Richard, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Verslaggever, 
de H. Meeus. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Colard, advocaat-generaal. -
Pleiters, de HH . .Jose Bossu, .Jose-.Jean 
Bossu en P. Saint-Guillain (van de balie 
te Charleroi). 

28 KAMER. - 6 januari 1975. 

Jo .JEUGDBESCHERMING. - VER· 
VOLGINGEN VOOR DE CORRECTIONELE 
RECRTBANK TEGEN EEN MINDERJARIGE, 
DIE OP RET OGENBLIK VAN DE FElTEN 
MEER DAN 16 JAAR EN MINDER DAN 
18 JAAR OUD WAS, WEGENS OVERTRE· 
DING VAN DE ARTIKELEN 418, 419 OF 
420 VAN RET STRAFWETBOEK, VAN RET 
VERKEERSREGLEMENT OF VAN DE WET 
BETREFFENDE DE VERPLICRTE AAN · 
SPRAKELIJKREIDSVERZEKERING INZAKE 
MOTORRIJTUIGEN. - DEBATTEN VOOR 
DE CORRECTIONELE RECRTBANK MOE· 
TEN IN RAADKAMER PLAATSREBBEN. 

2° RECHTBANKEN. - STRAFZAKEN. 
- VERVOLGINGEN VOOR DE CORREC· 
TIONELE RECRTBANK GEZAMENLIJK TE
GEN EEN MEERDERJARIGE BEKLAAGDE 
EN TEGEN EEN MINDERJARIGE BE
KLAAGDE VAN MEER DAN 16 JAAR EN 
MINDER DAN 18 JAAR OUD INGESTELD, 
MET TOEPASSING VAN ARTIKEL 36bis 
VAN DE WET VAN 8 APRIL 1965 BETREF
FENDE DE JEUGDBESCRERMING. 

DEBATTEN IN RAADKAMER. -REGEL 
DIE NIET SLAAT OP MEERDERJARIGE 
l\1EDEBEKLAAGDEN. 

3° CASSATIE. - 01\'IVANG. - STRAF
ZAKEN. - VOORZIENING VAN RET 
OPENBAAR MINISTERIE. - VERNIETI· 
GING VAN RET BESCRIKKENDE GEDEEL· 
TE M.B.T. DE STRAFVORDERING. -
VERNIETIGING DIE ZICR NIET UIT
STREKT TOT RET BESCRIKKEND GEDEEL· 
TE WAARIN OVER DE GRONDSLAG VAN 
DE BURGERLIJKE RECRTSVORDERING 
UITSPRAAK GEDAAN WORDT. 

1° W anneer voor een correctionele ?'echt
bank tegen een minderjarige, die op het 
ogenblik van de feiten mee?' dan 16 jaar 
en minde?' dan 18 jaa?' oud was, ve?·vol
gingen ingesteld worden wegens ove?'
t?·eding van de m·tikelen 418, 419 of 420 
van het Strafwetboek, van het ve?·keM's
reglement of van de wet betreffende de 
verplichte aansprakelij kheidsve?·zeke?·ing 
inzake motottijtuigen, moeten de debat
ten in raadkamer plaatshebben (1). 
(Art. 36bis wet van 8 april 1965). 

2° De bepaling van a?·tikel 36bis van de 
wet van 8 april 1965 bet?·effende de 
jeugdbeschm·ming is in het belang van 
de minde?jarigen ingevoe1·d; zij is de?'
halve niet van toepassing op meerder
jarige medebeklaagden (2). 

3° Wannee?', op de voo1·ziening alleen van 
het openbaa?' ministe?·ie, het, Hof het 
beschikkende gedeelte van een beslissing 
m.b.t. de sttafvo?·deting vm·nietigt, 
st?·ekt die ve?·nietiging zich niet uit. tot 
het beschikkende gedeelte wam·in ·nit
spmalc wotdt gedaan ave?' de gmndslag 
van de bu?'ge?'lijlce ?'echtsvm·dering (3). 

(PROCUREUR DES KONINGS TE DINANT, 
IN ZAKE APPELMANS EN LITISCONSORTEN.) 

ARREST (ve?'taling). 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 11 jlUli 1974 in hager beroep 
gewezen door de Correctionele Recht
bank te Dinant ; 

(1) Cass., 16 en 23 december 1974, sup1·a, 
blz. 449 en 481. 

(2) Raadpl. cass., 24 december 1973 (A1·r. 
cass., 1974, blz. 477) en 16 december 1974, 
waarvan sprake in noot 1. 

(3) Cass., 29 oktober 1973 (Arr. cass., 1974, 
blz. 241). 
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Over bet middel jegens de drie verweer
ders afgeleid uit de schending van arti
kel 36bis van de wet betreffende de jeugd
bescherming, 

doo1·dat de debatten in openbare te
rechtzitting plaatsgehad hebben, 

te1·wijl verweerder Appelmans, beklaag
de, meer dan 16 jaar en minder dan 
18 jaar oud was op bet ogenblik van de 
feiten die de overtrading waren van het 
verkeersreglement en een met de eerste 
samenhangende overtrading van de bepa
lingen van de artikelen 418 en 420 van 
het Strafwetboek : 

1. In zoverre de voorziening gericht 
is tegen Appelmans, beklaagde : 

Overwegende dat het vonnis verweer
der Appelmans Pol, Gilbert, Ghislain, 
landarbeider, geboren te Tarcienne op 
7 januari 1955, woonachtig te Tarcienne, 
rue Aheree, nr. 36, veroordeelt wegens 
verwondingen door onvoorzicbtigheid en 
wegens een overtrading van het verkeers
reglement, feiten bedreven op 3 november 
1972 nadat de debatten in openbare 
terechtzitting plaatsgehad hebben; 

Dat deze krachtens artikel 36bis van 
de wet betreffende de jeugdbescherming 
in de raadkamer moesten plaatsvinden ; 

Dat die regel een substantiele vorm
vereiste is ; 

Dat het middel gegrond is ; 

2. In zoverre de voorziening gericht is 
tegen Roosens, civielrechtelijk aanspra
kelijk voor Appelmans : 

Overwegende dat de vernietiging, op 
de voorziening van het openbaar minis
terie gericht tegen de beklaagde en de 
voor deze civielrechtelijk aansprakelijke 
partij, van de beslissing die de beklaagde 
veroordeelt, de beslissing die de derde 
verweerder civielrechtelijk aansprakelijk 
verklaart zonder voorwerp maakt ; 

3. In zoverre de voorziening gericht is 
tegen Poulain, beklaagde : 

Overwegende dat de bepaling van 
artikel 36bis enkel in het belang van de 
minderj arige, waarop zij van toepassing 
is, vastgesteld werd ; 

Dat het middel naar recht faalt ; 
Overwegende dat de substantiele of op 

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

4. Overwegende dat de vernietiging, 
op de voorziening van het openbaar 

ministerie aileen, gericht. tegen de beslis
sing gewezen op de· tegen Appelmans, 
beklaagde, en Roosens, civielrechtelijk 
aansprakelijk voor Appelmans, uitge
oefende rechtsvorderingen zich niet uit
strekt tot het bescbikkende gedeelte dat 
over de grondslag van de civielrechtelijke 
vorderingen uitspraak doet ; 

Oin die redenen, vernietigt het bestre
den vonnis in zoverre het over de door 
het openbaar ministerie tegen verweerder 
Appelmans uitgeoefende rechtsvorderin
geu uitspraak doet ; zegt dat de beslissing 
die verklaart dat de derde verweerder 
civielrechtelijk aansprakelijk is, zonder 
voorwerp is ; verwerpt de voorziening 
voor het overige ; beveelt dat van huidig 
arrest . melding zal gemaakt worden op 
de kant van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing ; laat de kosten teri laste van 
de Staat ; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar de Correctionele Rechtbank 
te :Namen, zitting houdend in hoger 
beroep. 

6 januari 1975. - 2° kamer. -
Voo1·zitte~·, Baron Richard, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Verslaggever, 
de H. Legros.- Gelijkluidende conclusie, 
de H. Colard, advocaat-generaal. 

2° KAMER.- 6 januari 1975. 

REGELI:NG VAN RECHTSGEBIED.
STRAFZAKEN. - BESOHIKKING TOT 
VERWIJZING NAAR DE OORREOTIONELE 
REOHTBANK WEGENS EEN MISDAAD. -
GEEN OPGAVE VAN VERZAOHTENDE 
OMSTANDIGHEDEN. - BESLISSING 
WAARBIJ DE REOHTBANK ZICH ONBE
VOEGD VERKLAARD. - VERNIETIGING 
VAN DE BESOHIKKING EN VERWIJZING 
NAAR DE KAMER VAN INBESOHULDI· 
GINGSTELLING. 

W annee1· de 1'aadlcame1· een verdachte 
wegens een misdaad naa1· de co1'1'ectionele 
1'echtbank heejt verwezen, zonde1· opgave 
van ve1·zachtende omstandigheden, het 
vonnisgerecht zich onbevoegd heejt ve1'· 
klam·d en beide beslissingen in kmcht 
van gewijsde zijn gegaan, vernietigt het 
Hoj, het 1·echtsgebied 1'egelende, de 
beschilclcing van de madkamer en ver-
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wijst de zaak naar de kame1· van inbe
schuldigingstelling ( 1). 

(PROOUREUR DES KONINGS TE CHARLEROI, 
IN ZAKE KAIRET,) 

ARREST (ve1·taling). 

HET HOF ; - Gelet op het verzoek
schrift tot regeling van rechtsgebied op 
3 december 1973 ingediend door de 
Procureur des Konings te Charleroi ; 

Overwegende dat de . raadkamer van 
de Rechtbank van eerste aanleg te Char
leroi, bij beschikking van 19 . augustus 
1974, Jean, Joseph, Michel, Pierre, Ghis
lain Kairet, geboren te Gosselies op 
26 juni 1924 en er woonachtig rue Spi
nois, 32, naar de Correctionele Rechtbank 
te Charleroi verwezen heeft om, te Gos
selies, aanrandingen van de eerbaarheid 
zonder geweld of bedreiging gepleegd te 
hebben, tussen 1 juni 1972 en 2 mei 1974 
op de persoon of met behulp van de per
soon van Jean, Jacques Breda en, tussen 
1 januari 1974 en 7 juni 1974, op de per
soon of 1net behulp van de persoon van 
Jean-Marc Souls en Jean-Pierre Dandois, 
alle drie minderjarigen beneden de volle 
leeftijd van 16 jaar op het ogenblik van 
de feiten aaugezien zij respectievelijk 
geboren zijn op 25 mei 1958, 30 mei 1959 
en 15 juli 1959; 

Overwegende dat de Correctionele 
Rechtbank te Charleroi zich bij vonnis 
van 30 oktober 1974 onbevoegd \ferklaard 
heeft om kennis te nemen van de feiten 
van de telastleggingen op grond " dat 
(die feiten) gestraft worden met crimi
nele straffen en dat die misdaden bij voor
noemde beschikking van de raadkamer 
niet gecorrectionaliseerd , werden met 
aanneming van verzachtende omstan
digheden » ; 

Overwegende dat de door de raad
kamer en door de correctionele rechtba;nk 
gewezen beslissingen in kracht van ge
wijsde gegaan zijn en dat, uit hem tegen
strijdigheid, een geschil van rechtsmacht 
ontstaan is dat de gang van het gerecht 
belemmert; 

Overwegende dat de ten laste van 
Jean Kairet gelegde feiteu door arti
kel 372 van het Strafwetboek met op
sluiting gestraft worden ; 

Dat, aangezien de beschikking van de 
raadkamer niet gewezen heeft op het 
bestaan van verzachtende omstandig-

(1) Cass., 19 april 1974 (A1-r. cass., 1974, 
biz. 951). 

heden, de correctionele rechtbank niet 
bevoegd was om kennis te nemen van de 
zaak; 

Om die redenen, beslissende tot rege
ling van rechtsgebied, vernietigt de 
beschikking van de raadkamer van de 
Rechtbank van eerste aanleg te Char
leroi del. 19 augustus 1974; beveelt dat 
van dit arrest melding zal gemaakt wor
den op de kant van de vernietigde beslis
sing; verwijst de zaak naar de kamer van 
inbesclmldigingstelling van het Hof van 
beroep te Bergen. 

6 januari 1974. - 2e kamer. -
Voorzitter, Baron Richard, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - VeTslaggever, 
Baron Vin<;otte. - Gelijkluidende con
clusie, de H. Colard, advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 7 januari 1975. 

VOORLOPIGE HECHTENIS.- HAND
HAVING VAN DE VOORLOPIGE HEOHTE
NIS. -WET vAN 20 APRIL 1874, ARTI
KEL 5, GEWIJZIGD BIJ ARTIKEL 5 vAN 
DE WET VAN 13 MAART 1973.- REDEN
GEviNG. 

Daa1· m·tikel5 van de wet van 20 april1874, 
zoals het is gewijzigd bij aTtilcel 3 van 
de wet van 13 maaTt 1973, V001'sch1-ijjt 
dat het ondeTzoeksgeTecht, dat beslist de 
voo1'lopige hechtenis te handhaven, de 
e1·nstige en ttitzonderlijke omstandighe
den die dennate de openbm·e veiligheid 
1·alcen dat ze de handhaving van de 
voo1'lopige hechtenis noodzakelij k 'maken, 
nattwkettrig moet omsch1·ijven en de 
gegevens eigen aan de zaak of de PB1'
soonlijkheid van de verdachte moet V61'
melden, moet · dit gerecht, op st1·ajje van 
schending van genoemd artikel, ant
woorden op de conclusie waarin o.a. 
woTdt betwist dat de1·gelijke e1·nstige en 
ttitzondMlij ke omstandigheden be
staan (2). 

(DE BAOKER.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 

(2) Cass., 29 oktober en 25 november 1974, 
sttpra, biz. 271 en 357. 
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arrest, op 26 november Un4 na verwij
zin g gewezen door het Hof van beroep 
te Brussel, kamer van inbeschuldiging
stelling; 

Gelet op het arrest op 29 oktober 1974 
door het Hof gewezen ( 1 ) ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 2, 5, 19 en 20 van de wet van 
20 aprill874 op de voorlopige hechtenis, 
zoals gewijzigd door de wet van 13 maart 
1973, 

doordat het arrest de beschikking van 
de raadkamer van 20 september 1974 van 
Dendermonde bevestigt om de redenen 
overgenomen uit de rechtsvordering van 
het openbaar ministerie en luidens welke 
het ten laste van eiseres gelegde feit 
bijzonder erg was daar het de dood van 
het slachtoffer veroorzaakt heeft en de 
terugkeer van eiseres, die· herbergierster 
i:n een kleine stad is, in haar milieu zes 
maanden na de feiten opspraak zou ver
weklmn bij de medeburgers ; dat alzo 
de maatschappelijke orde erg zou ge
stoord worden en de openbare veiligheid 
in het gedrang komt, 

terwijl, eerste ondm·deel, eiseres in haar 
conclusie · uitdrukkelijk staande hield 
dat zij geen herbergierster meer was en 
het cafe door vreemde personen werd 
uitgebaat zodat zij niet in haar eigen 
milieu zou terugkeren ; het bestreden 
arrest op deze conclusie niet antwoordt 
(schending van artikel 97 van de Grand
wet); 

tweede onderdeel, eiseres in Jmar con
clusie uitdruklmlijk staande hield dat het 
haar ten laste gelegde feit door zware 
gewelddaden van het slachtoffer was 
uitgelokt geworden zodat alle ernstige 
en uitzonderlijke omstandigheden die de 
openbare veiligheid. raken ten opzichte 
van de hechtenis van eiseres ontbreken 
en het best.reden arrest op deze conclusie 
niet antwoordt (schending van artikel 97 
van de Grondwet); 

de1·de onderdeel, de door het arrest in 
aanmerking genomen elementen om de 
voorlopige hechtenis van eiseres te 
bevestigen niet nauwkeurig zijn daar 
eiseres geen herberg meer uibbaat, geen 
herbergierster meer is en niet in haar 
milieu wederkeert; dat deze elementen 
evenmin ernstig noch uitzonderlijk zijn, 
gezien het feit dat de daad van eiseres 
uitgelokt werd, zodat de beslissing niet 

(1) Sup1'a, biz. 271. 

gerechtvaardigd is (schending van de 
artikelen 2, 5, 19 en 20 van de wet van 
20 april 1874) : 

Wat bet eerste en het derde onderdeel 
betreft : 

Overwegende dat het arrest zich ertoe 
beperkt de beweegredenen van de rechts
vordering van het openbaar ministerie 
bij te treden, waarbij aangestipt werd 
dat het de verdachte ten laste gelegde 
feit bijzonder ernstig is vermits het de 
dood van het slachtoffer veroorzaakt 
heef1 , dat verdachte in een betrekkelijke 
kleine stad woont en er het beroep van 
herbergierster uitoefent en dat in die 
omstandigheden haar terugkeer in haar 
milieu, amper zes maanden na het plegen 
van de bovenbeschreven gewichtige fei
ten, van die aard is dat hij opspraak kan 
verwekken bij haar medeburgers en aldus 
de maatschappelijke orde ernstig storen, 
zodat de openbare veiligheid in het ge
drang komt; 

Overwegende dat eiseres bij conclusie 
en in antwoord op de vordering van het 
openbaar ministerie doet gelden. dat zij 
geen herberg meer uitbaat, geen herber
gierster meer is, het cafe door andere 
personen uitgebaat wordt en dat ze in 
haar eigen milieu niet zal terugkeren ; 

Overwegende dat de ingeroepen ern
stige en uitzonderlijke omstancligheden 
die de openbare veiligheid raken en eigen 
zijn aan de zaak of de persoon van de 
verdachte, aldus door deze op grond van 
bepaalde feiten betvvist werden en dat 
dit verweer door het arrest niet beant
woord werd ; 

Dat de onderdelen gegrond zijn ; 

Om die redenen, en zonder acht te slaan 
op het tweede onderdeel, dat tot geen 
ruimere cassa~ie kan leiden, vernietigt 
het bestreden arrest ; beveelt dat mel
ding van dit arrest 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 Antwerpen, kamer van inbeschuldi
gingstelling. 

7 januari 1975. - 2e kamer. -
Voo1·zitter, de H. Wauters, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, 
de H. Sury. - Gelijkluidende conolttsie, 
de H. Krings, advocaat-generaal. 
Pleiter, de H. Houtekier. 
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2" KAMER.- 7 januari 1975. 

1° VERWIJZING VAN EEN RECHT
BANK NAAR EEN ANDERE. -
STRAFZAKEN.- GEWETTIGDE VERDEN
KING.- VERZOEK VAN DE BEKLAAGDE. 
- GEEN VERPLICHTING EEN BEROEP TE 
DOEN OP EEN ADVOOAAT BI.J HET HoF 
VAN OASSATIE. 

2° VERWIJZING VAN EEN RECHT
BANK NAAR EEN ANDERE. -
STRAFZAKEN.- GEWETTIGDE VERDEN
KING. - VERZOEK GEGROND OP FElTEN 
DIE AAN LEDEN VAN HET OPENBAAR 
MINISTERIE WORDEN TEN LASTE GE
LEGD. - NrET-ONTVANKELI.JKHEID. 

3o VERWIJZING VAN EEN RECHT
BANK NAAR EEN ANDERE. -
STRAFZAKEN. - GEWETTIGDE VER
DENKING. - VERZOEK WAARIN GEGE
VENS WORDEN AANGEVOERD DIE OP 
LOUTERE VERONDERSTELLINGEN ZI.JN 
GEGROND.- VASTSTELLING DOOR HET 
HoF VAN OASSATIE DAT DEZE GEGEVENS 
GEEN VOLDOENDE REDEN TOT GEWET
TIGDE VERDENKING KUNNEN ZI.JN. 
VERWERPING VAN HET VERZOEK. 

1 o Het verzoek van de beklaagde tot ve?'
wijzing van een rechtbank naar een an
dere wegens gewettigde ve1·denking is 
ontvankelijk, zelfs indien het niet is 
ondertekend door een advocaat bij het 
Hoj van cassatie (1). (Art. 542,lid 2, Sv.) 

2° Niet ontvankelijk is het ve1·zoek tot 
verwijzing van een 1·echtbank naa1· een 
andere wegens gewettigde verdenking, 
dat gegrond is op jeiten die aan leden van 
het openbaar ministe1·ie worden ten laste 
gelegd (2). (Art. 542 Sv.) 

3° Het Hoj van cassatie ve1·werpt het ver
zoek tot ve1·wijzing van een 1•echtbank 
naar een andere wegens gewettigde ver
denking als het vaststelt dat de tot 
staving van dit VM'zoek aangevoenle ge
gevens, daar zij enkel op loutere ve?·onder
stellingen zijn geg1·ond, geen voldoende 
1wlen ktmnen zijn om tegen dat ee1·ste 

(1) Cass., 22 april 1974 (Arr. cass., 1974, 
blz. 904). 

(2) Cass., 22 januari 1974 (Arr. casB., 1974, 
blz. 570). 

(3) Raadpl. cass., 20 november 1972 (A1'1'. 
cass., 1973, blz. 284); 22 januari 1974, waarvan 
zoeven sprake; " Optreden van het Hof van 
cassatie bij onttrekking van de zaak aan de 

ge1·echt gewettigde verdenking te kunnen 
doen ontstaan (3). (Artt. 542 en 545 Sv.) 

(DE OUBBER.) 

Met de notities overeenstemmend 
arrest. 

7 januari 1975. - 2e kamer. -
Voo1·zitter, Ridder Rutsaert, voorzitter. 
- VM'BlaggeVM', de H. Chatel. - Gelijk
luidende conclusie, de H. Detournay, 
advoca.at-generaal. 

2" KAMER.- 7 januari 1975. 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN.· STRAFZAKEN. 
STRAFVORDERING. - SOHULDIGVER
KLARING. - FElTEN OMSOHREVEN IN 
DE BEWOORDINGEN VAN DE WET EN 
BEWEZEN VERKLAARD. - GEEN OON
OLUSIE. - REGELMATIG MET REDENEN 
OMKLEDE BESLISSING. 

Bij ontstentenis van een conclusie dienaan
gaande omkleedt de ?'echter de schuldig
verklaring van de beklaagde 1·egelmatig 
met 1·edenen door vast te stellen dat de 
in de bewom·dingen van de wet om
schrevenjeiten bewezen zijn (4). (Art. 97 
Grondwet.) 

(DEWULF.) 

ARREST, 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 17 juni 197 4 door het Hof van 
beroep te Gent gewezen; 

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

rechter en verwijzing van een rechtbank naar 
een andere ,,, rede uitgesproken door procu
reur-generaal R. Delange op de plechtige 
openingszitting van het Hof van cassatie van 
2 september 1974, R.W. (vertaling), 26 okto
ber 1974. 

(4) Cass., 10 december 1974, sttpm, blz. 428. 
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doo1·dat het hof van beroep zich ertoe 
beperkt te verklaren dat het in de telast
legging beoogde feit bewezen is gebleven 
zoals het door de eerste rechter als 
bewezen werd beschouwd, 

te1·wijl het bestreden arrest vooraf de 
bestanddelen van het misdrijf had moe
ten vaststellen, meer bepaald : de dron
kenschap van De Mulder Freddy en het 
feit dat deze zich ten opzichte van eiser 
had gedragen als << een persoon die ken
nelijk dronken is,, bij gebreke waarvan 
het arrest niet voldoende is gemotiveerd: 

Overwegende dat de tegen eiser aan
gehouden telastlegging H volgens de 
bewoordingen van artikel 4 van de 
besluitwet van 14 november 1939 om
schreven was en meer bepaald preciseerde 
dat dronkenmakende dranKen werden 
opgediend aan De Mulder Freddy, per
soon die kennelijk dronken was ; 

Overwegende dat het arrest verklaart 
dat « het beklaagde (thans eiser) ten laste 
gelegde feit H door het onderzoek voor 
het Hof bewezen is .gebleven zoals het 
door de eerste rechter als bewezen werd 
aangenomen >> ; 

Overwegende dat door het overeen
komstig de bewoordingen van de wet 
omschreven misdrijf bewezen te verkla
ren, de rechter, bij ontstentenis van con
clusie, de schuldigverklaring van eiser 
regelmatig met redenen heeft omkleed ; 

Dat het middel niet kan worden aan
ge:O:omen; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 200 en 201 
van het W etboek van strafvordering, 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

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. 

7 januari 1975. - 2e kamer. -
V oo1'zitte1·, Ridder Rutsaert, voorzitter. 
- Ve~·slaggeve1·, de H. Delva. - Gelijk
luidende concl~tsie, de H. Detournay, 
advocaat-generaal. - Pleite1·, de H. 0. 
Cammaert (van de balie te Gent.) 

2" KAMER. - 7 januari 1975. 

VOORZIENING IN CASSATIE. 
AFSTAND. - STRAFZAKEN. - VooR
ZIENINGEN VAN DE BEKLAAGDE EN 
VAN DE VOOR DEZE BURGERRECHTELIJK 
AANSPRAKELIJKE PARTIJ TEGEN DE 
B:ElSLISSINGElN OP DE BURGERLIJKE 
RECHTSVORDERINGEN. - AFSTAND VAN 
DE VOORZIENINGEN. - AFSTAND AL
LEEN GEGROND HIEROP DAT DEZE BE
SLISSINGEN GEEN EINDBESLISSINGEN 
ZIJN IN DE ZIN VAN ARTIKEL 416 VAN 
HET WETBOEK VAN STRAFVORDERING. 
- AFSTAND DIE NIET ALS EEN BERUS
TING KAN WORDEN UITGELEGD. -
GEVOLG. 

W annee1' de beklaagde en de voo1' deze 
bu1'ge1'1'echtelijk aansp1·akelijke pa?"tij 
zich in cassatie hebben voo1'zien tegen 
de beslissingen op de tegen hen inge
stelde bu?'gM·lijke rechtsvm·de1'ingen en 
ve?"volgens van hun voorzieningen af
stand hebben gedaan op grand alleen 
dat deze beslissingen geen eindbeslis
singen zijn in de zin van artikel 416 
van het W etboek van strajvm·de1·ing, 
kan deze ajstand niet als een berusting 
W01'den 1dtgelegd en wm·dt hij doo1· het 
Hof niet gedec1·etee1'd in ZOVB1'1'e Wo1'dt 
vastgesteld dat sommige beslissingen 
dejinitiej zijn (1). 

(DESCHUTERE E.N NAAMLOZE 
VENNOOTSCHAP « HENKEL BELGIUM ll, 

T. VAN BRUSSEL EN T'SEYEN.) 

ARREST. 

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

Overwegende dat de voorzieningen 
beperkt zijn tot de beschikkingen van 
het bestreden arrest betreffende de tegen 
de eisers ingestelde civielrechtelijke vor
deringen; 

Overwegende dat de eisers bij akte van 
17 september 1974, door tussenkomst 
van Mr. Karel Ferdinand, advocaat, 
houder van de stukken en optredend in 
hun naam, ter griffie van het Hof van 

(1} Raadpl. cass., 21 mei 1974 CAr1·. cass., 
1974, blz. 1054); 9 en 16 december 1974, 
supm, blz. 421 en 450. 
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beroep te Brussel, afdeling .Antwerpen, 
verklaard hebben afstand te doen van 
het aldus beperkt door hen op 3 juli 1974 
ingesteld cassatieberoep ; dat die afstand 
steunt op de enkele reden dat het 
bestreden arrest, binnen de perken van 
de voorziening, geen eindbeslissing is in 
de zin van artikel 416 van het Wetboek 
van strafvordering, met voorbehoud van 
het recht op navolgend cassatieberoep 
tegen de eindbeslissing die later tegenover 
de burgerlijke partijen ?al worden ge
wezen; 

I. In zoverre de voorzieningen gericht 
zijn tegen de beslissing gewezen op de 
tegen de eisers ingestelde civielrechtelijke 
vorderingen van de burgerlijke partijen 
Van Brussel-T'Seyen, handelend als wet
telijke vertegenwoordigers en beheerders 
van de goederen van hun minderjarige 
kinderen Bart en Lode, en van de 
burgerlijke partij T'Seyen Godelieve, 
handelend in eigen naam : 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
uitspraak doende op civielrechtelijk ge
bied, alvorens verder recht te doen, de 
heropening van de debstten beveelt ten 
einde de partijen de gelegenheid te 
bieden « ten gronde nader te besluiten 
over de realiteit, het causaal verband en 
de omvang van de beweerde morele 
schade van de echtgenote en van de 
kinderen van Walter Van Brussel " ; dat 
deze beslissing geen eindbeslissing is in 
de zin van artikel 416 van het Wet·boek 
van strafvordering ; dat, met betrekking 
tot diezelfde beslissing, er grond is tot 
het decreteren van de afstand; 

II. In zoverre de voorzieningen gericht 
zijn tegen de beslissing op de door Van 
Brussel Walter in eigen naam tegen de 
eisers ingestelde civielrechtelijke verde
ring: 

Overwegende dat het bestreden arrest 
bij bevestiging van het beroepen vonnis 
aan de burgerlijke partij Van Brussel 
Walter, handelend in eigen naam, bij 
wijze van materiele schadevergoeding, 
de door haar provisioneel gevorderde som 
van een frank toekent en de eisers 
in de kosten van haar vordering ver
oordeelt; 

Overwegende dat hiermede de rechter, 
die niets aanhoudt waarover hij later 
uitspraak zou moeten doen, zijn rechts
macht heeft uitgeput, waaruit meteen 
volgt dat desbetreffende beslissing een 
voor cassatieberoep vatbare eindbeslis
sing is in de zin van artikel 416 van het 
Wetboek van strafvordering; dat er 

derhalve geen grond is om de afstand 
van de voorzieningen te decreteren ; 

Overwegende, enerzijds, dat eiser geen 
middel aanvoert ; 

Overwegende, anderzijds, dat uit de 
stukken waarop het Hof vermag acht 
te slaan niet blijkt dat eiseres haar voor
ziening betekend heeft aan de burgerlijke 
partij tegen wie zij gericht is; dat deze 
voorziening derhaJve niet ontvankelijk is ; 

Om die redenen, decreteert de afstand 
van de voorzieningen, doch enkel voor 
zover zij gericht zijn tegen de beslissing 
gewezen op de civielrechtelijke vorderin
gen ingesteld door de burgerlijke par
tijen Van Brussel-T'Seyen, als wettelijke 
vertegenwoordigers en beheerders van 
de goederen van hun minderjarige kin
deren Bart en Lode, en door de burgerlijke 
partij T'Seyen Godelieve, handelend in 
eigen naam ; verwerpt de . voorzieningen 
voor het overige ; veroordeelt de eisers 
in de kosten. 

7 januari 1975. - 2• kamer. -
Voorzitter, Ridder Rutsaert, voorzitter. 
- Verslaggever, de H. Delva.- Gelijk
lttidende conclu,sie, de H. Detournay, 
advocaat-generaal. 

2• KAMER.- 7 januari 1975. 

1o WEGVERKEER.- VooRRANG VAN 
SPOORVOERTUIGEN. - VERPLIOHTING 
VOOR DE BESTUURDER VAN EEN DERGE
LIJK VOERTUIG NIETTEMIN ARTIKEL 6 
VAN HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 
27 JANUARI 1931 IN AOHT TE NEMEN. 

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. - STRAFZAKEN. -
SPOORVOERTUIGEN. - 0VERTREDING 
VAN ARTIKEL 6, LID 5, VAN HET 
KONINKLIJK BESLUIT VAN 27 JANUARI 
1931. - VASTSTELLING IN DE TERMEN 
VAN DE WET, VAN HET BEWEZEN VER
KLAARD MISDRIJF. - GEEN OONOLU
SIE. - REGELMATIG GEMOTIVEERDE 
SOHULDIGVERKLARING. 

3° TRAMS.- OVERTREDING VAN ARTI
KEL 6, LID 5, VAN HET KONINKLIJK 
BESLUIT VAN 27 JANUARI 1931. -
0VERTREDING DIE STRAFBAAR IS, ZELFS 
INDIEN HIERUIT GEEN SCHADE IS. 
ONTSTAAN. 
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4° AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST).- OORZAKELIJK 
VERBAND TUSSEN FOUT EN SCHADE.
SOEVEREINE BEOORDELING DOOR DE 
FEITENREOHTER. 

1° De voornang op de sporen, die aan de 
spoorvoertuigen e1·kend wordt bij a1·ti
kel 15-2 en 18 van het wegverkeers1·egle
ment, ontslaat de bestuurde1· van een de1'
gelijk voertuig niet van de verpliohting, 
opgelegd door a1·tikel6 van het koninklijk 
besluit van 27 janua1'i 1931, te ve1·tmgen 
en zelfs te stoppen in geval van gevaa1' (1)', 

2° De rechter motiveert 1•egelmatig de 
sohuldigve1·kla1·ing van een bestuurde1· 
van een spoorvoertuig, aan wie een over
treding van a1·tikel 6, lid 5, van het 
koninklijk besluit van 27 janua1·i 1931 
woTdt ten laste gelegd, doo1• in de teTmen 
van de wet de bestanddelen van die 
ove1·t1·eding vast te stelle,n, zonder dat 
het, bij ontstentenis van een oonolusie 
dienaangaande, nodig is de voo1'ZoTgs
maatTegelen nade1· te bepalen welke de 
beklaagde had moeten nemen of vast te 
stellen dat laatstgenoemde had ktmnen 
stoppen of zijn snelheid ve1·minderen (2). 
(Art. 97 Grondwet.) 

3o Opdat de oveTtreding van a1·tikel 6, 
lid 5, van het koninklijk besluit van 
27.fanuaTi 1931 stmfbaa1' zou zijn, woTdt 
niet vm·eist dat hie1·uit sohade is ontstaan. 

4° De feiten1·eohte1· beoo1'(leelt soeve1·ein in 
feite of e1· al dan niet een oo1·zakelijk 
verband bestaat tussen de fout en de 
sohade (3). (Artt. 1382 en 1383 B.W.) 

(VAN OVERFELT EN MAATSOHAPPIJ VOOR 
INTERCOMl\'lUNAAL VERVOER TE GENT, 
T. BEKAERT EN NAAMLOZE VENNOOT
SCHAP «INTER-BETON».) 

ARREST, 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
vonnis, op 9 april 1974 in hoger beroep 
gewezen door de Correctionele Recht
bank te Gent; 

I. In zoverre de voorzieningen gericht 

(1) Cass., J 2 februari 1973 (.Arr. cass., 1973, 
blz. 582). 

(2) Raadpl. cass., 7 januari 1975, sup?'a, 
blz. 512 

(3) Cass., 10-september 1974, sup?'a, blz. 31. 

0ASSATIE, 1975. - 17 

zijn tegen de beslissing op de vordering 
van het openbaar ministerie die tegen 
eisei·, beklaagde, en tegen eiseres, civiel
rechtelijk aansprakelijk voor eiser, is 
ingesteld : 

Overwegende dat uit de stukken, waar
op het Hof vermag acht te slaan, niet 
blijkt dat eiseres haar voorziening aan 
het openbaar ministerie heeft doen 
betekenen; 

Dat haar voorziening mitsdien niet 
ontvankelijk is; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 6, lid 5, van het 
koninklijk besluit van 27. januari 1931, 
gewijzigd door het koninklijk besluit van 
26 augustus 1938, houdende politie
reglement voor de exp~oitatie van de door 
de regering vergunde of te vergunnen 
tramwegen, en 97 van de Grondwet, 

dom·dat het vonnis eiser op strafgebied 
tot een geldboete en in de helft van de 
kosten van beide aanleggen veroordeelt, 
om de redenen dat eiser, hoewel hij het 
kruispunt onder groen licht was opge
reden, rekening had moeten houden met 
het feit dat, vooraleer hij het kruispunt 
kon ontruimen, het verkeer op dit kruis
prmt op gang kon komen, daar hij er door 
het kruisend verkeer werd opgehouden, 
en bovendien dat hij nagelaten had met 
zijn speciaal geluidssignaal de aandacht 
op zijn tramrijtuig te vestigen, hetgeen 
zeer waarschijnlijk de aanrijd:U1.g zou 
hebben voorkomen, 

teTwijl, eerste onderdeel, eiser gerechtigd 
was zijn weg te vervolgen bij ontstentenis 
van een rood licht of enig ander verbods
teken en de andere weggebruikers de 
voorrang van het tramverkeer moesten 
eerbiedigen daar het aankomende tram
voertuig zichtbaar was en eiser niet moest 
vernioeden dat zijn voorrang niet zon 
worden geiierbiedigd ; · 

tweede onde1·deel, krachtens artikel 6, 
lid 5, van voormeld koninklijk besluit, 
de bestuurders van tramvoertuige~1. dan 
slechts moeten vertragen of stoppen 
wanneer er belemmering in het verkeer is 
en op de plaatsen waar het openbaar ver~ 
keer zekere voorzorgsmaatregelen vergt 
en het vonnis niet vaststelt dat er enige 
belemmering in het verkeer was ontstaan 
of waarin deze bestond op de plaats en 
op het ogenblik van het ongeval, noch 
dat voorzorgsmaatregelen vereist waren 
welke eiser konden verplichten het tram
voertuig te doen vertragen of stoppen 
voor een weggebruiker die v66r bet rode 
licht stilston?- op twee meter van de 



-514-

tramriggels, zijn aandacht uitsluitend 
op het licht, dat green word, had geves
tigd en zijn wagon in beweging bracht 
zonder naar links te kijken en het aan
komende tramvoertuig te bemerken, dat 
geen onvoorzienbare hindernis was, en 
voor wiens bestuurder het niet mogelijk 
w:as te stoppen of zelfs te vertragen ; 

deTde ondeTdeel, de door het vonnis 
aangevoerde redenen, met name dat 
eiser had moeten vermoeden dat het 
verkeer op het kruispunt op gang kon 
komen vooraleer hi.j het kon ontruimen 
en bovendien dat hij nagelateu heeft ~et 
zijn speciaal geluidssignaal de aandacht 
op zijn tramrijtuig te vestigen, hetgeen 
ten doze zeer waarschijnlijk de aanrijding 
zou hebben voorkomeu, omstandigheden 
uitmaken welke geen oorzakelijk verband 
hebben met het ongeval; 

vie1·de ondeTdeel, nu verweerder, krach
'tens artikel 15-2 van het wegverkeers
Teglement, verplicht was aan het trmn
rijtuig voorrang te verlenen, hij, hoewel 
hij het kruispunt onder groen licht op
reed, slechts verder ·mocht rijden indien 
hij zulks, gelet op de plaats, de verwij
dering en de snelheid van de andere 
bestuurders, kon doen zonder gevaar 
voor ongevallen, hetgeen ten doze niet 
het geval was : 

vVat de eerste twee onderdelen en het 
vierde onderdeel betreft : 

Overwegendo dat de bestuurder van 
een spoorvoertuig, al geniet hij voorrang, 
niet ontslagen is van de bij artikel 6 van 
het koninklijk besluit van 27 januari 1931 
opgelegde verplichting te vertragen of te 
stoppe"l, wanneer het, ten gevolge van 
stremming in het verkeer, gevaarlijk kan 
zijn de snelheid te behouden of zelfs 
verder t(l rijden, alsmede op plaatsen 
waar voor het openbaar verkeer voor
zorgsmaatregelen nodig zijn ; 

Overwegende dat het vonnis verweer
der Bekaert veroordeelt uit hoofde van 
overtreding van artikel 15-1 en 15-2 van 
bet wegverkeersreglement ; dat het dien
aangaande vaststelt dat verweerder het 
kruispunt is opgereden waar niet aileen 
het tramspoor voor iedereen zichtbaar 
was, maar bovendien en zeker voor ver
weerder de aankomende tram, die ze1fs 
reeds in zijn onmiddellijke nabijheid 
moet geweest zijn toen hij nog moest 
aanzetten, en dat de aanrijding hoofd
zakelijk te wijten is aan het feit dat 
verweerder aileen oog heeft gehad voor 
het Vflrkeerslicht, waarvoor hij stond te 
wa('hten maar waarvan het overslaan 

op groen hem niet ontsloeg van de ver
plichting de bepalingen van artikel 15-1 
en 15-2 van voormeld reglement te eer
biedigen; 

Overwegende dat het vonnis verder 
beschouwt dat eiser artikel 6, lid 5, van 
het koninklijk besluit van 27 januari 
1931, zoals gewijzigd door het koninklijk 
besluit van 26 augustus 1938, heeft over
treden "nu hij een kruispunt dwarste 
waar bijzondere voorzorgsmaatregelen 
voor het openbaar vervoer noclig waren, 
destemeer daar hij er zich rekenschap had 
moeten van goven dat hij dat kruispunt 
onder green licht was opgereden en er 
zo lang was opgehouden geweest dat het 
kruisend verkeer op gang kon komen 
vooraleer hij · het kruispunt zou hebben 
knnnen ontruin10n »; 

Overwegende dat het vonnis aldus 
enerzijds de voorrang, die het spoorvoer
tuig op het kruisptmt genoot, uitdruk
kelijk erkent en beslist dat dit voertuig 
voor verweerder geen onvoorzienbare 
hindernis was, doch anderzijds te kennen 
geeft dat, nu het een kruisptmt betrof 
waar voorzorgsn'"taatregelen nodig waren, 
eiser op onvoorzichtige wijze dit kruis
punt dwarste; 

Dat, bij ontstentenis van conclusie van 
eiser op dit punt, het vonnis dat hem 
wegens de in de termon Va!'l de wet om
schreven telastlegging veroordeelt, be
doelde voorzorgsmaatregelen niet nader 
diende te bepalen en evenmin moest 
vaststellen dat het eiser mogelijk was te 
stoppen of zijn snelheid te > ermimleren ; 

Overwegende dat de omstandigheid dat 
geen rood licht of geen ander verbods
teken op de rechterkant van de tram
bestuurder hem verbood zijn weg te 
vervolgen niet tot gevolg had hem te 
ontslaan van de verplichtingen inzake 
voorzichtigheid, die de wet hem oplegt ; 

Wat het derde onderdeel betreft : 

Overwegende dat het ten laste van 
eiser gelegde feit, dat door het vonnis 
wordt beteugeld, strafbaar is ongeacht 
of eruit al dan niet een ongeval of schade 
'is ontstaan : 

Dat derhalve eisers bewering als zou 
er tussen het misdrijf en het ongeval geen 
oorzakelijk verband bestaan, van belang 
ontbloot is ; 

Dat bet middel in geen van zijn onder
delen kan worden aangenomen ; 

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

II. In zoverre de voorziening gericht is 
tegen de beslissing op de civielrechtelijke 
vordering die door eiseres tegen de ver
weerders is ingesteld : 

Overwegende dat eiseres hetzelfde 
middel aanvoert als eiser; 

Overwegende dat uit voormeld ant
woord op de voorziening van eiser blijkt 
dat rle eerste twee onderdelen en het 
vierde onderdeel niet kunnen worden 
aangenomen ; 

Overwegende dat, met betrekking tot 
het derde onderdeel, de rechter op soe
vereine wijze in feite beoordeelt of er 
tussen de fout en de schade een oorzake-
lijk verband bestaat ; · 

Dat dit onderdeel van het middel even
min kan worden aangenomen ; 

Om die redenen, verwerpt ·de voor
zieningen ; veroordeelt de eisers ieder in 
de helft van de kosten. 

7 januari 1975. - 2e kamer. -
Voo1·zittm·, Ridder Rutsaert, voorzitter. 
- Verslaggever, de H. Sury.- Gelijklui
dende conclttsie, de H. Detournay, advo
caat-generaal. - Pleite1·s, de HH. S. Ver
helst, J. Kikcx en F. De Vlieger (van de 
balie te Gent). 

ze KAMER.- 7 januari 1975. 

REDENEN VAN DE VONN'ISSEN EN 
ARRESTEN.- STRAFZAKEN.- VER
OORDELENDE BESLISSING OP DE STRAF
VORDERING.--;- GEEN VERMELDING VAN 
DE WE'I'TELIJKE BEPALINGEN WAARIN 
DE BESTANDDELEN VAN HET MISDRIJF 
WORDEN OPGEGEVEN EN VAN DIE 
WAARBIJ EEN STRAF WORDT GESTELD, 
- NIET GEMOTIVEERDE BESLISSING. 

N iet naa1· recht met redenen omkleed is de 
VM'oo·rdelende beslissing op de stmj-

(1) Cass., 19 november 1974, supra, 
biz. 340); raadpl. cass., 5 september 1972 
A1·r. cass., 1973, biz. 14); 24 juni 1974 (ibid., 
1974, biz. 1183); 1 oktober 1974, supra, 
blz. )50. 

vordering die, hetzij · in haar eigen 
redenen, hetzij met venvijzing naar de 
bei·oepen beslissing, geen melding rnaakt 
van de wettelijke bepalingen waa1·in de 
bestanddelen van het ten laste van de 
beklaagde gelegde rnisdrijj worden op
gegeven en van die waa1·bij een stt·aj 
wo1•dt gesteld (1). (Art. 97 Grondwet.) 

(MONDELAERS.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 27 juni 1974 door het Hof van 
beroep te Luik gewezen ; 

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

Overwegende dat het bestreden arrest, 
waarbij eiser veroordeeld werd wegens 
het wetens en willens uitgeven van een 
cheque of enig ander door de wet van 
1 maart 1961 met de cheque gelijkgesteld 
waardepapier zonder voorafgaand, toe
reikend en beschikbaar fonds, noch in 
zijn eigen redengeving, noch door ver-. 
wijzing naar het beroepen vonnis de 
wettelijke bepalingen vermeldt waarin 
de bestanddelen van het aan eiser ten 
laste gelegde misdrijf worden gepreci
seerd en evenmin die waarbij een straf 
daarop wordt gesteld ; 

Dat het arrest dus niet regelmatig met 
redenen is omkleed ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest ; beveelt dat van onderhavig 
arrest melding zal worden gemaakt op 
de kant van de v ernietigde beslissing ; 
laat de kosten ten laste van de Staat ; 
verwijst de zaak naar het hof van beroep 
te Antwerpen. 

7 januari 1975. - 2e kamer. -
Vootzittet, Ridder Rutsaert, voorzitter. 
- Ve1·slaggeve1•, de H. Delva. - Gelijk
luidende conclusie, de H. Detournay, ad
vocaat-generaal. 

ze KAMER,- 7 januari 1975. 

1° VERJARING. - STRAFZAKEN. 
VERSOHEIDENE MISDRIJVEN DIE. DE 
UITVOERING VAN EEN ENKEL STRAF-
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BAAR OPZET ZIJN. - VERJARING GAAT 
PAS IN VANAF HET LAATSTE STRAFBAAR 
FElT. 

20 VERJARING. - STRAFZAKEN. -
STRAFVORDERING. - VEROORDELING 
BIJ VERSTEK. - GEWONE VERZETTER· 
MIJN. - VERJARING NIET GESOHORST. 

30 VERJARING. - STRAFZAKEN. -
VEROORDELING. - 0NMOGELIJKHEID 
VOOR HET HoF NA TE GAAN OF DE 
STRAFVORDERING AL DAN NIET VER· 
JAARD WAS. - VERNIETIGING MET 
VERWIJZING. 

1° Wan nee?' Ve?'scheidene misdriJven de 
uitvom·i1~g ziJn van eenzeljde strafbaar 
opzet en als zodanig slechts een enkel 
misdTiJj vm·men, gaat de ve?jm·ing van 
de strajvo1'dm·ing t.a.v. de gezamenliJke 
jeiten pas in vanaf het laatste feit (1). 

2o De ve1ja1'ing van de strajvo1'de1·ing 
wm·dt niet gescho1·st gedu1·ende de gewone 
ve1·zettermiy'n die. voo1' de bij ve1·stek 

' vemo1'deelde openstaat; zztlks gebeurt 
ee1·st als deze te1·mijn is ve1'st1·elcen (2). 
(Artt. 151, 187, 188 en 208 Sv.) 

3o W annee1' noch de vaststellingen van de 
best1•eden beslissing noch de stztkken 
van de p1'ocechtre waa1'op het H of veTmag 
acht te slaan het het Hoj mogelijk malcen 
na te gaan of de st1'ajvo1'de1'ing al clan 
niet ve1jaa1'd was, ·ve1'nietigt het Hof 
de ve1·oo1'clelencle beslissing, met veTwij· 
zing (3). (Art. 97 Grondwet; artt. 21, 
22 en 23 wet van 17 april 1878.) 

(OLAESSENS JOANNA, OLAESSENS JULIA 
EN FAOOENDA, T. BELGISOHE STAAT, 

MINISTER VAN FINANOIEN.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op de bestreden. 
arresten, respectievelijk op 8 november 
1972 (nr. 655) en 28 februari 1973 door 
het Hof van beroep te Brussel gewezen ; 

(1) Oass., 29 oktober 1973 (Ar1•. cass., 1974, 
biz. 245). 

(2} Oass., 11 juni 1969 (A1·r. caps,, 1969, 
biz. 999). De verjaring van d~ strafvOl'dering 
die siechts geschorst is na afioop van de 
gewone verzettermijn begint opnieuw te lopen 
op de dag van het ontvankelijk verklaarde 
verzet en niet - zoals het bestreden arrest 
het ten onrechte schijnt aan te nemen -
op de dag van de besiissing waarbij het 

Overwegende dat er redenen toe be
staan de voorzieningen van de eisers 
wegens hun samenhang samen te voegen ; 

A. Nopens de voorzieningen van Claes
sens Joanna en Claessens Julia tegen het 
arrest van. 8 november 1972 : 

I. In zoverre de voorzieningen gericht 
zijn tegen de beslissingen op de straf. 
vordering, die tegen de eiseressen is in
gesteld : 

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 voorzieningen gericht 
zijn tegen de veroordelingen tot betaling 
van de ontdoken rechten : 

Overwegende dat de eiseressen geen 
middel inroepen ; 

B. Nopens de voorziening van eiser 
Faccenda tegen het arrest van 28 februari 
1973 ; 

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

Overwegende dat eiser bij arrest van 
8 november 1972, dat het beroepen von· 
nis bevestigt, uit hoofde van wanbedrij
ven inzake accijnzen onder meer tot 
correctionele geldboeten bij verstek werd 
veroordeeld ; 

Dat.dit arrest bij exploot van 4 decem· 
ber 1972 betekend werd en dat eiser bij 
exploot van 14 december 1972 tegen 
hetzelfde arrest in verzet kwam; 

Dat het bestreden arrest het verzet 
ontvankelijk verldaart en het beroepen 
vonnis bevestigt ; 

Over het middel ambtshalve afgeleid 
uit de schending van de artikelen 24 7 
van de Algemene .Wet van 26 augustus 
1822, 21, 2;,, 23, 24 en 25 van de wet 
van 17 april I 87 8 houdencle de vooraf
gaande titel van het Wetboek van straf
vorclering, 187 en 208 van clit wetboek : 

verzet ontvankelijk wordt verkiaard (raadpl. 
cass., 26 maart 1973, A1'1'. cass., 1973, biz. 743; 
HAYOIT DE TERRUCOuRT, «Etude sur !'oppo
sition aux decisions rendues par Ies juridic
tions correctionnelles et Ies tribunaux de 
police ,, Rev. dr. pen., 1932, biz. 848, nr. 38}. 

(3) Oass., 9 maart I970 (A1·1·. cv.ss., 1970, 
blz. 640); raadpl. cass., 18 september 1973 
(ibid., 1974, biz. 52). 
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Overwegende dat het arrest beslist 
dat de ten laste gelegde wanbedrijven 
« het gevolg zijn van eenzelfde voort
gezette strafbare gedragin:g, dat de ver
jaring dan ook slechts begint te lopen 
vanaf de datum van het laatste feit " ; 
dat uit het arrest eveneens blijkt dat de 
laatste feiten zich in maart 1967 hebben 
voorgedaan ; 

Overwegende dat de enige voor de 
stuiting van de verjaring van de strafvor
dering eventueel in aanmerking komende 
daad, de beslissing is van de correctionele 
rechtbank waarbij op 16 maart 1970, 
naar luid van het proces-verbaal van de 
terechtzitting van die datum, de zaak 
voor verdere behandeling op een latere 
datum werd gesteld ; 

Overwegende dat, nu het arrest niet 
preciseert op welke datum in maart 1967 
de laatste strafbare feiten werden ge
pleegd, het Hof in de onmogelijkheid 
verkeert na te gaan of de strafvordering 
op de dat\.nn van het arrest ingevolge 
verjaring al dan niet was vervallen; 

Overwegende dat het arrest weliswaar 
beschouwt dat vanaf 14 deqember 197,2 
de buitengewone termijn yan verzet 
begon te lopen met het gevolg << dat de 
verjaring van de strafvordering is op
geschorst geworden " ; 

Overwegende e<'hter dat, nu uit wat 
voorafgaat blijkt dat eiser tijdens de 
gewone termijn in verzet kwam, de ver
jaringstermijn van de strafvordering niet 
geschorst werd en niet vervangen werd 
door de verjaringstermijn van de straf; 

II. In zoverre de voorziening gericht is 
tegen de beslissing waarbij eiser tot beta
ling van de ontdoken rechten veroordeeld 
werd :, 

Overwegende dat eiser geen middel 
aanvoert; 

Om die redenen, en zonder acht te slaan 
op de mernories die door de eisers werden 
neergelegd buiten de termijn bepaald bij 
artikel 4,20bis van het Wetboek van 
strafvordering en die deswege niet ont
vankelijk zijn, voegt de voorzieningen 
samen ; verwerpt de voorzieningen door 
de eiseressen Olaessens Joanna en Claes
sens Julia tegen het arrest van 8 novem
ber 1972 ingesteld; vernietigt het bestre
den arrest van ,28 februari 1973 in zoverre 
het eiser Faccenda op de strafvordering 
veroordeelt ; verwerpt de voorziening 
voor het overige ; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt op 
de kant van laatstvernoemde gcdeeltelijk 
vernietigde beslissing ; veroordeelt de 

eiseressen Claessens Joanna en Julia in 
de kosten van hun voorziening ; veroor
deelt eiser Faccenda in de helft van de 
kosten van zijn voorziening ; laat de 
overige kosten ten laste van de Staat, 
Bestuur van- douane en accijnzen ; ver
wijst de aldus beperkte, zaak naar het 
Hof van beroep te Gent. 

7 januari 1975. - ,2e kamer. 
Voo1·zitter, Ridder Rutsaert, voorzitter. 
- Verslaggeve1·, de H. Cl:u1teL- GeliJk
luidende conclttsie, de H. Detournay, 
advocaat-generaal. - PleitM·s, de HH. 
P. Speyer (van de balie te Antwerpen) 
en J. Eeckhoute (van de balie te Brussel). 

3" KAMER. - 8 januari 1975. 

1° BEROEPSZIEKTE. - BASISLOON.
V ASTSTELLING. 

2° BEROEPSZIEKTE. - WET TOT 
WIJZIGING VAN DE \VETTELIJKE BEPA· 
LINGEN INZAKE DE VASTSTELLING VAN 
DE WIJZE WAAROP DE AAN DE GETROF· 
FENE VERSCHULDIGDE VERGOEDINGEN 
WORDEN BEREKEND.- WET VAN TOE· 
PASSING OP DE BEREKENING VAN DE 
VERGOEDINGEN VERSCHULDIGD UIT 
HOOFDE VAN DE GEVOLGEN VAN EEN 
VOOR HAAR IN\VERKINGTREDING GE· 
BLEKEN BEROEPSZIEKTE DIE ZICH NA 
DEZE DATUM VOORDOEN OF VOORT· 
ZETTEN. - TENZIJ DE VERGOEDINGEN 
REEDS DEFINITIEF WAREN VASTGE· 
STELD. 

3° WETTEN EN BESLUITEN.- ToE
PAssiNG IN DE TIJD. - BEROEPS
ZIEKTE. - WET TOT WIJZIGING VAN 
DE WETTELIJKE BEPALINGEN INZAKE 
DE V ASTSTELLING VAN DE WIJZE W AAR· 
OP DE AAN DE GETROFFENE VERSCHUL· 
DIGDE VERGOEDINGEN WORDEN BERE· 
KEND.- WET VAN TOEPASSING OP DE 
BEREKENING VAN DE VERGOEDINGEN 
VERSCHULDIGD UIT HOOFDE VAN DE 
G~VOJ:,GEN VAN EEN VOOR HAAR IN· 
WERKINGTREDING GEBLEKEN BEROEPS· 
ZIEKTE DIE ZICH NA DEZE DATUM VOOR· 
DOEN OF VOORTZETTEN. - TENZIJ DE 
VERGOEDINGEN REEDS DEFINITIEF WA· 

. REN VASTGESTELD. 

1° H et basis loon vom· de vaststelling van 
de wegens een be1·oepsziekte ve1·schuldig-
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de Ve?'goeclingen woTclt, in beginsel, op 
clezelfcle wijze bepaalcl als de veTgoecling 
die tot basis client vom· de vaststelling 
van de uit hoofde van een a1·beiclsongeval 
ve?'schttldigcle ve1·goeclingen (1). (Art. 49, 
lid 1, gecoordineerde wetten van 3 juni 
1970.) 

2° en 3° De wet tot wijziging van de 
wettelijke bepalingen inzake de vast
stelling van de wijze waaTop de wegens 
een beToepsziekte ve?'schttlcligcle vergoe
clingen woTden be1•ekencl is, in beginsel, 
van toepassing op de beTekening van 
de veTgoeding Ve?'schulcligcl uit hoofde 
van de gevolgen van een v661· haar in
werkingtTeding gebleken ziekte die zich 
na deze datttm voorcloen of vooTtzetten, 
tenzij de ve1·goedingen op dat ogenblik 
Teecls dejinitiej wa1·en vastgestelcl (2). 
(Art. 2 B.W.) 

(WOUTERS, 
T. FONDS VOOR DE BEROEPSZIEKTEN.) 

ARREST (vm·taling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 28 juni 1973 door het Arbeids
hof te Luik gewezen; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 49, inzonderheid 
lid 1, 50 van de op 3 juni 1970 gecoordi
neerde wettep. betreffende de schadeloos
stelling vo'or beroepsziekten en, voor 
zoveel nodig, 46, 47 van de wet van 
24 december 1963 betreffende de scha
deloosstel1ing voor en de voorkoming van 
beroepsziekten, zoals deze artikelen ge
wijzigd zijn bij de wet van 24 december 
1968, 34, 35, 36, 37, 38, 39 van de 
arbeiclsongevallenwet van 10 april 1971 
en, voor zoveel noclig, 6 van de wetten 
betreffende de vergoecling cler schade 
voortspruitende uit de arbeiclsongevallen 
zoals ze bij het koninklijk besluit van 
28 september 1931 gecoordineerd werclen 
en, wat voormelcl artikel 6 betreft, ge
wijzigd en aangevuld zijn bij de artike
len 5, 6, 8, § l, van de wet van 10 juli 
1951, en 97 van de Grondwet, 

doonlat, hoewel het arrest aanneemt, 
zoals eiser dat betoogde, dat het basis
loon hetwelk in aanmerking moet worden 
genomen voor de vast.stelling van het 

(1) Raadpl. cass., 9 oktober 1969 (An·. 
cass., Hl70, blz. 144). 

(2) Vgl. cass., 25 september 1974, supm, 
blz. 104. 

bedrag van de vergoedingen aan eiser 
wegens de beroepsziekte waaraan hij 
lijdt, gelijk is << aan bet gemicldeld loon 
in 1967 van andere conducteurs van 
identieke werken », namelijk ten deze 
een gemiddeld bedrag van 268.000 frank 
per jaar, het dit bedrag echter beperkt 
tot het jaarlijks plafoncl van 200.000 frank 
als vastgesteld door de wetgeving op de 
arbeidsongevallen, zoals ze in 1967 van 
kracht was, 

te?·wijl het basisloon dat in aanmerking 
moet worden genomen voor de schade
loosstelling van de arbeidsongeschiktheid 
ten gevolge van een beroepsziekte over
eenkomstig de arbeiclsongevallenwet 
wordt bepaald ; volgens deze wet bet 
maximum van het basisloon, vanaf 
1 januari 1972, 300.000 frank bedraagt; 
deze bepaling van toepassing is ongeacht 
of de schadeloosstelling betrekking heeft 
op een ongeval df een beroepsziekte• van 
na de inwerkingtreding van deze wet clan 
wel op de gevolgen van een ongeval of 

· een beroepsziekte die zich na die inwer
kingtreding voordoen of voortzetten ; 
zodat het arrest ten onrechte de schade
loosstelling tot het in 1967 gelclende 
maximumbedrag, namelijk 200.000 frank, 
heeft beperkt, zowel voor de periocle v66r 
als voor die na 1 januari 1972 : 

Overwegende clat uit artikel 49, lid 1, 
van de op 3 juni 1970 gecoordineerde 
wetten betreffende de beroepsziekten 
volgt clat het loon dat tot basis client voor 
de vaststelling van de wegens een 
beroepsziekte verschuldigde vergoedin
gen, in beginsel, op clezelfcle wijze worclt 
bepaald als het loon dat tot basis client 
voor de vaststelling van de vergoedingen 
die uit hoofde van · een arbeiclsongeval 
of een ongeval op de weg naar en van 
het werk verschuldigd zijn ; 

Overwegende clat, wanneer een wets
bepaling die de berekeningswijze regelt 
van de vergoedi:rigen uit een arbeicls
ongeval of uit een ongeval op de weg 
naar en van het werk wordt gewijzigd, 
de rechter, in principe, de nieuwere wets
bepaling moet toepassen niet enkel op 
de vergoedingen verschulcligd aan de 
getroffene of zijn rechthebbenden uit 
hoofde van een ongeval clat zich na de 
inwerkingtreding van die wetsbepaling 
heeft voorgedaan, maar tevens op de ver
goedingen verschuldigd uit hoofde van 
de gevolgen van een vroeger ongeval die 
ontstaan of zich voortzetten na dit in 
werking treden, tenware de vergoeding 
op dit ogenblik reeds definitief was vast
gesteld; 

Overwegende clat artikel 6, lid 6, ven 
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de gecoordi:neerde wetten van 28 sep
tember 1931 bepaalde dat een jaarloon 
dat .200.000 frank te boven gaat, slechts 
tot het beloop van deze som in aanmer
king komt voor de vaststelling van de 
v ergoedingen ; 

Dat artikel 39, lid 1, van de wet van 
10 april 1971, die op 1 januari 197.2 in 
werking is get.redeH, dit plafond heeft 
verhoogd tot 300.000 frank; 

Overwegende dat blijkens het arrest 
geen enkele vergoeding definitief werd 
vastgesteld v66r 1 januari 1972; 

Overwegende dat, door te beslissen 
dat bij de berekeHing van het bedrag van 
de vanaf 1 januari 1972 verschuldigde 
vergoedingen het in aanmerking te nemen 
basisloon tot 200.000 frank moest worden 
beperkt, het arrest derhalve artikel 49, 
lid 1, van de op 3 juni 1970 gecoordineerde 
wetten betreffende de schadeloosstelling 
voor beroepsziekten en artikel 39, lid 1, 
van de arbeidsongevallenwet van 10 april 
1971 heeft geschonden; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt bet bestre
den arrest in zoverre clit het in aanmer
king te nemeri loon, vanaf 1 januari 1972, 
tot .200.000 frank beperkt om de aan 
eiser verschuldigde uitkeringen te bere
kenen ; beveelt dat van dit cassatiearrest 
melding zal worden gemaakt op de kant 
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing ; 
veroordeelt verweerder in de kosten ; 
verwijst de aldus beperkte zaak naar het 
Arbeidshof te Brussel. 

8 januari 1975. - 3e kamer. -
Voo1'zitte1', de H. Polet, raadsheer waar
nernend voorzitte:r. - Ve1·slaggeve1', de 
H. Janssens. - Gelijkluidende conclttsie, 
de H. Duchatelet, advocaat-generaal. -
Pleite1·, de H. Simont. 

3e KAMER. ----, 8 januari 1975. 

GEZINSBIJSLAG. - WERKNEMERS. -
ONTSTAAN VAN RET RECHT OP KINDER· 
BIJSLAG. - BEGRIP. 

De 1·egel van a1·tikel 48 van de gecoii1·dinee1'
de wetten betTeffende de kinde1·bijslag 
voo1· loona1·beidM·s, volgens wellce de 
kindeTen voo1· wie het 1·echt op kinde1'
bijslag in de loop van een maand ont-

staat, geacht w01·den dit Techt te hebben 
ve1'k1·egen vanaj de eeTste dag van die 
maand, is van toepassing op alle 
begunstigde kinde1·en wam·van spmke 
in aTtikel 51 van genoemde gecoo1·di
nee1·de wetten. 

(« CAISSE DE COMPENSATION POUR ALLO' 
CATIONS FAMILIALES DES REGIONS DE 
CHARLEROI ET DE NAMUR », T. BECHIR.) 

ARREST (ve1·taling). 

HET HOF ; - Gelet op bet bestreden 
arrest, op 22 maart 197 4 gewezen door 
het Arbeidshof te Brussel ; 

Over het middel afgeleid nit de schen
ding van de artikelen 48, lid 1, 51, lid .2, 
6°, van de wetten betreffende de kinder
bijslag voor loonarbeiders, gecoordineerd 
bij het kortinklijk besluit van 19 decem
ber 1939, welk artikel 48 gewijzigd is bij 
de artikelen 12 van het koni:nklijk besluit 
van 25 oktober 1960 en 4 van de wet van 
4 juli 1969, en welk artikel 51 gewijzigd 
is bij de artikele~1. 7 van de besluitwet 
van 21 augustus 1946, 6 \an het konink
lijk besluit van 10 april 1957 en 5 van 
het koninklijk besluit nr. 68 van 10 no
vember 1967, en 97 van de Grondwet, 

doo1·dat het arrest beslist dat het ambts
halve inhouden van 1.422 frank door 
eiseres, naar rato van tien procent op 
elke n1.aandelijkse vervaldag vanaf 1 ok
tober 1972, tot terugvordering van de 
kinderbijslag die van 1 tot 26 november 
1971 aan verweerder werd betatLld, on
wettelijk is, op grond dat eiseres ze wille
keurig heeft verricht, daar voormeld 
artikel 48, lid 1, bepaalt dat kinderen 
voor wie het recht op kinderbijslag in 
de loop van een maand ontstaat, geacbt 
worden dit recht vanaf de eerste dag 
van die maand te hebben verkregen, dat 
dit artikel, « waarvan, wat het begtm
stigde kind betreft, de bewoordingen alge
meen zijn en dus zowel op het weti ig 
als op het al dan niet erkend natuurlijk 
kind betrekking bebben, een onwederleg
baar vermoeden invoert in verband met 
de datum waarop het recht op kinder
bijslag een aanvang neemt, dat wil zeggen 
de eerste dag van de maand in de loop 
waarvan het recht voor het begtmstigde 
kind ontstaat », dat met voormeld arti
kel 51, lid 2, enkel wo:rdt bedoeld « zes 
categorieen van begunstigde kinderen » 
vast te stellen en dat de voorwaa:rde 
gesteld sub 6° van dit a:rtikel, dat betrek
king heeft op een « overblijvende zesde 
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categoric "• slechts " de definitie geeft 
van een categoric en geen aanvullende 
voorwaarde is voor het ontstaan van het 
recht "• 

tenvijl, de regel van artikel 48, lid I, 
geen absolute draagwijdte heeft en slechts 
kan toegepast worden indien de werk
nemer gedurende heel dEl bedoelde maand 
werkelijk aan de toekenningsvoorwaar
den voldoet ; zulks niet het geval is 
wanneer, zoals ten deze, de geboorte 
plaatsbeeft in een feitelijk gezin, daar 
voormeld artikel 51, lid 2, 6°, bepaalt clat 
de werknmner in clat geval om recht te 
hebben op kinderbijslag moet bewijzen 
clat hij voor meer clan de helft bijdraagt 
in het onderhoud van bet· kind, welke 
voorwaarde hij uiteraard niet v66r de 
geboorte van het kind kan vervullen : 

Overwegende dat, krachtens artikel 51, 
lid 2, 6°, van de gecoiirdineerde wetten 
betreffende de kiriclerbijslag voor loon
arbeiders, wellr lid vervangen is bij arti
kel 5 van het koninklijk besluit nr. 68 
van 10 november 1967, de werlmemer 
recht heeft op kinderbijslag voor de 
kinderen in wier onclerhoud hij voor meer 
dan de helft bijdraagt, welke voorwaarde 
tot bewijs van het tegendeel geacht wordt 
vervuld te zijn indien uit de inschrijving 
in het bevolkings- of vreemdelingen
register blijkt dat die kinderen sedert 
ten minste zes maanden deel uitmaken 
van zijn gezin of dat bet kind geboren is 
in zijn sedert ten minste zes maanden 
gevormd gezin ; 

Oyerwegencle dat het arrest vaststelt 
dat het gezin van verweercler sedert ten 
minste zes maanden gevormd was toen, 
op 27 november 1971, in d.at gezin het 
kind Camille Delrot wercl geboren ; 

Overwegencle dat in artikel 48 van de 
gecoiirdineerde wetten een algemene regel 
is neergelegd die van toepassing is op aile 
kinderen als bedoelcl in artikel 51 van 
genoemde wetten, tot welke categoric 
zij ook behoren, zodat het arrest wettelijk 
beslist dat het recht op kil1derbijslag 
voor dit kind geacht wordt vanaf I no
vember 1971 ,te zijn verkregen; 

Dat het middel naar recht faalt ; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning ; v:eroorcleelt eiseres in het kosten. 

8 januari 1975. - 38 kamer. -
V oorzitter, de H. Polet, raaclsheer waar
nemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, de 
H. Janssens. - Gelijkl~tidende conchtsie, 
de H. Ducbatelet, advocaat-generaal. 
Pleiters, de HH. Fally en Biitzler. 

38 KAMER. - 8 januari 1975. 

I ° CASSATIE. - REOHTSPLEGING. 
BuRGERI"IJKE ZAKEN. - SAJ\'IENVOE
GING VAN ZAKEN. 

2° ARBEIDSONGEV AL. - WEG NAAR 
OF VAN HET WERK.- NORJ\'IALE WEG. 
- Ql\'IWEG DOOR DE GETROFFENE Ol\'I 
REDENEN VAN PERSOONLIJKE AARD.
BESLISSING DAT HET ONGEVAL ZIOH 
NIET OP DE WEG NAAR- OF VAN HET 
WERK HEEFT VOORGEDAAN. - WETTE
LIJKHEID. 

I 0 W anneeT VM'scheidene pa1·tijen zich 
tegen een en dezeljde beslissing in 
cassatie voo1·zien hebben, voegt het Hoj 
de voorzieningen ambtshalve samen (1). 
(Art. 1083 G.W.). 

2° De Techte1· die 'vaststelt dat het ongeval 
zich heejt voo1·gedaan toen de get1'0ffene 
om 1·edenen van pe1·soonlijke aaTd een 
omweg maakte, beslist wettelijlc dat 
het ongeval zich niet op de weg naa1• of 
van het we1·k heejt voorgedaan (2). 
(Artt. I en 2 besluitwet van 13 decem
ber 1945). 

(NAAJ\'ILOZE VENNOOTSOHAP « DE BELGI
SOHE PHENIX J> EN NAAJ\'ILO;>;E VENNOOT

SOHAP « LE PATRIJ\'IOINE "• T. VAN 
EGHElVI; NAAMLOZE VENNOGTSOHAP « DE 
VREJDE ll EN NAAMLOZE VENNOOTSOHAP 
« GROEP JOSI J>, T. VAN EGHElVI.) 

ARREST (ve1·taling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op II januari 1974 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

Overwege;nde clat de onder de nummers 
5186 en 5187 van de algemene rol inge
schreven voorzieningen tegen hetzelfde 
arrest zijn gericht en dat ze bijgevolg 
dienen samengevoegd te worclen; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, I van de wetten betniffende de ver
goeding der schacle voortspruitende uit 
de arbeidsongevallen, gecoiirclineerd bij 
koninklijk besluit van 28 september 1931, 

(l) Cass., 20 september 1974, st<pm, biz. 92. 
(2) Cass., 15 juni 1967 (A1·r. cass., 1967, 

blz. 1263). 
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I, 2 van de besluitwet van. 13 december 
1945 betreffende de vergoeding der 
schade voortspruitencle uit ongevallen 
die zich op de weg naar of van het werk 
voordoen, en voor zover nodig 1, 7, 8 
en 9 van de arbeidsongevallenwet van 
10 avril 1971, · 

doordat het arrest, na op de gronclen 
van de eerste rechter te hebben vastge
stelcl « clat Raoul Delmot (echtgenoot van 
verweerster) op het ogenblik van het 
ongeval, op 7 maart 1966 rond 12 u. 30, 
van zijn werk op de fabriek van de 
naamloze vennootschap « Compagnie 
des Ciments Belges » te Gaurain-Rame
croix naar zijn woning te Froyennes 
t-erugkeerde », clat « de normale weg, clit 
wil zeggen, de meest rechtstreekse, de 
vlugste en de gemakkelijkste .. . over ... 
de buitenlanen ... loopt ... >>, clat « hij op 
de dag van de feiten voor het station de 
buitenla;n.en had verlaten, niet aileen om 
zijn dochtertje van school af te · halen, 
maar ook om, wat uitzonclerlijk was, een 
van haar vriendinnetjes die i11 de buurt 
van de boerderij Lagache vvoonde naar 
huis te brengen en om in een ·winkel op 
de Grote Markt een grammofoonplaat en 
ka.arten te kopen ; dat hij aldus een om
wog van ongeveer twee kilometer maakte 
over een minder gemakkelijke en gevaar
lijker weg die veel meer tijcl in beslag 
nmn », zegt dat co eerste rechter een 
juiste analyse heeft gegeven van het 
begrip weg-van-het-werk zoals het voort
vloeit uit de rechtspraak, door erop te 
wijzen dat «de weg normaal bleef wan
neer de omweg door een wettige oorzaak 
gerechtvaarcligcl was, bijvoorbeelcl om 
zijn clochtertje van de school af te halen 
die op enkele tientallen meter van de 
buitenlaan lag ; dat de weg niet meer 
normaal was toen Delmot zich naar de 
Grote Markt begaf om een grammofoon
plaat te kopen, die hij zich op een 
ancler ogenblik had kunnen aanschaffen, 
of toen hij in de buurt Vall. de boerderij 
La> ache kwam waar hij een klasgenote 
van zijn clochter naar huis bracht ; dat 
immers zowel de aankoop van de gram
mofoonplaat en de kaarten als het naar 
huis brengen van clit meisje redenen van 
persoonlijke aard zijn die voor de toe
passing van de wet onderscheiclen moeten 
worden van de wettige oorzaak; clat het 
trouwens niet gaat om een geval van 
overmacht ; clat hieruit volgt clat het 
litigieuze ongeval geen ongeval is op de 
weg van het werk », en beslist clat « onder 
de omstandigheden die het bestreclen 
vonnis beschrijft en die niet door de 
partijen worden betwist, de getroffene, 

om redenen van persoonlijke aard en niet 
om wettige redenei1, een langere en meer 
gevaarlijke weg heeft genomen clan die 
welke hij gewoonlijk dagelijks aflegde 
om zich van de plaats van zijn werk naar 
zijn woonplaats te begeven ; dat, door 
uitzonderlijk de litigieuzs omweg te 
maken om een gTammofoonplaat te kopen 
en een klasgenote van zijn dochter ~1.aar 
huis te brengen die hij samen met haar 
van school was gaan afhalen, Raoul 
Delmot in omstancligheden van tijcl en 
plaats is komen te verkeren die redelijker
wijs geen verband meer houden met de 
weg van het werk; ... clat nit het voor
gaande volgt dat de bestreclen beslissing 
moet. worden bevestigd in zoverre ze 
beslist dat het litigieuze ongeval een on-· 
geval met betrekking tot het prive
leven is», 

te1·wijl de weg naar of van het werk niet 
noodzakelijk de rechtstreekse of de on
onderbroken weg is, zelfs in.clien nit de 
omweg of uit de onclerbreking een ver
zvmring- van het ongevalrisico voorb
vloeit ; de omweg of de onclerbreking, 
waJmeer de feitenrechter, zoals ten cleze, 
niet vaststelt dat de omweg abnonnaal 
lang is of clat de onderbreking abnormaal 
groot is, niet door overmacht moeten 
worden gerechtvaarcligcl; de weg normaal 
blijft wmmeer de werlmemer een omweg 
maakt of de weg onclerbreekt om een 
boodschap te cloen of om cut soliclariteit 
tegelijkertijd als zijn clochter haar klas
genote naar huis te brengen ; zulk een 
omweg of zulk een onclerbreking een 
wettige oorzaak hebben en het ongeval 
dat wijlen Raoul Delmot is overkomen 
zich wel clegelijk op de weg van het werk 
heeft voorgedaan : 

Overwegencle dat het arrest vaststelt 
dat Raoul Delmot « om redenen van per
soonlijke aard een langere en meer 
gevaarlijke weg heeft genomen » dan die 
welke hij gewoonlijk dagelijks aflegde 
wanneer hij zich van de plaats van zijn 
werk naar zijn verblijf begaf; dat het 
arrest er in dit opzicht· op wijst clat hij 
deze uitzonclerlijke omweg heeft gemaakt 
« om een grammofoonplaat te kopen en 
een ldasgenote van zijn clochter naar huis 
te brengen die hij sam en met haar van 
school was gaan afhalen " ; 

Overwegende dat de rechter uit deze 
feitelijke vaststellingen wettelijk kon 
afleiclen dat het ongeval clat de dood van 
de man van verweerster heeft veroor
zaakt zich niet op de weg van het werk 
heeft voorgeclaan ; 

Dat het. micldel niet kan worden aan
genomen; 
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Om die redenen, voegt de onder de 
nummers 5186 en 5187 van de algemene 
rol ingeschreven zaken samen ; verwerpt 
de voorzieningen ; veroordeelt iedere 
eiseres in de kosten van haar voorziening. 

8 januari 1975. - 3e kamer. -
Voo1·zitter, de H. Polet, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Verslaggeve1:, de 
H. Janssens, - Gelijlcluidende conclusie, 
de H. Duchatelet, advocaat-generaal. -
Pleite1·s, de HH. Ansiaux en Fally. 

1e KAMER.- 9 januari 1975. 

1° KOOP.- VERKOOPBELOFTE.- BE
GRIP. 

20 KOOP.- VERKOOPBELOFTE.- VER
BINTENIS mr lETS TE DOEN VAN DE 
BELOVER. - BEGUNSTIGDE DIE VAN 
RET OPTIEREOHT GEBRUIK llfAAKT. -
GEVOLG. 

I 0 De eenzijdige verlcoopbelofte ve1·binclt 
onher1·oepelij Jc cle belove?' tot 1dtvoeTing 
van cle Ve?'lcoop, indien de begunstigcle 
zijn wil te Jcennen geeft te kopen, voo1· 
zove?' er t1tssen cle pa1·tijen ove1·eenlcomst 
is omtrent cle zaak en cle prijs (1). 
(Artt. 1582, 1583 en 1589 B.W.) 

2° Ofschoon de verkoopbelojte voo1· de 
belove?' slechts een Ve1·bintenis om iets te 
do en ten (!evol ge he eft, is de Jcoop vol
troklcen · als de begunstigde van zijn 
optierecht geb1'1tilc maalct, zelfs indien 
in de belojte voor cle ove1·clmcht van cle 
eigendom van het goecl een te1·mijn is 
vastgesteld ( 2). 

(LEGENDRE, WEDUWE MAGNEE; 
T. AREND, GRIGNARD, vVEDUWE HALLEUX, 

EN LITISOONSORTEN.) 

ARREST (ve1·taling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 

(1) Raadpl. cass., 1 juni 1962 (B1tll. en Pas., 
1962, I, 1113); 23 september 1969 (ibid., 
1970, I, 73); DE PAGE, T1•aite, d. II, nrs. 512 
en 512bis, en d. IV, nrs. 241, B, en 246. 

(2) Raadpl. cass., 30 januari ] 965 (Bull. 
en Pas., 1965, I, 538); DE PAGE T1·aite, 
d. IV, nr. 244. 

arrest, op 20 december 1973 door het Hof 
vap. beroep te Luik gewezen; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen ll08, ll26, 
ll34, ll40, ll42, 1582, 1583, 1589 van 
het Burgerlijk Wetboek en 97 van de 
Grondwet, 

doordat het arrest, om zijn beschikkend 
gedeelte te verant'woorden, na vastge
steld te hebben dat «de akte van 25 mei 
1&70 voor Lucien Bry een eenzijdige 
verkoopbelofte is "• beslist dat « Bry, 
vanaf het ogenblik dat hij aan Arend de 
litigieuze optie orn. te kopen toegestaan 
had, feitelijk onherroepelijk over het 
desbetreffende goed beschikt had "• 

tenuijl, ee1·ste onclenleel, een aanvaarde 
eenzijdige verkoopbelofte voor de belover, 
vooraleer hij van zijn optierecht gebruik 
gemaakt heeft, slechts een verbintenis 
om iets te doen tot stand brengt, 
die ingeval van niet-uitvoering door een 
eventuele schadevergoeding gesanctio
neerd wordt, maar aa_'l de begunstigde 
van de belofte geen enkel zakelijk recht 
toekent; de eenzijdige verkoopbelofte 
niet geldt als koop in de zin van arti
kell589 van het Burgerlijk Wetboek tot
dat van het optierecht gebruik gemaakt 
wordt aangezien tot op dat ogenblik een 
essentieel gegeven van de verkoop ont
breekt, namelijk de toestemming van de 
koper; door te beweren dat Bry, vanaf 
het ogenblik dat hij aan verweerder 
Arend de litigieuze optie om te kopen 
toegestaan had, onherroepelijk beschikt 
had over het goed, bet arrest derhalve 
het geheel van de in het niiddel bedoelde 
artikelen van het Burgerlijk W etboek 
geschonden heeft ; 

tweede onclenleel, het arrest in een eerste 
grond beslist dat de verkoop feitelijk op 
15 september 1971 heeft plaatsgehad 
doordat van het optierecht gebruik 
gemaakt werd; die reden strijdig is met 
deze bedoeld in het eerste deel van het 
middel ; Bry niet · onherroepelijk kon 
beschikt hebben over het goed vanaf het 
ogenblik dat hij de litigieuze koopoptie 
toegestaan had terwijl beweerd wordt 
dat de verkoop slechts plaatsvond op 
het ogenblik dat het optierecht uitge
oefend werd (schending van artikel 97 
van de Grondwet) : 

W at het. eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat, enerzijds, de een
zijdige verkoopbelofte de belover er on
herroepelijk toe verbindt de verkoop uit 
te voeren indien de begunstigde de wil 
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uitdrukt het goed te verwerven, voor 
zover de partijen de wil hebben om zich 
te verbinden en het eens zijn over de 
verkochte zaak en over de door de 
begunstigde te betalen prijs ; dat, ander
zijds, hoewel dergelijke verkoopbelofte 
voor de verkoper slechts een verbintenis 
om iets te doen tot. sta;n.d brengt, de uit
oefening van het optierecht door de 
begunstigde de verkoop voltrekt en de 
koper toelaat de uitvoering ervan te 
vervolgen; 

Overwegende dat uit de vaststellingen 
van het arrest blijkt dat de door belover 
en begunstigde ondertekende aide van 
.25 mei 1970 voor Bry een eenzijdige ver
koopbelofte is en· dat de verkoop vol
trokken werd door de uitoefenil'lg van het 
optierecht op 15 september 1971; 

Overwegende dat, door bovendien vast 
te stellen dat Bry feitelijk onherroepelijk 
dver het goed beschikt had vanaf het 
ogenblik dat hij aan verweerder de optie 
om te kopen toegekend had, het arrest 
niet beslist dat het louter toekennen van. 
die optie verweerder Arend een zakelijk 
recht verleend heeft op genoemd goed 
maar beslist dat Bry er zich aldus on
herroepelijk toe verbonden had hem dat 
goed tegen de overeengekomen prijs te 
verkopen, indien hij binnen de bepaalde 
termijn van zijn optierecht gebruik 
m.aakte; 

W at het tweede onderdeel betreft 

Overwegende dat uit het .>1ntwoord op 
het eerste onderdeel van het middel 
blijkt dat het tweede onderdeel eveneens 
op een verkeerde uitleggil'lg van het 
arrest steunt; 

Dat beide onderdelen van het middel 
feitelijke grondslag missen ; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 1174, 1319, 
13.20, 1322 van het Burgerlijk Wetboek 
en 97 van de Grondwet, 

do01·dat het arrest om het middel van 
de conclusie van eiseres in hoger beroep 
te verwerpen die betoogde dat de ver
pli.chting het vooriopige koopcontract 
te ondertekenen essentieel was, in die 
zin dat de verkoop niet kon tot stand 
komen zolang het voorlopig contract niet 
ondertekend was en dat het legaat der
halve niet als herroepen kon beschouwd 
worden bij toepassing van artikel 1038 
,-an het Burgerlijk Wetboek noch op bet 
ogenblik dat van het optierecht gebruik 
gemaakt werd noch op het ogenblik van 
het overlijden van Bry, aangezien het 
voorlopig contract niet ondertekend was, 

en tot verantwoorcling van zijn beschik
kend gedeelte volgens hetwelk het ge
bruik van het optierecht de lwop heeft 
doen ple atsvinden en dat het legaat 
vervallen is, beslist dat « men appellante 
(hier eiseres) niet ?ou kunnen volgen in 
haar uitlegging van het beding betreffen
de de verplichting een voorlopig ver
koopcontract te ondertekenen bilmen de 
acht dagen nadat van bet optierecht 
gebruik gemaakt werd ,, dat « die clau
sule voor Bry moet aangezien worden 
als een louter potestatieve voorwaarde 
die derhalve geen draagwijdte heeft ,, 

te1·wijl, eerste ondM·deel, het gevolg van 
een louter potestatieve voorwaarde niet 
is dat de clausule die haar bevat alle 
draagwijdte verliest maar wel dat de 
onder die voorwaarde afgesloten over
eenkomst nietig is (schending van arti
kel 1174 van het Burgerlijk Wetboek); 
door, wegens die naar recht verkeerde 
gron,d, het middel af te wijzen van de 
regelmatig in hoger beroep genomen 
conclusie, waarin eiseres bovenclien, 1net 
verwijzing naar haar conclusie in eerste· 
aanleg, bet9ogde dat de verkoop niet kon 
tot stand komen zolang het voorlopige 
koopcontract niet ondertekend was, het 
arrest de bewijskracht geschonden heeft 
zowel van genomnde conclusie als van 
de aide van de optie om te kopen van 
.25 mei 1970, verlengd op 16 december 
1970, tussen Bry en de eerste verweerder, 
die voornoemde clausule bevat (schen
cling van de artikelen 1319, 13.20 en 13.2.2 
van het Burgerlijk Wetboek), of in elk 
geval niet passend geantwoord heeft op 
het middel van de partij (schending van 
artikel 97 van de Grondwet); 

tweede ondenleel, door er bovendien 
op te wijzen « dat het er weinig toe doet 
dat Bry v66r zijn overlijden het voorlo
pige contract feitelijk niet ondertekend 
had, dat trouwens slechts de begnnstigde 
van de optie het voorlopig contract 
moest ondertekenen ,, het arrest lijdt 
aan tegenstrijdigheid aangezien, indien 
enkel de beg1.mstigde van de optie, name
lijk verweerder Arend, het. voorlopige 
contract moest ondertekenen, de clau
sule aangaande die verplichting voor Bry 
geen louter potestatieve voorwaarde kon 
opleveren en dus een voorwaarde zonder 
draagwijdte zijn (schending van artikel 97 
van de Grondwet) : 

Over het geheel van het middel : 

Overwegende dat de belover, ·naar 
aanleiding van een een?ijdige verkoop
belofte, kan bedingen dat voor de over-
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dracht van de eigendom van het goed 
een termijn zal gelden, alhoewel de ver
koop plaatsvindt zodra de begunstigde 
zijn optierecht nitoefent ; 

Overwegende dat het arrest niet oor
deelt, zoals het middel betoogt, dat de_ 
verplichting van de belover vergezeld 
was van een lonter potestatieve voor
waarde die het beding van de alrte van 
25 mei 1970 nietig maakt, volgens het
welk de overdracht van de eigendom van 
het goed enkel kon geschieden door de 
ondertekening van het voorlopig koop
contract ·binnen de acht dagen van de 
optie ; dat bet arrest, in antwoord op 
de in het middel bedoelde conclusie van 
eiseres, beslist dat, ongeacht het feit dat 
het voorlopig koopcontract niet onder
tekend werd, de verkoop tot stand 
kwam door de u:itoefening van het optie
recht en dat enkel de overdracht van de 
eigendom afhankelijk was van het ver
lijden van de voorlopige koopakte ; dat 
het dus de nitlegging door eiseres van de 
litigienze clausule verwerpt ; 

Dat aldns het arrest, enerzijds, pas
send antwoordt op de conclusie van 
eiseres en, anderzijds, uiet lijdt aan de 
tegenstrijdigheid waarop het middel 
zich beroept ; 

Dat beide onderdelen ervan feitelijke 
grondslag missen ; 

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

cloOJ•clat h et arrest enerzij ds in zijn 
gronden beslist dat de alrte van 25 mei 
1970 een eenzijdige verkoopbelofte is, 
dat de overdraoht van de eigendom 
enkel afhankelijk was van het verlijden 
van de voorlopige koopakte, dat die over
dracht dns een tijdsbepaling had, dat 
de verkoop feitelijk op 15 september 1971 
tot stand gebracht werd door de nit
oefening van het optierecht, dat de wette
lijke erfgenamen na het overlijden van Bry 
de voorlopige koopakte moesten verlijden 
en in zijn beschikkend gedeelte dat de 
uitoefening van het optierecht de verkoop 
van de litigieuze goederen heeft doen 
plaatsvinden en dat het legaat door 
dit feit vervallen is, en anderzijds da.t, 
door het nitoefenen van het optierecht, 
het legaat aan Legendre Gabrielle, 
eiseres, herroepen wordt op grond dat 
<< het litigienze goed op dat ogenblik uit 
het vermogen van Bry verwijderd is "• 

te1·w~jl, eerste onclercleel, het tegenstrij
dig is beurtelings te beweren dat door de 
uitoefening van het optierecht de ver-

koop tot stand gebracht werd mits uit
stel van de overdracht van het eigen
domsrecht tot het ogenblik dat de voor
lopige koopakte verleden wordt, ver
plichting die sedert het overlijden van 
Bry op zijn wettelijke erfgenamen rust, 
en dat op het ogen blik dat van het optie
recht gebrnik gemaakt werd het goed 
nit het vermogen van Bry 'erwijderd was 
(schending van artikel 97 van de Grond
wet); 

tweecle oncle1·cleel, door enerzijds in zijn 
gronden te beweren dat het legaat her
roepen is om de reden dat het goed, op 
bet ogenblik dat van het optierecht ge
bruik gemaakt werd, verwijderd is nit 
het vermogen van Bry en anderzijds in 
zijn beschikkend gedeelte dat de her
roeping van het legaat gebeurde ten
gevolge van de verkoop die tot stand 
kwam op bet ogenblik dat van het optie
recht gebruik gmnaakt werd, het arrest 
dubbelzinnig is omdat het niet met 
zekerheid vaststelt of de overdracht van 
het eigendomsrecht, waarvan het be
weert dat zij uitgesteld werd tot het 
verlijden van de voorlopige koopakte, 
nodig was opdat de herroeping zou plaats
vinden of dat het de verkoop aileen is 
die de herroepiJ]_g tot stand gebracht 
heeft (schending van artikel 97 van de 
Grondwet) : 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat het niet tegenstrij
dig is, ener:rij ds, te beslissen dat de ver
koop van het litigieuze goed tot stand 
gebracht werd wanneer van het optie
recht gebru:ik gemaakt werd, alboewel 
de 'overdracht van het eigendomsrecht 
contractueel uitgesteld werd tot aan de 
ondertekening vm1 het voorlopige koop
contract die, om reden van het overlijden 
van de belover, moet gebeuren door zijn 
wettelijke erfgenamen omdat het legaat 
vervallen is, en, anderzijds, dat « wanneer 
van het optierecht gebruik gemaakt 
wordt, het goed uit het vermogen van 
Bry verwijderd is >> ; 

, Dat die laatste grond, vergeleken met 
de context van het arrest, aldus moet 
uitgelegd worden dat, door het gebruik 
van het optierecht, de belover bet recht 
om over het verkochte goed te beschikken 
verloren had alhoewel de overdracllt van 
het eigendomsrecht bepaald werd op een 
datum na de nitoefening ·van het optie
recht; 

W at het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat het arrest zowel in 
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zijn gronden als in zijn beschikkend 
gedeelte beslist, zouder te lijd~n aan _de 
dubbelzinnigheid waarop het m1ddel zwh 
beroept, dat het gebruik v.a? _het optie
recht de verkoop van het ht1gwuze goed 
heeft tot stand gebracht en dat, bij toe
passing van artikel 1038 va:p. het ~urger
lijk W etboek, het le~aat van dwz_elfde 
goederen « door het fmt " vervallen ~s ; 

Dat beide onderdelen van het m1ddel 
feitelijke grondslag missen ; 

Om die redenen, verwerpt de voor
z~ening ; veroordeelt eiseres in de kosten. 

9 januari 1975. - 1 e kamer. -
Voo?·zitte?·, de H. Perrichon, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggevm·, 
(,ie H. Closon.- Gelijkluidende conclttsie, 
de H. Delange, procureur-generaal. -
Pleite1·s, de HH. · Dassesse Em Simont. 

1e KAMER.- 9 januari 1975. 

OVEREENKOMST. - BINDENDE 
KRACHT TUSSEN DE PARTIJEN. 
RECHTER DIE AAN DE OVEREENKOMST 
RET GEVOLG TOEKENT DAT ZIJ, VOL· 
GENS DE UITLEGGING DIE HIJ ERAAN 
GEEiFT, VVETTELIJK TUSSEN DE PAR· 
TIJEN HEEFT.- GEEN SCHENDING VAN 
ARTIKEL 1134 VAN RET BURGERLIJK 
WETBOEK. 

De bindende kmcht van een ove1·eenkomst 
wo?'dt niet miskend doo?' de ?'echte?' die 
aan de ovm·eenkomst het gevolg toekent 
dat .zij, volgens de uitlegging die hij 
eman geejt, wettelijk tussen de pa1·tijen 
heejt (1) (Art; 1134 BW.). 

(DIENST DER SCHEEPVAART, 
T. NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 

<< LABOREMUS ll.} 

ARREST (Ve?'taling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 16 januari 1974 door het Hof 
van beroep te Luik gewezen ; 

Over bet middel afgeleid uit de schen-

(1) Cass., 19 december 1974, supm, biz. 466. 

ding van de artikelen ll07, ll34, ll35 
van het Burgerlijk Wetboek en 97 van. 
de Grondwet, 

doo?'dat het arrest de beslissing van 
de eerste rechter bevestigt die, recht
doende op eisers tussenvordering tot 
vrijwaring, heeft gezegd dat verweerster 
eiser enkel voor de drie vierden van de 
tegen ·hem uitgesproken veroordelingen 
moest vrijwaren, en aldus beslist op 
grond dat de eerste rechter mocht en 
moest nagaan hoe groot de respectieve 
aansprakelijkheid was, daar verweerster 
een dergelijke vordering bij hem aan
hangig had gemaakt, dat, gelet . op de 
belangrijkheid van de respectieve fouten 
van de aangestelclen van verweerster, 
enerzijds, en van eiser, anclerzijds, de 
eerste rechter de aansprakelijkheid billijk 
heeft verdeelcl naar rato van clrie vierclen 
ten laste van verweerster en van een 
vierde ten laste van eiser, dat para
O'raaf 10o van de algemene voorwaarclen 
~an de vergmmingen bepaalt dat « de 
verkrijger jegens derclen evenals jegens -~e 
Dienst der scheepvaart zelf aansprakehJk 
is voor bet verlies, de beschadiging, de 
ongevallen of de schade die nit· het ge
bruik vari cleze vergunning kmmen voort
vloeien ,, en dat verweerster clerhalve 
client veroordeelcl te worden om genoem
de Dienst cler scheepvaart voor de tegen 
hem uitgesproken veroordelingen te :vrij
waren zoals in het beroepen vonn1s 1s 
beslist, 

te?'wijl, door alclufl, zoncle~ gegron~e 
en gelclige reclen, de toepassmg te wm
geren van die clausule 10° van de alge

. mene voorwaarclen inzake de door eiser 
verleende vergunningen, waarop cleze 
zijn tussenvordering tot vrijwaring steun
de, het arrest de wettelijke bindende 
kracht tussen partijen van cleze regleme;n
taire en contractuele clausule heeft mls
kencl, die op geoorloofde wijze werd 
bedongen en de partijen tot wet strekt 
(schending van de artikelen 1107, 1134 
en ll35 van het Burgerlijk Wetboek), 
en geen regelmatige m_otivering heeft 
gegeven voor de verwerpmg van de voC?r 
het hof van• beroep genomen conclus1e 
van eiser waarin wercl aangevoerd dat 
« zowel in de oorspronkelijke vergunning 
van 13 augustus 1952._.. als in de herzie: 
ning van deze vergunnmg del. 25 f~?ruan 
J 970 er iu paragraaf 10° van de blJ deze 
beide vergmmingen gevoegde algeme~e 
voorwaarden van hoofclstuk II bepaalcl1s 
clat de verkrijger aansprakelijk is voor 
de schacle, de ongevallen en ~et nadeel 
ten gevolge yan het genot van clw vergun
ningen " en waarin vervolgens aan het 
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hof van beroep werd gevraagd om, in
geval het zou oordelen dat eiser aanspra
kelijk was en gehouden tot vergoeding 
van het nadeel van de oorspronkelijke 
eiseres, verweerster te veroordelen hmn 
te vrijwaren « voor elke veroordeling die 
tegen hem zou kunnen uitgesproken 
worden ,, daar de gronden van het arrest 
die vaststellen dat de eerste rechter mocht 
en moest nagaan hoe groot de respectieve 
aansprakelijkheid van verweerster en 
van eiser was en dat de eerste rechter de 
aansprakelijkheid billijk had verdeeld 
naar rato van drie vierden ten laste van 
verweerster en van een vierde ten laste 
va:n eiser, niet passend en ongeschikt zijn 
om te verantwoorden waar01n en in welk 
opzicht de aangevoerde clausule waar
va:n het arrest de bewoordingen over
neemt in het onderhavige geval niet van 
toepassing was of verweerster niet zou 
verplicht hebben jegens eiser zelf de volle 
aansprakelijkheid op zich te nemen 
\' voor.· het verlies, de beschadiging, de 
ongevallen of de schade " ten gevolge 
van bet gebruik van die vergunningen 
welke onder meer onder cleze uitdrukke
lijke voorwaarde door eiser ·werden ver
leend (schending van artikel 97 van de 
Grondwet) : 

Overwegende dat, na erop gewezen te 
hebben dat de verwerende vemwotschap 
jegens derden voor het scheepvaart
ongeval aansprakelijk is, op grond dat 
de balken die zij langs de oever van het 
kanaal had laten aanbrengen niet vol
doende vastgemaakt waren, het arrest 
vaststelt dat eiser de fout heeft begaan 
niet zorgvuldig de stevigheid te hebben 
laten controleren van de werken waar
van hij de aanleg duldde, en, op grond 
van die overwegingen, beslist de aan
sprakelijkheid te verdelen ; 

Dat het arrest, door bovendl.en de 
tekst aan te halen van de in de algemene 
voorwaarden van de vergunningen op
genomen clausule die in bet midclel 
wordt vermeld, noodzakelijk van oorcleel 
is, zoncler dat als grief worclt . .aangevoerd 
dat het de bewijskracht van de alden 
heeft miskend, dat deze clausule de aan
sprakelijkheid van verweerster vaststelt 
voor het verlies, de beschadiging, de 
ongevallen of de schade van eiser of van 
derden wanneer die schade voortvloeit · 
uit de aan die verweerster verleende ver
gunning, doch geen betrekking heeft op 
de schade waarvoor eiser j egens derden 
aansprakelijk is wegens de font die hij 
zelf heeft begaan ; 

Dat aldus het hofvan beroep, verre van 
de bindende kracht \ran die clausule te 

miskennen, ervan een juiste toepassing 
heeft gemaakt bij de uitlegging die het 
geeft en impliciet doch zeker heeft ge
antwoord op de conclusie van eiser die 
aanvoerde dat verweerster hem 1noest 
vrijware11 voor « elke " tegen hem uit
gesproken veroordeling; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Om die reclenen., verwerpt de voor
zien.ing ; veroordeelt eiser in de kosten. 

9 januari 1975. 1e kamer. -
Voo1·zitte1', de H. Perrichon, raaclsheer 
waarnemen.cl voorzitter. - Ve1·slaggeve1', 
de H. Closon.- Gelijkl·uidende concl·usie, 
de H. Delange, procureur-gen.eraal. '--
Pleiters, de HH. De Bruyn en Philips. 

1e KAMER.- 9 januari 1975. 

1o BEVOEGDHEID EN AANLEG. 
BURGERLIJKE ZAKEN. - GESOHILLEN 
INZAKE FAILLISSEl\'fENT. - UITSLUI
TENDE BEVOEGDHEID VAN DE RECHT
BANK VAN KOOPHANDEL. 

2° BEVOEGDHEID EN AANLEG. 
BURGERLIJKE ZAKEN. - GEREOHTE
LIJK WETBOEK, ARTIKEL 660.- BEPA
LING VAN TOEPASSING OP HET HoF VAN 
OASSATIE, IN GEVAL VAN VERNIETIGING 
VAN EEN VONNIS VAN DE ARRONDISSE
MENTSREOHTBANK WEGENS SOHENDING 
VAN EEN REGEL INZAKE BEVOEGDHEID. 

3o VERWIJZING NA CASSATIE. -
BURGERLIJKE ZAKEN. - VERNIETI· 
GING VAN EEN VONNIS VAN DE ARRON
DISSEl\fENTSREOHTBANK WEGENS 
SOHENDING VAN EEN REGEL INZAKE 
BEVOEGDHEID. - VERWIJZING NAAR 
RET DOOR HET HoF BEVOEGD VER
KLAARDE GEREOHT. 

1° Alle geschillen die moeten beslecht wo?'
den om tot de ve?'effening van een jaillis
sement te komen, beho1·en uitsluitend tot 
de bevoegdheid v.an de 1'echtbank van 
koophandel in wie?' arrondissement dit 
jaillissement is geopend; zulks is in
zonde?·heid het geval voor een geschil 
ove1· de opneming van een schuldvorde-
1'ing van een werkneme1· van de gejail-
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leet·dewegensvakantiegeld (1). (Artt. 574, 
2°, en 631, lid 2, G.W.). 

2o De bepaling van het ee1·ste lid van a1'ti
kel 660 van het Ge1:echtelijk Wetboek 
is van toepassing op het H of van cassatie 
in geval van ve1'nietiging van een vonnis 
van de a1'1'ondissements1·echtbank wegens 
schending van een 1·egel inzake 'bevoegd
lwid (2). 

3° Wanneet· het Hof van cassatie een vonnis 
van de a1'1'ondissements?·echtbank Ve1'
nietigt wegens schending van een 1·egel 
inzake bevoegdheid Ve1'wijst het de zaak 
naa1· de bet•oegde 1·eehte1' die het aan-

. wijst (3). (Art. 660 G.W.). 

(PROOUREUR·GENERAAL BIJ RET HOF VAN 
BEROEP TE BRUSSEL, IN ZAKE VERREYDT 
TEGEN BERTOUILLE, CURATOR OVER 
RET FAILLISSEMENT DEKAIZE.) 

ARREST (ve1·taling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 17 september 197 4 door de 
arrondissementsrechtbank te Nijvel ge
wezen; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van artikel 574, 2°, van het Gerech
telijk W etboek, 

doo1'dat het vonnis de zaak naar de 
Arbeidsrechtbank te Nijve1 heeft ver
wezen, 

tet·wijl ze tot de bevoegdbeid van de 
rechtbank van koophandel behoorde : 

Overwegende dat uit het bestreden 
vonnis en uit de regelmatig aan het Hof 
voorgelegde gedingstukken blijkt dat de 
partij Verreydt haar vroegere werkgever, 
Dekaize, voor de arbeidsrechtbank te 
Nijve1 heeft gedagvaard tot betaling van 
vakantiegeld ; 

Dat, hangende het geding, het faillis
sement van Dekaize werd uitgesproken ; 
dat Verreydt, die dan de onbevoegdheid 
van de arbeidsrechtbank aanvoerde, aan 
deze rechtbank de verwijzing van de 
zaak naar de arrondissementsrechtbank 
vroeg en bekwam; dat de partijen, voor 

(1) (2) en (3} Cass.; 19 juni 1974 (.Arr. 
cass., 1974, biz. 1161); 3 en 23 oktober en 
20 december 1974, sttpm, blz. 164, 252 en 477. 
Ingevolge de wet van 24 maart 1975 (bekend
gemaakt in het Belgisch Staatsblad van 14 mei 
;l975} is artikel 574, 2°, van het Gerechtelijk 
Wetboek gewijzigd. 

deze laatste rechtbank, in hun conclusie 
vroegen dat de zaak zou verwezen worden 
~1aar de rechtbank van koophande1 die 
volgens hen bevoegd is geworden ; 

Dat het vonnis de zaak naar de ar
beidsrechtbank verwijst; 

Overwegende dat, luidens artikel 574, 
2°, van het Gerechtelijk Wetboek, de 
rechtbank van koophandel, zelfs wanneer 
de partijen geen handelaar zijn, onder 
meer kennis neemt van alles wat het 
faillissement bebreft, ov~reenkomstig de 
voorschriften van het Wetboek van 
koophandel ; 

Overwegende dat, luidens artikel 631, 
lid 2, van het Gerechtelijk vVetboek, 
wanneer de faillietverklaring in Belgie 
geschiedt, de desbetre:ffende geschillen 
uitsluitend tot de bevoegdheid behoren 
van de rechtbank in wier arrondissement 
het faillissement is geopend; 

Overwegende dat die bepalingen geen 
onderscheid maken tussen de rechts
vorderingen die uit het faillissement 
ontstaan en de rechtsvorderingen waar
toe het faillissement slechts de aanleiding 
is;· 

Dat die interpretatie bevestigd wordt 
door de opheffing bij artikel 8, 13°, van 
de bepalingen vervat in artikel 2 van 
de wet van 10 okto ber 19 6 7, var. arti
kel 505 van boek III, titel 1, van het 
W etboek van koophandel luidens het
welk elk geschil betreffende de vereffe
ning van faillissementen dat tot de 
bevoegdheid van de burgerlijke recht
banken behoorde, er aanhangig werd 
gemaakt binnen korte tijd en als spoed
eisende zaak werd berecht ; dat ze even
eens wordt bevestigd door de wijzigingen 
die artikel 38 van de bepalingen vervat 
in artikel 3 van de wet van 10. oktober 
1967 heeft gebracht in de artikelen 492, 
502 en 504 van hoek III, titel I, van het 
W etboek van koophandel, in zoverre deze 
artikelen de regels vaststelden voor de 
geschillen die niet tot de bevoegdheid 
van de rechtbank van koophandel be
hoorden en met name hun verwijzing 
naar een anderw rechter voorschreven; 

Dat het middel gegrond is ; 
En overwegende dat, krachtens arti

kel 660, lid 1, van het Gerechtelijk Wet
hoek, 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 opdat erover door de feiten
rechter zou worden beslist ; verwijst de 
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zaak naar de Rechtbank van koophandel 
te Nijvel. 

9 januari 1975. - 18 kamer. -
Voor·zitter en Ve1·slaggeve1', de H. Perri
chon, raadsheer waarnen1.end voorzitter. 
- Gelijkluiclencle conclusie, de H. De
lange, procureur-generaal. 

18 KAlVIER.- 10 januari 1975. 

ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING 
VAN TAFEL EN BED. - GRoVE 
BELEDIGING. - BELEDIGEND KARAK
TER DAT NIET VOORTVLOEIT UIT DE 
TEKORTKOMING ZELF AAN DE VERPLIC:S:

TINGEN VAN :S:ET HUWELIJK. 

H et belecligencl karakte1· van cle geclmging 
van een -echtgenoot en cle eTnst van dit 
beledigencl kamkter vloeien niet vooTt ttit 
de tekoTtkoming zelj aan de uit het 
huwelij k vooTtspntitencle ve1·plichtingen, 
doch moeten beo01·cleelcl wo1·den op g1·ond 
van alle omstandigheclen van de zaak, 
oncle1· meeT van hun ·IM·enkend ka1·akter 
ten opzichte van de ancle1·e echtgenoot ( 1). 
(Art. 231 B.W.) 

(D ... W ... , T .... L ... ). 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 11 januari 1974 door het Hof 
van beroep te Gent gevvezen ; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen ll38, 3o, 
van het Gerechtelijk Wetboek, 97 van de 
Grondwet en 231 van het Burgerlijk 
vVetboek, 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 

(1) Cass., 29 maart 1973 (An·. cass., 1973, 
·biz. 763) en de conciusie van Procureur
generaai Ganshof van der Meersch v66r dit 
arrest, gepubliceerd in Bull. en Pas., 1973, 
I, biz. 726, in het bijzonder biz. 727 en 728, 

·en cass., 6 december 1974, sttpra, biz. 410. 

schending van artikel231 van het Burger
lijk W etboek, 

cloo1·dat het arrest de door eiseres in
gestelde vordering tot· echtscheiding on
gegrond verldaart om de reden dat, ter 
beoordeling van de hoofdeis, is komen 
vast te staan uit de getuigenissen en uit 
de persoonlijke verschijning van partijen 
dat verweerder niet aan de basis ligt van 
en geen schuld draagt aan het ontstaan 
.van deze ziekelijke toestand of de evolutie 
ervan, althans gedurende de eerste jaren; 
dat evenzeer is gebleken dat de ziekte 
van eiseres zware repercussies had op 
haar geclragingen ten aanzien van het 
huishouden en van haar echtgenoot, het
geen me~lebracht dat deze laatste aileen 
de last te dragen had van het huishouden 
en vanwege eiseres weinig hulp of bij
stand kreeg; dat de wijziging in de hou
ding van verweerder, weergegeven in 
zijn brief van 31 januari 1968, niet kan 
worden begrepen zonder de beschreven 
gezinssituatie, die buiten elke schuld van 
verweercler was ontstaan en geevolueerd, 

te1·wijl het feit dat verweerder althans 
gedurende de eerste jaren niet aan de 001'

zaak lag van de ziekte van eiseres die 
tot gevolg had dat hij aileen de last had 
te dragen van het huishouden met slecbts 
weinig hulp of bijstand van eiseres, 
geenszins van die aard is dat het beledi
gend karakter daardoor ontnomen wordt 
aan het door eiseres ingeroepen feit 3 
volgens hetwelk verweerder, wanneer zij 
aan de beterhand was, plots van mening 
veranclerde en haar bij brief van 31 janua
ri 1968 liet weten clat het zijn wens was 
zo spoeclig mogelijk te scheiden : 

Overwegende dat het beledigend 1m
raider van. de gedraging van een. echt
genoot en de ernst van dit beledigend 
karakter niet voortvloeien uit de tekort
koming zelf aan de uit het huwelijk 
voortspri:titende verplich tingen, doch moe
ten beoorcleeld worden op grond van aile 
omstandigheden van de zaak, onder meer 
van hun krenkend karakter ten opzichte 
van de andere echtgenoot; 

Overwegende dat ten deze de rechter, 
hoewel hij beschouwt dat de gedraging 
van verweerder laakbaar was, nochtans 
rekening mocht houden met de feitelijke 
omstandigheden die hij aanduidt, inzon
derheid met de ziekelijke-depressieve 
toestand van eiseres ; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening; veroordeelt eiseres in de kosten. 
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10 januari 1975. - 1e kamer. -
Voo1·zitter, de H. Delahaye, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, 
Ridder de Schaetzen. - Gelijkluidende 
conclusie, de H. Tillekaerts, advocaat
generaal. - Pleite1·, de H. Houtekier. 

1e RAMER.- 10 januari 1975. 

INKOlVISTENBELASTINGEN. - AF
TRER VAN BEDRIJFSUITGAVEN EN -LAS
TEN. - BEWIJS VAN DE WERRELIJR

HEID EN VAN HET BEDRAG VAN DE 
UITGAVEN )l]N LASTEN.- BEWIJS DAT 

OP DE BELASTINGPLICHTIGE RUST. 

De belastingplichtige dient het bewijs te 
leve1·en van de we1·kelijkheid en van het 
bedmg van de , bedTijjsuitgaven en 
bedr~jfslasten die hij van zijn bntto
inkomsten wil ajt1·ekken (1). (Art. 44 
W.I.B.) 

(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP «G.B. BEDRIJ

VEN "• TEGEN BELGISCHE STAAT, MINIS
TER VAN FINANCI:EN.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 21 februari 197S door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 780, S0 , van het Gerechtelijk Wet
bock, 1S49, 1S5S van het Burgerlijk Wet
boek;44 en 45, S0 , van het Wetboek van 
de inkomstenbelast:ll1.gen, 

doonlat het arrest het door eiseres 
ingestelde bezwaar verwerpt in verband 
met de aftrekbaarheid van de uitgaven, 
als bedrijfshsten, die geclaan werden om 
de studenten - gelegenheiclsmeclewerkers 
te bezoldigen, op groncl van het feit dat 
eiseres, " bij gebrek aan nauwkeurige 
opgave van naam en aclres van de genie
ters van de verworpen bedrijfsonkosten, 
de administratie niet in de mogelijkheid 
stelcle haar controle uit te oefenen zowel 
wat de werkelijkheid van de uitbetaalcle 

(1) Raadpi. cass., 16 mei 1973 (A1'1'. cass., 
1973, biz. 890) en 21 februari 1974 (ibid., 
1974, biz. 693). 

beclragen betreft als wat de aard ervan 
betreft >> en " clat alzo, bij gebrek aan 
rechtvaardiging, rekwirante het bewijs 
levert noch van het bedrag noch van de 
aarcl van de voorgewencle uitgaven ; clat 
namelijk niet kan worden uitgemaakt 
of de voorgewencle uitgaven wedclen of 
lonen betreffen ofwel geheime commissie
lonen ofwel uitgaven voor benocligcU1eclen 
en prestaties voor verkoop, zoals overi
gens geboekt "• en anderzijcls haar ver
zoek om een expertise te bevelen afwijst 
op groncl van het feit clat dit verzoek niet 
kan ingewilligcl worden gelet op " het 
gebrek aan verantwoordingsstukken om
trent de genieters van de zogezegd uit
betaalcle lonen en do wijze van boeking 
van deze uitgaven ,, 

teTwijl, ee1•ste onde1·deel, de artikelen 44 
en 45 van het vVetboek van de inkomsten
belast:ll'lgen het aanvaarclen van de wed
den en lonen van de :ll1. dit)nst zijncle be
clienclen en werklieclen als aftrekbare 
beclrijfslasten geensz:ll1.s afhankelijk stel
len van de voorwaarcle clat de namen en 
aclressen van clegenen die cleze be~olcli
gingen ontvangen hebben ter kennis van 
de aclministratie gebracht worden ; 

tweede onde1·deel, de principiele bewe
ring volgens welke het niet-aancluiclen 
hetzi} van de iclentiteit van clegenen die 
becloelcle lonen ontvangen hebben, hetzij 
van hem aclres, de controle van de aclmi
nistratie en bijgevolg het door de belas
tingplichtige te leveren bewijs in verbancl 
met de werkelijkheicl of het beclrijfs
karakter van becloelcle uitgaven onmoge
lijk zou maken, 1° geen afcloencl antwoorcl 
verstrekt op de door eiseres in conclusie 
voorgeclragen argumentatie welke steun
cle op het feit clat de werkelijld1.eid van 
de bedoelde uitgaven blijkt uit de boek
houcling van haar verkoopcentra en van 
haar centrale zetel en dat de aclministra
tie zulks herhaalclelijk erkencl heeft in een 
reeks clocumenten waarnaar in de con
clusie verwezen wercl en die betrekking 
hebben op de opeenvolgende controles en 
onderzoekingen (schenclmg van de arti
kelen 97 van de Gronclwet en 780 van 
het Gerechtelijk Wetboek); 2° niet de 
mogelijkheicl biedt uit te maken of het 
hof van beroep het door eiseres ingeroepen 
bewijs en haar in bijkomeude orcle ge
forrnuleerd verzoek om een · cleskuncligen
onclerzoek te bekomen als niet afcloende 
beschouwt op groncl van het rechts
principe volgens hetwelk de lonen slechts 
een beclrijfsuitgave uitmaken inclien cle
genen die het loon ontvangen ge!clenti
:ficeercl zijn en mclien hun aclres opgege
ven is, clan wel op grond van feitelijke 
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.redenen die aa;n de zaak eigen zijn, zodat 
deze motivering die aldus het recht en 
de feiten vermengt derwijze dat de con
trole va;n het Hof onmogelijk wordt, geen 
wettelijk geldige motivering uitmaakt 
(schending va;n de artikelen 97 va;n de 
Grondwet en 780 va;n het Gerechtelijk 
W etboek) ; 3° een I outer uit de lucht 
gegrepen bewering is tot staving waarva;n 
het arrest trouwens geen enkel concreet 
en aan de zaak eigen element aa;nhaalt, 
aangezien het feit dat het arrest, zonder 
daar trouwens "Lutdrukkelijk enige con
clusie uit te trekken, doet opmerken dat 
bedoelde lonen, samen met andere uit
gaven die door de geranten van de ver
koopcentra rec:tJ_tstreeks gedaan werden, 
in de rubriek << benodigdheden en pres
taties voor verkoop >> werden geboekt, 
ten deze niet dienend is en niet nood
zakelijk verband houdt met de zogezegde 
onmogelijkheid waarin eiseres zich zou 
bevinden om het bewijs te leveren dat 
bedoelde lonen werkelijk betaald werden 
(schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 780 van het Gerechtelijk 
VVetboek, 1349 en 1353 van het Burger
lijk Wetboek) : 

Wat het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat het arrest releveert 
dat eiseres de litigieuze bedragen van 
684.620 frank voor het dienstjaar 1966 
en van 1.336.024 frank voor het dienst
ja'ar 1967, welke zij geboekt had onder de 
post « benocligdheden en prestaties voor 
verkoop "• voor aftrekbare bedrijfson
kosten wil laten doorgaan, doch dat zij 
in gebreke blijft het bewijs te leveren 
zowel van het bedrag als van de aarCJ. 
va;n die uitgaven ; 

Overwegende dat het op de belasting
schuldige rust de werkelijkheid en het 
bedrag te vera;ntwoorden va;n de bedrijfs
onkosten die hij beweert van zijn in
komsten te mogen aftrekkeli ; 

Dat het arrest, zonder een bepaald 
bewijsmiddel op te leggen noch bepaalde 
bewijsmiddelen te weren, vaststelt dat 
eiseres het vereiste bewijs niet bijbrengt; 
dat het aldus de in het middel aangehaal
de artikelen niet schendt ; 

Wat het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat eiseres in haar con
clusie liet gelden dat de « aard van de 
betrokken bezoldigingen en de hoedanig
heid va;n de verkrijgers niet redelijker
wijze door de administratie k"Lumen be
twist worden, dat de werkelijkheid daar
van duidelijk blijkt uit de boekhouding 
van haar verkoopcentra en uit die va;n 

haar hoofdzetel, boekhouding waarin de 
lijsten voorkomen van de betaalde sam
men evenals de identiteit van de betrok
kenen die, al naar gelang van het geval, 
min of meer volleclig is aa;ngegeven >> ; 

dat zij niet staa;nde hield dat de litigieuze 
bedragen, die betrekking hadden op 
lonen va;n occasioneel in dienst genomen 
studenten, aan de hand van haar lijsten 
volledig gei'clentificeerd konden worden of 
dat de administratie de nadere identifica
tie daarvan niet noodzakelijk achtte om 
de reden dat hun bezoldiging de som van 
5.000 frank niet overschreed; 

Dat het arrest de conclusie regelmatig 
bea;ntwoordt door de considerans dat 
« rekwira;nte, bij gebrek aan na~lwkeurige 
opgave van naam en adres van de 
genieters va;n de verworpen bedrijfs
onkosten, de administratie ~1iet in de 
mogelijkheid stelde haar controle nit te 
oefenen zowel wat de werkelijlcheid van 
de uitbetaalde bedragen betreft als wat 
de aard ervan betreft >> ; dat het aldus 
oordeelt dat eiseres in gebreke was 
gebleven het haar wettelijk opgelegde 
bewijs te leveren dat de litigieuze becJra
gen aftrekbare bedrijfskost<Jn betroffen 
en dat, gelet op het gebrek aan verant
woordingsstukken omtrent de genieters 
van de zogezegd uitbetaalde lonen en 
op de boven aa;ngehaalde wijze van 
boeking, het niet paste een expert-boek
houder aa;n te stellen ; 

Overwegende dat het hof van beroep 
de ontstentenis van bewijs van de aard 
van de litigieuze bedragen kon vaststellen 
ongeacht onder welke rubriek eiseres haar 
beweerde bedrijfsonkosten had geboekt, 
ware het onder de post « benodigdheden 
en prestaties voor verkoop >> ; 

Dat geen onderdeel van het middel 
kan aa;ngenomen worden ; 

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

10 januari 1975. - 1e kamer. -
Voorzitte1·, de H. Delahaye, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, 
de H. Van Leckwijck. - Gelijkluidende 
conclusie, de H. 'I'illekaerts, advocaat
generaal.- Pleite1·s, de HH. de Longue
ville (van de balie te Brussel) en Claeys 
Bouuaert. 
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18 KAMER.- 10 januari 1975. 

<GEMEENTELIJKE EN PROVINCIA
LE BELASTINGEN. - DIRECTE PRO
VINCIALE BELASTING. - BEZWAAR 
BIJ DE BESTENDIGE DEPUTATIE. -
TERMIJN. - AFLEVERING VAN HET 
AANSLAGBILJET. - BEGRIP VAN HET 
vVOORD « AFLEVERING ». 

De te1·mijn voo1· het indienen, bij de besten
dige deputatie van een pTOvinciM·aad, 
van bezwam· tegen de vestiging van een 

· directe p1·ovinciale belasting bed1·aagt 
d1·ie maanden vanaf de ajleve1·ing van het 
aanslagbiljet, dit is vanaf de overhan
diging van dit biljet aan de belasting
plichtige of de aanbieding e1•van aan 
zij waning (1). (Artt. 8 en 13 wet van 
5 juli 1871.) 

(VAN CANEGHEJ\i, 
T. PROVINCIE OOST·VLAANDEREN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
besluit, op 27 juli 1973 gewezen door de 
Bestendige Deputatie van de provinciale 
raad van Oost-Vlaanderen; 

Over het middel afgeleid uit schending 
van artikel. 8 van de wet van 5 juli 1871 
waarbij in de belastingwetten wijzigingen 
worden aangebracht, 

doo1·dat het besluit eisers reclamatie 
van 9 mei 1973 wegens laattijdigheid 
afwijst, op grand him·van dat het aan
slagbiljet op 8 februari 1973 werd " afge
leverd », 

te1·wijl die reclamatie niet te laat was 
ingediend vermits, volgens de adminis
tratie, het aanslagbiljet op 8 februari 1973 
zou opgestuurd zijn en het dus zeker niet 
v66r 9 februari te Oosterzele km'l uit-
gereikt zijn : ' 

Overwegende dat het besluit vaststelt 
-dat het aanslagbiljet op 8 februari 1973 
werd afgeleverd ; 

Overwegende dat artikel 8 van de wet 
van 5 juli 1871 bepaalt dat de reclamat-ies 
worden gezonden aan de bestend1ge 
deputatie binnen drie maanden der dag
tekening van het aanslagbiljet; 

Overwegende dat· het woord "afleve
ring >> in z;jn gebruikelijke zin betekent 

(1) Raadpl. cass., 26 maart 1963 (B~tll. en 
Pas., 19.63, I, 817); 2 mei 1967 (A1·r. cass., 
1967, blz. 1056). 

« overhandiging aan » of" aanbieding aan 
de waning » van de belanghebbende ; 

Overwegende dat, door de reclamatie
termijn te doen lopen vanaf 8 februari 
1973, datum van toezending van het aan 
de stukken van de proceclure toegevoegd 
aanslagbiljet, zonder nate gaan op welke 
datum dit biljet aan eiser overhandigd 
of aan zijn woonplaats aangeboden werd, 
het besluit zijn beslissing niet wettelijk 
rechtvaardigt; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den besluit; beveelt dat melding van dit 
arrest :zal wprden gemaakt op de kant 
van de vernietigde beslissing ; veroordeelt 
verweerster in de kosten ; verwijst de zaak 
naar de Bestendige Deputatie van de 
provinciale raad van West-Vlaanderen. 

10 januari 1975. - 1e kamer. -
V oo1·zittm·, de H. Delahaye, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggever, 
de H. Gerniers. - Gelijkhtidende conclu.
sie, de H. Tillekaerts, advocaat-generaal. 

28 KAMER. - 14 januari 1975. 

BESCHERMING VAN DE MAAT
SCHAPPIJ (WET TOT). - BESLIS
SING VAN DE COMMISSIE TOT BESCHER
MING VAN DE MAATSCHAPPIJ DIE DE 
INVBIJHEIDSTELLING VAN EEN GEIN · 
TERNEERDE WEIGERT. - GEEN VAST
STELLING DAT DE GEINTERNEERDE 
WERD GEHOORD OF DAT HIJ DOOR ZIJN 
ADVOCAAT vVERD VERTEGENWOORDIGD. 
- NIETIGHEID. 

Nietig is de beslissing van de commissie tot 
besche1·ming van de maatschappij die de 
inv1'ijheidstelling van een geinte1·nee1·de 
weige1·t, indien noch ~tit deze beslissing 
noch uit enig st~tk waarop het Hof ve1'
mag acht te slaan blijkt dat de geinte1·
nee1·de dam· de commissie wm·d gehoo1·d 
of dat hij doo1· · zijn madsman we1·d 
vertegenwom·digd als zullcs bij de wet is 
vom·gesch1·even (2). (Artt. 16 en 18 
wet tot bescherming van de maat
schappij.) 

(2) Cass., 22 juni 1970 (Arr. cass., 1970, 
blz. 988); raadpl. cass., 22 september 1969 
(ibid., 1970, blz. 79) en 29 mei 1973 (ibid., 
1973, blz. 953). 
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(THIRION.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 21 november 1974 gewezen 
door de commissie tot bescherming van 
de maatschappij bij de psychiatrische 
afdeling van de gevangenis te Antwerpen ; 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 16 en 18 van de wet 
tot bescherming va:n de maatschappij, 

dom·dat, toeu eiser te Merksplas gehoord 
werd, de commissie niet regelmatig was 
samengesteld : 

Ove~wegende dat de bestreden beslis
sing vaststelt dat eiser op 19 november 
1974 te Merksplas wercl verhoord nmar 
dat uit geen enkel stuk waarop het Hof 
acht vermag te slaan blijkt dat eiser op 
die datum of op een andere datmn over
eenkomstig de voorschriften van boven
vermelcle bepalingen gehoord werd ; 

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 zaak naar de commissie tot bescher
ming van de · maatschappij bij de psy
chiatrische afdeling van de gevangenis 
te Antwerpen, anders samengestelcl. 

14 januari 1975. - 2e kamer. 
Vom·zitte1·, de H. Wauters, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - VeTslaggeve?·, 
de H. Delva. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Duman, eerste advocaat-generaal. 

28 KAMER. - 14 januari 1975. 

VOORLOPIGE HEOHTENIS.- HAND
HAVING VAN DE VOORLOPIGE HECHTE
NIS. - \VET VAN 20 APRIL 1874, ARTI
KEL 5, GEWIJZIGD BI.r ARTIKEL 3 
VAN DE WET VAN 13 MAART 1973. -
ERNSTIGE EN UITZONDERLI.TKE OM
STANDIGHEDEN DIE DE OPENBARE VEI
LIGHEID RAKEN. - GEGEVENS EIGEN 
AAN DE PERSOONLI.TKHEID VAN DE 
VERDACHTE. - BEGRIP. 

Een gegeven eigen aan de pe1·soonlijkheid 
van de ve1·dachte, in de zin van aTtikel 5 

van de wet van 20 april 1874 op de 
voo1·lopige hechtenis, gewijzigd bij arti
kel 3 van de wet van 13 maa1·t 1973, kan 
zijn de omstandigheid dat deze noch 
woon- noch ve1·blijjplaats in Belgie heejt 
en dat moet gevreesd wo1·den dat hij zich, 
in geval van invTijheidstelling, aan de 
stmjve1·volgingen zou ontt1·ekken. (Art. 5 
wet van 20 april 1874, gewijzigd bij 
art. 3 van de wet van 13 maart 1973.) 

(WONG SENG HOCK.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 10 december 1974 door het 
Hof va:n beroep te Brussel, kamer van 
inbeschnldigingstelling, gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van artikel 5 van de wet van 
20 april 1874 op de voorlopige hechtenis, 
zoals vervangen bij artikel 3 van de wet 
van 13 maart 1973 tot wijziging van de 
voornoemcle wet en tot aanvulling van 
artikel 44 7 van het W etboek van straf
vordering, 

doonlat het arrest de handhaving van 
de hechtenis van eiser bevestigt om 
" ernstige en uitzonderlijke omstandig
heden die de openbare veiligheid r11ken ,,, 
die gevonden worden in het feit dat eiser 
betrokken is in een ongeoorloofde. handel 
van verdovende middelen, en, anderzijds, 
omdat door het feit dat hij in Belgie geen 
woon- of verblijfplaats heeft, de vrees 
gerechtvaardigd is dat hij zich, in geval 
van invrijheidstelling, aan de straf
vervolging zou onttrekken, 

tenoijl het arrest niet . aanduidt welke 
de ernstige of uitzonderlijke omstandig
heden zijn die dermate de openbare 
veiligheid raken dat ze de handhaving 
van de hechtenis vereisen, of minstens 
die omstandigheden niet individualiseert 
onder vermelding van de gegevens eigen 
aan de zaak of de persoonlijkheid van de 
verdachte; inderdaad het feit van geen 
woon- of verblijfplaats in Belgie te 
hebben in de in het middel aangehaalde 
wettelijke bepaling niet voorkomt en 
enkel op het ogenblik van de aflevering 
van het bevel tot aanhouding in aan
merking kan worden genomen ; uit dit 
feit de vrees dat eiser zich aan de straf
vervolging zou onttrekken niet automa
tisch kan worden afgeleid en bet arrest 
de redenen waarom die vrees wel zou 
bestaan nader moest preciseren nu eiser 
in conclusie de familiale en professionele 
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omstandigheden had aangeduid waarom 
die vrees niet bestond : 

Overwegende dat, krachtens d~ in het 
middel aangehaalde wetsbepahng, de 
onderzoeksgerechten die, na de_ bevesti
ging van het bevel tot aanhoudmg, over 
de handhaving van de voorlopig~ he?h
tenis te oordelen hebben, de verphchtmg 
hebben na te gaan of er ernstige en 
uitzonderlijke omstandigheden bestaan, 
die dermate de openbare veiligheid raken 
dat die handhaving erdoor vereist wordt 
en, in zodanig geval, di~_omsbandigheden 
nauwkeurig te omschnJven onder ver
melding van de gegevens eigell aan de 
zaak of de persoonlijkheid van de ver
dachte; 

Overwegende dat het arrest, met 
betrekking tot de _gegeven~, eigen ~an 
de zaak, die ernstige en mtzonderhJke 
omstandigheden uitmaken, releveert '' dat 
de feiten die de verdachte ten laste gelegd 
worden, bui+-engewoon ernstig zijn ,, e;n 
desaangaande preciseert « verdachte IS 
inderdaad betrokken in een ongeoorloof
de handel va;n. verdovende middelen, 
·ter zake 4,2 kg .• heroine"; 

Overwegende dat, in verband met de 
gegevens eigen aan de zaak of ~e per
soonlijkheid van de verdachte die der
mate de openbare veiligheid raken d~t 
ze de handhaving van de hechtems 
vereisen, eiser in conclusie geponeerd 
had:" dat men vruchteloos zou voorhou
den dat concluant zich aan het onderzoek 
of de vervolging zol! kunnen outtrekl~~n 
door het feit dat hi] geen vaste verbh]f
plaats in Belg'ie heeft ; dat conclu:;t;nt 
sinds zeven jaar in Nederla1.1d verbh]ft 
en aldaar vaste voet heeft gevonden ; 
dat hij aldaar in het huwelijk is getreden 
met Mevrouw Man Fai Fang en vader 
werd van twee kinderen ; dat hij een 
vaste betreklcing heeft als uit.?ater van 
een restaurant, samen Inet ZIJn broer; 
dat hij bovendien orga~isator is van 
vertoningen voor de Chmese gemee~
schap in Nederlan?-; dat zowel ~e fami
liale als de professwnele omstan~I~heden 
aanduiden dat concluant defimtief ge
vestigd is in Nederland ; dat hij geen 
Nederlandse onderdaan is en derhalve, 
ingeval de Belgische autoriteiten dit 
vragen, de uitlevering zonder enig pro
bleem zal bekomen worden '' ; 

Overwegende dat in verband met die
zelfde gegevens het arrest beschouwt 
" dat verdachte in Belgie geen woon- of 
verblijfplaats heeft zodat de v_rees ge
rechtvaardigd is dat hij zich, m geval 
van invrijheidstelling, aan de straf
vervolging zou onttrekken " ; 

Overwegende dat de omstandigh~!d 
dat eiser in Belgie geen woon- of verbhJf
plaats heeft, een gegeven is dat eigen is 
aan zijn persoonlijkheid ; . 

Overwegende dat, door rut deze om
standigheid, met betrekking tot de open
bare veiligheid, af te leiden dat de vrees 
gerechtvaardigd is dat eiser zich in geval 
van invrijheidstelling aan de straf
vervolging zou onttrekken, het arrest 
niet uitgaat van een onjuist begrip van 
de door de wet niet nader omschreven 
uitdrukking "open bare veiligheid "; 

Overwegende ten slotte dat het arrest, 
met de hierboven weergegeven beschou
wing, impliciet maar zeker, op soevereine 
wijze vaststelt dat, ook :;tl. zouden de 
door eiser ingeroeperi famihale en pro
fessionele omstandigheden met de wer• 
kelijkheid overeenstemmen, ~ietter_nin ~e 
vrees blijft bestaan dat Biser zwh m 
geval van invrijheidstelling, aan de 
strafvervolging zou onttrekken ; dat het 
zodoende de conclusie van eiser beant
woordt · 

Dat l~et middel dan ook niet kan aan
genomen worden ; 

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

14 januari 1975. - 2e kamer. -
Voo1•zitter, de H. Wauters, ra.adsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1•, 
de H. Chatel. - Gelijkluidende conclttsie, 
de H. Duman, eerste advocaat-generaal. 
- Pleiter, de H. Cleymans (van de balie 
te Brussel). 

2e KAMER, - 14 januari 1975. 

TAAL (GEBRUIK VAN DE NEDER
LANDSE EN FRANSE). - VooR
ZIENING IN CASSATIE. - STRAFZAKEN. 
- AKTE VAN VOORZIENING OPGESTELD 
IN EEN ANDERE TAAL DAN DIE VAN DE 
BESTREDEN BESLISSING. - NIETIG
HEID. 

Nietig is de in het Fmns opgesteld~ a_kte 
van voo1·ziening tegen een beshss~ng 
die in het N ede1·lands is gewezen ( 1). 
(Artt. 27 en 40 wet van .15 juni 1935.) 

(1) Cass., 27 november 1967 (A1'1', cass., 
1968, biz. 436); raadpi. cass., 11 en 25 sep
tember 1974, sup1·a, biz. 42 en 110. 



- 534 

(VEILLEFON.) 

ARREST, 

HET HOF;- Gelet op de bestreden 
beslissing, op 19 november 1974 gewezen 
door de comn1issie tot bescherming Vall 
de maatschappij, ingesteld bij de psy
chiatrische afdeling van de gevangenis 
te Gent; 

Overwegende dat de bestreden beslis
sing in het N ederlallds is gewezen ; dat 
de akte vall voorziening in het Frans is 
gesteld; 

Dat, krachtens de artikelen 27 en 40 
van de wet van 15 juni 1935 op het 
gebruik der talen in gerechtszaken, de 
voorziening nietig is ; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening. 

14 januari 1975. - 2 6 kamer. -
V oorzitter, de H. Wauters, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Verslaggever, 
de H. Versee.- Gelijkhtidende conclusie, 
de H. Dumon, eerste advocaat-generaal. 

26 KAMER. - 14 januari 1975. 

1 o VOORLOPIGE HECHTENIS. 
BEVEL TOT AANHOUDING. - BEVESTI
GING BINNEN VIJF DAGEN. - VER
DACHTE DIE ZIJN VERBLIJF IN BELGIE 
HEEFT. - WET VAN 20 APRIL 1874, 
ARTIKEL 2, GEWIJZIGD BIJ ARTIKEL 2 
VAN DE WET VAN 13 MAART 1973, E,N 
ARTIKEL 4. - MOTIVERING. 

2° VOORLOPIGE HECHTENIS. 
0GENBLIK WAAROP EEN BEVEL TOT 
AANHOUDING DQOR DE ONDERZOEKS
RECHTER KAN vVORDEN VERLEEND. 

1° De ernstige en uitzonde1·lij ke omstan
digheden die dermate de openba1·e 
veiligheid mken dat de voorlopige hech-

(1) Raadpl. cass., 19 juni 1973 (A1'1'. cass., 
1973, biz. 1023), 5 maart 1974 (ibid., 1974, 
biz. 740) en 15 november 1974, sttp1·a, biz. 357. 

(2) Over de vraag of de onderzoeksrechter 
dadeli}k na de ondervraging een beslissing 
moet treffen om een bevel tot aanhouding 
te verlenen, raadplege men R. HAYOIT DE 

tenis vereist is, worden, onder vm·mel
ding van gegevens eigen aan de zaak 
of de persoonlijkheid van de ve1·dachte, 
nauwkeu1·ig omsclweven door het a1·rest 
van de kame1· van inbeschttldigingstelling 
tot bevestiging van het bevel tot aan
houding van een verdachte die zijn 
vm·blijj in Belgie heejt waa1·in, met oVe1'
neming van de 1·edenen van de vo1·dering 
van de proctt1'eu1'-generaal, met name 
w01·dt gewezen op de ernst van de mis
d1·ijven ten laste van de verdachte, op de 
ernst van andere soo1·tgelijke en pas 
ontdekte jeiten, op het " gevoel van sociale 
onntst >> ten gevolge van de ten laste 
gelegcle feiten en hie1·op dat moet ge
vreescl w01·clen dat, indien de venlachte 
we1·d in vrijheid gesteld, hij zich op
nietttV aan cle1·gelijke miscl?·ijven zou 
sclmldig maken (1). (Art. 2 w:et van 
20 april 1874, gew. bij art. 2 wet Vall 
13 maart 1973, en art. 4.) 

2 ° De onde1·zoeksrechte?' is niet ve1plicht 
een bevel tot aanhmtding uit te vam·digen 
zocl?·a hij op de hoogte is van de feiten 
en omstancligheden wam·op de telast
legging betrekking heeft en de wettelijke 
vo01·waanlen voor een eventuele voo?'
lopige hechtenis blijkbaar aanwezig zijn: 
hij oonleelt soeve1·ein wanneer hij deze 
maatregel zal nemen, na oncle7'V?'aging 
van de ve1·clachte (2). 

(DEPOORTERE.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 17 december 1974 door het 
Hof Vall beroep te Gent, ka:iner van 
inbeschuldigingstelling, gewezen ; 

Over het middel hientit afgeleid dat 
eiser reeds op 18 oktober 1974 het voor
werp uitmaakte vall een bevel tot aan
houding, na hoger beroep tegen de hand
having ervan opnieuw in vrijheid werd 
gesteld omdat de kamer van inbeschul; 
digingstelling niet binnen de vijftien 
dagen over dit boger beroep beslist had, 
en onmiddellijk na die invrijheidstelling 
opnieuw het voorwerp uitmaakte van 
een bevel tot aanhouding (3), 

TERMICOURT, De la detention p1·eventive, nr. 3, 
biz. 3 tot 7. 

(3) De feiten die aanleiding hebben gegeven 
tot de voorlopige hechtenis waarover het 
bestreden arrest zich uitsprak waren niet 
dezelfde als die waarvoor een eerste aanhou
dingsbevel was verleend. 
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terwijl dit nieuw bevel slechts afgele
verd werd om een fout te dekken, boven
dien onvoldoende gemotiveerd is en op 
feiten stecmt die niet nieuw (1) zijn 
vermits zij reeds verscheidene dagen 
voordat het nieuw bevel verleend werd, 
gekend waren : 

Overwegende dat het arrest het bevel 
t.ot aanhouding bevestigt op grond van 
de beweegTedenen aangehaald in de 
schriftelijke vordering van het .openbaar 
ministerie; dat het aldus als aan de zaak 
en de persoonlijkheid van de verdachte 
eigen, ernstige en uitzonderlijke, de open
bare veiligheid rakende omstandigheden 
aanvoert dat hij, samen met twee andere 
personen, «van de duisternis gebruik 
makend om uit alleenstaande zomerhui
z~n de k?stbare inboedel te gaan roven, 
luerdoor m toenemende mate bijdraagt 
tot de sociale onrust die door het plegen 
van dergelijke delicten wordt verwekt » 
en « daarenboven, dat er naast de feiten 
waarop onderhavig bevel tot aanhouding 
berust, inmiddels nog andere soortgelijke 
misdrijven aan het licht kwamen waarin 
verdachte ook zou betrokken zijn », uit 
welke laatste beschouwing het afleidt 
« dat de vrezen is dat verdachte, eenmaal 
in vrijheid gesteld, het onderzoek zou 
kunnen belemmeren en zich nog aan 
soortgelijke misdrijven schuldig maken >> ; 

Overwegende dat het arrest zodoende 
onder vermelding van de gegevens eigen 
aan de zaak of de persoonlijld1eid van 
de verdachte, de ernstige en uitzonder
lijke .. om~tandigheden nauwkeurig om
scl;tnJft dre dermate de openbare veilig
herd raken dat de aanhouding van eiser 
erdoor vereist wordt ; 

Overwegende dat, gesteld dat de door 
de wet opgelegde voorwaarden tot het 
verlenen van een bevel tot aanhouding 
v~rvuld zijn, de onderzoeksrechter geens
zms ertoe gehouden is dit bevel uit te 
vaardigen zodra de feiten die het voor
werp uitJ?aken van de telastlegging hem 
bekend zrjn geworden ; dat hij soeverein 
?ordeelt wanneer deze maatregel zich, 
m het raam van het onderzoek en na 
ondervraging van de verdachte, opdringt ; 

pat het middel, dat voor het overige 
ferten met recht vermengt, niet kan aan
genomen worden ; 

En overwegende dat de substantiele 
of op straffe van nietigheid voorgeschre
ven rechtsvormen werden nageleefd en 

(1) Zie noot 3 op biz. 534. 

?-at de beslissing overeenkomstig de wet 
IS; 

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

14 januari 1975. - 2e kamer. -
Voorzittet·, · de H. Wauters, raadsheer 
waarnemend voorzitter~ - Ve1·slaggeve1·, 
de H. Chatel. - Gelijklttidende conclttsie, 
de H. Dumon, eerste advocaat-generaal. 

2e KAMER.- 14 januari 1975. 

VOORLOPIGE HECHTENIS.- HAND
HAVING VAN DE VOORLOPIGE HEOHTE
NIS.- WET VAN 20 APRIL 1874, ART!· 
KEL 5, GEWIJZIGD BIJ ARTIKEL 3 VAN 
DE WET VAN 13 MAART 1973. - MOTI
VERING. 

De emstif!_e en ttitzonderlijke omstandig
heden d~e de1·mate de openbare veiligheid 
1·aken dat de voo1·lopige hechtenis moet 
w01·den gehandhaajd, worden onder Ve1'
melding van gegevens eigen aan de, 
zaak of de pe~·soonlijkheid van de ve~·
dachte nattwketwig omschreven door 
het a1'1'est van de kame1· van inbeschul
digingstelling dat wijst op de e1·nst 
var: ~e misdaad alsmede op de ag1·essieve 
netg~ngen van de verdachte die voo1· 
hemz~lf en .. voo1• de rnaatschappij ge
vaa?'l~Jk z~Jn (2). (Art. 5 wet van 
20 april 1874, gewijzigd bij art. 3 van 
de wet van 13 maart 1973.) 

(VAN DEN BOSSOHE.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 17 december 197 4 gewezen 
~oor de learner van inbeschuldigingstel
lmg van het Hof van beroep te Gent; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van artikel 5, eerste lid, van de 
wet vall; 20 april 1874 op de voorlopige 
hechtenrs, zoals het .vervangen werd bij 
artikel 3 van de wet van 13 maart 1973 

(2) Raadpi. de arresten van dezeifde dag, 
sup1·a, biz. 532 en 534, alsmecj.e de noten 1 
en 2 op biz. 534. 
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tot wijziging van de voornoemde wet en 
tot aanvulling van artikel 447 van het 
vVetboek van strafvordering, 

doonlat het arrest de overwegingen van 
de eerste rechter en van de procureur
generaal overneemt, en de motivering 
van de raadkamer twee delen bevat : 
I 0 dat bij verdachte auto-agressieve 
tendensen te vrezen zijn die haar gevaar
lijk kunnen maken voor zichzelf en 
2° dat, al is de door de onderzoeksrechter 
aangestelde neuro-psychiater, professor 
Van Hoorde, van oordeel dat verdachte 
niet gevaarlijk is voor de maatschappij, 
de raadkamer de tegenovergestelde me
ning is toegedaan gelet op het feit dat de 
daad gepleegd werd minder dan drie 
maanden geleden, 

te1·wijl auto-agressie 
feit uitmaakt en niet 
dienen om een persoon 
houden, 

geen strafbaar 
als· motief kan 
in hechtenis te 

en te1'wijl dokter Van Hoorde, gevolg 
gevond aan de opdracht van do onder
zoeksrechter, op de hem gestelde vier vra
gen mTu3tandig en cluidelijk heeft geant
woord; hij onder meer, met keur van re
denen omkleed, duidelijk heeft gezegd 
dat verdachte niet gevaarlijk is voor de 
maatschappij, terv"l;'ijl. zij .anderzijds, ten 
clago van de feiten, zwh m een toestand 
bevoncl die haar toerekenbaarheicl uit
sluiten dat de puerperale psychose 
waaraan verdachte leed op het ogen
blik van de feiten typisch een. psy
chose is van korte duur ; door louter aan 
te stippen clat « de raadkamer nochtans 
van oordeel is dat de door haar gepleegde 
daad minder dan drie maand geleclen 
op het tegenovergestelde wijst, zodat de 
hanclhaving van het aanhoudingsman
daat nooclzakelijk is,, de beschikking van 
de raadkamer, wier motivering het arrest 
zich toeeigent, niet preciseert welke 
gegevens eigen aan de zaak of de persoon
lijkheid van de verdachte der1nate de 
openbare veiligheid raken dat de voor
lopige hechtenis vereist wordt; als enige 
omstandigheid die de open bare veiligheid 
raakt, de considerans het oordeel ver
meldt dat de daad, minder dan clrie 
maanden geleden gepleegcl, op het tegen
overgestelcle wijst van wat de neuro
psychiater van het parket, clokter Van 
Hoorde, voorhoudt, namelijk · clat de 
verdachte niet gevaarlijk is voor de 
maatschappij ; becloelcle considerans 
vooral als repliek op de talrijke im nauw
keurige preciseringen van de gerechte
lijke clesktmclige, zo vaag en algemeen is 
dat het arrest aan de inzake voorlopige 

hechtenis door de wet ingevoerde bij
zondere motiveringsverplichting te kort 
komt: 

Overwegende dat eiseres op 27 sep
tember 1974 onder bevel tot aanhouding 
werd geplaatst, verdacht ·van moord op 
de persoon van haar zoontje Jarissens 
Kurt, te Gent, op 26 september 1974; 
clat het bestreden arrest, na hoger beroep 
van eiseres, de beschikking van 6 decem
ber 1974 van de raadkamer bevestigt 
waarbij de voorlopige hechtenis gehand
haafd werd; 

Overwegencle clat de beroepen beschik
king beschouwt : « clat er gelet op hierna
verlnelcle gegevens, eigen aan de zaak 
of de persoonlijkheid van de verdachte, 
terzake ernstige en uitzonderlijke om
standigheclen die de openbare veiligheid 
raken, aanwezig zijn waardoor de hech
tenis moet worden gehandhaafcl ; dat 
namehjk uit het verslag van dokter neuro
psychiater Van Hoorcle blijkt dat de 
verdachte aan een depressief synclroom 
lijdt waarin exogene en psychogene 
momenten een belangrijke rol spelen, 
derwijze dat auto-agressieve tendensen te 
vrezen :z;ijn die de verclachte gevaarlijk 
kunnen maken voor zichzelf; dat hoewel 
gezegcle dokter meent dat de bewuste 
agressieve tenclensen de verclachte niet 
gevaarlijk r:rmken voor de nmatschappij, 
de raadkamer nochtans van oordeel is 
dat de minder clan clrie maanclen geleclen 
door verdachte gepleegcle daad op het 
tegenovergestelcle wijst " ; , 

Overwegende dat het arrest de redenen 
aangevoerd door het openbaar minis
terie en de motieven van de eerste rechter 
overneemt en beschouwt : « dat verdach
te, volgens het cleskundig verslag van 
clokter Van Hoorde, thans aan een de
pressief syndroom zou lijclen waarbij 
slechts auto-agressieve tendensen te vre
zen zijn, waarcloor zij gevaarlijk zou zijn 
voor zichzelf, 1n~ar niet voor de maat
schappij ; clat de raadkamer zeer terecht 
deze laatste beperking verwerpt in het 
licht van de zware rnisdaad die verdachte 
amper een clrietal rhaanden geleden 
pleegde ,, en verder oordeelt dat de 
inobservatiestelling van verclachte zich 
wezenlijk opdringt ; 

Overwegende dat door deze redenen 
het hof van beroep te kennen geeft dat 
er ernstige en uitzonclerlijke omstandig
heden bestaan, die dermate de openbare 
veiligheid raken dat de handhaving van 
de hechtenis wordt vereist; · 

Dat met die redenen het arrest boven
dien bedoelde omstandigheden nauw
keurig omschrijft o~der vermelcling van 
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de gegevens eigen aan de zaak of de per
sooulijkheid van eiseres ; dat het aldus 
voldoet aan de motiveringsplicht gesteld 
door artikel 5, eerste lid, van de wet op 
de voorlopige hechtenis ; 

'Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

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

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

14 januari 1975. - 2e kamer. -
V ooTzitte?', de H. Wauters, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggevm·, 
de H. Versee.- Gelijkhtidende conclttsie, 
de H. Dumon, eerste advocaat-generaal. 

2e KAMER.- 14 januari 1975. 

1° VOORLOPIGE HECHTENIS. 
VOORLOPIGE INVRIJHEIDSTELLING 
WET VAN 20 APRIL 1874, ARTIKEL 7.
BEPALINGEN VAN ARTIKEL 5 VAN DEZE 
WET NIET VAN TOEPASSING. 

2° VOORLOPIGE HECHTENIS. -
VooRLOPIGE INVRIJHEIDSTELLING. -
WET VAN 20 APRIL 1874, ARTIKEL 7.
AAN DE RAADSMAN VAN DE VERDAOHTE 

, TE GEVEN BERIOHT. 

3° VOORLOPIGE HECHTENIS. -
HOGER BEROEP TEGEN DE BESOHIKKIN
GEN VAN DE RAADKAMER EN TEGEN 
DEl BESLISSING VAN DE OORREOTIONELE 
REOHTBANK. - WET VAN 20 APRIL 
1874, ARTIKEL 20.- STAND VAN ZAKEN 
ONGEWIJZIGD. - VoORWAARDEN. 

4° VOORLOPIGE HECHTENIS. -
HOGER BEROEP TEGEN EEN BESLISSING 
WAARBIJ DE VOORLOPIGE INVRIJHEID
STELLING WERD GEWEIGERD.- RAADS
l\'(AN VAN DE VERDAOHTE DIE DEZE VOOR 
DE KAMER VAN INBESOHULDIGINGSTEL· 
LING NIET HEEFT BIJGESTAAN. 
RAADSMAN DIE REGELMATIG BERIOHT 
HEEFT GEKREGEN VAN DE PLAATS, DE 
DAGEN HET UUR VAN VERSOHIJNING.
VERDAOHTE DIE ZIOH HEEFT VERDE
DIGD ZONDER DAT HIJ OM UITSTEL 
HEEFT VERZOOHT TENEINDE DOOR ZIJN 

RAADSMAN TE WORDEN BIJGESTAAN. -
GEEN SOHENDING VAN DE REOHTEN 
VAN DE VERDEDIGING. 

5° RECHTEN VAN DE VERDEDI
GING. - STRAFZAKEN. - VooRLOPI
GE HEOHTENIS. -HOGER BEROEP TE
GEN EEN BESLISSING WAARBIJ DE VOOR
LOPIGE INVRIJHEIDSTELLING WERD GE
WEIGERD.- RAADSMAN VAN DEVER
DAOHTE DIE DEZE VOOR DE KAMER VAN 
INBESOHULDIGINGSTELLING'NIET HEEFT 
BIJGESTAAN. - RAADSMAN DIE REGEL
MATIG BERIOHT HEEFT GEKREGEN VAN 
DE PLAATS, DE DAG EN RET UUR VAN 
VERSOHIJNING. - VERDAOHTE DIE 
ZIOH HEEFT VERDEDIGD ZONDER DAT 
HIJ OM UITSTEL HEEFT VERZOOHT TEN
EINDE DOOR ZIJN RAADSMAN TE WOR
DEN BIJGESTAAN. - GEEN SOHENDING 
VAN DE REOHTEN VAN DE VERDEDI
GING. 

1 ° De bepalingen van m·tikel 5 van de wet 
van 20 ap1·il 1874 op de voorlopige 
hechtenis hebben geen bet1·ekking op het 
veTzoek tot inv1·ijheidstelling wam·van 
sprake in artikel 7 van' deze wet (1). 

2° De gTijfie1· dient aan de raadsman van 
de ve1·dachte bij aangetekende bTiej 
bericht te geven van de plaats, de dag 
en het um· van vm·schijning v661· het 
bevoegde geTecht dat n{oet beslissen ove1• 
het verzoek tot vooTlopige inm·ijheidstel
ling van de ve1·dachte; i.d.o. wo1·dt aan 
het veTeiste van de wet voldaan als de 
g1·ijfim· de aangetelcende bTiej binnen de 
wettelij ke termijn heeft verzonden, omdat 
de ?'egelmatigheid van dit voTmvooT
schTijt niet afhangt van de tijd waa?·
binnen de bTief de raadsman beTeikt (2). 
(Artt. 7 en 20 wet van 20 april 1874.) 
(Impliciete oplossing.) 

3° Totdat ove1· de beslissing ove1' de hoge?'e 
be1·oepen wam·van spTake in de a?·tike
len 19 en 20 van de wet van 20 ap1·il1874 
op de vooTlopige hechtenis is beslist, 
blijjt de stand van· zaken ongewijzigd 
voo1·zove1· dit geschiedt binnen vijjtien 
dagen nadat het beT'oep is ingesteld; 
zodra deze te?·mijn is veTst?·eken, wo1·dt 
de veTdachte in vrijheid gesteld. Deze 
te1·mijn wo1·dt evenwel geschoTst tijdens 
de dttur van het ttitstel ve1·leend op ve?'
zoek van de ve1·dediging. (Art. 20 wet 
van 20 april 1874.) 

(1) Raadpl. cass., ·12 december 1949 (Bull. 
en Pas., 1950, I, 247). 

(2) Raadpl. cass., 5 april 1938, redenen 
(B~tll. en Pas., 1938; I, 127). 



-538-

4° en 5°. Het algemeen rechtsbeginsel dat 
de ?'echten van de ve1·dediging moeten 
w01·den geee1·biedigd wo1·dt niet geschon
den do01· het an·est van de kamer van 
inbeschuldigingstelling ove?' het hager 
be1·oep tegen een beslissing van de CO?"Tec

tionele ?'echtbank wam·bij de voorlopige 
invrijheidstelling van een verdachte werd 
geweigenl zonde?· dat deze doo?' zijn raads
man wenl bijgestaan, als deze ?'egelmatig 
bericht had gek1·egen van de plaats, de dag 
en het 1m1· van ve?·schijning en de ver
dachte zich verdedigd heeft zonde?' dat o.m. 
verzocht wenl dat de behandeling van de 
zaak zott ttitgesteld worden teneincle dom· 
de ?'aadsman te kunnen w01·clen bij
gestaan (1). 

(HDADOUR ABDALLAH B~N lVIOHAMED.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 10 december 1974 door het 
Hof van beroep te Gent, kamer van in
beschnldigingstelling, gewezen ; 

Over het middel afgcleid uit de schen
ding van de artikelen 4, 5, 7, 20 van de 
>vet van 20 april 1874 op de voorlopige 
hechtenis, zoals ge'wijzigd door de wet 
van 13 maart 1973, 6, 3°, C, van het 
Europese Verdrag van 4 november 1950 
tot bescherming van de rechten van de 
mens en de ftrndainentele vrijheden en 
van het algemeen rechtsbeginsel van 
de eerbied voor de rechten van de verdc
diging, 

doo1·dat het hof van beroep, kamer van 
inbeschuldigingstelling, na de zaak van 
eiser op de terechtzitting van 10 decem
ber 1974 bij afwezigheid van zijn raads
man behandeld te hebben, zijn vraag tot 
voorlopige invrijheidstelling verwerpt, 

te1·wijl, ee1·ste ondenleel, het door de 
griffier van het hof van beroep op 6 de
cember 1974 aan de raadsman van eiser 
verzonden bericht slechts op 11 decem
ber 1974 afgegeven werd, zoclat de raads
man niet verwittigd wercl van de datum 
van elf? terechtzitting; 

tweede ondm·deel, eiser aldus beroofcl 
wercl van het. recht zich te laten verde
cligen door de raadsman naar zijn keuze 
en deze bijstand van des te grater belang 
was gezien hij de taal van de rechtsple-

(1) Raadpl. cass., 29 -oktober 1974, sttp?'a, 
biz. 277. 

ging niet machtig was, zodat het arrest 
de in het middel ingeroepen beschikkin
gen en bet algemeen rechtsbeginsel 
geschonden heeft : 

Overwegende dat de bepalingen van 
het in het middel ingeroepen artikel 5 
van de wet van 20 april1874 op de voor
lopige hechtenis vreemd zijn aan de bij 
artikel 7 van dezelfde wet met betrek
king tot een verzoek tot voorlopige in
vrijheidstelling vastgestelde procedure ; 

Overwegende enerzijds dat uit de 
stuldl:en van de J;echtspleging blijkt dat 
de griffier van het hof van beroep aan 
eisers raadsman bericht heeft gegeven 
van de plaats, de dag en het uur van 
verschijning voor de kamer van inbe
schuldigingstelling ; dat aldus voldaan 
werd aan het vereiste van de artikelen 4, 
waarnaar door voormeld artikel 7 ver
wezen wordt, en 20 van de wet van 
20 april 1874; 

Overwegende anderzijds dat uit de
zelfde stukken niet blijkt dat eiser, die 
met de bijstand van een tolk gehoord 
werd, met het oog op de bescherming 
van zijn rechten van verdediging, onder 
meer met het doel door zijn raadsman 
te kunnen worden bijgestaan, uitstel voor 
de beha:t<deling van de zaak heeft ver
zocht ; dat de kamer van inbeschuldi
gingstelling, ingevolge d0 bepalingen van 
artikel 20 van hogervernoemde wet, over 
eisers verzoek tot voorlopige invrijheid
stelling binnen de 15 dagen van het hoger 
beroep uitspraak moest doen; dat die 
termijn slechts kon worden geschorst 
tijdens de duur van het uitstel verleend 
op het eventueel verzoek van de verde
cliging; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

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

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

14 januari ·1975. - ze kamer. 
V om·zittrw, de H. Wauters, raaclsheer 
waarnemend voorzitter. - V ersla(lgeve?', 
de H. Chatel. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Dumon, eerste advocaat-generaal. 
- Pleiter, de H. Houtekier. 
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2e KAMER. - 14 januari 1975. 

1° SOEVEREINE BEOORDELING 
DOOR DE FEITENREOHTER. -
STRAFZAKEN. - NooDzAAK OF GE
PASTHEID VAN EEN ONDERZOEKSMAAT
REGEL. - SOEVEREINE BEOORDELING 
DOOR DE FEITENREOHTER. 

2° REOHTEN VAN DE VERDEDI
GING. - STRAFZAKEN. - VERZOEK 
OM EEN AANVULLEND ONDERZOEK, -
MAATREGEL DOOR DE REOHTER GE
WEIGERD OMDAT HIJ NIET NODIG IS. ___:_ 
GEEN SOHENDING VAN DE REOHTEN 
VAN DE VERDEDIGING. 

1° en 2° De feitenrechte1· beoo1·deelt soeve-
1'ein de noodzaak of de gepastheid van 
een onderzoelcsmaat1·egel ( 1) ; de rechten 
van de vm·dediging w01·den door hem 
niet geschonden als hij een ve1·zoek om 
een aanvullende onde1·zoeksmaatregel af
wijst omdat deze maat1·egel niet nodig is 
om tot zijn ove1·tt~iging te komen (2). 

(SUY, T. VAN DE VIJVER EN WITTOOK.) 

Met de notitie overeenstemmend 
arrest. 

14 januari 1975. - 2e kamer. -
Voo1·zitter; de H. Wauters, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggever, 
de H. Versee. - Gelijkluidende conclt~sie, 
de H. Dumon, eerste advocaat-generaal. 
- Pleite1·, de H. De Baeck. 

2e KAMER. - 14 januari 1975. 

1° VONNISSEN EN ARRESTEN. 
STRAFZAKEN. - 00RRECTIONELE 
RECHTBANK. - PROCES-VERBAAL VAN 
EEN TERECHTZITTING TIJDENS WELKE 
DE ZAAK BEHANDELD WERD, NIET VOOR
ZIEN VAN DE HANDTEKENING VAN DE 
VOORZITTER OF VAN DE GRIFll'IER. -
VONNIS WAARIN NIET ALLE VEREISTE 
V ASTSTELLINGEN VOORKOMEN OM DE 

----------

(1) Cass., 6 maart 1973 (A1·1·. cass., 1973, 
blz. 658); 14 oktober 1974, supra, blz. 198. 

(2) Cass., 6 maart 1973, waarvan sprake 
in noot 1. 

REGELMATIGHEID VAN DE RECHTSPLE
GING TE BEWIJZEN.- NrETIGHEID. 

2° OASSATIE. - OMVANG. - "STRAF
ZAKEN. - VOORZIENING VAN DE BE
KLAAGDE EN VAN DE BURGERREOHTE
LIJK A,ANSPRAKELIJKE P ARTIJ TEGEN 
DE BESLISSINGEN OP DE TEGEN HEN 
INGESTELDE STRAFVORDERING EN BUR
GERLIJKE RECHTSVORDERING. - VER
NIETIGING VAN DE BESLISSING OP DE 
STRAFVORDERING. VERNIETIGING 
DIENTENGEVOLGE VAN DE EINDBESLIS
SING OP DE BURGERLIJKE REOHTS
VORDERING. - ZELFS INDIEN DE VER
NIETIGING VAN DE BESLISSING OP DE 
STRAFVORDERING VAN AMBTSWEGE IS 
UITGESPROKEN. 

3° OASSATIE. - OMVANG. - STRAF
ZAKEN. - VoORZIENING VAN DE BE
KLAAGDE EN VAN DE BURGERREOHTE
LIJ'K AANSPRAKELIJKE PARTIJ TEGEN 
DE BESLISSING OP DE TEGEN HEN INGE
STELDE STRAFVORDERING. - VOOR
ZIENING VAN DE VOOR DE BEKLAAGDE 
BURGERREOHTELIJK AANSPRAKELIJKE 
PARTIJ TEGEN DE BESLISSING OP DE 
BURGERLIJKE REOHTSVORDERING DIE 
DOOR HAAR TEGEN EEN MEDEBEKLAAG
DE EN DE VOOR DEZE BURGERREOHTE
LIJK AANSPRAKELIJKE P ARTIJ WERD 
INGESTELD. - VERNIETIGING VAN DE 
BESLISSING OP DE STRAFVORDERING. 
- VERNIETIGING VAN DE BESLISSING 
OP DE DOOR DE BURGERREOHTELIJK 
AANSPRAKELIJKE PARTIJ INGESTELDE 
BURGERLIJKE REOHTSVORDERING DIE 
DOOR DEZELFDE ONWETTELIJKHEID IS 
AANGETAST. ZELFS INDIEN DE 
VERNIETIGING VAN DE BESLISSING OP 
DE STRAFVORDERING VAN AMBTSWEGE 
IS UITGESPROKEN. 

1° Nietig is het vonnis van de C01'1'ectionele 
1·echtbank, indien het p1·oces-ve1·baal van 
de te1·echtzitting, tijdens welke de zaak 
is behandeld, niet voorzien is van de 
handtekening van de voo1·zitte1· of van 
de gr~jfie1· van dit gerecht en in het 
vonnis niet alle vereiste vaststellingen 
voorkomen om de 1·egelmatigheid van de 
1·echtspleging te bewijzen (2). (Artt. 155 
en 189 Sv.; art. 10 wet van l mei 1849.) 

2° De ve1·nietiging, op de niet bepe1·kte 
voo1·ziening van de beklaagde en op de 

·1·egelmatige voo1·ziening van de burge1'-
1'echtelijk aanspmkelijke partij, van de 

(2) Cass., 4 december 1973 (A1·1·. cass., 1974, 
blz. 384). 
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beslissing op de strajvorde1·ing brengt 
de ve1·nietiging mede van de eindbeslis
singen op de tegen hen ingestelde bu?·ger
lijke 1'echtsv01'deringen, die het gevolg 
e1· van zijn, zelfs indien de ve1·nietiging 
van de beslissing op de strajvordm·ing 
van ambtswege is uitgesp1·oken (1). 

3° De vernietiging, op de niet beperkte 
voo1·ziening van de beklaagde en op de 
1·egelmatige voorziening van de burger
rechtelijk aanspmkelijke pm·tij, van de 
beslissing OJJ de strajvordering b1·engt 
de ve1·nietiging mede van de eindbeslis
sing op de bu1·gerlijke 1·echtsvorde1'ing 
welke dom· de voor de beklaagde burger-
1'echtelijk aansprakelijke pa1·tij was 
ingesteld tegen een medebeklaagde en 
de voo1· deze btw·gernchtelijke aanspra
kelijke pa1·tij, welke beslissing .doo1· de
zelfde onwettelij kheid is aangetast en 
wam·tegen de voor de beklaagde bU?·gm·-
1'echtelijk aansprakelijlce pa1·tij zich 
1·egelmatig in · cassatie heejt voorzien, 
zeljs indien de vemietiging van cle 
beslissing op de strajvorde1·ing van 
ambtswege is uitgesp1·olcen (2). 

{VAN WOUDENBERG EN FIRMA« H. J. GOES 
EN ZOON "• T. BOGAERTS, NAAM
LOZE VENNOOTSCHAP « OUDE FIRMA 
DE CLERCQ ED. ll EN INTERCOMJ\nJNALE 
VERENIGING VOOR DE AUTOWEG E3.) 

ARREST. 

RET HOF;- Ge1et op het bestreden 
vonnis, op 27 jtmi 1974 in hoger beroep 
door de Correctione1e Rechtbank te Gent 
gewezen; 

I. In zoverre de voorziening gericht is 
tegen de beslissing op de vordering van 
het openbaar ministerie tegen de eisers : 

Over het middel ambtsha1ve afge1eid 
uit de schending van de artikelen 97 
van de Grondwet, 10 van de wet van 
1 mei 1849 op de po1itie- en correctione1e 
rechtbanken; 155, 189, 190 en 211 van 
het Wetboek van strafvordering : 

Overwegende dat op het proces-verbaa1 
van de open bare terechtzitting van 5 mei 
1974 tijdens welke de zaak vonr de cor-

(1) Raadpl. cass., 24 september, 21 oktober 
en 17 december 1974, supm, blz. 98, 243 en 
456. ' 

(2) Raadpl. cass., 24 september, 1 en 7 ok
tober 1974, supra, blz. 98, 150 en 168. 

rectione1e rechtbank werd behande1d, 
enke1 de handtekening van de griffier 
voorkomt; 

Overwegende dat, 1uidens artiJw1 10 
van de wet van 1 mei 1849, de aanteke
ningen voorgeschreven bij de artike-
1en 155, 189 en 211 van het Wetboek 
van strafvordering door de voorzitter 
en de griffier moeten ondertekend wor
den ; dat deze vorm, voorgeschreven om 

· aan het proces-verbaa1 een authentiek 
karakter te verlenen, een substantie1e 
vorm is; 

Overwegende dat sommige tijdens 
voorme1de terechtzitting in acht ge
nomen vormen we1iswaar door het 
vonnis zijn vastgeste1d, maar dat dit 
vonnis niet vermeldt hoe de correctione1e 
rechtbank ter terechtzitting van 5 mei 
1974 was samengeste1d; dat het Hof 
a1dus in de onmogelijkheid verkeert zijn 
toezicht te oefenen op de rege1matige 
samenstelling van de rechtbank tijdens 
deze terechtzitting of op de aanwezigheid 
ter terechtzitting tijdens we1ke de zaak 
is behandeld van alle rechters die het 
bestreden vonnis hebben gewezen; 

Dat het vonnis derhalve door nietig
heid is aangetast ; 

II. In zoverre de voorziening is gericht 
tegen de bes1issingen op de tege1i de. 
eisers ingeste1de civie1rechte1ijke vorde
ringen : 

Overwegende da·b de vernietiging van 
de bes1issing op de strafvordering de 
vernietiging van de beslissingen op de 
civie1rechte1ijke vorderingen, die daarvan 
het gevolg zijn, met zich brengt ; 

III. In zoverre de voorziening is 
gericht tegen de bes1issing op de door 
eiseres ingestelde civielrechtelijke vor
dering : 

Overwegende dat de vernietiging van· 
de beslissing op de door het openbaar 
ministerie tegen de eisers ingestelde vor
dering de vernietiging met zich brengt 
van de beslissing gewezen op de door 
eiseres tegen een medebeklaagde en de 
voor hem civielrechtelijk aansprakelijke 
partij ingeste1de civielrechtelijke vor
dering, beslissing die door dezelfde on
wettelijkheid is aangetast en waartegen 
eiseres zich regelmatig heeft voorzien ; 

Om die redenen, en zonder acht te 
s1aan op bet door de eisers aangevoerde 
middel, dat tot geen ruimere cassatie 
kan leiden, vernietigt het bestreden 
vonnis, beha1ve in zoverre het verweerder 
vrijspreekt en eerste verweerster op straf-
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~ gebied buiten zaak stelt ; beveelt dat 
van dit arrest melding zal worden ge
maakt op de kant van de gedeeltelijk 
vernietigde beslissing ; laat de kosten 
ten laste van de Staat ; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar de Correctionele 
Rechtbank te Dendermonde, zitting 
houdend in hoger beroep. 

14 januari 1975. - 2e kamer. -
VooTzitte?', de H. Wauters, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - VeTslaggevm; 
de H. Delva.- Gelijkhtidende conclusie, 
de H. Velu, advocaat-generaal. - Plei
te?'S, de HH. VanRyn en Simont. 

3e RAMER. - 15 januari 1975. 

}0 ARBEIDSONGEVAL.- BASISLOON. 
- VARANTIEGELD. - BERERENING. 

2° CASSATIEMIDDELEN. - BURGER
LIJRE ZAKEN. - GEEN VERMELDING 
VAN ALLE GESCHONDEN WETTELIJKE 
BEPALINGEN. - SCHENDING VAN DE 
VERMEL_DE BEPALINGEN ONVOLDOENDE 
Ol\r TOT VERNIETIGING TE LEIDEN. 
NIET ONTVANKELIJR l\riDDEL. 

1 o H et loon waa1•op het vakantiegelcl woTdt 
be1:ekencl voor· cle vaststelling van het 
basisloon in geval van ·aTbeiclsongeval, 
woTclt niet ve1·mincle?·d met het loon dat 
de weTknerne?' ve1·diend heeft voo1" het 
aantal clagen clat hij tijdens cle ?"eje?·te
pe?·iode mincleT vakantie heeft genomen 
dan het wettelijk vooTgesch?'even aantal 
vakantieclagen (1). Artt. 34, 35 en 36, 
§ 1, wet van 10 april 1971.) 

2 o N iet ontvankelij k is het rniclclel clat niet 
alle wettelij ke bepalingen vm·rnelclt die 
geschonclen zouclen z~jn inclien het 
geg1·oncl is, wanneeT de schencling van 
cle ve1·rnelcle bepalingen niet volstaat orn 
tot de ve?"nietiging van de bestTeden 
beslissing te leiclen (2). (Art. 1080 
G.W.). 

(1) Raadpl. cass., 3 ~pril 1974 (A1'1', cass., 
1974, blz. 855). 

(2) Cass., 19 mei 1971 (Arr. cass., 1971, 
blz. 939); raadpl. cass., 21 juni 1974 (ibid., 
1974, blz. 1169). 

(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 
«DE BELGISCHE PHENIX», 

T. MERTENS.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 2 april 1973 door het Arbeids
hof te Luik gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 34, 35; 36, § 1, van 
de Arbeidsongevallenwet van 10 april 
1971, 1, 2 en 3 van de bij koninldijk 
besluit van 28 juni 1971 gecoiirdineerde 
wetten betreffende de jaarlijkse vakantie 
van de werknemers, 

dooTdat het arrest eiseres veroordeelt 
om aa:n verweerder de wettelijke arbeids
ongevallenvergoedingen te betalen bere
kend op een basisloon van 83.461 frank+ 
10.616 frank = 94.077 frank om de 
reden : « onder basisloon wordt immers in 
principe verstaan elk loon ( ook bij voor
beeld de overuren) waarop de werk
nemer tijdens het refertejaar recht had; 
er kan evenmin sprake zijn van een 
proportionele vermindering van het va
kantiegeld in verhouding tot de. tijdens 
de referteperiode te weinig genomen 
vakantiedagen ; in het basisloon moet 
immers het vakantiegeld opgenomen 
worden waarop de werlmemer recht 
heeft ingevolge de stortingen gedaan 
tijdens het refertejaar (dat niet nood
zakelijk samenvalt met een kalenderjaar) 
en waardoor hij een zeker pereentage 
van zijn loon niet ontvangen heeft ; het 
bedrag van het vakantiegeld is dus 
afhankelijk van het tijdens de referte
periode verdiende loon doch onafhanke
lijk van het aantal tijdens het refertejaar 
genomen vakantiedagen ; de arbeids
ongevallenwet zegt nergens dat de va
kantiedagen dienen te worden uitgeput · 
vooraleer men het volledige vakantiegeld 
bij het basisloon mag voegen ; er kan 
dus geen sprake zijn, noch van « desassi
milatie >> van effectief gewerkte dagen, 
noch van proportionele vermindering van 
het vakantiegeld >>, 

te1·wijl, ee1·ste onde?"deel, eiseres staande 
hield dat verweerder, in de referteperiode 
voor het berekenen van het basisloon, 
39 weken in bet zesdagenweekstelsel en 
13 weken in het vijfdagenweekstelsel bad 
gewerkt en slechts 4 dagen vakantie had 
genomen ; dientengevolge het arrest ten 
onrechte het bedrag van het jaarlijks 
vakantiegeld op het totaal door verweer
der verdiende loon berekent zonder 
rekening te houden met de 17 - 4 = .13 
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te wem1g door verweerder genomen 
vakantiedagen, waarvoor het door ver
weerder alsdan verdiende loon niet in 
aanmerking kan komen voor het bereke
nen van het vakantiegeld (schending van 
de artikelen 34, 35 en 36, § 1, van de wet 
van 10 april 1971); 

tweede onderdeel, de wetgeving op de 
, jaarlijkse vakantie van openbare orde is 

en het de werknemers verboden is afstand 
van hun vakantie te doen ; zij derhalve 
hun vakantiegeld niet kunnen verhogen 
door te werken in plaats van hem vakan
tie te nemen en ongeacht de stortingen 
die gebeurd zouden zijn uit dien hoofde 
(schencling van de artikelen 1, 2 en 3 
van het koninklijk besluit van 28 juni 
1971) : . 

Overwegende dat het middel tegen het 
arrest enkel aanvoert dat het vakantie
geld niet mede mocht berekend worden 
op lonen voor een aantal dagen waarop 
de werlmemer wettelijk vakantie had 
nweten nemen ; 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat luidens artikel 35, 
lid 1, van de Arbeidsongevallenwet van 
10 april 1971 het vakantiegeld begrepen 
is in het loon dat in aanmerking komt 
voor de vaststelling van het in artikel 34 
omschreven basisloon; . dat artikel 36, 
§ 1, voorschrijft in welke gevallen het 
loon waarop de werknemer recht heeft, 
met een hypothetisch loon moet worden 
aangevuld ; ~ 

Dat geen dezer bepalingen inhoudt 
dat het loon waarop het vakantiegeld 
moet worden berekend, verminderd wordt 
met het loon dat verweerder verdiend 
heeft voor bet aantal dagen dat hij 
tijdens de referteperiode minder vakantie 
heeft genomen dan het · wettelijk voor
geschreven aantal vakantiedagen ; 

Dat het onclerdeel naar recht faalt ; 

Wat het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat eiseres aanvoert dat 
de werknemers geen recht op vakantie
geld hebben voor de dagen waarop zij 
de wettelijk voorgeschreven vakantie 
niet nemen, ook al werclen de desbetref
fende bijdragen betaald; 

Overwegencle dat dit onderdeel steunt 
op de schencling, niet alleen van de 
regelen betreffende het recht op vakantie 
en de duur ervan, maar ook van die 
betreffende het recht op vakantiegeld ; 

Dat het ondercleel laatstgenoemde 
bepalingen die geschonden zouden zijn 

indien het gegrond is, niet vermeldt en 
derhalve niet ontvankelijk is ; 

. 0~ die redenen, verwerpt de voor
zienmg; veroordeelt eiseres in de kosten. 

15 januari 1975. - 3e kamer. -
V oorzitter, de H. N aulaerts, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - VeTslaggeve1-, 
de H. Janssens. - Gelijkluidende conclu
sie, de H. Lenaerts, advocaat-generaal. -
PleiteT, de H. Houtekier. 

3e KAMER. - 15 januari 1975. 

1 o ARBEIDSOVEREENKOMST. 
WERKLIEDEN. - WILLEKEURIG ONT
SLAG. - V ASTSTELLING DAT DE DOOR 
DE WERKGEVER INGEROEPEN REDEN 
VAN HET ONTSLAG NIET DE WARE 
REDEN IS.- GEEN VOLDOENDE BEWIJS 
VAN WILLEKEURIG ONTSLAG. 

2° VOORZIENING IN CASSATIE. -
NEERLEGGING VAN MEMORIES. -BUR
GERLIJKE ZAKEN.- MEMORIE DOOR DE 
VERWEERDER AAN DE GRIFFIE GEZON
DEN ZONDER DE TUSSENKOMST VAN EEN 
ADVOCAAT BIJ HET HoF VAN CASSATIE. 
- MEMORIE WAAROP HET HoF GEEN 
ACHT SLAAT. 

1° Om de werkgeve1· tot het betalen van de 
bij a1·tikel 24ter van de wet van 10 maa1·t 
1900 bepaalde vergoeding wegens wille
kew·ig ontslag te veroo1·delen volstaat 
de 1·echter niet met de vaststelling dat de 
door de we1·kgever inge1·oepen reden van 
het ontslag niet de ware 1·eden is (1). 

2° In btwge1'lijke zaken kan het Hof geen 
acht slaan op een memorie die door de 
ve1·wem·der of in zijn naarn aan de 
g1•ijjie is gezonden zondm· de tussenkomst 
van een advocaat bij het Hof van cas
satie (2). (Art. 1092 G.W.). 

(1) Raadpl. omtrent artikel 24ter van de 
wet van 10 maart 1900, ingevoegd door de 
wet van 21 november 1969, en het begrip 
« willekeurig ontslag, : Kamer, 1966-1967, 
Gedr. St., nr. 407/5, en 1968-1969, Gedr. St., 
nr. 270{7, blz. 37-50 en 117. 

(2) Cass., 27 februari 1974 (Arr. cass., 1974, 
blz. 719). 
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(PERSONENVENNOOTSOHAP 
MET BEPERKTE AANSPRAKELI.TKHEID 

« VYTEX "• T. VERBEKE.) 

ARREST. 

HET HOF ; .~ Gelet op het bestreden 
arrest, op 6 november 1972 door het 
Arbeidshof te Gent gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de 
schending van de artikelen 24ter van de 
wet van 10 maart 1900 op de arbeids
overeenkomst, zoals gewijzigd door de 
wet van 21 november 1969, en 97 van de 
Grondwet, 

doo?"dat het arrest, na vastgesteld te 
hebben dat de door eiseres opgegeven 
werkloosheidsdagen van haar personeel 
en het feit dat zij zich ertoe genoopt zag 
het beurtstelsel voor haar arbeidsters 
in te voeren, op een verminderde econo
mische bedrijvigheid wezen, eiseres ver
oordeelt tot . betaling van een bedrag 
van 8.187 frank, om de redenen : dat uit 
deze gegevens niet blijkt dat het werk
gebrek in bet bedrijf zodanig was dat 
eiseres tot opzeggmg van verweerster 
moest overgaan en deze opzegging in 
strijd is met de collectieve overeenkomst 
inzake kortwerk en beurtstelsel in de 
textielnijv~rheid, ingevolge welke het 
werk zo rechtvaardig rrwgelijk moet ver
deeld worden onder alle werlmeemsters ; 
dat er evenmin enig verband bestaat 
tussen de vverkhervatting van de zieke 
werlmeemster Cornu et de opzegging van 
verweerster ; en dat derhalve het inge
roepen motief « werkgebrek " niet de 
werkelijke oorzaak is van het ontslag 
dat willekeurig is geschied, 

te1·wijl 1° de door het arrest in aan
merking genomen feiten geenszins aan
tonel). dat het ontslag van verweerster 
in hoofde van eiseres een: daad van wille
keur of van kwade trouw was ; om zulks 
aan te tonen, bet. niet volstaat ill aan-· 
merking te nernen dat de door eiseres 
opgegeven redenen niet bestaan, om tot 
willekeur te besluiten; derhalve noch bet 
feit dat de in het bedrijf heersende 
werkloosheid niet tot opzegging van ver
weerster noopte en de collectieve over
eenkomst voorzag in een zo r~chtvaardig 
mogelijke vermindering van de werkuren 
voor alle werlmsemsters, noch het feit 
dater geen verband was tussen de werk
bervatting van Cornu en het ontslag va:n 
verweerster, aantonen dat dit ontslag 
willekeurig. was· (sob ending van arti
kel 24ter van de wet van 10 maart 1900); 

2° eiseres in conclusie staa~'lde hield dat 
verweerster het bewijs diende te leveren 
dat het ontslag willekeurig was en het 
arrest op deze conclusie niet antwoordt 
(schending van artikel 97 van de Grand
wet): 

Overwegende dat, om de werkgever 
tot schadevergoeding te veroordelen op 
grand van artikel 24te1' van de wet van 
10 maart 1900 op de arbeidsovereen
komst, gewijzigd bij artikel 16 van de 
wet van 21 november 1969, een van de 
vereisten is dat de werknemer bewijst 
dat bet ontslag op willeke]].rige wijze is 
geschied; 

Overwegende dat bet arbeidshof dit 
vo6rschrift niet in acbt neemt, nu bet 
zich ertoe beperkt de door de werkgever 
aangevoerde redenen tot opzeggmg van 
de hand te 'lvijzen; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, en zonder acht te 
slaan op de memorie van antwoord, die 
zonder de artikelen 1079 en 1092 van het 
Gerechtelijk Wetboek na te leven aan 
de griffie werd gestuurd, vemietigt het 
bestreden arrest ; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt op 
de kant van de vernietigde beslissing ; 
houdt de kosten aan opclat erover door 
de feitenrechter zou worden beslist ; 
verwijst de zaak naar het Arbeidshofte 
Antwerpen. 

15 januari 1975. - 3e kamer. -
Voo1·zitte1·, de H. Naulaerts, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, 
de H. Janssens. - Gelijkhtidende con
clusie, de H. Lenaerts, advocaat-generaal. 
- Pleitm·, de H. Houtekier. 

1e KAMER.- 16 januari 1975. 

10 VERZEKERINGEN. - LANDVER
ZEKERINGEN.- VRI.TSTELLING VAN DE 
VERZEKERAAR. --'- GROVE FOUT. -
BE GRIP. 

20 VERZEKERINGEN. - LANDVER
ZEKERINGEN.- GROVE FOUT.- VAST
STELLING WAARUIT DE REOHTER WET
TELI.TK KAN AFLEIDEN DAT ER EEN 
GROVE FOUT BESTAAT. 

1° De g1·ove fout als bedoeld in a1'tikel 16 
van de wet van 11 jnni 1874 is de fout 
die kan wo1·den gelijkgesteld met een 
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opzettelijke daad en waarvan de VM'

zekerde wist of moest weten dat zij een 
verzwa1·ing van het gedekte risico mede
bmcht (1). (Impliciete oplossing.) 

2° Uit de omstancligheden, zowel die van 
V001' als van na het ongeval, kan de 
1·echte1· wettelijk ajleiden clat de verze
kerde zich bewttst was van de ve1·zwa1·ing 
van het 1·isico ten gevolge van zijn 
toestancl (2) en dus dat er een grove fout 
bestoncl in de zin van artikel 16 van de 
wet van 11 jtmi 1874. 

(VAN ASOH, T·. NAAMLOZE VENNOOT
SOHAP «COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE 
D'ASSURANOES LE FOYER>>.) 

ARREST (ve1·taling). 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 7 december 1g73 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; · 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 131g, 1320, 1322 
van het Burgerlijk Wetboek, 16 van de 
wet van ll juni 1874 op de verzekeringen, 
ll van de wet van 1 jnli 1g56 betreffende 
de verplichte aansprakelijkheidsverze
kering inzake motorrijtnigen, 10, lid 3, 
van het verkeersreglement en g7 van de 
Grondwet, 

doordat, om de door verweerster inge
stelde regresvordering gegrond te ver
klaren en de in conclusie regelmatig voor
gedragen verweermiddelen van eiseres 
te verwerpen, die betoogde dat er bij 
haar geen grove font vastgesteld was, 
enerzijds, omdat er geen verzwaring van 
het risico was of ten minste «men niet 
ziet hoe het · gedrag van ge'intimeerde 
(thans eisc•·es) het risico zodanig zou 
verzwaard .. hebben dat het verder gaat 
dan de bepalingen van de overeenkomst >> 
en, anderzijds, omdat eiseres het stnnr 
heeft genomen juist ((om het risico 
teweeggebracht door de toestand van 
Laurent te doen verdwijnen » en er zich 
dns niet van bewust was dat haar gedrag 
het risico verzwaarde, het bestreden 
arrest b~slist dat de grove fout van eiseres 
en waarvan zij bewust was er in bestond 
dat zij, « alhoewel zij niet kon sturen, 
zelf het voertnig van Laurent >> bestnurd 
heeft, 

(1) en (2) 0ass., 19 januari 1973 (.Arr. cass., 
1973, blz. 513) ; raadpl. cass., 17 mei 1963 
(Bull. en Pas., 1963, I, 985). 

te~·wijl, ee1·ste onde1·deel, het feit dat men 
een wagen stuurt alhoewel men dat niet 
kan, indien het een overtreding is van 
artikel 10, lid 3, van het verkeersregle
ment, niet noodzakelijk een grove fout is 
in de zin van artikel 16 van de wet van 
ll jtmi 1874 en in de zin van artike1 25, 
go, van de algemene voorwaarden van de 
tussen de partijen gesloten verzekerings
polis n° go6.217; door te beslissen dat de 
« grove fout >> van eiseres bestaat in het 
eenvondige feit dat zij een inbreuk ge
pleegd heeft op artikel 10, lid 3, van het 
verkeersreglement, het bestreden arrest 
die wetsbepaling dus verkeerdelijk ge
interpreteerd heeft, artikel 16 van de wet 
van 11 juni 1874 geschonden heeft en 
de bewijskracht miskend heeft van arti
kel 25, go, van de algemene voorwaarden 
van de tussen partijen gesloten verzeke
ringsovereenkomst (schending van de· 
artikelen 13lg, 1320 en 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek); 

tweede oncle1·deel, het arrest niet aan
duidt hoe het eenvondige feit een voer
tuig te besturen, alhoewel zij dat niet kon,. 
voor eiseres de verzwaring van het risico 
is die verder gaat dan de bepalingen van 
de overeenkomst ; het arrest aldns 
geen antwoord geeft op de door eiseres 
in conc1nsie voorgedragen verweermid
delen waarin zij betoogde dat haar gedrag 
geen verzwaring van het risico veroor
zaakt had die.verder ging dan de bepalin
gen van de overeenkomst (schending van 
artikel g7 van de Grondwet) : 

Overwegende dat om te beslissen dat. 
eiseres de grove fout begaan heeft die 
bepaald is bij de artikelen 16 van de 
wet van 11 juni 1874 en 25, go, van de 
algemene voorwaarden van de verzeke
ringsovereenkomst betreffende bnrgerlij
ke aansprakelijkheid inzake motorvoer
tuigen, het arrest er niet alleen op wijst. 
dat de grove font, die kan gelijkgesteld 
worden met bedrog, waarvan eiseres be
wust was en dat het door de verzekerings
polis gedekt risico verzwaard heeft, is dat. 
zij het voertuig van Laurent zelf gestnnrd 
heeft, alhoewel zij niet kon sturen ; 

Overwegende dat het arrest vaststelt 
dat eiseres (( veroordeeld werd tot een 
enkele straf wegens onvrijwillige doding 
van genoemde Laurent, vluchtmisdrijf, 
weigering zonder wettige reden de adem
test te laten verrichten en een bloed
monster te laten nemen en omdat zij niet 
kon sturen » en « dat de correctionele 
rechter in zijn gronden gezegd heeft dat 
deze laatste telastlegging de rechtstreekse 
oorzaak was van de onvrijwillige do
ding>>; 
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Dat het arrest er bovendien op wijst 
dat uit het strafrechtelijk onderzoek 
blijkt dat eiseres, op het ogenblik van de 
feiten, het gedekte risico verzwaard heeft 
zodat het verder ging dan de bepalingen 
van de overeenkomst en dat zij zich 
ervan bewust was dat haar grove fout 
die verzwaring veroorzaakt heeft ; dat 
vaststaat dat zij v66r bet ongeval in het 
gezelschap van Laurent alcoholische 
dranken gebruikt heeft ; dat, indien zij 
geoordeeld heeft dat zij deze aan het 
stuur van het voeruig moest vervangen, 
dit is omdat zij vastgesteld heeft dat 
hij in staat van dronkenschap verkeerde 
en dat haar gedrag na het ongeval even
eeJlS aantoont dat zij zich ervan bewust 
was da t het risico verzvvaard was daar ze, 
door de vlucht te nemen, door elke 
wetenschappelijke controle van haar 
toestand te weigeren, door geheugen
verlies aan te voeren, getracht heeft op 
het burgerlijk vlak aro1. de gevolgen van 
haar fout te ontsnappen ; 

Dat de feitenrechter nit die omstandig
heden, zowel die welke aan het ongeval 
voorafgaan als die welke erop volgen, 
wettelijk heeft kunnen afleiden dat zij 
zich ervan bewust was dat haar toestand 
het risico verzwaard had ; 

Dat het arrest, zonder de bewijskracht 
van de overeenkomst te miskennen, de 
in het middel vermelde bepalingen juist 
toegepast heeft en passend geantwoord 
heeft op de conclusie van eiseres ; 

Dat het middel niet kan worden aan
genomen; 

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

16 januari 1975. - 1e kamer. -· 
Vom·zitter, de H. Perrichon, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Verslaggever, 
de H. Clason.- Gelijklttidende conclusie, 
de H. Charles, advocaat-generaal. 
Pleite1·s, de HH. VanRyn en Faures. 

(1) De bepalingen van artikel 1778quatm• 
van het Burgerlijk Wetboek zijn thans over
genomen in artikel 50 vervat in artikel I van 
de wet van 4 november 1969. 

(2) RaadpL CLOSON, Le bail afenne, nr. 175, 
blz. 346, en EECKLOO, Pacht en Voo?'lcoop, 
nrs. 765 en 769, blz. 475 en 477. 

CASSATIE, 1975. - 18 

1e KAMER.- 17 januari 1975. 

1°HUUR VANGOEDEREN.-PAOHT. 
-RECHT VAN VOORKOOP.- VERKOOP 
VAN HET VERPAOHTE GOED AAN TWEE 
VERSOHEIDENE KOPERS, DOOR IN EEN 
EN DEZELFDE NOTARIELE AKTE. -
GEEN VERKOOP VAN EEN DEEL VAN 
HET VERPAOHTE GOED. 

2° HUUR VAN GOEDEREN.- PAOHT. 
-RECHT VAN VOORKOOP.- PACHTER 
DIE AFZIET VAN DE UITOEFENING VAN 
DIT RECHT OP HET VERPACHTE GOED.
VERKAVELING VAN HET VERPAOHTE 
GOED EN VERKOOP AAN VERSOHEIDENE 
KOPERS. - NIEUWE AANBIEDINGEN 
NOODZAKELIJK. 

1° Geen ve1·koop van een deel van het 
verpachte goed, in de zin van arti- ~ 
kel 1778quater van het Btwge?'lijk Wet
boek, is de ve1·koop van het ve1·pachte 
goed aan twee ve1·scheidene kopers in 
een en dezeljde notariiile akte ( 1). 

2° Hoewel het ?'echt van voorkoop in 
beginsel ondeelbaar is, belet niets dat 
de eigenaar bij de verkoop van een 
ve1·pacht goed aan een enkele pachter, 
dit goed in mee1·dere kavels splitst ; 
hij kan deze evenwel niet aan verschei
dene kope?'B ve1·kopen dan nadat hij aan 
de pachtm· die van de ttitoejening van 
zijn recht van vom·koop op het ve?'pachte 
goed heeft ajgezien, nieuwe aanbiedingen 
doet, ?'ekening houdende met de geplande 
ve1·kaveling en met de doo?' iede1·e kope1· 
aangeboden p1·ijs (2). (Art. 1778te?· 
B.W. [3].) 

(NYS, T. MERTENS EN RENERS.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 30 juni 1972 in boger beroep 
gewezen door de Rechtbank van eerste 
aanleg te Leuven ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1778bis, 1778ter, 
§ 1, l778qttatm· en l778quinquies, inge
voegd in het Burgerlijk W etboek door 

(3) De bepalingen van artikel 1778ter van 
het Burgerlijk Wetboek zijn thans overge· 
nomen in artikel 48 vervat in artikel I vari de 
wet van 4 november 1969. 
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artikel 1 van de wet van 1 februari 1963 
betreffende het recht van voorkoop ten 
gunste van de huurders van landeigen
dommen, 

dom·dat, op grand van eigen beschou
wingen en met overname van de vast
stellingen en beschouwingen van de 
eerste rechkr, na geconstateerd te heb
ben dat eerste verweerder bij aangete
kend schrijven van 19 januari 1968 aan 
eiseres een aanbod tot voorkoop deed 
van een perceel grond, gelegen te Glab
beek en te Kapellen, als vormend een 
blok en tegen een globale prijs van 
200.000 frank, dat eiseres hierop niet 
reageerde, en clat daarna de instrumen
terende notaris door aangetekend schrij
ven van 2 maart 1968 aan eiseres liet 
weten dat gezegd perceel grand was 
verkocht voor de helft aan tweede ver
weerder en voor de helft aan K ... , ieclere 
helft tegen de prijs van 100.000 frank, 
het bestreden vonnis de vorclering van 
eiseres ongegrond verklaart welke ertoe 
'strekte de indeplaatstelling van eiseres te 
bekomen in de rechten van tweede ver
weercler, zulks op grond van de beschou
wing dat voormeld artikel l778te7' aan 
de pachber een recht van voorkoop toe
kent op gans het verpacht perceel en 
niet op een deel ervan, zodat eerste 
verweerder, door aan eiseres aan te 
bieclen haar voorkooprecht uit te oefenen. 
op gans het perceel, aBn al zijn verplich
tingen had voldaan, verder op grond 
van de beschouwiYJ.g dat voormeld arti
kel 1778q~tate7' slechts van toepassing is 
op een gedeeltelijke verkoop eventueel 
gevolgd door een volgende verkoop van 
een ander gedeelte na een zekere tijd, 
en niet op een geval waar het, zoals ten 
deze, een globale verkoop betreft van een 
gans perceel op dezelfde dag en lHU' voor 
eenzelfde inst.rumenterende notaris, en 
dat het feit dat twee verschillende kopers 
ieder een helft van het kwestieuze per
ceel hebben gekocht enkeJ als eeri onder
geschikte modaliteit van deze verkoop 
van het geheel kan aangezien worden, 
en ten slotte op grand van de beschou
wing dat eiseres, benevE)ns de hier in aan
merking komende vordering, nog een 
andere vordering tegen eerste verweerder 
had ingesteld strekkende tot het bekomen 
van een vergoeding gelijk aan 20 t.h. van 
de door K... betaalde koopprijs, dat 
zodoende eiseres impliciet voorhouot dat 
zij aanspraak maa.kte, niet alleen op het 
door tweede verweerder aa;ngekochte 
perceel, maar op gans het perceel, hetgeen 
haar aangeboden werd, zodat deze beide 

vorderingen samen eiseres in tegenstrijd 
brengen met haarzelf, 

tenvijl, ee1·ste ondM·deel, nu uit voor
melde vaststellingen van de feitenrech
ters blijkt dat eerste verweerder aan 
tweede verweerder uit de hand de helft 
van de aan eiseres verpachte grond heeft 
verkocht, zoals bepaald in voormeld 
artikel 1778q~LateT, en dat eerste ver
weerder nagelaten heeft, zoals voormeld 
artikel l778te1', § I, het hem oplegde, aan 
eiseres aan te bieden deze helft afzonder
lijk aan te kopen, hieruit volgt dat eise
res, op grond van de vier voormelde arti
kelen van het Burgerlijk Wetboek, mocht 
vorderen in de plaats gesteld te worden 
van tweede verweerder, zulks spijt het 
feit clat door dezelfcle notariele akte de 
andere helft van bet verpachte goecl aan 
een andere koper was verkocht ; 

tweede onde1·deel, nu uit voormelcle 
vaststelliogen van de feitenrechters blijkt 
dat eerste verweerder aan K... de helft 
van het aan eiseres verpachte goecl heeft 
verkocht, zoals bepaalcl in voonnelcl arti
kel 1778q~tafe7', en clat eerste verweercler 
nagelaten heeft, zoals voormeld arti
kell778te1', § 1, het hem oplegde, aan eise
res aan te bieden deze helft afzonclerlijk 
aan te kopen, him·uit volgt clat eiseres, op 
grond van de vier voormelde artikelen van 
het Burgerlijk Wetboek, een schadever
goecling mocht vorderen gelijk aan 20 t.h. 
van de door K... betaalde koopprijs, 
zonder dat zulks veronderstelt clat eiseres 
vooraf aanspraak zou hebben gemaakt 
op het verkrijgen van gans het verpachte 
goed, en dat eiseres, door het instellen 
van cleze tweede vorclering, geenszins de 
gegrondheid tegensprak van haar vor
dering strekkende tot indeplaatsstelling 
in de rechten van tweede verweerder : 

Wat het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat uit de procedure
stukken blijkt dat eerste verweerder 
eiseres een aanbod tot voorkoop deed 
van een aan haar verpacht stuk land 
bestaande nit twee aaneenpalende per
celen tegen een globale prijs van 
200.000 frank en dat hij, na verloop van 
de aanvaardingstermijn, kwestieuze per
celen verkocht door een en dezelfcle 
notariele alde, cloch aan twee v erschil
lende kopers, elk voor de helft, mits de 
prijs van twee maal 100.000 frank; 

Overwegende dat bet vonnis wettelijk 
beslist dat het ten deze niet gaat om de 
verkoop van een gedeelte van het ver
pachte land, in de zin van artikell778qua
teT van het Burgerlijk Wetboek, doch om 
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een globale verkoop van dit land, zoals 
bij artikel 1778te?· van hetzelfde wetboek 
bedoeld; 

Overwegende echter dat het perceel 
of de massa die aan de pachter werd 
aangeboden, in principe, als een onsplits
bare eenheid client behouden te worden; 

Dat het verpachte land slechts kan 
gesplitst en aan twee verschillende kopers 
verkocht worden na nieuwe aanbiedingen 
aan de pachter te hebben gedaan, waarbij 
rekening gehouden wordt met de voor
genomen splitsing en de door iedere 
koper afzonderlijk geboden prijs voor 
het gedeelte dat zij wensen te kopen ; 

Overwegende derhalve dat door, op 
grand van de in het middel aangehaalde 
beschouwingen, te beslissen dat eerste 
verweerder aan de hem door arti
kel 1778te1' van het Burgerlijk Wetboek 
opgelegde verplichtingen voldaan heeft, 
het vonnis deze wetsbepaling schendt; 

Dat het onderdeel gegrond is ; 

Om die redenen, en zonder acht te 
slaan op het tweede onderdeel van het 
middel, vernietigt het bestreden vonnis ; 
beveelt dat van dit arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant· van de ver
nietigde beslissing ; houdt de kosten aan 
opdat erover door de feitenrechter zou 
worden beslist ; verwijst de zaak naar 
de Rechtbank van eerste aanleg te 
Brussel, zitting houdend in hager beroep. 

17 januari 1975. - 1e kamer. -
V oo1·zitte1·, de H. Louveaux, eerste voor-

, zitter.- Verslaggeve1·, de H. Gerniers.
Gel~jkluidende conchtsie, de H. Ballet, ad
vocaat-generaal. - Pleite1·s, <hJ HH. Ba
yart en DeBruyn. 

1e KAMER.- 17 januari 1975. 

1° BEWIJS. - BEWIJS DOOR GESCHRIFT. 

- BEWIJSKRACRT VAN DE AKTEN.
BURGERLIJKE ZAKEN.- PROCES-VER
BAAL VAN DE RIJKSW ACRT MET DE 

VERKLARING VAN EEN GETUIGE. -
GETUIGENIS AANGEVULD DOOR EEN 
GESCRREVEN VERKLARING. - BESLIS
SING GEGROND OP RET ALDUS AANGE
VULD PROCES-VERBAAL. - GEEN MIS
KENNING VAN DE BEWIJSKRACRT VAN 
RET PROCES-VERBAAL. 

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. - BURGERLIJKID 
ZAKEN.- CONCLUSIE.- MIDDEL NIET 

LANGER TER ZAKE WEGENS EEN VAST
STELLING VAN DE RECRTER. - RECR
TER NIET VERPLICRT OP DIT MIDDEL 
TE ANTWOORDEN. 

3° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. - BuRGERLIJKE 
ZAKEN. - UITLEGGING. - REDENEN 
DIE ELKAAR MOETEN UITLEGGEN. 

1° De bewijskmcht van de akten, i.e. vah 
een pr·oces-ve1·baal van de r·ijkswacht 
met de ve1·klaring van een getuige, wordt 
niet miskend door het a1·1·est dat stettnt 
op die getttigenis die is aangemtld doo1· 
een geschreven verklar·ing van dezelfde 
getuige ( 1). 

,2° De rechte1• is niet ve1•plicht te antwo01·den 
op een middel van een conclttsie als dit 
middel niet mee1· te1· zake dient wegens 
een vaststelling van zijn beslissing (2). 

3° De 1·edenen van een beslissing moeten 
elkaar ttitleggen; er is geen tegenstr·ijdig
heid aanwezig wannee1· ze, onde1·ling ver~ 
bonden, de gedachte van de 1·echte1' jttist 
weer·geven (3). (Art. 97 Grondwet.) 
(Impliciete oplossing.) 

(DE REN EN PERSONENV:ElNNOOTSCRAP 
MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKREID 
« RIVA ,, TEGEN VAN STEENKISTE.) 

ARREST. 

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

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 1315, 1319, 1320, 
1322 van het Burgerlijk Wetboek, 870 
van het Gerechtelijk W etboek en 97 van 
de Grondwet, en van het algemeen 
rechtsbeginsel van de eerbiediging van 
de rechten van de verdediging, 

(1) Raadpl. cass., 25 maart 1974 (A1-r. cass., 
1974, blz. 817). 

(2) Cass., 12 september 1974, supra, blz. 43. 
(3) Cass., 26 april 1974 (A1r. cass., 1974, 

blz. 929). 
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cloordat het arrest de eisers veroordeelt 
om aan verweerder een bedrag te betalen 
van 86.376 frank en hun tegenvorde
ringen ongegrond verklaart om de reden 
dat, zo de versies van de bij het ongeval 
betrokken partijen onder ling tegenstrij
dig zijn, nochtans deze van Spillier, aan
gestelde van verweerder, die voorhoudt 
dat De Ren, met hoge snelheid uit de op 
150 meter van de plaats van het ongeval 
gelegen bocht aankomend, plots naar 
links afweek met de botsing tot gevolg, 
steun vindt in de verldaringen van 
getuige Dem.aisons waaruit blijkt dat 
Spillier op het ogenblik van de aanrijding 
op normale wijze aan de rechterkant van 
de weg reed, zodat met de eerste rechter 
client aangenomen te worden dat eiser 
zijn snelheid niet heeft aangepast aan de 
plaatsgesteldheid; dat weliswasr de rem
sporen van de rechtenvielen van het 
geleed voertuig van verweerder zoals die 
blijken nit de schets, in bijlage van het 
strafdossier, het besluit wettigen dat de 
situering van de vermoedelijke plaats 
van de aanrijding onjuist gebeurde ; dat 
echter, gelet op de andere vaststaande 
elementen van de bundel, moet aa:nge
nomen worden dat de rijwijze van de 
aan.gestelde van verweerder op het laatste 
ogenblik be!nvloed. werd door de roeke
loze rijgedraging van De Ren, die het 
Tneesterscbap over zijn stuur verloren 
had, 

teTwijl, ee?'8te oncle?·cleel, de getuige 
Demaisons in de strafb1.mdel verklaarcle : 
" Op 24 november 1970 rand 19 uur 
reed ik met het voertuig te Kalmthout 
in de richting Brasschaat. Ik volgcle een 
andere cmnion op meer clan 50 meter. 
Ik r:eed ongeveer tegen 50 Inn. per uur. 
Er was een tegenligger die snel reed. 
Deze kwam u1. botsing met de carnian 
voor mij, kwam zig-zag verder en reed 
mij aan, aan mijn linkarzijde. Kart voor 
de aanrijding gebeurde heb ik nag ge
remd "· " Ik reed goed rechts op de 
rijbaan " en nit deze verklaring hoege
naamd niet blijkt dat Spillier op bet 
ogenblik van de botsing op normale 
wijze aan de rechterlmnt van de weg 
reed, zodat het arrest de bewijskracht 
van deze verklaring miskent (schending 
van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van 
het Burgerlijk Wetboek); 

tweecle onclercleel, de eisers in hun ver
zoekschrift tot hager beroep staande 
hielden dat De Ren op zijn rechterhelft 
was blijven rijden en integendeel Spillier 
over zijn weghelft gereden was ; de 
eisers dit afleidden, zonder op dit punt 

door bet arrest tegengesproken te worden, 
nit de remsporen van Spillier's vracht
wagen ; cle eisers vercler de hun na
delige elementen van cle strafbunclel 
uitclrukkelijk betwistten en staancle hiel
den dat ten onrechte als vaststaande 
beschouwcl wercl dat De Ren een te 
hoge snelheid zou ontwikkelcl hebben en 
zelf bij bet nit de bocht komen naar 
links van cle baan zou gereden zijn, dat 
hij integendeel met zijn camion waarvan 
de zijkanten open waren en die geladen 
was met bierflessen, geen bocht met grate 
snelheid kon ·wagen en dat de omstandig
heid dat De Ren 90 meter verder tegen 
een boom tot stilstand kwam het gevolg 
is van de zware kwetsuren die hij opliep 
en die hem bewusteloos haddon gemaakt, 
zodat het arrest, dat !outer uit" de ande
re vaststaande clementon >> van de b1.mdel 
afleidt dat De Ren roekeloos zou gereden 
hebben en zijn stuur niet meester zou 
geweest zijn, de bewijsregels miskent 
door na te laten aan te tonen dat de door 
de eisers ingeroepen rechtvaardigings
gronden, die niet van geloofvvaardigheid 
ontbloot zijn, ongegroncl waren en ook 
onvolcloende gemotiv eerd is (soh ending 
van de artikelen 1315 van het Burgerlijk 
\Vethoek, 870 van het Gerechtelijk vVet
boek, 97 van de Grondwet en van voor
meld algemeen rechtsbeginsel); 

cle1·cle oncle?·cleel, het ~1.iet mogelijk is te 
weten welke andere elem.enten va11. de 
bundel bet arrest als vaststaande be
schouwt om er uit af te leiden dat eerste 
eiser roekeloos zou gereden hebben en 
zijn stuur niet meester zou geweest zijn, 
zodat het arrest het algemeen rechts
begu1sel van de eerbiediging van de 
rechten van de verdediging miskent en 
onvoldoende gemotiveerd is (schending 
van vool'Ineld rechtsbeginsel en van 
artikel 97 van de Grondwet) : 

Overwegende dat het arrest zijn beslis
sing ste1.mt op de "verklaringen van 
getuige Dmnaisons >>, waardoor n1oeten 
begrepen worden niet enkel de verklaring 
die in het strafdossior is opgenomen doch 
ook het getuigschrift op 21 oktober 1971 
door bedoelde getuige opgesteld, dat bij 
de voorziening is gevoegcl en dat blijk
baar aan het hof van beroep wercl over
gelegd vermits het arrest de bewoor
dingen erv an in nagenoeg letterlijke 
vertaling overneemt ; dat bedoelcle ge
tuige weliswaar aan de bekeurders niet 
gepreciseerd heeft clat de aa~1gestelde 
van verweerder " op het ogen blik van de 
aanrijding op normale wijze aan de 
rechterkant van de weg reed >> doch dat 
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hij zulks in bovenaangehaalde getuig
schrift uitdrukkelijk neerschreef; 

Overwegende dat, nu het als · vast
staande.aanneemt dat de aangestelde van 
verweerder op normale wijze aan de rech
terkant van de weg reed, het hof van be
roep niet gehouden was de in het middel 
aangehaalde beweringen te onderzoeken, 
daar zij geen grond van rechtvaardiging 
uitmaakten doch wel een verweer waar
door de eisers feitelijke elementen uiteen
zetten die wegens de bovenaangehaalde 
vaststelli..1.g niet langer dienend waren ; 

Overwegende dat, na te hebben be
schouwd dat de plaats van de aanrijding 
onjuist op de schets was aangetekend, 
het arrest de fout van eiser afieidt uit de 
«andere vaststaande elementen van de 
bundel », waardoor het duidelijk bedoelt 
de versie die de aangestelde van verweer
der gegeven heeft en die steun vindt in 
de verklaringen van getuige Demaisons, 
met name dat eiser met hoge snelheid 
uit de bocht was gekomen en plots naar 
links was afgeweken ; 

Dat het arrest aldus regelmatig met 
reclenen omkleed is en de aangevoerde 
wetsbepalingen en algemeen rechtsbe
gul.sel niet schenclt ; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening ; veroordeelt de eisers u1. de kos
ten. 

17 januari 1975. - 18 kamer. -
Voorzitte1·, de H. Louveaux, eerste voor
zitter.- Verslaggevm·, de H. Van Leck
wijck. - Gelijkltbidende concl1tsie, de 
H. Ballet, advocaat-generaal. - Pleite1·s, 
de HH. Houtekier en Van Ryn. 

18 KAMER.- 17 januari 1975. 

lD INKOMSTENBELASTINGEN. 
. VVETBOEK VAN DE INKOMSTENBELAS· 

TINGEN. - PERSONENBELASTING. -

DIVERSE INKOMSTEN.- VVINSTEN UIT 
VERRICHTINGEN OF SPECULATIES DIE 
NIET TOT HET NORMAAL BEHEER VAN 
:EEN PRIVAAT VERMOGEN BEHOREN. -
BE GRIP. 

2D CASSATIEMIDDELEN.- DIREOTE 
BELASTING:EN. - MIDDEL WAARIN DE 

SCHENDING VAN EEN WETTELIJKE B:E· 
PALING WORDT AANGEVOERD ZONDER 
DAT WORDT AANGEDUID WAARIN ZIJ 
IS GESCHONDEN. - NIET ONTVANKE· 
LIJKHEID. 

3D CASSATIEMIDDELEN. - DIRECTE 
BELASTINGEN. - MIDDEL DAT ENKEL 
KRITIEK O:EFENT OP DE FEITELIJKE 
VASTSTELLINGEN VAN DE RECHTER. 
NIET-ONTV ANKELIJKHEID. 

1 D Het arrest dat e1·op wijst dat de aankoop 
van bottwg1·ond g1·otendeels met leningen 
is gejinancierd, dat de bedoeling van de 
kope1· om het g1·ootste deel van deze 
g1·ond niet dtttwzaam in zijn vermogen 
op te nemen hie1·nit gebleken is dat zelfs 
voordat deze grand volledig was aange
kocht een verkavelingsplan werd opge
maakt en dat een groat deel van deze 
gmnd binnen twee en een half .iaa1· is 
ve1·kocht nadat wegenwm·ken waren ttit
gevoerd, leidt dam·uit wettelijk aj dat 
de aankoop van deze g1'ond een occasio
nele specttlatie was en clat cle winsten 
ten gevolge van cle ve1·koop m·van als 
clive1·se inkomsten belastbaa1· zijn (1). 
(Art. 67-1D W.I.B.) 

2D Niet ontvankelijk inzake cli1·ecte belas
tingen is het cassatiemiclclel waa1·in de 
schencling van een wettelijke bepaling 
wo1·clt aangevoe1·cl, zoncle1· clat worclt aan
gecluicl waa1·in cleze is geschonclen (2). 
(Art. 289 W.I.B.). 

3D Niet ontvankelijk is het cassatiemiclclel 
clat enkel k1·itiek oefent op de jeitelij ke 
vaststellingen van de rechte1· (3). (Art. 95 
Grondwet.) 

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

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 29 juni 1973 door het Hof van 
beroep te Gent gevvezen; 

Over: het middel afgeleicl uit de schen
ding van de artikelen 97, ll 0 van de 

(1) Oass., 11 januari 1974 (A1·1·. cass., 1974, 
biz. 527). 

(2) Cass., 8 september 1972 (A1·1·. cass., 
1973, biz. 28). 

(3) Vgl. cass., 21 oktober 1974, sttpm, 
biz. 242. 
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Grondwet en 67, 1°, van het Wetboek 
van de inkomstenbelastingen, 

cloonlat het arrest eisers verhaal, met 
uitzondering voor de aftrekbare interes
ten, als ongegrond afwijst en eiser tot 
de drie vierde van de kosten veroordeelt, 

terwijl de verwezenlijkte Ineenvaarden, 
die verband houden met de verkoop van 
rond de woonkern van eiser gelegen, 
aanpalende gronden, niet belastbaar zijn, 
daar zij het gevolg zijn van een enkele 
complexe operatie welke tot bet normaal 
beheer behoort van een patrimonium, 
bestaande nit onroerende goederen, waar
den in portefeuille en roerende voorwer
pen; 

te1·wijl, indien occasionele speculatie
verrichtingen die het normaal beheer van 
zulk privaat vermogen te buiten gaan, 
als diverse inkomsten aan de personen
belasting onderhevig zijn, de daden die 
eiser gesteld heeft tot het bereiken van 
zijn privaat doel, namelijk de campings 
en de geluidshinder op afstand te houden, 
en de af!ossing van de tijdelijke en op 
korte termijn aangegane aanvaardbare 
leningen te bespoedigen, aantonen dat 
voormelde voorwaarden ten deze niet 
vervuld zijn ; het arrest de conclusie van 
eiser beantwoordt noch weerlegt en dus 
niet gemotiveerd is ; 

te1·wijl, meer bepaald, ee1•ste onclercleel, 
het verwezenlijken van winst op zichzelf 
geen voldoende motivering uitmaakt 
om een aanslag van diverse inkomsten, 
met spe01:ilatief inzicht verwezenlijkt, te 
rechtvaardigen ; het beheer van een ver
mogen immers, zowel door de aard van 
de goederen als door de aard van de met 
betrekking tot die goederen verrichte 
daden, daden die een goed huisvader 
voor het dagelijks beheer maar tevens 
met het oog op het winstgevend maken, 
de tegeldemaking en de wederbelegging 
van de bestanddelen van een vermogen 
verricht, afwijkt van de uitoefening van 
een betrekking of van een speculatie ; 
het arrest aldus aan eiser ten onrechte 
verwijt niet al zijn immobiliaire aanwer
vingen, zelfs de in 1964 aangeworven 
gronden, te hebben behoudeYJ, vermits 
dit zeker niet zou kunnen beschouwd 
worden als een daad van goed beheer 
van een vermogen; het arrest ten on
rechte tot speculatief inzicht besluit 
omdat bij de verkoop winst werd ver
wezenlijkt, zonder dat speculatief inzicht, 
hetwelk de verrichtingen moet vooraf
gaan, voldoende naar recht aan te tonen ; 
aan de basis van de verkopen geen specu-

latief inzicht ligt, doch de bedoeling een 
aanvaardbare lening op korte termijn 
terug te betalen, waardoor de jaarlijkse 
flnanciele lasten in grote mate worden 
uitgeschakeld ; 

tweecle onclercleel, het arrest, tot staving 
van het speculatief inzicht, de aanvraag 
tot verkaveling inroept die eiser op 
8 juli 1964 niet alleen voor de op 19 fe
bruari 1964 aangekochte goederen maar 
ook voor de naderhand op 25 juli 1964 
nog aan te kopen goederen heeft op
gemaakt, hoewel " uit de akte " blijkt 
dat eiser reeds v66r het verlijden ervan 
een bedrag van 400.000 frank als voor
schot op de aankoop aan de verkoper 
had betaald ; 

cle1·cle onclercleel, enig voorafgaand spe
culatief element evenmin kan afgeleid 
worden nit de uitgevoerde wegeniswer
ken ; deze werken immers beperkt bleven 
tot het strikt noodzakelijke, voor het 
grootste deel ten goede kwamen aan de 
op duurzame wijze in het bezit van eiser 
gebleven gronden en geenszins buiten de 
grenzen vielen van het normaal beheer 
van een in hoofdorde uit ongebouwde 
onroerende goederen bestaande patri
monium ; het arrest de in dit verband 
door eiser in conclusie aangevoerde argu
menten niet weerlegt en zonder enig 
positief bewijs oordeelt dat de wegenis
werken in belangrijke mate met gelden, 
vreemd aan het patrimonium van eiser, 
werden gefinancierd; 

vie1·cle onclM·cleel, het arrest geen ander 
feit noch omstandigheid aanhaalt waar
uit het speculatief inzicht zou kunnen 
worden afgeleid ; de tegen eiser aange
houden handelingen, namelijk de aan
koop van aanpale:nde gronden met hoger
vermelde bedoelingen, gevolgd door de 
verkoop van een beperkt deel ervan en 
het behoud, op duurzame wijze, van het 
grootste deel ervan, tot het nonnaal 
beheer behoren va,n_ een in hoofdorde uit 
onroerende goederen bestaand privaat 
patrimonium ; het arrest, " daar waar het 
oordeelt dat de door eiser ingeroepen 
omstandigheden niet van die aard zijn 
dat zij de tegenovergestelde stelling ont
zenuwen "' niet gemotiveerd of minstens, 
wegens de diverse hiervoren aangehaa.lde 
tegenstrijdigheden, onvoldoende gemo
tiveerd is : 

Overwegende dat het arrest aanstipt 
dat eiser, achtereenvolgens op 19 februa
ri en 25 juli 1964, 18.665 m2 bouwgTond 
en 8.337 m 2 daaraanpalende grond aan
kocht voor een totaal beclrag van 
3.567.860 frank; dat die aankoop in 
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aanzienlijke mate met ontleende gelden 
gefinancierd werd ; dat eiser v66r 25 juli 
1 966 elf percelen van die gTond, namelijk 
een oppervlakte van 10.735 m 2, voor een 
bedrag van 2.507.987 frank verkocht 
heeft en dat het inzicht van eiser om die 
grond, althans voor een belangrijk deel, 
niet op enigszins duurzame wijze in zijn 
patrimonium te behoudeu, doch hem vlug 
met w'inst te verkopen, blijkt uit de 
omstandigheid dat het verkavelingsplan 
voor gans het blok werd opgemaakt nog 
v66r het volledig was aangekocht en uit 
de verkoop, binn.en de twee en een half 
jaar, van ongeveer 10/27 van de aan
gekochte grond, nadat wegeniswerken 
waren uitgevoerd ; 

Overwegende dat l'et arrest uit het 
geheel van die gegevens wettelijk heeft 
lnmnen a:fieiden dat eiser een occasionele 
speculatie heeft gedaan en dat de in 1965 
en 1966 door de verkoop van voormelde 
elf percelen verwezenlijkte baten bij 
toepassing van artikel 67, 1°, van het 
Wetboek van de inkomstenbelastingen 
belastbaar zijn ; 

Dat het arrest van deze wetsbepaling 
een juiste toepassing maakt.; 

Overwegende oat het arrest het specu
latief karakter van de verrichtingen 
geenszins a:fieidt uit het loutere feit van 
de verwezenlijkte winsten, maar uit het 
geheel van de hierboven aangestipte 
gegevens; 

Overwegende dat het middel niet aan
duidt welke vordering, verweermiddel 
of exceptie door het arrest niet zou 
beantwoord zijn, welke tegenstrijdig
heden de motivering zouden aantasten, 
noch waardoor artikel 110 van de Grand
wet zou Z"ijn geschonden ; 

Overwegende dat de in het middel 
aangevoerde grieven er voor het overige 
alle op neerkomen het arrest te verwijten 
de feitelijke gegevens van de zaak, en 
namelijk de elementen waaruit het al 
dan niet speculatiefinzicht van eiser moet 
blijken, verkeerd te hebben beoordeeld; 

Dat het middel in geen van zijn onder
delen kan worden aangenomen ; 

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

17 jartuari 1975. - 1e kamer. -
Voo1·zitteT, de H. Louveaux, eerste voor
zitter. - Ve1·slaggeve1·, de H. de Vreese. 
- Gelijkhtidende conclusie, de H. Ballet, 
advocaat-generaal. - PleitM·, de 
H. Claeys Boi'ruaert. 

2• KAMER. - 20 januari 1975. 

1 o RECHTERLIJKE ORGANISATIE. 

- SAlliENSTELLING VAN HET RECHTS
COLLEGE.- STRAFZAKEN.- POLITIE

RECHTBANK. - RECHTER DJE NIET 

ALLE ZITTINGEN OVER DE ZAAK HEEFT 
BI.JGEWOOND.- NIETIGHEID VAN HET 

VONNIS. 

2° VONNISSEN EN ARRESTEN. -
STRAFZAKEN. VONNIS VAN DE 

RECHTBANK VAN POLITIE DOOR NIETIG

HEID AANGETAST. - VONNIS VAN DE 
POLITIERECHTBANK IN HOGER BEROEP· 
RECHTDOENDE DAT DIE NIETIGHEID 

OVERNEElliT. - NIETIGHEID VAN DIT 

VONNIS. 

3° VOORZIENING IN CASSATIE. -
TER:MI.JN.- STRAFZAKEN.- BURGER

LI.JKE RECHTSVORDERING. - ScHADE 
DIE ONDERSCHEIDEN BESTANDDELEN 

O:MVAT.- VONNIS DAT DEFINITIE~' BE
SLIST OVER ZEKERE BESTANDDELEN 

VAN DE SCHADE EN DE ZAAK TER VER

DERE BEHANDELING NAAR DE EERSTE 
RECHTER VERWI.JST DIE DE BESLISSING 

OVER DE VORDERING BETREFFENDE 
EEN ANDER BESTANDDEEL HAD UITGE

STELD. - GEEN BETWISTING INZAKE 

BEVOEGDHEID. - VOORZIENING VOOR 
DE EINDBESLISSING. - NIET ONTVAN

KELI.JKE VOORZIENING. 

4° CASSATIE. - 0MVANG. - STRAF
ZAKEN. - BURGERLI.JKE RECHTSVOR

DERING. VOORZIENING VAN DE 

BEKLAAGDE. - VERNIETIGING VAN DE 
BESLISSING OP DE STRAFVORDERING. 

- BRENGT DE VERNIETIGING :MEDE 
VAN DE NIET DEFINITIEVE BESLISSING 

OP DE BURGERLI.JKE RECHTSVORDERING 
DIE HET GEVOLG IS VAN DE EERSTE.

ZELFS INDIEN DE VOORZIENING TEGEN 

DEZE BESLISSING VOORBARIG IS. 

1° Nietig is het vonnis van de politie?·echt
bank dat doo1· een nchtm· is gewezen 
die niet alle zittingen heeft bijgewoond 
waa1'0p de zaak is behandeld ( 1). 

2o W annee1' het vonnis van de politie-
1'echtbank doo1· nietigheid is aangetast, 
orndat de 1'echtm· die het heeft ~titgespTo
ken niet alle zittingen ove1' de zaak heeft 
bijgewoond, is oak nietig het vonnis van 
de cot'1'ectionele 1'echtbank in hogeT 

(1) Cass., 10 december 1973 (A1'1', cass., 
1974, blz. 408); vgl. cass., 24 april en 18 juni 
Hl74 (ibid., 1974, blz. 917 en 1143). 
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be1·oep 1·echtdoende, dat de nietigheid 
ove1'neemt (1). 

3° Niet ontvankelijk is de voo1·ziening 
welke v661' de eindbeslissing is ingesteld 
tegen een vonnis dat, zonde1' een geschil 
inzake bevoegdheid te beslechten, deji
nitief ~titspraak doet ove1· zekeTe bestand
delen van de schade en de zaak te1' ve1'
de1'e behandeling venvijst nam· de ee1·ste 
1'echte1' die zijn beslissing ove1· een ande1· 
bestanddeel had ttitgesteld (2). (Art. 416 
Sv.) 

4° Ve1·nietiging, op de voo1·ziening van 
de beklaagde, van de beslissing op de 
strajvonle1'ing b1·engt ve1·nieiiging mede 
van de niet dejinitieve beslissing op de 
b~t1'(Jerlijke ?'echtsvo1'de1·ing die het ge
volg is van de ee?'Ste, zeljs indien de 
vooTziening tegen deze beslissing voo?'
alsnog niet ontvankelijk is (3). 

(STRUELENS 

EN NAAi\iLOZE VENNOOTSOHAP 

« SALAISON AUTRET », T. QUINET.) 

ARREST (ve1·taling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 27 maart 1974 in hoger 
beroep gewezen door de Correctionele 
Rechtbank te Aarlen ; 

I. Op de voorziening van Struelens, 
beklaagde : 

1° In zoverre zij gericht is tegen de 
beslissing op de strafvordering : 

Over het middel ambtshalve afgeleid 
uit de schending van artikel 779, lid 1, 
van bet Gerechtelijk Wetboek : 

Overwegende dat de correctionele 
rechtbank eigen redenen opgeeft, maar 
ook verklaart dat zij zich bij de uiteen
zetting van de feiten van de eerste 
rechter aansluit en dat deze de telast
leggingen door een juiste redengeving 
bewezen heeft verklaard ; dat de correc
tionele rechtbank dientengevolge het 

(1) Cass., 17 augustus 1972 (A1·1·. cass., 
1972, blz. 1059), raadpl. cass., 28 mei 1973 
(ibid., 1973, biz. 943). 

(2) Cass., 26 maart 1974 (A1·r. cass., 1974, 
blz. 822); raadpl. cass., 16 december 1974, 
supm, biz. 448. 

(3) Cass., 14 juni 1974 (A1•r. cass., 1974, 
biz. 1176); raadpi. cass., 1 oktober 1974, 
sup1·a, biz. 150. 

beroepen vonnis op de strafvordering 
bevestigt, behalve met betrekking tot 
de zwaarte van de straf ; 

Overwegende dat het beroepen vonnis 
op 9 januari 1974 gewezen werd door de 
Politierechtbank te Aarlen, waar me
vrouw Yvonne Genot, vrederechter, ze
telde, die eveneens heeft gezeteld ter 
terechtzittingen van 19 september, 3 ok
tober en 21 november 1973 waarop de 
zaak werd onderzocht ; 

Dat echter het proces-verbaal van de 
ter zake op 17 oktober 1973 gehouden 
terechtzitting tijdens welke twee getuigen 
werden verhoorcl en de raadsrnan van de 
burgerlijke partij heeft gepleit, vermeldt 
dat in de politierechtbank de heer 
Defrance, tweede plaatsvervangende 
rechter, zetelde, daar de rechter titularis 
en de eerste plaatsvervangende rechter 
wettelijk verhinderd waren ; 

Overwegende dat het beroepen vonnis, 
dat uitdrukkelijk het verhoor van de 
getuigen ter terechtzitting van 17 okto
ber 1973 vermeldt, aldus gewezen werd 
door een rechter die alle terechtzittingen 
niet heeft bijgewoond, waarop de zaak 
behandeld werd, en derhalve door nietig
heid is aangetast ; 

Overwegende dat het bestreden vonnis, 
dat stecmt met name op de uiteenzetting 
van de feiten en de redengeving vermeld 
in het beroepen vonnis, de nietigheid 
waardoor dit vonnis is aangetast tot de 
zijne maakt ; 

2° In zoverre zij gericht is tegen de 
beslissing op de civielrechtelijke vorde
ring : 

Overwegende dat het vonnis definitief 
uitspraak doet over bepaalde elementen 
van de door de burgerlijke partij geleden 
schade, en daarentegen met betrekking 
tot een ander element de zaak ter voort
zetting verwijst naar de eerste rechter die 
met betrekking tot het verzoek dienaan
gaande zijn uitspraak had aangehouden ; 

Dat het vonnis geen eindvonnis is in 
de zin van artikel 416 van het vVetboek 
van strafvordering en evenmin uitspraak 
doet over een geschil betreffende de 
bevoegdheid; dat de voorziening voor
barig en derhalve niet ontvankelijk is ; 

Overwegende echter dat de vernieti
ging van de beslissing op de strafvorde
ring de vernietiging meebrengt van de 
niet definitieve beslissing op de burger
lijke rechtsvordering, welke laatste het 
gevolg is van de eerste ; 
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II. Op de voorziening van de naamloze 
vennootschap Salaison Autret, civiel
rechtelijke aansprakelijke partij : 

1° In zoverre zij gericht is tegen dP 
beslissu1.g op de rechtsvorderu1.g van het 
openbaar n1.inisterie : 

Overwegende dat nit de stukken, 
waarop bet Hof vermag acht te slaan, 
niet blijkt dat de voorzienil1.g betekend 
werd aan het openbaar mmisterie, tegen 
wie zij is gericht; dat zij derhalve niet 
ontvankelijk is ; 

2° In zoverre zij gericht is tegen de 
beslissi~1.g op de civielrechtelijke vor
dering : 

Overwegende dat, zoals hierboven op 
de voorziening van beklaagde is vermeld, 
de voorzienu1.g tegen die beslissing voor
barig en derhalve niet ontvankelijk is; 

Overwegende echter dat wegens de 
hieronder uitgesproken vernietiging op 
de voorzienu1.g van eiser de beslissmg, 
waarbij eiseres civielrechtelijk aanspra
kelijk werd verklaarcl voor eisers veroor
cleling tot de geldboete, in de kosten en 
tot schadevergoeding, geen bestaans
reden meer beeft; 

Om die redenen, en zonder acht te 
slaan op het dooi: eiser aangevoerde 
middel, hetwelk geen vernietiging zonder 
verwijzing zou kunnen meebrengen, ver
nietigt het bestreden vonnis, voor zover 
het uitspraak · doet op de strafvordermg 
en de civielrechtelijke vordering tegen 
eiser ingesteld ; verwerpt de voorziening 
van eiseres ; stelt echter vast dat de beslis
sil'lg waarbij eiseres civielrechtelijk aan
sprakelijk wordt verldaard voor de ver
oordelmgen tegen eiser ui tgesproken, 
geen bestaansreclen meer heeft tengevolge 
van de vernietigmg van de beslissmgen 
ten laste van eiser uitgesproken; beveelt 
dat van dit' arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van de gedeeltelijk 
vernietigcle beslissing ; veroordeelt eiseres 
in de kosten, van haar voorzienmg; laat 

- de overige kosten ten laste van de Staat; 
verwijst de aldus beperkte zaak naar de 
Correctionele Recht bank te N eufchateau, 
zittmg houdencle ill hoger beroep. 

(1) Raadpl. cass. fr., 21 november 1839 
(Si?•ey, 1839, I, 817); NYEELS en SERVAIS, 
Code penal interprete, 9.· II, biz. 489, art. 373, 
m'. 5; RIGAUX en TROUSSE, Les m·imes et les 
delits dtt Code penal, d. V, biz. 297; CoNSTANT, 
Manuel de d1·oit penal, tweecle boekdeel, d. II, 

20 januari 1975. - 2e kamer. -
V ooTzittm·, Ridder Rutsaert, voorzitter. -
VMslaggeve1·, de H. Meeus. - Gelijk
htidende conclusie, de H. Ballet, advocaat
generaal.- PleiteT, de H. vVittamer (van 
de balie te Aarlen). 

2° KAMER.- 20 januari 1975. 

1 o AANRANDING VAN DE EER
BAARHEID EN VERKRACHTING. 
- AANRANDING VAN DE EERBAARHEID 
MET GEWELD OF BEDREIGING. - GE
PLEEGD DOOR EEN MAN OP DE PERSOON 
VAN ZIJN ECHTGENOTE. - BEGRIP. 

2° BEWIJS. - STRAFZAKEN. - RECH
TER DIE UIT VASTSTELLINGEN HET 
VERMOEDEN AFLEIDT DAT HET SLAGHT
OFFER VAN AANRANDING VAN DE EER
BAARHEID HIERIN NIET HEEFT TOEGE
STEMD. - GEEN O!VIKERING VAN DE 
BEWIJSLAST. 

1° V oo1' de V1'0UW degradm·ende handelin
gen waaTdoo1' zij moest geope1·em•d wor
den en wam·in zij niet heeft toegestemcl, 
zelfs indien zij doo1· een man op de peT
soon van zijn echtgenote zijn gepleegd, 
zijn bestanddelen van aam·anding van de 
em·baaTheid met geweld of bed1·eiging (1). 

2 ° De 1·echteT die ttit vaststellingen het 
vennoeden afleidt dat het slachtoffeT, n.l. 
de echtgenote van degene die de aam·an
ding van de ee1·bam·heid met geweld of 
bed1·eiging heeft gepleegd, in deze han
delingen niet heeft toegestemd, legt aan 
de beklaagde geen bewijslast op en kee1·t 
de bewijslast in strafza/cen niet om. 

(R ... ) 

ARREST (ve1·taling). 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 17 mei 197 4 gewezen door het 
Hof van beroep te Brussel, 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schendmg van de artikelen 97 van de 

blz. 51, nr. 864; BILTRIS, « L'attentat a la 
pudeur et le viol ,,, Revue de d1·. pen., 1925, 
blz. 1009; RrGAUX, Les personnes, Les ?'ela
tions familiales, d. I, biz. 207, nr. 723; Rep. 
prat. dtt d1·. belge, Bijv., d. I, vo Attentat a la 
pudeur et viol, nr. 14. 
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Grondwet, 372, 373, 374 en 378 van het 
Strafwetboek en van het eerste boek van 
hetz~lfde wetboek, 

door·dat het arrest eiser veroordeelt 
wegens aanranding van de eerbaarheid, 
met geweld of bedreiging gepleegd op de 
persoon van zijn echtgenote, 

tenvijl, ee1·ste 'onde1·deel, het arrest niet 
onderzoekt welke de bestanddelen van 
dat misdrijf zijn wanneer de feiten tussen 
echtgenoten plaatshebben en evenmin of 
die bestanddelen objectief en met zeker
heid lnmnen worden bepaald ; wanneer 
de partijen in de echt verbonden zijn, 
de bestanddelen van een aanranding van 
de eerbaarheid op een persoon die niet 
de echtgenote van de beldaagde is niet 
kunnen volstaan om clit misdrijf op te 
leveren; 

tweecle onclercleel, het. arrest geen ant
woord geeft op de conclusie waari:n 
eiser beweert dat, gelet op de verschillen
de sexuele praktijken die tussen echt
genoten bestaan, sommige hiervan niet 
als « onnatuurlijk » kunnen worden be
schouwd en het strafrecht op dat gebied 
niet kan tussenkomen, zonder in wille
keur te vervallen ; 

clm·cle oncleTcleel, het arrest evenmi:n. een 
antwoord geeft op de conclusie waarin 
eiser aanvoerde dat met betrekking tot 
geslachtsomgang tussen echtgenoten c~e 
grens tussen toestemming en weigering 
zo onnauwkeurig is bepaald dat het on
mogelijk is gemis van toestemming van 
de echtgenote te bewijzen : 

Overwegende dat, na de handelingen 
te hebben vermeld, waarvan eisers echt
genote het voorwerp is geweest, het arrest 
erop wijst dat die handelingen, die een 
chirurgisch ingrijpen tengevolge hebben 
gebad, degraderend voor haar waren ; 
dat het verschillende omstandigheden 
yaststelt waaruit het afleidt dat het 
slachtoffer van die grievende handelingen 
daarin niet heeft toegestemd ; dat het 
daarna overweegt dat de aanranding van 
de eerbaarheid met geweld of bedreiging 
gepleegd strafbaar is, zelfs al werd deze 
gepleegd door een echtgenoot op de per
soon van zijn vrouw ; 

Overwegende enerzijds dat het arrest 
aldus een passe'1.d antwoord geeft op de 
conclusie, waarin eiser aanvoerde dat 
de handelingen van een echtgenoot op 
de persoon van zijn vrouw niet vallen 
onder de telastlegging van aanranding 
van de eerbaarheid en dat het gebrek aan 
toestemrping vail de echtgenote in die 
handelingen -niet kan worden bewezen ; 

Overwegende anderzijds dat het arrest 
wettelijk beslist dat de feiten die het 
vaststelt, de bestanddelen opleveren van 
het wanbedrijf van aanranding van de 
eerbaarheid met geweld of bedreiging ; 

Dat het middel niet kan worden. aan
genomen; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van artikel 97 van de Grand
wet, van het eerste boek van het Straf
wetboek en van het beginsel van open
bare orde volgens hetwelk het aan het 
openbaar ministerie staat bet ten laste 
van beklaagde gelegde misdrijf te bewij
zen, 

doorclat, na erop te hebben gewezen 
l 0 dat eisers echtgenote steeds heeft ont
kend de in het dossier beschreven 
geslachtsomgang te hebben aanvaard, 
2° dat de feiten plaatshadden wanneer 
eiser in staat van dronkenschap was, 
3° dat, eiser eerst sommige van die feiten 
heeft ontkend en daarna erkend, 4o dat 
een zeker schaamtegevoel verklaart dat 
de echtgenote hierover niets vroeger aan 
derden heeft toevertrouwd, het arrest 
eruit de ontstentenis van toestemming 
van eisers echtgenote afleidt-, 

tenvijl die feiten geen voldoend bewijs 
ervan zijn dat- zijn echtgenote niet zou 
hebben toegestemd zoals eiser te zijner 
rechtvaardiging aanvoert, en die rede
neri:ng erop neerkomt van eiser het bewijs 
van de onjuistheid van de feitenverkla
ring van zijn echtgenote te vereisen en 
aldus de regels van de bewijslast in 
strafzaken om te keren : 

Overwegende dat, door te steunen op 
de in het middel vermelde elen1.enten, 
om er het vermoeden uit af te leiden dat 
eisers echtgenote niet heeft toegestemd 
in de handelingen van haar man, de 
rechter geen enkele last van bewijs op 
eiser legt ; dat derhalve het middel, voor 
zover het beweert dat het arrest hierop 
is gegroncl dat eiser de toestemming van 
zijn echtgenote niet bewijst, feitelijke 
gronclslag mist ; 

Overwegencle clat de overige punten 
van het middel erop neerkomen de feite~ 
lijke beoordeling van de rechter te 
bekritiseren en derhalve niet ontvanke
lijk zijn; 

En overwegencle clat de substantiele of 
op straffe van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen in acht zijn genomen en 
dat de beslissing geen onregelmatigheid 
inhouclt, die eiser schaadt ; 

Om die reclenen, verwerpb de voor
ziening; veroordeelt eiser in de kosten. 
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20 januari 1975. - 2° kamer. -
Voo1·zitter, Ridder Rutsaert, voorzitter. 

Ve1·slaggeve1·, Baron Vin9otte. 
Gelijklnidende conclttsie, de H. Ballet, 
advocaat-generaal. 

2" KAl\mR. - 20 januari 1975. 

1° HOGER BEROEP. - STRAFZAKEN. 

- EENSTEMMIGHEID. - WIJZIGING 
DOOR DE CORRECTIONELE RECHTBANK 

VAN EEN VRIJSPREKEND VONNIS VAN 
DE POLITIERECHTBANK, - EENSTEJ\1-

i\'IIGHEID VEREIST. 

2° CASSATIE. - 0Th'IVANG. - STRAF
ZAKEN. - BURGERLIJKE RECHTSVOR

DERING. - VERNIETIGING VAN DE 

BESLISSING OP DE STRAFVORDERING 
TEGEN EEN BEKLAAGDE, - VERNIETI

GING WELKE KAN LEIDEN TOT VERNIETI
GING VAN DE BESLISSING OP DE BURGER

LIJKE RECHTSVORDERING VAN DE BE

KLAAGDE TEGEN EEN VRIJGESPROKEN 
J\1:EDEBEKLAAGDE. - VooRWAARDEN. 

(1) Cass., 25 maart 1974 (.t11'1'. cass., 1974, 
biz. 815); raadpl. cass., 30 april 1974 (ibid., 
1974, biz. 960). 

(2) Tah·ijk zijn de beslissingen over nit
brei ding van de vernietiging van de beslissing 
op de strafvordering tegen een beklaagde tot 
de beslissing' op de tegen diezelfde beklaagde 
ingestelde burgerlijke rechtsvordering. Tel
kens heeft het Hbf gezegd dat de vernietiging, 
op de niet beperkte voorziening ·van de be
klaagde, van de beslissing op de strafvordering 
de vernietiging mcebrengt van de beslissing 
op de tegen hem ingestelde burgerlijke rechts
vordering, die het gevolg is van de eerste. 

Er bestaan vee! minder beslissingen over 
de gevolgen van de vernietiging van de beslis
sing op de strafvordering tegen de eiser, op de 
beslissing op de door deze ingestelde burger
lijke rechtsvordering. 

Vernietiging van de beslissing op de straf
vordering brengt vernietiging mede van de 
zelfs niet definitieve beslissing op de burger
lijke rechtsvordering van de eiser tegen een 
medebeklaagde, als deze beslissing op dezelfde 
onwettelijkheid is gegrond (cass., 8 januari 
l 973, A1'1', cass., 1973, biz. 467, en 15 oktober 
1974, snpra, biz. 221). 

Wordt de beslissing op de strafvordering 
vernietigd wegens niet-vaststelling van de 
eenstemmigheid, kan men dan zeggen dat 
deze onwettelijkheid ook schuilt in de beslis
sing op de burgerlijke rechtsvordering van 

3° GERECHTSKOSTEN. - STRAFZA

KEN. - CASSATIEGEDING. - VOOR
ZIENING VAN DE BEKLAAGDE. - BE

TEKENING VAN DE VOORZIENING AAN 
HET OPENBAAR i\'IINISTERIE.- KoSTEN 

VAN DEZE BETEKENING TEN LASTE VAN 
DE ElSER. 

1° Orn een do01' de politie1·echtbank vnJ
gesproken beklaagde in hoge1' beroep te 
vm·oo1·delen, rnoet de C01Tectionele ncht
bank ttitspraak doen met eenparige stem
men van haa1•leclen (1). (Art. 2llbis Sv.) 

2° vVanneer, op de niet bepe1·kte voorziening 
van de beklaagde, het Hoj de ve1·oorde
lende beslissing op de st1'ajvm·de1·ing 
waa1·in niet woJ"dt vastgesteld dat zij met 
eenstemmigheid is gewezen ve1·nietigt, 
st1·elct deze 've1·nietiging zich ttit tot 
de beslissing op de bn1·ge1'lijke 1·echts
vorde1·ing van de beklaagde tegen een 
v1•ijgesp1·oken medebeklaagde, als in 
het vonnis werd vastgesteld dat e1· een 
veTband bestond tu,ssen de veroo1·deling 
van de beklaagde en de beslissing waa1'bij 
hern z~jn btt1'ge1'lij ke 1'echtsvo1·de1·ing 
woTdt ontzegd (2). 

de eiser (beklaagde) tegen de verweerder (vrij
gesproken medebeklaagde)? 

Er bestaat niet npodzakelijk een- verband 
tussen de veroordeling van een beklaagde 
en de vrijspraak van een medebeklaagde. 

De beslissing waarbij de rechtbank zich 
on bevoegd verklaart on" uitspraak te doen 
op de burgerlijke rechtsvordering van de eiser 
tegen de verweerder kan gegrond zijn, niet 
op de veroordeling van de eiser, doch wei op 
de vrijspraak van de verweerder welke kan 
uitgesproken worden zonder dat de eenstem
migheid van de !eden van de rechtbank moot 
vastgesteld zijn. Bovendien kan een partij, 
die strafrechtelijk is veroordeeld, dit niet zijn 
op burgerlijk gebied, omdat tussen het misdrijf 
en de schade geen oorzakelijk verband bestaat. 

Een arrest van 4 november 1968 (.A1·r. cass., 
1969, biz. 256) vernietigt een beslissing op de 
strafvordering waarbij geen melding werd 
gemaakt van de geschonden wettelijke bepa
lingen en verklaart de voorziening niet ont
vankelijk tegen de beslissing op de burgerlijke 
rechtsvordering van de eiser, doch op grond 
dat de voorziening niet werd betekend. 

Een arrest van 5 september 1972 (.Ar1·. cass., 
l 973, biz! 12) vernietigt de beslissing op de 
strafvordering en verwerpt de weliswaar an
dere middelen tot staving van de voorziening 
tegen de beslissing op de burgerlijke rechts
vordering van de eiser (schending van arti
kel 154 van het Wetboek van strafvordering). 
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3° ."J:V annee1· ~n . strajzaken de beklaagde 
Z%Jn V001'Z%en%ng aan het openbaar 
ministe1·ie heejt doen betekenen, moeten 
de kosten van deze betekening te zijnen 
laste wo1·den gelaten, zelfs indien zijn 
voorziening wonlt aangenomen (1). 

(GRUTTADAURIA, T. STREEL.) 

ARREST (ve1·taling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 16 mei 1974 in boger b~roep 
gewezen door de Correctionele Recht bank 
te Bergen; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding Vat'l de artikelen 2llbis van het 
Wetboek van strafvordering (artikel 3, 
nr. 149, van de wet van 10 oktober 1967), 
9 en 97 van de Grondwet, 

doonlat het vonnis het vonnis van de 
eerste rechter heeft gewijzigd en ei8er 
heeft veroordeeld wegens het hem ten 
laste gelegcle misclrijf Vat'l onopzettelijke 
slagen of verwondingen tengevolge van 
gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg, 
zonder dat het vonnis zelf of de proces
stukken · vastEtellen dat. de rechtbank 
met eenparige stemmen heeft uitspraak 
gedaan, 

terwijl eiser door de eerste rechter 
werd vrijgesproken, zodat het rechts
college in hoger beroep genoemde veroor
deling slechts met de eenparige stemmen 
van zijn leden kon cutspreken ; 

en doordat het vonnis, rechtdoende bij 
eenzelfde beslissing op clezelfde redenen 
gegroncl, tengevolge van eisers onwette
lijke veroordeling heeft gezegd dat aan de 
rechtstreeks gedagvaarde Streel geen 
enkele fout kon worden verweten en deze 
dientengevolge op de rechtstreekse dag
vaarding heeft vrijgesproken en de 
rechtbank onbevoegd heeft verldaard 
om kennis te nemen van de civielrechte
lijke vordering van eiser tegen voornoem
de rechtstreeks geclagvaarde partij : 

1° In zoverre het middel gericht is 

Tenslotte beperkt een arrest van 2 oktober 
1972 (A1·r. cass., 1973, blz. 125) tot vernietiging 
van de beslissing op de strafvordering zich 
ertoe vast te stellen dat de voorziening van 
een burgerlijke partij, welke niet is betekend 
aan de partij tegen wie zij is gericht, niet 
ontvankelijk is. 

In de onderhavige zaak bleek wt de redenen 
van het vonnis dat de beslissing op de burger· 

tegen de beslissing op de strafvordering 
ingesteld tegen eiser : 

Overwegende dat de correctionele 
rechtbank, rechtdoende in hoger beroep, 
eiser veroordeelt wegens bet misdrijf 
van toebrengen van slagen of verwon
dingen tengevolge van gebrek aan voor
zichtigheid of voorzorg, terwijl hij door 
de eerste rechter werd vrijgesproken ; 

Dat het vonnis niet vaststelt dat die 
veroordeling werd uitgesproken 1net een
parige stemmen van de leden van de 
rechtbank; 

Dat het middel dienaangaande ge
grond is; 

26 In zoverre het middel gericht is te
gen de beslissing op de civielrechtelijlm 
vordering door eiser ingesteld tegen ver
weerder: 

Overwegende dat, na te hebben gewe
zen op de tegen eiser bewezen verldaarde 
fout, het vonnis overweegt dat die fout 
het hem ten laste gelegde gebrek aan 
voorzichtigheid of voorzorg oplevert en 
dat aan verweerder geen enkele fout kan 
worden verweten ; dat het eruit afleidt 
dat " de gehele aansprakelijkheid voor 
de schadelijke gevolgen van het ongeval 
aldus ten laste van de beklaagde Grutta
dauria (thans eiser) komt " ; 

Overwegende dat blijkens die over
wegingen de rechter een verband legt 
tussen de beslissing op de strafvordering 
ingesteld tegen eiser en de beslissing op 
de civielrechtelijke vordering door eiser 
ingesteld tegen verweerder ; 

Dat de vernietiging van de beslissing 
op de strafvordering derhalve moet wor
den uitgebreid tot de beslissing op de 
civielrechtelijke vorclering, tegen welke 
ei8er regelmatig cassatieberoep heeft in
gestelcl; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den vonnis, voor zover het uitspraak doet 
op de strafvordering ingesteld tegen eiser 
en op de civielrechtelijke vorclering door 
eiser ingesteld tegen verweerder; beveelt 
dat van dit arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van de gedeeltelijk 
vernietigde beslissing; laat de kosten 

Hjke rechtsvordering verantwoord was niet 
aileen door de vrijspraak van de medebeklaag
de doch oak door de veroordeling van de 
beklaagde (eiser in de burgerlijke rechtsvor· 
dering), daar tussen deze vrijspraak en deze 
veroordeling een nauw verband bestond. 

A.B. 
(1) Oass., 11 juni 1974 (A1·r. cass., 1974, 

blz. 1124). 



-557 

ten laste van de Staat, behalve de kosten 
van betekening van de voorziening aan 
het openbaar ministerie, die ten laste van 
eiser blijven ; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar de Correctionele Rechtbank 
te Charleroi, zitting houdende in hager 
beroep. 

20 januari 1975. - 28 kamer. -
Voorzitte1·, Ridder Rutsaert, voorzitter. 
- Verslaggevm·, de H. Meeus. - Gelijk
htidende conchtsie, de H. Ballet, advo
caat-generaal.- Pleiter, de H. DeBruyn. 

2e KAMER. - 20 januari 1975. 

1D TAALGEBRUIK. - DUITSE TAAL. 
- STRAFZAKEN. - GEEN OFFICIELE 
VERTALING IN HET DUITS VAN DE 
OVERTREDEN WETTELIJKE EN VEROR
DENINGSBEPALINGEN. SLUIT DE 
TOEPASSING VAN DEZE REGELMATIG 
BEKENDGEMAAKTE BEPALINGEN NIET 
UIT. 

2D CASSATIEMIDDELEN. - STRAF
ZAKEN. - MIDDEL DAT KRITIEK OE
FENT OP DE REGELMATIGHEID VAl;'[ .DE 
DAGVAARDING. - MIDDEL NIET VOOR
GELEGD AAN DE FEITENRECHTER. -
N IET-ONTV ANKELIJKHEID. 

3D GRONDWET. - GELIJKHEID VAN DE 
BELGEN VOOR DE WET.- BEGRIP. 

1 D Geen beletsel voo1· ve1·volgingen zijn het 
jeit dat. e?' geen oificiele ve1·taling in het 
Duits bestaat van de wetten en besluiten 
welke iemand die voor de gerechten van 
de kantons van het Duits taalgebied wo?·dt 
ve1·volgd, volgens de telasttegging overt?'e
den heejt, aangezien de wetten gestemd, 
bekmchtigd, ajgekondigd en bekendge
maalct wo1·den in het F1·ans en het N ede?'
lands, de koninklijke en ministe1·iele 
besluiten in het Frans en het N ederlands 
zijn gesteld en beide in de 1·egel in 
geheel het Konink1·ijk ve?·plicht zijn de 
tiende dag na httn bekendmaking. (Art. 1 
wet van 18 april 1898 en thans art. 1 

(1) Raadpl. cass., 20 mei 1974o (Arr. cass., 
1974, biz. 1049). 

(2) Cass., 3 mei 1965 (Bull. en Pas., 1965, 
I, 924); raadpl. cass., 2 mei 1973 (A1·r. cass., 
1973, biz. 836) en 9 oktober 1973, redenen 
(ibid., 1974, biz. 155). 

wet van 31 mei 1961; artt. 4 en 6, 
lid 1, en 56 gecoiirdineerde wetten 
van 18 juli 1966 op het gebruik der 
talen in bestuurszaken.) 

2D Niet ontvankelijk is het middel dat voo1· 
het eerst voor het Hoj is voorgedragen 
waarin de waarde wordt betwist van de 
Duitse ve1·taling, in de dagvaa1·ding om 
te verschijnen, van de ovm·t1·eden wette
lijke bepalingen (1). 

3D Het beginsel van de gelijkheid van alle 
Belgen voo?' de wet betekent dat eeniedet· 
die zich in dezelfde jeitelijke toestand be
vindt gelijk moet wo?"den behandeld (2); 
aan dit beginsel doen geen ajb1·euk de 
veTvolgingen ten laste van een Dttits
talig Belgisch btt?'ge?' op basis van 
wettelijke en ve?'O?'deningsbepalingen 
waa?'van geen oificiele tekst in het Dttits 
bestaat (3). (Art. 6 Grondwet.) 

(HECK.) 

ARREST (ve?'taling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 4 februari 1974 in hager beroep 
gewezen door de Correctionele Recht
bank te V erviers ; 

Overwegende dat die beslissing in het 
Duits werd gewezen en dat voor de akte 
van voorziening en voor het opstellen 
van de memorie dezelfde taal werd 
gebruikt; 

Gelet op de beschikking van 24 juli 
1974 waarbij de Eerste Voorzit+er beslist 
dat de rechtspleging in het Frans zal 
worden Voortgezet ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de wet van. 15 juni 1935 
op het gebruik der talen in gerechtszaken, 

dom·dat luidens de artikelen 17 en 24 
van genoemde wet de rechtsvordering 
zowel voor de Politierechtbank van En
pen als in hager beroep voor de Correc
tionele Rechtbank te Verviers in het 
Duits wordt gevoerd, 

tenvijl de eerste voorwaarde voor de 
regelmatigheid van een procedure is het 
bestaan van een wettekst, die volgens 
de wet geldig is en die in de taal van de 

(3) De wet van 10 juli 1973 betreffende de 
Raad van de Duitse cuituurgemeenschap voor
ziet in artikei 32 in de oprichting van een com
missie voor de officHile Duitse vertaling van 
de wetten en regiementen. 
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rechtspleging is bpgesteld ; de wets
bepalingen waarop eiser inbreuk zou 
hebben gepleegd, niet bestaan in de 
officiele vorm die is vereist voor een 
rechtspleging in het Duits ; men niet weet 
\vaar. cle Duitse tekst van het geding
inleidende pro-justitia vandaan komt en 
welke beroepskwalificaties de vertaler 
had ; niet kan worden vereist dat eiser 
zich tevreden stelt met een prive ver
taling zonder wettelijke waarde, zodat 
bij ontstentenis van een Duitse tekst die 
in een in het Duits gevoerde rechtsple
ging een wettolijke waarde . heeft, het 
vonnis geen wettelijke grondslag heeft : 

Overwegende . dat de rechtspleging 
overeenkomstig de artikelen 17 en 24 
van de wet van 15 juni 1935 op het ge
bruik der talen in gerechtszaken zowel 
voor do Politierechtbank te Eupen als 
in hoger beroep voor de Oorrectionele 
Rechtbank te Verviers in het Duits 
werd gevoerd ; 

Overwegencle dat artikel 1 van de wet 
van 18 april 1898 die van kracht was op 
het ogenblik van de uitvaardiging van 
de wetten en de besluiten waarop eisers 
veroordeling steunt, stelde dat " de wet
ten gestemd, bekrachtigd, afgekondigd 
en bekcndgemaakt worden in de Franse 
en de Vlaamse taal " ; dat artikel 1 van 
de wet van 31 mei 1961, waarbij voor
noemde wet wordt opgeheven, stelt dat 
" de wetten in het Nederlands en in het 
Frans worden gestemd, bekrachtigd, af
gekondigd en bekendgemaakt " ; dat 
artikel 56 van de gecoordineerde wetten 
op het gebruik cler talen in bestuurszaken 
stelt dat. de koninklijke en ministeriele 
besluiten gesteld worden in het Neder
lancls en in het Frans; 

Overwegende dat de wetten en beslui
ten binnen de termijnen voorgeschreven 
bij voornoemde wetten verbindend zijn 
op het grondgebied' van het gehele Rijk ; 

Overwegende dat de wetsbepalingen 
waarop de veroordeling is gegro11d der
halve bindende kracht hadden op het 
ogenblik der feiten op het gehele gro)lcl
gebied; 
· Dat het middel dienaangaande naar 

recht faalt ; 
Overwegende overigens dat nit de 

stukken waarop het Hof vermag acht 
te slaan, niet blijkt dat eiser voor de 
feitenrechter de waarde in twijfel heeft 
getrokken van de in de dagvaarding 
overgenomen vertaling in het Duits van 
de wetsbepalingen waarop eiser inbreuk 
zou hebben gepleegd ; 

Dat het middel dienaangaande niet 
ontvankelijk is ; 

Over het tweede middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 6 van de Grand
wet, 

clo01·dat, daar de gelijkheid van de clrie 
landstalen werd erkend, bet strijclig is 
met voornoernd artikel 6 aan een Duits
talig burger een officiele tekst in het 
Duits te ontzeggen van de wet waarop 
hij inbreclk zou hebben gepleegd : 

Overwegende dat het beginsel van de 
gelijkheid van alle Belgen voor de wet 
betekent dat al degenen die zich in een 
identieke feitelijke toestand bevinden, 
op een gelijke wijze moeten worden 
behandeld ; 

Overwegende dat ten deze aan dit 
beginsel geen afbreuk werd gedaan ; 

Dat het middel naar recht faalt ; 

Over het derde middel, afgeleid nit de 
schending van de artikelen 7, 9 en 97 van· 
de Grondwet, 

doonlat het st-rijdig is vast te stellen 
dat het spijtig is dat er geen officiele 
Duitse vertaling van de wetteksten 
bestaat en niettemin eiser krachtens een 
niet voorgebrachte tekst te veroordelen, 
zoals het bestreden vonnis het doet : 

Overwegende dat het vonnis stelt 
« dat zeker en vast moet worden betreurd 
clat er tot nog toe geen officiele vertalin
gen bestaan van de wetteksten, de wet
ten en de decreten " ; dat het erop wijst 
enerzijcls dat de wet van 26 januari 1960 
en het koninklijk besluit van 29 januari 
1960 die regelmatig in het Frans en het 
Nederlands in het Belgisch Staatsblad 
werden bekendgemaakt, " op het gehele 
grondgebied van het Rijk van toepassing 
zijn " en anderzijds dat het feit dat er 
geen officiele vertalingen bestaan, echter 
niet voldoende is om de toepassing van 
regelmatig bekendgemaakte wettelijke 
voorschriften nit te sluiten, zulks op 
grond dat, bij ontstentenis van een offi
ciele vertaling van de wetteksten, er een 
juridische grondslag ontbreekt om de 
beklaagde te veroordelen ; 

Dat het vonnis aldus zijn beslissing 
regelmatig en zonder tegenstrijdigheid 
met redenen omkleedt ; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

En overwegende dat de substantiele of 
op straffe van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat 
de beslissing overeenkomstig de wet is ; 
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Om die redenen, verwerpt de voor
ziening ; veroordeelt eiser in de kosten. 

20 januari 1975. - 2e kamer. -
V oo1'zitte1', Ridder Rutsaert, voorzitter. 
- Ve1•slaggeve1', de H. Screvens. - Ge
lijkluidende conclusie, de H. Ballet, advo
caat-generaal. - Pleite1·, de H. Ohn 
(van de balie te Verviers). 

2e KAMER. - 20 januari 1975. 

RECRTBANKEN. - STRAFZAKEN. 
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING. 
00NCLUSIE VAN DE BURGERLIJKE PAR· 
TIJ WAARBIJ DE EIS TOT GOEDMAKING 
VAN DE SCHADE WORDT BEPERKT. -
DE RECHTER MAG GEEN SCHADEVER
GOEDING TOEKENNEN VOOR EEN BE· 
STANDDEEL VAN DE SCHADE vVAARVAN 
IN DEZE CONCLUSIE GEEN SPRAKE IS. 

Wannee1' een bu1'ge1'lijke pa1'tij de bestand
delen, van haa1· schade op bepe1·kende 
wijze heejt vastgesteld kan de Techte?' 
de beklaagde niet VM'001'delen om ham· 
schadevM·goeding te betalen tot goed
making van een bestancldeel van de 
schade waa1'van in ham· eis geen sp1'ake 
is (1). (Art. 1138, 2°, G.W.). 

(PIERRARD, T. SILVESTRE 
EN STAD LUIK.) 

ARREST (ve1·taling). 

:HET HOF ; - Gelet op de bestreden 
vonnissen, op 19 mei 1972 en 14 juni 1974 
gewezen door de Correctionele Recht
bank te Marche-en-Famenne, rechtdoen
de in hoger beroep ; 

Overwegende dat de vonnissen uit
spraak doen enkel en alleen over de 
burgerlijke belangen ; 

I. In zoverre de voorziening gericht is 
tegen het vonnis van 19 mei 1972 

Overwegende dat eiser geen enkel 
middel aanvoert ; 

II. In zoverre de voorziening. gericht is 

(1) Raadpl. cass., 7 oktober 1969 CArr. cass., 
1970, biz. 138). 

tegen de beslissingen die bij vonnis van 
14 juni 1974 werden gewezen : 

A. Op de rechtsvordering door eiser, 
burgerlijke partij, ingesteld tegen de 
verweerder Silvestre, beklaagde : 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1382, 1383 van het 
Burgerlijk vVetboek en 97 van de Grand
wet, 

cloordat het vonnis afwijzend beschikt 
op het verzoek sc;rekkende tot het beko
men van vergoeding van de materiels 
schade tengevolge van de door eiser 
geleden tijdelijke arbeidsongeschiktheid, 
op grond clat laatstgenoemcle deze schade 
geenszins rechtvaarcligt, 

tenoijl de rechters in boger beroep niet 
betwisten dat die tijdelijke ongeschikt
heid heeft bestaan, dat de aantasting 
van de lichamelijke gaafheid en de ar
beidsgeschiktheid van een pArsoon, ge
troffen door een arbeidsongeval tenge
volge van een misdrijf of een oneigenlijk 
misdrijf, op zichzelf een materiels schade 
oplevert, die moet worden vergoed en 
dat vanaf het ogenblik dat de schade aan 
de persoon zelf en diens arbeidsonge
schiktheid bewezen zijn, de rechters in 
hoger beroep niet konden weigeren hier
voor vergoeding toe te kennen : 

Overwegende dat eiser in zijn conclusie 
die hij in hoger beroep heeft genomen 
en waarbij hij de bedragen limitatief 
heeft opgesomd, die afzonderlijk voor 
elk element van de door hem geleden 
schade werden gevorderd, met betrekking 
tot de materiels schade veroorzaakt door 
zijn tijdelijke arbeidsongeschiktheid zich 
ertoe beperkte erop te wijzen dat de 
stad Luik, zijn werkgever, hem zijn 
normale· wedde zonder onderbreking had 
betaald en een vergoeding te vragen 
voor het derven van de bezoldigingen met 
betrekking tot bijkomende prestaties die 
hij, naar hij beweert, ten gevolge 
van die arbeidsongeschiktheid, niet zou 
hebben ku:nnen leveren ; dat de rechter 
die vordering om de in het middel ver
melde reden afwijst; 

Overwegende dat dus uit die co:nclusie 
niet blijkt dat eiser voor de correctionele 
rechtbank vergoedi:ng zou hebben ge
vraagd voor de materiels schade tenge
volge van de aantasting van zijn licha
melijke gaafheid en zijn arbeidsonge
schiktheid, beschouwd op zichzelf en 
onafhankelijk van enige loo:nderving; 
dat de rechter hem die vergoeding der
halve niet mocht toekennen ; 
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Dat het middel niet kan worden aan
genomen; 

B. Op de rechtsvorderix1g door de 
verweerster, de stad Luik, burgerlijke 
partij, ingesteld tegen de verweerder 
Silvestre, beklaagde : 

Overwegencle dat eiser 11iet bevoegd is 
om tegen die beslissing cassatieberoep 
in te stellen ; 

Orn die redene:n, verwerpt de voor
ziening ; veroordeelt' eiser in de kosten. 

20 januari 1975. ~ 2e kamer. ~ 
Vootzittm·, Ridder Rutsaert, voorzitter. 
~ Ve1·slaggeve1·, Baron Vin9otte. ~ Ge
lijkluidende conclttsie, de H. Ballet, advo
caat-generaal. ~ Pleitet, de H. Dassesse. 

2e KAJ\'IER. ~ 20 januari 1975. 

STRAF. ~ GELDBOETE. ~ 0PDECIE
MEN. ~ VVET VAN 22 DECEMBER 1969. 
~ 0NZEKERHEID OJ\'ITRENT HET FElT 
OF HET J\HSDRIJ"F VOOR OF NA DE IN
WERKINGTREDING VAN DEZE WET IS 
GEPLEEGD. ~ NIET vVETTELIJ"K GE
RECHTVAARDIGDE TOEPASSING VAN DE
ZE WET. 

N iet w_ettelij k gm·echtvaa1·digd is de toe
pass1,ng op een geldboete van de ve1'
hoging met 290 deciemen, ingevom·d bij 
de wet van 22 decembe1· 1969, wanneer 
de vaststellingen van de beslissing in 
het onzekere laten of het misdrijf ge
pleegd is v66r of na 10 janua1·i 1970, 
dag waa1'0p deze wet in wm·king is 
getreden (I). 

(SIRONVAL EN LEJ"EUNE, 
T. VERBOND VAN TANDARTSEN 

EN STOJ\'IATOLOGEN VAN BELGIE.) 

ARREST (ve1·taling). 

HET HOF; ~ Gelet op bet bestreden 
arrest, op 28 juni 1974 gewezen door het 
Hof van beroep te Luik ; 

(1) Cass., 30 september 1974, supra, blz. 137. 

I. I11 zoverre de voorzieningen gericht 
zijn tegen het openbaar ministerie : 

Over het middel am.btshalve afgeleid 
uit de schending van de artikelen I en 3 
van de wet van 5 maart I952 gewijzigd 
bij de wet van 22 decmnber 1969, enig 
artikel, en 97 van de Grondwet : 

Overvvegende dat het arrest, dat dien
aangaancle de beroepen beslissing beves
tigt, iedere eiser wogens de tussen I april 
1969 en 31 december 1970 gepleegde 
feiten veroordeelt met nan1e tot 30 frank 
geldboete verhoogd met 290 deciemen 
met toepassing van de wet van 5 maart 
1952 gewijzigd bij het enig artikel van 
de wet van 22 decm;nber 1969; 

Overwegende dat die laatste bepaling, 
waarbij de strafrechtelijke geldboeten 
met 290 deciemen vverden verhoogd, op 
10 januari 1970 van kraclJt is geworden; 
dat bij ontstentenis van de vaststelling 
dat de strafbare feiten na 9 januari 1970 
werden gepleegd, het arrest de toepassing 
van voornoemde bepaling niet reoht
vaarcligt en de in het midclel vermelcle 
wetshepalingen schendt ; 

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

II. In zoverre de voorzieningen gericht 
zijn tegen verweercler, burgerlijke partij : 

Overwegencle clat de eisers geen middel 
aanvoeren; 

Om die redenen, vernietigt bet bestre
den arrest, voor zover het de ten laste 
van de eisers uitgesproken geldboeten 
met 290 deciemen verhoogt ; verwerpt de 
voorzieningen voor bet overige ; beveelt 
dat van dit arrest rnelcling ?al worden 
gemaakt op de kant van de gedeeltelijk 
vernietigde beslissing ; veroordeelt iedere 
eiser in een dm·de van de kosten ; laat 
het overige derde ten laste van de Staat ; 
verwijst de zaak naar het Hof van beroep 
te Brussel enkel en aileen om te beslissen 
over de toepassing van· de opdecimes op 
de uitgesproken geldboeten. 

20 januari I975. ~ 2e kamer. ~ 
Voo1·zitte1·, Ridder Rutsaert, voorzitter. 
~ Ve1·slaggever, de H. Legros. ~ Gelijk
l·uidende conclusie, de H. Ballet, advocaat
generaal. 
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ze KAMER.- 20 januari 1975. 

l o REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.
CoNOLUSIE. - BESLISSING DIE DE FEI
TELIJKE GEGEVENS WAAROP ZIJ IS 

GEGROND NAUWKEURIG VERlVIELDT. 
BESLISSING DIE ALDUS ANTWOORDT OP 
DE OONOLUSIE WAARIN ANDERE OF 
HIERMEE STRIJDIGE FEITELIJKE GEGE
VENS WORDEN UITEENGEZET. - RE

GEL:I\1ATIG GElVIOTIVEERDE BESLISSING. 

2° VOORZIENING IN' . CASSATIE. -
VoRlVI. - STRAFZAKEN. - VooRZIE

NING VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ. -
EXPLOOT VAN BETEKENING TER GRIF
FIE VAN HET HoF NEERGELEGD NA HET 
VERSTRIJKEN VAN DE TERMIJN GESTELD 

BIJ ARTIKEL 420bis, TWEEDE LID, VAN 
HET WETBOEK VAN STRAFVORDERING. 

- NIET-ONTVANKELIJKHEID. 

1° Regelmatig gemotivee1•d is de beslissing 
die de jeitelijke gegevens waarop zij is 
gegmnd, nauwkeu1'ig ve1·meldt en aldtts 
antwoo1·dt op de conchtsie waa1·in ande1·e 
of hie1'mee st1'ijdige. feite.lijke gegevens 
wo1·den ttiteengezet (1). 

2o Niet ontvankelijk is de voo1·ziening van 
cle btt1'ge?·lijlce pa1'tij wie1· exploot van 
betekening aan de Ve?'Wee1'de1' te1' g1·ijfie 
van het Hof is nee1·gelegd na het Ve1'
stTij ken van cle te1·mijn gesteld bij 
aTtikel 420bis, tweede lid, van het 
Wetboek van stmjvo1·de1'ing (2). 

(OASSilVIAN, DURANG lVI., GILLIS, DURANG 
A. EN DE DOBBELEIR, T. BELGISOH 
BUREAU VOOR AUTOVERZEKERAARS; 
DAUBARD, T. OASSIMAN, DURANG M., 
GILLIS, DURAND A., DE DOBBELEIR 
EN BELGISOH BUREAU VOOR AUTOVER
ZEKERAARS ; BELGISOH BUREAU VOOR 
AUTOVERZEKERAARS, T. OASSilVIAN, DU
RANG lVI., GILLIS, DURANG A., DE DOB
BELEIR EN DAUBARD.) 

Met de notities overeenstemmend arrest. 

20 januari 1975. - ze kamer. -
Voo1'zitte1·, Ridder Rutsaert, voorzitter. 

Ve1·slaggeveT, Baron Vingotte. 
Gelijklttidencle conclttsie, de H. Ballet, 

(1) Cass., 2 en 24 december 1974, sttp1·a, 
blz. 386 en 490. 

(2) Cass., 10 september 1974, supm, blz. 33. 

advocaat-generaal. - Pleite1·s, Mrs. Lie
vens, Lindfield en L. Hirsch (van de 
balie te Brussel) en Fally. 

26 KAMER. - 21 januari 1975, 

1° REDENEN VAN DE VONNIRSEN' 
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.
STRAFVORDERING. - CONOLUSIE MET 
VERlVIELDING VAN EEN VERWEER EN DE 
REDENEN WAAROP DIT RUST. - BE

SLISSING DIE ZICH ERTOE BEPERKT DIT 
VERWEER TEGEN TE SPREKEN, ZONDER 
DE REDENEN TE BEANTWOORDEN W AAR
OP HET RUST.- NIET REGELlVIATIG MET 
REDENEN 0:1\'J:KLEDE BESLISSING. 

2° CASSATIE. - 0MVANG. - STRAF
ZAKEN. - VOORZIENING VAN DE BE
KLAAGDE TEGEN DE BESLISSING OP DE 

STRAFVORDERING EN TEGEN DE EIND
BESLISSING OP DE TEGEN HEM INGE

STELDE BURGERLIJKE REOHTSVORDE
RING.- VERNIETIGING VAN DE BESLIS
SING OP DE STRAFVORDERING. 
BRENGT DE VERNIETIGING MEE VAN DE 
EINDBESLISSING OF DE BURGERLIJKE 

REOHTSVORDERING DIE HET GEVOLG 
VAN DE EERSTE IS. 

3° CASSATIE. - 01VIVANG. - STRAF

ZAKEN. - VERNIETIGING, OP DE VOOR
ZIENING VAN DE BEKLAAGDE, VAN DE 
BESLISSING OP DE TEGEN HEM INGE
STELDE STRAFVORDERING. - BRENGT 
DE VERNIETIGING :1\iEE VAN DE NIET 
DEFINITIEVE BESLISSING OP DE TEGEN 
HEM INGESTELDE BURGERLIJKE REOHTS
VORDERING, DIE HET GEVOLG VAN DE 
EERSTE IS EN WAARTEGEN GEEN ONT
V ANKELIJK OASSATIEBEROEP KON IN
GESTELP WORDEN. 

' 
4° CASSATIE. - OMVANG. - STRAF-

ZAKEN. - BURGERLIJKE REOHTSVOR
DERING. - BESLISSING WAARBIJ DE 
AANSPRAKELIJKHEID VOOR EEN ONGE
V AL WORDT VERDEELD TUSSEN DE 
BEKLAAGDE EN DE GETROFFENE, RES
PEOTIEVELIJK VOOR DRIE VIERDEN EN 
EEN VIERDE. - CASSATIE VAN DE 
BESLISSING OP DE STRAFVORDERING. -
0ASSATIE DIE ZIOH UITSTREKT TOT DE 

BESLISSING OP DE BURGERLIJKE REOHTS
VORDERING. - CASSATIE DIE ZIOH NIET 
UITSTREKT TOT DE BESOHIKKING DIE 
DE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE GE-
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TROFFENE OP TEN MINSTE EEN VIERDE 
VASTSTELT. 

1° Niet 1·egelmatig met redenen omkleed 
is de beslissing die zich e1·toe bepe1·kt een 
ve1·wee1• tegen te sp1·eken, zonde1· de 
1·edenen waarop het 1'nst te beantwoo1'
den (1). (Art. 97 Grondwet.) 

2° De veTnietiging, op de vooTziening van 
de beklaagde, van de beslissing op de 
stmjv01·deTing brengt de veTnietiging 
mee van de eindbeslissing op de tegen 
hem ingestelde bu1'f!e1'lijke 1'echtsvo1'
dering die het gevolg van de ee1·ste is en 
wam·tegen hij zich op 1'egelmatige wijze 
heejt vo01·zien (2). 

3° De ve1·nietiging, op de voo1·ziening van 
de beklaagde, van de beslissing op de 
st1'ajvo1·de1·ing bTengt de veTnietiging mee 
van de niet dejinitieve beslissing op de 
tegen hem ingestelde b~wge1·lijke 1'echts
V01'de1·ing die het gevolg van de ee1•ste is 
en waaTtegen geen ontvankelijk cassatie
beToep kon worden ingesteld (3). 

4° vVannee1· een a1'1'est dat de beklaagde 
voo1· d1·ie vie1·den en de get?'offene voo1' 
een vienle aansp1·akelijk verklaa1't vo01· 
de doo1· een ongeval ve?'001'Zaakte schade, 
ve1·nietigd wo1·dt op de vooTziening van 
de beklaagde, stTekt de ve1·nietiging zich 
niet ttit tot het beschikkende gedeelte 
dat de get1'offene voo1· ten minste een 
vie1·de aanspmkelijk stelt (4). 

(SCHREURS, T. LANDSBOND 
DER CHRISTELIJKE MUTUALITEITEN.) 

Met de notities overeenstemmend arrest. 

21 januari 1975. - 2e kamer. -
Voorzitte1·, de H. Wauters, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, 
de H. Chatel. - Gelijklnidende conclttsie, 
de H. Tillekaerts, advocaat-generaal. -
Pleiter, de H. Vertessen (van de balie te 
Leuven). 

(1) Cass., 15 mei en 26 juni 1973 (Arr. cass., 
1973, blz. 885 en 1051); raadpl. cass., 22 okto
ber 1974, supm, biz. 250. 

(2) en (3) Cass. 1 oktober 1974, sttpm, 
biz. 150). 

{4) Cass., 13 mei en 4 juni 1974 (Arr. cass., 
1974, blz. 1017 en 1087). 

2e KAMER. - 21 januari 1975. 

1° BLOEDPROEF. - BEKLAAGDE, VER
JVIOEDELIJKE DADER VAN EEN VER
KEERSONGEVAL. ADEMTEST DIE: 
NIET HEEFT UITGEWEZEN DAT RET 
ALCOHOLGEHALTE VAN RET BLOED 
HOGER LAG DAN 0,8 GRAM PER LITER. 
- AKKOORD VAN BEKLAAGDE OJ\oi EEN 
BLOEDMONSTER TE LATEN AFNEMEN.
ANALYSE DIE EEN ALCOHOLGEHALTE 
VAN RET BLOED HEEFT UITGEWEZEN 

VAN TEN MINSTE 1,5 GRAM PER LITER OP 
RET OGENBLIK DAT BEKLAAGDE BE
STUURDE. - VEROORDELING WEGENS 
RET BESTUREN VAN EEN VOERTUIG IN 
STAAT VAN ALOOHOLINTOXICATIE. -

WETTELIJKHEID.- VooRWAARDE. 

2° WEGVERKEER. - BLOEDPROEF. -
BEKLAAGDE, VERMOEDELIJKE DADER 
VAN EEN VERKEERSONGEVAL.- ADEM
TEST DIE NIET HEEFT UITGEWEZEN DAT 
RET ALCOHOLGEHALTE VAN RET BLOED 
HOGER LAG DAN 0,8 GRAlVI PER LITER.
AKKOORD VAN BEKLAAGDE OlVI EEN 
BLOEDMONSTER TE LATEN AFNEMEN.

ANALYSE DIE EEN ALCOHOLGEHALTE 
VAN RET BLOED HEEFT UITGEWEZEN 
VAN TEN MINSTE 1, 5 GRAlVI PER LITER OP 
RET OGENBLIK DAT BEKLAAGDE BE
STUURDE. - VEROORDELING WEGENS 

ALOOHOLINTOXICATIE. - WETTELIJK
HEID. - VooRWAARDE. 

1° en 2° W ettelij k is de veroordeling van 
een beklaagde wegens het besttwen van 
een voe1·tnig in staat van alcoholintoxi
catie wannee1· de beklaagde, hoewel de 
ademtest niet had nitgewezen dat het 
alcoholgehalte van zijn bloed hoge1· lag 
dan 0,8 g1·am pe1' liteT, erin heejt toe
gestemd een bloedmonste1· te laten aj
nemen en wanneeT de ontleding van het 
bloedmonster heeft ttitgewezen dat het 
alcoholgehalte van zijn bloed ten minste 
1,5 gmm pe1· liter bedroeg op het ogen
blilc dat hij bestuttrde, indien althans de 
toestemming niet werd gevmagd alsof 
een weigeTing stmjbaa1· zou zijn (5). 
(Artt. 34, 1°, 59, § 1, en 63 wet betref
fende de politie over het wegverkeer.) 
(Impliciete oplossing.) 

(5) Raadpl. cass., 7 maart 1962 (Bttll. en 
Pas., 1962, I, 768). 

Wat betreft de omstandigheid dat de in 
artikel 59, § 1, van de wet betreffende de 
politie over het wegverkeer bedoeide ambte
naren niet verplicht zijn, in gevai van straf
bare weigering, de betrokkene over de straf
baarheid van de weigering in te lichten : zie 
cass., 1 april1963 (Bull. en Pas., 1963, I, 840). 
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(DELOOUR, T. DE OLEROQ 
EN VAN HEOKE.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 28 mei 1974 in hoger beroep 
gewezen door de Correctionele Recht
bank te Gent; 

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

Over het middel afgeleid uit de sche:n
ding van de art·ikelen 97 van de Grond
wet, en voor zoveel als nodig 34, 38, § 1, 
59, § l, en 63 van de door het koninldijk 
besluit van 16 maart 1968 gecoordineerde 
wetten betreffende de politie over het 
>vegverkeer, 

do01·dat het vom1is eiser op strafrechte
lijk gebied veroordeelt tot een geldboete, 
een vervangende gevangenisstraf en een 
verval van het recht enig voertuig te 
besturen gedurende zes maanden, wegens 
drie samell.lopende feiten waarvan slechts 
het eerste overeenkomstig voormeld arti
kel 38, § 1, het boger bedoeld verval kan 
rechtvaardigen, namelijk een inbreuk op 
voormeld artikel 34, en het verweer ver
werpt waardoor eiser in zijn conclusie in 
hoger beroep liet gelden dat luidens 
voormeld artikel 63, wanneer een adem
test zoals bedoeld in voormeld artikel 59, 
§ 1 kan worden verricht, het nemen van 
een bloedmonster eerst kan worden gelast 
nadat die test is verricht en uitgewezen 
heeft dat het alcoholgehalte van het bloed 
hoger ligt dan 0,8 gram per liter, dat uit 
stuk 6 van het strafdossier bleek dat op 
eiser een ademtest werd uitgevoerd welke 
uitwees dat het alcoholgehalte van zijn 
bloed lager lag dan 0,8 gram per liter, dat 
derhalve de bloedafname >velke nadien 
toch werd uitgevoerd onwettelijk gebeur
de, en zij dienvolgens zelfs niet ten titel 
van aanwijzing mocht in aanmerking ge
nomen worden, zulks op grond van de 
beschouwing dat uit de stukken van de 
informatie bleek dat met toestemming 
van eiser een bloedmonster genomen 
werd, ofschoon de ade1ntest een negatieve 
uitslag had gegeven, dat het in die voor
waarden aan eiser mogelijk zou geweest 
zijn op niet strafbare wijze het nemen 
van een bloedmonster te weigeren, dat 
echter geen enkele bepaling verbiedt een 
bloedmonster te nemen en te laten ont
leden met het akkoord van een bestuur
der, voor zover dit niet als een verplich
ting wordt voorgesteld waarvan de niet 
naleving strafrechtelijk beteugeld wordt, 

I 

dat vermits de afname en de ontleding 
niet in strijd gebeurden met de wet, met 
de uitslag ervan rekening mocht worden 
gehouden, en dat de inbreuk op voormeld 
artikel 34 bewezen is, 

terwijl uit het louter feit dat eiser in 
het afnemen van het bloedmonster toe
stemde, niet logisch af te leiden is dat 
deze afname niet aan eiser als een straf
rechtelijk gesanctioneerde verplichting 
werd voorgesteld en dat derhalve de 
bloedafname wettelijk gebeurde, welk 
gebrek aan logisch verband in de moti
vering van het vom1is gelijkstaat met een 
gebrek aan de door artikel 97 van de 
Grondwet vereiste motivering ; 

en te1·wijl minstens de motivering van 
het vonnis het niet mogelijk maakt te 
weten of de rechters in feite hebben 
willen beslissen clat uit de stukken van 
de informatie bleek, niet alleen clat eiser 
in de bloeclafname toestemde, maar daar
enboven clat die bloedafname hem niet 
wercl voorgesteld als een strafrechtelijk 
gesanctioneercle verplichting, clan wel, 
na in feite geconstateercl te hebben dat 
uit de stukken van de informatie bleek 
clat. eiser in de bloeclafname toestemcle, 
hieruit hebben menen logisch te kunnen 
afleiden clat die bloedafname hem niet 
werd voorgesteld als een strafrecht.elijk 
gesanctioneerde verplichting, welke dub
belzim1.igheid in de motivering van het 
vonnis het het Hof niet mogelijk maakt 
de lo!-'·ische samenhang vaL die moti
vering te controleren, en derhalve gelijk
staat met een gebrek aan de door arti
kel 97 van de Grondwet vereiste moti
vering : 

Overwegende clat het vonnis be
schouwt : « er is echter geen enkele 
bepaling die verbiedt een bloeclmonster 
te nemen en te laten ontleden met het 
akkoord van een bestuurder, voor zover 
dit niet als een verplichting wordt voor
gestelcl waarvan de niet-naleving straf
rechtelijk beteugeld worclt » ; 

Overwegencle dat de rechters aldus te 
kennen geven dat, naar hun opvatting, 
die op zichzelf door het Iniclclel niet 
worclt bekritiseercl, het akkoord van een 
bestuurcler om een bloedmonster te laten 
afnemen in strijd met de wet zou zijn 
bekomen, indien het hem wercl gevraagd 
alsof een weigerend antwoord aanlei
cling zou kunnen geven tot bestraffing ; 

Overwegende clat, nu het vonnis ver
volgens vaststelt dat ten cleze de afne
ming niet in strijd met de wet gebeurde, 
het impliciet maar zeker oordeelt dat de 
toestemming van eiser niet werd beko-
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men door hem de bloeda£neming voor te 
stellen als een verplichting waarvan de 
niet-naleving strafrechtelijk beteugeld 
wordt; 

Dat het middel niet kan worden aan
genomen; 

En overwegende dat de substantiiile 
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 beslissingen op de civielrechte
lijke vorderingen : 

Overwegende dat eiser geen bijzonder 
middel aanvoert; 

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

21 januari 1975. - 2e kamer. -
Voorzitter, de H. Wauters, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Vm·slaggever, 
de H. Versee.- Gelijklttidende conclusie, 
de H. Tillekaerts, advocaat-generaal. 
Pleiter, de H. Bayart. 

2e KAME.R.- 21 januari 1975. 

CASSATIEMIDDELEN. STRAFZA-
KEN.- SCHENDING VAN DE RECHTEN 
VAN DE VERDEDIGING. - 0NNAUW
KEURIG MIDDEL. - NIET-ONTVANKE
LIJKHEID. 

Niet ontvankelijk is het middel, afgeleid 
~tit de schending van de ?'echten van de 
verdediging, waa1·van de onna~twkeurig
heid het Hof niet in de mogelijkheid 
stelt de aangevom·de schending te onder
scheiden ( l ) . 

(SYMENS, T, GOOVAERTS, TOREMANS 
EN SUTTELS.) 

ARREST. 

HET HOF.; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 29 mei 1974 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen ; 

(1) Cass., 18 december 1967 (A1·r. cass., 
1968, biz. 555); raaclpl. cass., 21 oktober 1974, 
sup1·a, biz. 246. 

(2) Wat betreft het vertrekpunt van 1 cle 
termijn om cassatieberoep in te stellen wan
neer het Hof van beroep een clag heeft gesteicl 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de rechten van de verde
diging, 

doo1·dat bij de behandeling van de zaak 
voor het Hof van beroep, op 6 mei 1974, 
volgens het zittingsblad, de uitspraak op 
3 juni 197 4 werd vastgesteld, maar het 
hof reeds uitspraak deed op 29 mei 1974, 

tenvijl hierdoor de rechten van de ver
dediging werden gekrenkt, nu eiser bij 
uitspraak op 3 jcmi 1974 nog over een 
termijn van 10 vrije dagen zou hebben 
beschikt om zich in cassatie te voorzien 
en, ingevolge de uitspraak op 29 mei 
197 4, deze termijn reeds verliep op 
10 juni 1974 (2) : 

Overwegende dat eiser zich op maan
dag 10 juni 1974 in cassatie heeft voor
zien, dit is tijdig ten opzichte van het 
op 29 mei 1974 uitgesproken arrest; 

Overwegende dat eiser niet aantoont 
hoe in die voorwaarden de rechten van 
zijn verdediging werden geschonden door 
de in het middel aangehaalde omstandig
heden; 

Dat het middel niet kan worden aan
genomen; 

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

Dat het middel niet kan worden aan
genomen; 

En overwegende, wat de beslissing op 
de strafvordering betreft, dat de substan
tiiile of op straffe van nietigheid voorge
schreven rechtsvormen werden nageleefd 
en dat de beslissing overeenkomstig de 
wet is; 

01n die redenen, verwerpt de voor
ziening ; veroordeelt eiser in de kosten. 

21 januari 1975. - 2e kamer. -
Vom·zitte1·, de H. Wauters, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve1•slaggevm·, 
de H. Versee.- Gelijkluidende conclttsie, 
de H. Tillekaerts, advocaat-generaaL -

voor cle uitspraak van het arrest en, in afwe
zigheicl van cle beklaagcle en zoncler nieuwe 
dagvaarcling, uitspraak cloet op een vroegere 
datum clan cleze clie was gesteicl : zie cass., 
13 februari 1950 (An·. cass., 1950, biz. 379) 
en 19 maart 1973 (ibid., 1973, biz. 712). 
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Pleiter, de H. Vlassak (van de balie te 
Leuven). 

ze KAMER. - 21 januari 1975. 

VOORZIENING IN CASSATIE.- TER
MIJN.- STRAFZAKEN. -BURGERLIJKE 
RECHTSVORDERING. - SCHADE DIE ON
DERSCHEIDEN BESTANDDELEN OMVAT. 
- ARREST DAT DEFINITIEF UITSPRAAK 
DOET OVER EEN VAN DEZE BESTANDDE
LEN EN VOOR HET OVERIGE EEN PROVI
SIONELE VERGOEDING TOEKENT, EEN 
ONDERZOEKSMAATREGEL BEVEELT EN 
DE VERDERE AFDOENING TERUGWIJST 
NAAR DE EERSTE RECHTER. - GEEN 
BEVOEGDHEIDSGESCHIL. - VOORZIE
NING VOOR DE EINDBESLISSING. 
NIET-ONTVANKELIJKHEID. 

Niet ontvankelijk is de voor·ziening v66r de 
eindbeslissing ingesteld tegen een mTest 
dat, zonder- ove1· een bevoegdheidsgeschil 
te beslissen, definitief ttitspraak doct over· 
een bestanddeel van de schade en voo1· 
de ande1•e bestanddelen een provisionele 
ve1·goeding toelwnt, een ondM·zoeksmaat
r·egel beveelt en de zaak tot venle1·e af
doening te1'ttgwijst naaT de ee1·ste-1·ech
te1· (1}. (Art. 416 Sv.). 

(WULLAERT EN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 
« HOES~BRUSSEL », T. MALFAIT, BEER
LANDT EN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 
«LA CONCORDE ».) 

Met de notitie overeenstemmend arrest. 

.21 januari 1975. - ze kamer. -
V oo1•zitteT, de H. Wauters, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ver·slaggeve1·, 
de H. Sury. - Gelijkluidende conclttsie, 
de H. Tillekaerts, advocaat-generaal. 

(1) Cass., 26 maart 1974 (A1'1', cass., 1974, 
blz. 822) en 20 januari 1975, supm, blz. 551. 

28 KAMER. - 21 januari 1975. 

VOORZIENING IN CASSATIE. 
VoRM. - STRAFZAKEN. - VooRZIE
NING BIJ BRIEF INGESTELD. - NIET
ONTVANKELIJKHEID, 

Niet ontvankelijk is de vooTziening die in 
strafzaken bij een aan het H of ger·ichte 
b1·iej is ingestelcl (2). (Art. 417 Sv.) 

(WILLEMSEN.) 

Met de notitie overeenstemmend arrest. 

.21 januari 1975. - ze kamer. 
Voo1·zitte1·, de H. Wauters, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, 
de H. Versee.- Gelijkluiclende conchtsie, 
de H. Tillekaerts, advocaat-generaal 

26 KAMER. - 21 januari 1975. 

1° VOORZIENING IN CASSATIE. 
VoRM. - STRAFZAKEN. - BuRGER
LIJKE PARTIJ, EISERES. - VoORZIE
NING NIET BETEKEND. - NIET-ONT
VANKELIJKHEID, 

.2° VOORZIENING IN CASSATIE. 
PERSONEN BEVOEGD OM ZIOH IN CAS
BATIE TE VOORZIEN.- STRAFZAKEN.
VOORZIENING VAN EEN BEKLAAGDE 
TEGEN DE BESLISSING OP DE RECHTS
VORDERING VAN HET OPENBAAR MINIS
TERIE TEGEN EEN MEDEBEKLAAGDE.
NIET-ONTVANKELIJKHEID. 

3° HOGER BEROEP.- STRAFZAKEN. 
- VERSLAG UITGEBRACHT DOOR EEN 
RECHTER DIE NIET ALLE ZITTINGEN 
OVER DE ZAAK HEEFT BIJGEWOOND. -
NIETIGE BESLISSING. 

(2) Cass., 8 mei 1973 (An·. cass,, 1973, 
blz. 849), 



-566-

4° CASSATIE. - 0MVANG. - STRAFZA

KEN.- NIET BEPERKTE VOORZIENING 
VAN DE BEKLAAGDE.- VERNIETIGINc+ 

VAN DE BESLISSING OP DE STRAFVOR
DERING. - VERNIETIGING DIENTEN

GEVOLGE VAN DE EINDBESLISSING OP 

DE BURc+ERLIJKE REOHTSVORDERING 
ZELFS INDIEN DE VERNIETIGING VAN DE 

BESLISSINc+ OP DE STRAFVORDERINc+ 

VAN AJ\'IBTSWEGE IS UITGESPROKEN. 

1° Niet ontvankelijk is de vooTziening van 
een buTgeTlijke pa1·tij, die niet is bete
kend aan de pm·tij tegen wie ze is ge
Ticht (1). (Art. 418 Sv.) 

2° Een beklaagde is niet bevoegd om zich 
in cassatie te voo1·zien tegen de beslissing 
op de 7'echtsvo7·de7·ing van het openbaa1' 
ministe1·ie tegen een medebeklaagde (2). 
(Art. 216 Sv.) 

3° ¥Vannee1· volgens de ve1·meldingen van 
de ~titgijte van de beslissing in hoge1• 
be1·oep ve1·slag wenl ttitgebmcht doo1· 
een ?'echteT die niet alle zittingen heejt 
b~jgewoond, is cleze beslissing nietig (3). 
(Art. 779, lid 1, G.W. en 209 Sv.). 

4° De veTnietiging, op de niet bepe1·kte voo?·
ziening van de beklaagcle, van cle beslis
sing op de tegen hem ingestelde stTaj
vonleTing b?"engt de veTnietiging mede 
van de e{ndbeslissing op de tegen hem 
ingestelde btwge?'lijke 7'echtsvonlM·ing 
welke het gevolg is van de ee1·ste, zeljs 
wannee1· de vm·nietiging van de beslissing 
op de st1·ajvo1'de?·ing ambtshalve is ttit
gespToken (4). 

(NAAMLOZE VENNOOTSOHAP « BELc+ISOHE 

MAATSOHAPPIJ VAN ALGEMENE VERZE
KERINGEN >> EN VANDERMEEREN, T. DE 

BACKER.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 16 augustus 1974 in hoger 

(1) Cass., 4 juni 1974 (A1'1'. cass., 1974, 
biz. 1088). 

(2) Oass., 30 april 1974 (An·. cass., 1974, 
biz. 960). 

(3) Raadpl. cass., 17 december 1974, sttpra, 
biz. 456 en noot 2 onder dit arrest; vgl. cass., 
26 juni 1967 (A1-r. cass., 1967, blz. 1305). 

(4) Oass., 17 december 1974, sttpra, biz. 456; 
raadpl. cass., 14 januari 1975, sttpm, blz. 539. 

beroep gewezen door de Correctionele 
Rechtbank te Brussel ; 

I. Wat de voorziening van eiseres 
betreft : 

Overwegende dat uit geen stuk waarop 
het Hof vennag acht te slaan hlijkt dat 
de voorziening van eiseres, hurgerlijke 
partij, betekend werd aan de partij tegen 
wie zij gericht is ; dat zij derhalve niet 
ontvankelijk is ; 

II. Wat de voorziening van mser be
treft : 

A. In zoverre zij gericht is tegen de 
besliss:i:ng op de strafvordering ingesteld : 

1 ° tegen verweerder : 

Overwegende dat e:iser geen hoedanig
heid heeft om zich tegen zodanige beslis
s:ing in cassatie te voorzien ; 

2° tegen e:iser : 

Over het middel ambtshalve afgele:id 
u:it de schencli:ng van art:ikel 779 van het 
Gerechtel:ijk Wetboek : 

. Overwegende, enerzijds, dat hot pro
ces-verbaal van de terechtz:itt:ing door 
de Correct:ionele Recht bank te Brussel op 
16 augustus 1974 gehouden, terechtzitting 
waarop de zaak werd onderzocht en het 
bestreden vonnis werd gewezen, alsmede 
dit laatste zelf vaststellen dat het rechts
college samengesteld was uit Mevrouw 
Lamberty, rechter del. voorzitter, de 
heer Verougstraete, rechter, en de heer 
Van Doorselaere, advocaat opgeroepen 
om zitting te nemen ; dat het vonnis 
anderzijds vaststelt dat het verslag uit
gebracht werd door de heer Wyn,ant, 
voorzitter ; 

Overwt)gende dat deze tegenstrijdige 
vermeldingen het voor het Hof onmoge
lijk maken nate gaan of artikel 779 van 
hBt Gerechtelijk Wetboek in acht geno- , 
men werd; 

B. In zoverre zij gericht is tegen de 
beslissing op de civielrechtelijke verde
ring ingesteld : 

1° door verweerder tegen eiser 

Overwegende dat de vernietiging van 
de beslissing op de strafvordering de 
vernietiging medebrengt van de beslis
sing op de civielrechtelijke vordering, die 
daarvan het gevolg is ; 
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- 2o door eiser tegen verweerder : 

Overwegende dat nit geen stuk waarop 
het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat 
de voorziening van eiser, burgerlijke 
partij, betekend werd aan de partij tegen 
wie zij geriC'ht is; dat zij derhalve niet 
ontvankelijk is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den vonnis in zoverre het nitspraak doet 
over de strafvordering tegen eiser inge
steld en over de civielrechtelijke vorde
ring van verweerder; verwerpt de voor
zieningen voor het overige ; beveelt dat 
van dit arrest melding zal worden ge
maakt op de kant van de gedeeltelijk 
vernietigde beslissing ; veroordeelt eiseres 
en eiser, ieder 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 
Leuven, zitting houdend in hoger beroep. 

21 januari 1975. - 2e kamer. -
Voo1·zittm·, de H. Wauters, raadsheer 
waarnemend voorzitte:r. - VM·slaggeveT, 
de H. Versee.- Gelijkluidende concl~tsie, 
de H. Tillekaerts, advocaat-generaal. 

ze KAMER. - 21 januari 1975. 

1° BESCHERMING VAN DE MAAT
SCHAPPIJ. - BESLISSING VAN DE 
COMMISSIE TOT BESCHERMING VAN DE 
MAATSCHAPPIJ, DIE DE INVRIJHEID· 
STELLING OP PROEF VAN DE GEINTER· 
NEERDE GELAST ONDERVOORWAARDEN. 
-'- VoORZIENING VAN DE GEINTERNEER
DE.- 0NTVANKELIJKHEID. 

2° VOORZIENING IN CASSATIE. 
BESLISSINGEN WAARTEGEN CASSATIE
BEROEP KAN WORDEN INGESTELD. 
STRAFZAKEN. - BEgLISSING VAN DE 
COMMISSIE TOT BESCHERMING VAN DE 
MAATSCHAPPIJ DIE DE INVRIJHEID· 
STELLING OP PROEF VAN DE GEINTER· 
NEERDE GELAST ONDERVOORWAARDEN. 
- VOORZIENINGVANDE GEINTERNEER
DE.- 0NTVANKELIJKHEID. 

3° GERECHTSKOSTEN. - STRAFZA
KEN. - 0ASSATIEGEDING. - VOOR· 
ZIENING IN CASSATIE TEGEN EEN BE· 
SLISSING BETREFFENDE DE TOEPASSING 

VAN DE WET TOT BESCHERMING VAN 
DE MAATSCHAPPIJ.- GEEN BEGROOT
BARE KOSTEN. 

1° en 2° Ontvankelijk is de voo1·ziening van 
een ge~nte1·nee1·de tegen de beslissing van 
de commissie tot bescheTming van de 
maatschappij, die zijn inV?·ijheidstelling 
op pToej gelast onde1· voo1·waaTden ( 1). 
(Artt. 608 G.W. en 18 wet tot bescher
ming van de maatschappij .) (Impliciete 
oplossing.) 

3° De voo1·ziening tegen een beslissing 
betTejfende de toepassing van de Wet 
tot besche1•ming van de maatschappij 
bTengt geen beg1•ootbm·e kosten mee (2). 
(Artt. 162, 6°bis, 2791, 1°, 2792, 1°, 
en 280, 1°, Wetb. van registratie-, 
hypotheek- en griffierechten.) (Impli
ciete oplossing.) 

(MIERAS.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op. de bestreden 
beslissing, op 21 november 1974 gewezen 
door de commissie tot bescherming van 
de maatschappij ingesteld bij de psychia
trische afdeling van de gevangenis te 
AYJtwerpen; 

Gelet op het arrest op 5 november 1974 
door het Hof gewezen (3); 

Overwegende dat de beslissing eiser op 
proef in vrijheid stelt, doch tevens voor
waarden oplegt ; 

Overwegende dat de substantiele of 
op straffe van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen 1werden nageleefd en dat 
de beslissing overeenkomstig de wet is ; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening. 

21 januari 1975. - ze kamer. -
.Voo1·zitteT, de H. Wauters, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - VeTslaggeve~·, 
de H. Versee.- Gelijkl~tidende conclusie, 
de H. Tillekaerts, advocaat-generaal. 

(1) Raadpl. cass., 13 mei en 17 juni 1968 
(An•. cass., 1968, blz. 1133 en 1253) en noot 2 
onder cass., 3 april1973 (ibid., 1973, blz. 776). 

(2) Oass., 3 april 1973 (Arr. cass., 1973, 
blz. 776). 

(3) s~tpra, blz. 304. 
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2e KAJ\'IER. - 21 Januari 1975. 

I o VONNISSEN EN ARRESTEN. 
STRAFZAKEN. - BESLISSING VAN DE 
OOMl\IISSIE TOT BESOHERJVIING VAN DE 
l\1AATSOHAPPIJ. - BESLISSING NIET 
ONDERTEKEND DOOR DE LEDEN ADVO
OAAT EN GENEESHEER. - lNVLOED VAN 
DIT VERZUIM OP DE GELDIGHEID VAN DE 

BESLISSING. 

2° BESCHERMING VAN DE MAAT
SCHAPPIJ (WET TOT). - BESLIS
SING VAN DE OOMMISSIE TOT BESOHER

l\IING VAN DE l\IAATSOHAPPIJ. - BE
.SLISSING NIET ONDERTEKEND DOOR DE 
LEDEN ADVOOAAT EN GENEESHEER. -
lNVLOED VAN DIT VERZUIM OP DE GEL
DIGHEID VAN DIE BESLISSING. 

3° RECHTERLIJKE ORGANISATIE. 
- GEREOHTELIJKE Al\IBTEN. - ON
VERENIGBAARHEDEN. - STRAFZAKEN. 
- Qol\Il\'IISSIE TOT BESOHERMING ,VAN 

DE MAATSOHAPPIJ. - SAMENSTELLING. 
-- LID-GENEESHEER OPGETREDEN ALS 
DESKUNDIGE IN DE ZAAK. - DES
KUNDIGE DIE ALDUS GEEN GEREOH

TELIJK Al\1BT UITOEFENT. 

4° DESKUNDIGENONDERZOEK. -
STRAFZAKEN.- DESKUNDIGE DIE ZIJN 

OPDRAOHT VERVULT, OEFENT GEEN 
GEREOHTELIJK AMBT UIT. 

so CASSATIEMIDDELEN. -- STRAF-

ZAKEN. MIDDEL WAARBIJ RET 
BESTAAN WORDT AANGEVOERD VAN EEN 

GROND TOT WRAKING VAN EEN LID VAN 
DE OOMMISSIE TOT BESOHERMING VAN 
DE MAATSOHAPPIJ DIE DE BESTREDEN 
BESLISSING HEEFT GEWEZEN. -- MID
DEL DAT VOOR RET EERST AAN RET 
HOF WORDT VOORGELEGD. -- NIET
ONTVANKELIJKHEID. 

6° CASSATIEMIDDELEN. -- STRAF
ZAKEN. -- BESLISSING VAN DE OOM
l\USSIE TOT BESOHERMING VAN DE 
l\IAATSOHAPPIJ OVER RET VERZOEK 

VAN DE GEINTERNEERDE TOT INVRIJ
HEIDSTELLING. -- lVIIDDEL GESTEUND 
OP DE SOHENDING VAN RET RECHT VAN 

VERDEDIGING DOORDAT RET LID-GE
NEESHEER VOOR RET VERHOOR VAN DE 
GEINTERNEERDE OF VAN ZIJN ADVOOAAT 
ZIJ"N MENING HEEFT TE KENNEN GEGE
VEN OVER DE TE NEMEN MAATREGEL 
OF BESLISSING. -- MIDDEL VOOR RET 
EERST AAN RET HoF VOORGELEGD. 
NIET-ONTVANKELIJKHEID. 

7° VOORZIENING IN CASSATIE. 

BESLISSINGEN WAARTEGEN EEN OAS
SATIEBEROEP KAN WORDEN INGESTELD. 
-- STRAFZAKEN.- BESLISSING VAN DE 

OOMJVIISSIE TOT BESOHERMING VAN DE 
l\1AATSOHAPPIJ vVELKE DE INRIOHTING 
AANWIJST WAARIN DE INTERNERING 
ZAL PLAATSVINDEN. -- 0ASSATIEBE

ROEP NIET ONTV ANKELIJK. 

so BESCHERlVIING VAN DE MAAT

SOHAPPIJ (WET TOT). - CoM
l\HSSIE TOT BESOHERJVIING VAN DE 
l\IAATSOHAPPIJ WELKE DE INRIOHTING 
AANvVIJST WAARIN DE INTERN;ERING 
ZAL PLAATSVINDEN. - 0ASSATIEBE

ROEP NIET ONTVANKELIJK. 

1° en 2o N~~ het be8taan van de be8li88ing 
van de commi88ie tot be8che1·ming van de 
maat8chappij inge8telcl bij cle p8ychia
tri8che afdeling van een gevangeni8 
va8t8taat en vom• die be8li{!8ing de een
pa1·igheid van de leclcn van de commi88ie 
niet ve1·ei8t i8, kan het ontb1·eken van de 
handtekening van de leclen aclvocaat en 
genee8heer op die be8li88ing, nietigheid 
e?'van niet tot gevolg hebben (1). 
(Artt. 7S2, S60 en S62 G.W.) 

3o en 4° De gerechtelijke de8btndige die 
zijn opd1·acht ve1'Vttlt, ocfent geen gench
telijlc ambt ttit in de zin van a1·tilcel 292 
van het Gerechtelijk ·wetboek. 

S0 Het middel waarbij het be8taan wo1·dt 
aangevoenl van een g1·ond tot tm·aking 
van een lid van de cornrni88ie tot be8chm·
ming van de maat8chappij, die de be-
8treden be8lis8ing heeft gewezen, kan 
niet voo1· het em·8t aan het Hof wonlen 
voo1·gelegd (2). (Artt. S2S e.v. G.W.) 

6° Niet ontvankelijlc i8 het miclclel dat voo1· 
de ee1'8te maal voo1· het Hof wo1·clt aan
gevoenl en 8tmmt op cle 8chencl·ing van 
het 1·echt van verdediging doo1·clat een 
lid van de cornmi88ie tot be8che1·ming van 
de maat8chapJJij 1·eecl8 v661· hct verhoor 
van de ge~nte1·neerde. of van zijn aclvocaat 
zijn mening heeft te kennen gegeven oveT 
cle te nernen maatregel of be8li88ing (3). 
(Artt. 16 en 1S wet tot· bescheni::ting 
van de maatschappij.) 

7o en S0 Geen ca88atiebe1·oep 8taat open 

(1) Raadpl. cass., 3 september 1974, sttp1'a, 
biz. 7 en de noot. 

(2) Cass., 27 rnaart 1973 CArr. cass., 1973, 
biz. 753); raadpl. cass., 11 en 27 juni 1974 
(ibid., 1974, biz. 1125 en 1224). 

(3) Raadpl. cass., 11 juni 1974 (Ar1·. cass., 
1974, biz. 1125). 
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tegen de beslissing van de commissie 
tot besche1·ming van de maatschappij, 
welke te1· ttitvoeTing van een 1·echte1'lijke 
beslissing tot inte1·ne1'ing de inrichting 
aanwijst waaTin deze inte1·nering zal 
plaatsvinden (I). (Art. 608 G.W.; 
art. 14 wet tot bescherming van de 
maatschappij.) 

(WOLFS.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Ge1et op de bestreden 
beslissing, op I2 december I974 gewezen 
door de commissie tot bescherming van 
de maatschappij, ingesteld bij de psy
chiatrische afdeling van de gevangenis 
te Antwerpen : 

I. In zoverre de voorziening gericht is 
tegen de beslissing waarbij de vraag van 
eiser tot invrijheidstelling werd verwor
pen: 

Over bet eerste middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 97 van de Grand
wet, van de substantiele pleegvormen 
vastgesteld in artikel 195bis van bet 
W etboek van strafvordering en in arti
kel 782 van het Gerechtelijk Wetboek, 
beide nocbtans toepasselijk op de proce
dure voor de Commissie tot bescberming 
van de maatschappij ingevolge respec
tievelijk de artikelen 3I van de wet van 
I. juli 1964 en 2 van het Gerechtelijk 
Wetboek, en van de genoemde wets
artikelen zelf, waarbij onder meer wordt 
bepaald dat ieder van de rechters die 
het vonnis heeft gewezen het ook client 
te ondertekenen, behoudens behoorlijk 
vastgestelde onmogelijkheid daartoe, 

doot·dat de beslissing, zonder de onmo
gelijkheid vast te stollen voor de leden 
van de commissie om te tekenen, slechts 
getekend is door de voorzitter en de 
secretaris van de com1nissie tot bescher
ming van de maatschappij, die ze gewe
zen heeft, 

terwijl deze afwezigheid van onder
tekening het aan het Hof onmogelijk 
maakt na te gaan of de commissie regel
matig was samengesteld en of de beslis
sing regelmatig is genomen : 

Overwegende dat de beslissing vast-

(1) Oass., 6 mei 1974 (Arr. cass., 1974, 
blz. 1003) en 24 december 1974, sup1·a, 
blz. 4915. 

stelt dat' de commissie uit de heren Ver
haegen, voorzitter, Waffelaert, advocaat, 
Lefebvre, geneesheer-antropoloog, en 
Verschueren, secretaris, was sainenge
steld ; dat die beslissing door voormelde 
voorzitter en secretaris is getekend ; 

Overwegende dat enerzijds de samen
stelling van de commissie uit de beslissing 
zelve blijkt en eiser voormelde vaststel
ling niet van valsheid heeft beticht; 

Dat anderzijds, nu bet bestaan van de 
beslissing vaststaat, zoals uit het middel 
blijkt, en nu die beslissing de eenparig
heid van de leden van de commissie niet 
vereist, hot ontbreken op die beslissing 
van de hancltekeningen van de leden 
advocaat en geneesheer haar nietigheid 
niet tot gevolg kan hebben; 

Dat het middel n:iet kan aangenomen 
worden; 

Over het tweede en het derde middel 
sam en, 

het tweede, afgeleid uit de schending 
van de artikelen 97 van de Grondwet, 
292 van het GerePhtelijk Wetboek, toe
passelijk op de procedure voor de com
missie tot bescherming van de maat
schappij ingevolge de bepalingen van 
artikel 31 van de wet van I juli 1964 en 
van artikel 2 van hot Gerechtelijk Wet
hoek, van de algemene rechtsbeginselen 
inzake de samenstelling van hoven en 
rechtbanken en daarmee gelijk te stellen 
commissies, en meer bepaald van het 
algemeen rechtsbeginsel dat niemand aan 
de beraadslaging over een gerechtelijke 
of daarmee gelijk te stellen beslissing mag 
deelnemen indien hij vooraf een op
dracht als deskundige heeft vervuld met 
betrekking tot dezelfde zaak, 

doordat dokter J. Lefebvre, die blijkens 
hot zittingsblad aan de beraadslaging 
over de bestreden beslissing heeft deel
genomen, voorbeen het de1:1kundig ver
slag had opgemaakt op grand waarvan 
verzoeker door de bevoegde rechtbank 
en het hof van beroep tot internering 
werd verwezen ; 

het de1·de, afgeleid uit de schending van 
het algemeen rechtsbeginsel van de 
rechten van de verdediging, welke rech
ten niet verenigbaar zijn met de deelne
ming aan een gerechtelijke of daarmee 
gelijk te stollen beslissing van een lid dat, 
v66rdat de ge'interneerde of zijn raads
man worden gehoord, reeds uitdrukkelijk 
zijn mening heeft te kennen gegeven over 
de te nemen maatregel ofbeslissing, 

doo?'dat clokter J. Lefebvre voornoemcl 
in zijn aan cle internering voorafgaand 
v~rslag zich niet beperkt had tot het 
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advies oat verzoeker aan een erm:tige 
geestesstoornis leed, doch daaraan toe
gevoegd had " De prognose is zeer voor
behouden, des te meer daar hij zijn 
bijzondere sexuele gerichtheid zoncler 
enig voorbehoud aanvaardt en geen enke
le reclen ziet om er enige wijziging aan 
te brengen », 

terwijl dit aldus uitgebrachte advies 
onverenigbaar is met een toestemmen in 
een beslissing tot onmiclclellijke invrij
heiclstelling, zodat zij een vooringenomen 
houding aantoont ten aanzien van het 
punt waarover de commissie cliencle te 
beslissen : 

Overwegende dat de gerechtelijke des
klmdige die zijn opdracht vervult, geen 
gerechtelijk ambt uitoefent in de zin 
van artikel 292 van het Gerechtelijk 
Wetboek; 

Overwegende dat de middelen, voor 
het overi,ge, erop neerkmnen te beweren 
dat er ten opzichte van de geneesheer, 
lid van de commissie, een reden van 
Wl'aking bestond en dat hij zich van de 
zaak had moeten onthouden ; 

Overwegende dat, nu eiser zich voor 
de commissie ten gronde heeft verdedigd 
zonder de in de middelen aangehaalde 
omstandigheden aan te voeren, hij niet 
gerechtigcl is ze voor het eerst voor het 
Hof te laten gelden ; 

Dat de middelen niet kunnen worden 
aangenomen ; 

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

II. In zoverre de voorziening gericht is 
tegen de beslissing waarbij de plaatsing 
van eiser in de inrichting te Doornik werd 
bevolen : 

Overwegende dat dusdanige beslissing 
voor cassatieberoep niet vatbaar is ; dat 
de voorziening mitsdien niet ontvanke
lijk is; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening. 

21 januari 1975. - 2 8 kamer. -
V oo1·zitte1·, de H. Wauters, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·; 
de H. Sury. - Gelijkhtidende conchtsie, 
de H. Tillekaerts, advocaat-generaal. -
Pleiter, de H. Boutmans (van de balie 
te Antwerpen). 

3e KAMER.- 22 januari 1975. 

ZIEKTE- EN INV ALIDITEITSVER
ZEKERING. - ARBEIDSONGEVAL. -
GEDEELTELIJKE ARBEIDSONGESOHIKT
HEID. VERZEKERINGSINSTELLING 
DIE AAN DE GETROFFENE VERGOEDIN
GEN WEGENS ARBEIDSONGESOHIKTHEID 
HEEFT BETAALD., - DEZE INSTELLING 
TREEDT IN DE REOHTEN VAN DE GE
TROFFENE TEGEN DE VERZEKERAAR
ARBEIDSONGEVALLEN. - IN ROEVER? 

Wannee1' een a1·beidsongeval een tijdelijke 
m·beidsongeschiktheid hef1ft vm·oo1·zaakt, 
heeft de vM·zekM·ingsinstelling inzake 
ziekte- en invaliditeitsverzekering, die 
aan de getmffene vergoedingen wegens 
m·beidsongeschiktheid heejt betaald en 
in diens 1·echten is getnden, het 1'echt orn 
van de verzekeram·-m·beidsongevallen te
ntgbetaling te vonle1·en van de dam· haar 
betaalde ttitkeringen, zoncle1· clat het 
gevo1·clenle beclrag evenwel hoge1· rnag 
zijn dan het beclTag dat kmchtens de 
m·beidsongevallenwet aan de getroffene 
is verschttldigcl; niet 1·egelmatig gernoti
veenl is clan oak de beslissing die cle 
tentgbetaling van de nitke1·ingen, waarop 
cle ve1·zeke1·ingsinstelling inzake zielcte
en invalicliteitsve1·zelcering lean aan
spraalc rnaken, bepe1·lct naa1· rata van de 
graacl van m· beiclsongeschiktheicl, zoncle1• 
te precise1·en wat het aan cleze ve1·zeke- ' 
1·ingsinstelling toegelcencle beclrag ver
tegenwoonligt ve1·geleken rnet cle verplich
tingen van cle ve1·zeke1·aar-arbeidsonge
vallen. (Art. 97 Grondwet; art. 70, § 2, 
wet van 9 augustus 1963.) 

(LANDSBOND DER KRISTELIJKE MUTUA
LITEITEN, TEGEN NAAMLOZE VENNOOT
SOHAP NAAR ZWITSERS RECHT« WINTER
THUR» EN VINDEVOGHEL.) 

ARREST (ve1·taling). 

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

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 56, 70, §§ 2, 3 en 4, 
van de wet van 9 augustus 1963 tot 
instelling van een regeling voor ver
plichte ziekte- en invalicliteitsverzeke
ring, voor zover nodig genoemd arti
kel 56 gewijzigd bij de wet van 27 de
cember 1967, artikel 1, en bij deze van 
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27 juni 1969, artikel 20, genoemd arti
kel 70, § 2, gewijzigd bij de wet van 
8 april 1965, artikel 32, bij de wet van 
27 juni 1969, artikel 28-1, en bij de wet 
van 5 juli 1971, artikel 17, en genoemd 
artikel 70, § 4, gewijzigd bij de wet 'van 
27 juni 1969, artikel 28-2, van de artike
len 239 en 241 van het ko.ninklijk besluit 
van 4 november 1963 tot uitvoering van 
de wet van 9 augustus 1963, voor zover 
nodig genoemd artikel 239 gewijzigd bij 
het koninklijk besluit van 6 januari 1969, 
artikel 1, en van de artikelen 1249 tot 
1252 van het Bcugerlijk Wetboek en 97 
van de Grondwet,' 

doo1•dat het arrest beslist dat eiseres 
sleehts ten belope ·van 50 pet. van haar 
uitbetalingen van reehtswege in de reeh
ten van verweerder tegenover verweer
ster getreden is ; dat, volgens de gronden 
waarop die beslissing steunt, de hoe
grootheid van verweerders blijvende in
validiteit op 50 pet. vastgesteld werd en 
de bij artikel 70, § 2, van de wet van 
9 augustus 1963 ingestelde indeplaatsstel
ling uit kraeht van wet, sleehts geldt voor 
zover de gedekte sehade werkelijk ver
goed is door een andere wetgeving dan 
deze van de ziekte- en invaliditeits
verzekering, 

te1·wijl, ee~·ste onde1·deel, vanaf het 
ogenblik dat zijn vermogen tot verdienen 
verrriinderd is tot een derde of minder 
dan een derde van wat een persoon van 
dezelfde stan.d en met dezelfde opleiding 
kan verdienen, de werknemer reeht heeft 
op de uitkeringen van de ziekte- en 
invaliditeitsverzekeri.ng ; zijn verzeke
ringsinstelling reehtens in zijn plaats 
treedt voor alle om die reden betaalde 
uitkeringen ; en die instelling daarvan 
derhalve de terugbetaling mag vorderen 
van de verzekeraar-arbeidsongevallen van 
de werkgever van het slaehtoffer, met het 
enige voorbehoud dat de gevorderde 
som niet hoger weze dan de sehadeloos
stelling versehuldigd kraehtens de wet 
op de vergoeding van de arbeidsonge
vallen (sehending van alle wetsbepalingen 
van het middel, uitgezonderd artikel 97 
van de Grondwet); 

tweede onde1·deel, door niet duidelijk te 
bepalen dat de door eiseres gevorderde 
som al dan niet hoger gesehat wordt dan 
de verbintenissen van verweerster als 
verzekeraar-arbeidsongevallen, het ar
rest aan een dubbelzinni!Sheid lijdt die 
verhindert dat de wettelijkheid ervan 
nagegaan wordt en die gelijkstaat met 
een gebrek aan redenen (sehending van 
artikel 97 van de Grondwet) : 

Overwegende dat eiseres, die in de 
reehten van haar verzekerde getreden is, 
van verweerster, de verzekeraar-arbeids
ongevallen van de werkgever van ver
weerder, de terugbetaling vordert van de 
sommen die zij aan deze laatste betaald 
heeft als verzekeringsinstelling voor de 
verpliehte verzekering tegen ziekte en 
invaliditeit ; 

Overwegende da.t het arrest niet 
betwist dat eiseres, kraehtens de wette
lijke bepalingen betreffende de verzeke
ring tegen ziekte en invaliditeit, de geda
ne betalingen moest verriehten maar dat 
het, na de hoegrootheid van verweer
ders blijvende arbeidsongesehiktheid te 
hebben vastgesteld op 50 pet, beslist dat 
zij sleehts ten belope van 50 pet. van 
haar uitbetalingen in dezes reehten ten 
aanzien van verweerster getreden is ; 

Overwegende dat artikel 70, § 2, van 
de wet van 9 augustus 1963 tot instelling 
en organisatie van een regeling voor ver
pliehte ziekte- en invaliditeitsverzeke
ring bepaalt dat de prestaties van de 
verzekering sleehts onder bepaalde voor
waarden toegekend worden wanneer de 
sehade waarvoor. om die prestaties wordt 
verzoeht door het gemeen reeht of door 
een andere wetgeving gedekt is ; dat in 
dit geval de verzekeringsprestaties niet 
worden genoten samen met de sehadeloos
stelling voortvloeiend uit de andere wet
geving en sleehts ten laste van de verze
kering zijn in zoverre voor de door die 
wetgeving gedekte sehade niet werkelijk 
sehadeloosstelling is verleend; dat in die 
gevallen de reehthebbende sommen moet 
ontvangen welke tenminste gelijk zijn 
aan het bedrag van de verzekeringspres
taties; dat tenslotte de verzekerings
instelling reehtens in de plaats van de 
reehthebbende treedt ; 

Overwegende dat uit die bepalingen 
volgt dat de verzekeringsinstelling inzake 
verzekering tegen ziekte en invaliditeit, 
die in de plaats van haar verzekerde 
getreden is, ten laste van de verzekeraar
arbeidsongevallen reeht heeft op de 
terugbetaling van de betaalde prestaties 
op voorwaarde dat de gevorderde som 
niet hoger is dan die welke versehuldigd 
is kraehtens de wet op de arbeidsonge
vallen; 

Overwegende dat door de terugbetaling 
waarop eiseres aanspraak kan maken 
te beperken tot 50 pet. van haar uit
betalingen en zonder anderzijds te preei
seren wat de aldus aan eiseres toegekende 
som vertegenwoordigt in vergelijking met 
de verpliehtingen van verweerster als ver-
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zekeraar-arbeidsongevallen,'het arrest de 
w ettelijke bepalingen van het middel 
geschonden heeft ; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest in zoverre het beslist dat 
eiseres in de plaats treedt van de rechten 
van de verweerder voor 50 pet. van haar 
uitbetalingen ; beveelt dat van dit arrest 
melding zal gemaakt worden op de kant 
va:n de gedeeltelijk vernietigde beslis
sing; verklaart dit arrest bindend voor 
verweerder; houdt de kosten aan op
dat erover door de feitenrechter wordt 
beslist; verwijst de aldus beperkte zaak 
naar het Arbeidshof te Brussel. 

22 januari 1975. - 3° kamer. 
Vom·zitte1·, de H. Naulaerts, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggever, 
de H. Busin. - Ande1·sl~tidende conclu
sie (1), de H. Duchatelet, advocaat
generaal. - Pleiter, de H. Philips. 

3e KAMER. - 22 januari 1975. 

RUST- EN OVERLEVINGSPEN-
SIOEN. - IVERKNEMERS. - BEEIN

DIGING VAN DE BEROEPSBEZIGHEDEN. 
- BEGRIP. 

De 1'echte1' die vaststelt dat de beJ·oeps
bezigheid van een wed~twe bepe1·kt is 
tot het innen van vm·zeke1·ingsp1·ernies, 
het ontvangen van cle cornmissielonen 
en het doo1·zenden van poliswijzigingen 
m.b.t. de door bemiddeling van haar 
man gesloten ove1·eenkornsten, kan wet
telijk beslissen dat het inkomen van 
de arbeid alleen, die zij wet·kelijk 
ven·ichtte, als b1·~tto-bed1·ijjsinkomen in 
aanme1·king rnoet wonlen genornen om 
te bepalen of deze be1·oepsbezigheid buiten 
de toegelaten g1·enzen valt. (Art. 25 
K.B. nr. 50 van 24 oktober 1967, 
gewijzigd bij de wet van 27 juli 1971, 
en art. 64 K.B. van 21 december 1967.) 

(1) Daar de verzekeringsinstelling inzake 
ziekte- en invaliditeitsverzekering, ingeval 
de schade waarvoor de verzekerde uitkeringen 
heeft gevraagd door een andere wetgeving 
gedekt was, slechts de rechtsvordering kan 
uitoefenen die de rechthebbende krachtens 
deze wetgeving kan instellen, en daar de 
ziekte- en invaliditeitsuitkeringen ten laste 
van de verzekeringsinstelling blijven in zoverre 

(RIJKSDIENST 
VOOR WERKNEMERSPENSIOENEN, 

T. VAN HOUTEM.) 

ARREST (vertaling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 26 oktober 1973 door het Ar
beidshof te Luik gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de scben
ding van de artikelen 1, 2°, en 25 van het 
koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 
1967 betreffende het rust- en overlevings
pensioen voor werknemers (artikel 25 
gewijzigd bij artikel 10 van de wet van 
27 juli 1971), 64, § 2, 1°, van het konink
lijk besluit van 21 december 1967 tot 
vaststelling van het algemeen reglement 
betreffende het rust- en overlevingspen
sioen voor werknemers, 13, 1°, van het 
koninklijk besluit van 21 december 1970 
dat het nieuwe artikel 64, § 2, 1°, van het 
koninklijk besluit van 21 december 1967 
geworden is (v66r zijn wijziging bij arti
kel 1 van bet koninldijk besluit van 
17 juli 1972) alsmede 97 van de Grand
wet, 

doonlat bet arrest de beslissing beves
tigt van de eerste rechter die, nadat hij 
eisers beslissing vernietigd had die op 
27 oktober 1971 aan verweerster bete
kend wercl, krachtens welke het over
levingspensioen aan verweerster toege
kend bij beslissing haar op 8 februari 
1971 betekend, geschorst werd en ver
vangen door een aanpassingsuitkering 
vanaf 1 oktober 1970, beslist had dat dit 
overlevingspensioen op 1 oktober 1970 
moest vereffend worden met aftrek van 
de toegekende aanpassingsuitkering, we
gens de eigen gronden dat enerzijds " het 
beheer door verweerster van de verzeke
ringsportefeuille van wijlen haar echt
genoot, alhoewel beperkt tot het innen 
van de premies, het ontvangen van de 
commissielonen en het overmaken van 
de verplichte poliswijzigingen die enkel 
op de lopende overeenkomsten betrek
king hebben, een niet bestendige beroeps
arbeid is die zich in het onderhavige geval 

de door die andere wetgeving gedekte schade 
niet werkelijk vergoed is, had het openbaar 
ministerie geconcludeerd dat cle verzekerings
instelling verder het cleel moest betalen van de · 
vergoeclingen gelijk aan het deel van cle schade 
dat door cle arbeidsongevallenwet niet wercl 
vergoed. (Raadpl. cass., 11 juni 1974 [.Arr. 
cass., 1974, biz. 11191, alsmecle cle noot en 
cle conclusie van advocaat-generaal Lenaerts.) 
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over meer dan 18 dagen per jaar uit
strekt », maar dat anderzijds het loon 
of brutobedrijfsinkomen van verweerster 
lager was dan de bij de reglementering 
vastgestelde grenzen, aangezien dat loon 
niet het totaal bedrag van de ontvangen 
com1nissielonen was maar moest vast
gesteld worden op .2 pet. van de premies 
rek(Jning houdend met het attest del. 
13 juni 1973 van de <<Groupe Ancienne 
Mutuelle » waaruit bleek dat, aangezien 
de maatsehappij zelf de inning verze
kerde, 2 pet. van de bijclragen van ver
weerster afgehouden wercl om genoemde 
inningskosten .te dekken, 

tm·wijl, ee?'ste onde1·deel, het door liet 
arrest gemaakte onderseheid tus'sen de 
inkomsten die fietief behoren bij het door 
verweerster ·werkelijk geleverde werk en 
de bogere inkomsten van verweerster 
clank zij bet beheer van de portefeuille 
geen enkele wettelijke grand heeft, zodat · 
het arrest de in het middel bedoelde wets
bepalingen inzake de regeling van het 
overlevingspensioen van de werknemers 
gesehonclen heeft ; 

tweede ondenleel, bet op zijn minst 
tegenstrijdig is e11.erzijcls vast te stellen 
dat de beroepsarbeid van verweerster 
bestaat nit het ontvangen van de pre
mies, het invorderen van de eommissie
lonen, het overmaken van de verplichte 
poliswijzigingen en de formaliteiten die 
moeten vervulcl ·worden wanneer het ver
zekerde risieo vergoed wordt, en ander
zijds te beslissen dat het bij die bezighe
den behorende loon gelijk is aan het door 
de maatsdhappij voor de inningskosten af
gehouden bedrag, zonder clat de andere 
bedrijvigheden van verweerster gepre
ciseerd worden (sehencling van artikel 97 
van de Gronclwet) : 

vVat het eerste onclerdeel betreft 

Overwegencle dat het koninklijk be
sluit nr. 50 van .24 oktober 1967 bepaalt 
dat het overlevingspensioen sleehts aan
vang neemt zo de gereehtigde alle andere 
beroepsarbeid clan die welke door de 
Koning is toegestaan, gestaakt heeft ; 

Overwegencle clat, op de datum vast
gesteld voor het overlevi.ngspensioen van 
verweerster, met name toegelaten was 
de beroepsarbeicl uitgeoefend in het- ver
bancl van een arbeiclsovereenkomst of 
elke beroepsarbeid als zelfstandige welke 
geen bestenclig karakter heeft voor zo~er 
die arbeid negentig uren per maand met 
oversehrijdt wanneer de arbeid met 
tijclloon worclt vergoed of hetzij de bruto
bezoldiging, hetzij het brutobeclrijfs-

inkomen van de arbeicl 3600 frank per 
maand niet overtreft wanneer de arbeid 
niet met tijdloon worclt vergoed; 

Overwegende dat het arrest aanneemt 
dat verweerster een beroepsarbeid uit
oefende maar, steunend op de gegevens 
die het preeis6lert, beslist dat deze geen 
bestenclig karakter had en niet met tijd
loon vergoed wercl ; clat het vaststelt 
clat die arbeid beperkt was tot bet innen 
van de premies, het ontvangen van 
de eommissielonen en het overmaken 
van verpliehte poliswijzigingen die enkel 
betrekking hebben op de lopencle overeen
kmnsten afgesloten ten overstaan van 
wijlen haar echtgenoot ; 

Overwegende dat het arrest, stecmend 
op die vaststellingen, wettelijk heeft 
kmu1.en beslissen clat het brutobedrijfs
inkomen dat, voor bet onderzoek van 
de aanspraak van eiseres op het over
levingspensioen, in aanmerking moet 
genomen worden, datgene was clat enkel 
op het door haar '\overkelijk verriehte 
werk betrekking had ; 

Dat clit ondercleel van het middelnaar 
recht faalt ; 

' 
Wat het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende clat het niet tegenst.rijdig 
is enerzijds vast te stellen dat aangezien 
verweerster, overeenkomstig een over
gelegd attest, de verzekeringsportefeuille 
van wijlen haar echtgenoot niet meer 
beheerde, de verzekeringsmaatschappij 
twee procent van de commissielonen af
hield om« haar inningskosten te dekken » 
en anderzijds te beslissen, bij gebrek aan 
enig nauwkeurig gegeven voor een ra
ming, dat het brutoinkomen van de door 
verweerster uitgeoefencle beroepsarbeicl 
gelijkwaardig was aan het bedrag van 
de door de maatschappij uitgevoerde 
afhouding; 

Overwegende dat dit onderdeel van 
het middel feitelijke grondslag mist ; 

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

22 januari 1975. - 3e kamer. -
V ooTzitte?', de H. Polet, raadsheer waar
nemend voorzitter. Ve1·slaggevm·, 
de H. Bnsin. - Gelijkluidende conclttsie, 
de H. Duchatelet, advocaat-generaal. 
PleiteT, de H. ])assesse. 
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1e KAMER.- 23 januari 1975. 

1o VONNISSEN EN ARRESTEN. 
BuRGERLIJKE ZAKEN. - AFWIJZING 
VAN DE VORDERING GEGROND OP EEN 
EXOEPTIE WELKE DE P,ARTIJEN NIET 
HADDEN INGEROEPEN, ZONDER HER
OPENING VAN DE DEBATTEN. - GE
REOHTELIJK WETBOEK, ARTIKEL 774, 
TWEEDE LID. - BEPALING VAN TOE
PASSING OP DE REOHTER IN HOGER 
BEROEP. 

20 HOGER BEROEP.- BURGERLIJKE 
ZAKEN.- BESLISSING VAN DE REOHTER 
IN HOGER BEROEP DIE EEN HOGER 
BEROEP AMBTSHALVE ONONTVAN
KELIJK VERKLAART, ZONDER HEROPE
NING VAN DE DEBATTEN TE HEBBEN 
BEVOLEN.- 0NWETTELIJKHEID. 

1° De bepaling van artikel 774, tweede lid, 
van het Ge1·echtelijk Wetboek, htirlens 
welke cle 1·echter de he1·opening van cle 
clebatten moet bevelen alvo1·ens cle vorcle-
1'ing geheel of gecleeltelijk af te wijzen 
op grand van· een exceptie welke cle 
pm·tijen voo1· hem niet haclclen ingeroe
pen, is van toepassing op cle 1·echte1· in 
hoge1· be1·oep (1). (Art. 1042 G.W.) 

2° De 1'echte1' in hager beroep kan niet 
ambtshalve een hager beroep onontvan
kelijk ve1·klaren zoncler vooraj de hM'
opening van cle clebatten te hebben 
bevolen (2). (Artt. 774, lid 2, en 1042 
G.W.) 

(GEll'i:EENTE BUISSONVILLE, 
T. HENRARD EN EOHTGENOTEN JACOBY.) 

ARREST (ve1·taling). 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 9 januari 1974 door het Hof 
van beroep te Luik gewezen; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 774 van het 
Gerechtelijk Wetboek en 148 van de 
gemeentewet van 30 maart 1836 (ge
noemd artikel 148 gewijzigd bij de wet 
van 30 december 1887, artikel 30), 

clom·clat het arrest, dat het middel 
ambtshalve opwerpt, het hoger beroep 

(1) Oass., 16 oktober 1974, supra, biz .. 230. 
(2) Oass., 21 september 1973 (A1·1·. cass., 

1974, biz. 70). 

door eiseres ingesteld tegen het vonnis. 
van 25 april 1973 niet ontvankelijk ver
ldaart, op grond dat enkel een beslissing 
van het schepencollege houdende de 
machtiging om hoger beroep in te stellen, 
overgelegd wordt en dat gemeld college 
daartoe door de gemeenteraad moest 
gemachtigd worden, 

te1·wijl, eerste ondenleel, de rechtPr de 
heropening van de debatten moet bevele~1. 
alvorens de vordering op grond van een 
exceptie die de partijen voor hem niet 
hadden ingeroepen, af te wijzen; elke 
partij door een verhaal uit te oefenen 
dienaangaande eiseres wordt en, bij 
gebrek aan heropening van de debatten, 
het arrest niet wettelijk uitgesproken is 
(scl1.ending van artikel 77 4 van het 
Gerechtelijk W etboek) ; 

tweede oncle1•cleel, aangezien ze ingesteld 
werd in het belang van de gemeenten 
aileen, de formaliteit van de machti
ging niet van openbare orde is en de 
feitenrechters derhalve een rechtsvorde
ring niet ambtshalve niet ontvankelijk 
mogen verklaren bij gebrek aan machti
ging (schending van artikel 148 van de 
gemeentewet gewijzigd zoals in het 
middel gezegd is) : 

Wat het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat, luidens artikel 774, 
lid 2, van het Gerechtelijk ·w·etboek, de 
rechter de heropening van de debatten 
moet bevelen alvorens de vordering geheel 
of gedeeltelijk af te wijzen op grond van 
een exceptie die de partijen voor hem 
niet hadden ingeroepen ; dat die dwin
gende bepaling het algemeen beginsel 
van de eerbiediging van het recht van 
de verdediging wil beveiligen ; 

Overwegende dat, na erop gewezen te 
hebben dat eiseres enkel een uittreksel uit 
de beraadslagingen van het schepen
college, houdende machtiging om hoger 
beroep in te stellen, overgelegd heeft, dat, 
wanneer een gemeente in eerste aanleg 
in het ongelijk gesteld wordt en de zaak 
in hoger beroep brengt, het schepen
college gemachtigd moet worden door de 
gemeenteraad en dat dergelijke machti
ging ontbreekt, het arrest beslist clat die 
nalatigheid de niet-ontvankelijkheid van 
het hoger beroep meebrengt; 

Overwegende dat uit de regelmatig aan 
het Hof voorgelegde processtukken blijkt 
dat die exceptie door de ge'intimeerden, 
thans verweerders, voor het hof van 
beroep niet ingeroepen was ; 

Overweg·ende dat door ambtshalve de 
niet-ontvankelijkheid van het hoger be-
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roep op te werpen zonder voorafgaande
lijk de heropening van de debatten te 
bevelen, het arrest artikel 774, lid 2, van 
het Gerechtelijk Wetboek geschonden 
heeft; 

Dat het middel gegrond is ; 

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

23 januari 1975. - I 8 kamer. -
Voorzitte1·, de H. Perrichon, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, 
de FL Closon.- Gelijkluidende conclusie, 
de H. Delange, procureur-generaal. 
Pleite1·, de H. Philips. 

I e KAMER. - 23 januari 1975. 

SEKWESTER VAN DE GOEDEREN 
VAN VIJANDELIJKE ONDERDA
NEN.- AAN DE DuiTSE STAAT OF AAN 
DUITSE ORGANISMEN OF ONDERHORI
GEN VERSOHULDIGDE BED RAGEN. -
vVET VAN I4 JULI I95I, ARTIKEL I6, 
LID I. - V OOR DE INWERKINGTREDING 
VAN DE WET EISBARE SOHULDVORDE
RING. - MORATOIRE INTERESTEN. -
AANVANG. 

rV annee1· een sch~tldvo1·de1·ing van de 
Dtdtse Staat of van Duitse organismen 
of' onde1·ho1·igen die onde1· sekwester zijn 
geplaatst eisbaar was v661· de inwerking
t?·eding van de wet van 14 juli 1951 
betreffende de sekwestmtie en de liqtti
datie van Duitse goede1·en, 1'echten en 
belangen, beginnen de door bedoelde wet 
bepaalde interesten pas te lopen vanaf 
de inwe1·kingtreding van deze wet, dit is 
op 12 septernbe1' 1951 (I), ongeacht of 
de sclmldvo1·de1·ing in Reichsma1·k of 
in een ande1·e mtmt is uitged1·~tkt. 

(BELGISOHE STAAT, 
MINISTER VAN FINANOIEN, 

T. BASTIN.) 

ARREST (ve1·taling). 

arrest, op 8 maart I974 door het Hofvan 
beroep te Brussel gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen ll34, ll35, I235, 
I376, I377, I378, I905 van het Burgerlijk 
vVetboek en I6, inzonderheid lid I en 2, 
van de wet van I4 juli I95I betreffende 
de sekwestratie en de liquidatie van de 
Duitse goederen, rechten en belangen, 

doordat, na vastgesteld te hebben dat 
de som van 1.336.384 frank, die aan de 
firma Laceba voorgeschoten was door de 
Duitse vennootschap Continental Bank 
en aan doze verschuldigd was wanneer 
haar goederen in I944, bij de bovrijding 
van het grondgebied, onder seh:wester 
geplaatst worden, bij toepassing van een 
boding van de tussen partijen gesloten 
overeenkomst een interest van zes pro
cent opbracht, het arrest eiser veroordeelt 
om aan verweerder de som van l.I37.243 
frank terug te betalen, zijnde ten dele 
de overeengekomen interesten tot I2 sep
tember 195I en aan de sekwester van de 
Continental Bank betaald, op gron'd « dat 
hij (verweerder) zich terecht beroept op 
de bepalingen van artikel I6 van de wet 
van I4 juli 195I om aan te tonen dat, 
ongeacht. de overeenkomst tussen de 
partijen, hij v66r 12 september I95I geen 
enkele interest moest betalen aan zijn 
schuldeiseres van Duitse nationaliteit ; 
dat ge"intimeerde (eiser) tevergeefs aan
voert dat clio bepaling enkel op verbinte
nissen in Reichsmark van toepassing 
zou zijn », 

terwijl, luidens genoemd artikel I6, 
de, om welke reden en uit welken hoofde 
ook, aan de Duitse organismen en onder
horigen verschuldigde sommen van 
rechtswege interest opbrengen tegen de 
wettelijke voet of tegen de bij overeen
kornst bedongen rentevoet, zo deze 
hoger is, met ingang van h1.m eisbaarheid 
of van de dag van de inwerkingtreding 
van voornoemde wet zo deze valt na de 
dag van de eisbaarheid ; die bepaling, die 
van het gemeen recht afwijkt, enkel op 
verbi:ntenisRen in Reichsmark van toe
passing is en, in elk geval, indien zij het 
aanvangspunt van de interesten en de 
voet ervan vaststelt, er niet uit volgt 
dat de reeds v66r de inwerkingtreding 
van de wet in Belgisch geld aan een Duitse 
schuldeiser als interest van. een lening of 
van een kredietopening verschuldigde 
sommen niet eisbaar zijn en dat derhalve 

(1) Cass., 23 februari 1967 (AlT. cass., 1967, 
HE'l' HOF;- Gelet op het bestreden blz. 806). 
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hun betaling, overeenkomstig de arti
kelen 1134, 1135 en 1905 van het 
Burgerlijk Wetboek, krachtens de artike
len 1235, 1376, 1377 en 1378 van ge
noemd wetboek zou moeten teruggegeven 
worden: 

Overwegende, enerzijds, dat de tekst 
van artikel 16, lid 1 en 2, van de wet 
van 14 ju1i 1951 de door het middel 
aangevoerde beperking niet bevat en de 
voorbereidende werken niet toelaten te 
overwegen dat de wetgever de bedoeling 
had de gevolgen ervan aileen tot de 
schulden in Reichsmark te beperken ; 

Dat, anderzijds, nu voornoemde wet
telijke bepaling een algemene en onbe
perkte draagwijdte heeft, daaruit volgt 
dat, behalve verzaking, die het arrest 
in het onderhavige geval verwerpt, de 
scln:tldenaar die in teres ten betaald heeft 
die overeenkomstig de wet zelf niet 
gangbaar waren, daarvan de terugbeta
ling kan vorderen als onverschuldigde 
betaling; 

Overwegende dat het middel naar 
recht faalt ; 

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

23 januari 1975. - 1e kamer. -
Voo1'Zittm·, de H. Perrichon, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggever, 
de H. Capelle.- Gelijkluidende conclusie, 
de H. Delange, procureur-generaal. -
Pleite1·s, de HR. Fally en Biitzler. 

2e KAMER. - 23 januari 1975. 

(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 POLITIEBEVOEGDHEID VAN DE 
GEMEENTERAAD, ZELFS INDIEN ZIJ, 
BUITEN DE OPENBARE VEILIGHEID EN 
RUST, DE OPENBARE ZEDELIJKHEID 
WIL BESCHERMEN. 

2° SPELEN EN WEDDENSCHAPPEN. 
GEMEENTEVERORDENING WAARBTJ 

DE AANWEZIGHEID VAN SPEELAPPA· 

RATEN VAN EEN BEPAALD TYPE VER
BODEN WORDT OP DE VOOR HET PU • 
BLIEK TOEGANKELIJKE PLAATSEN EN OP 
PLAATSEN WELKE ONDER BEPAALDE 
VOORWAARDEN TOEGANKELIJK ZIJN. -
VERORDENING DIE BINNEN DE POLITIE· 
BEVOEGDHEID VAN DE GEMEENTE· 
RAAD BLIJFT, ZELFS INDIEN ZIJ, BUITEN 
DE OPENBARE VEILIGHEID EN RUST, DE 
OPENBARE ZEDELIJKHEID WIL BESCHER
MEN. 

3° RECHTERLIJKE MACHT.- VER
VOLGING WEGENS OVERTREDING VAN 
EEN GEMEENTEVERORDENING. - BE
VOEGDHEID VAN DE HOVEN EN RECHT-
BANKEN OM NA TE 
VERORDENING DOOR 
DING IS AANGETAST. 

GAAN OF DEZE 
MACHTSAFWEN-

4° RECHTERLIJKE MACHT. - GE
PASTHEID VAN EEN GEMEENTEVEROR
DENING. - GEEN TOEZICHT VAN DE 
RECHTERLIJKE MACHT. 

5° RECHTERLIJKE MACHT.- RECH
TER DIE DE TOEPASSING WEIGERT 
Y AN EEN GEMEENTEVERORDENING 
WAARBIJ DE AANWEZIGHEID VAN SPEEL
APPARATEN VAN EEN BEPAALD TYPE 
OP ZEKERE PLAATSEN VERBODEN 
WORDT. -. WEIGERING HIEROP GE
GROND DAT DE GEMEENTEOVERHEID DE: 
BEDOELING HEEFT GEHAD DE OPEN· 
BARE ZEDELIJKHEID EN NIET DE OPEN
BARE ORDE TE BESCHERMEN. - BE
DOELING HIERUIT AFGELEID DAT DE 
CONCLUSIES VAN HET OPENBAAR MI
NISTERIE W AARIN EEN SAMENVATTING 
WORDT GEGEVEN VAN DE DOSSIERS 
OVER WANORDELIJKHEDEN TEN GE
VOLGE VAN DE APPARATEN, BEWIJZEN 
DAT DEZE DE ORDE NIET VERSTOREN. 
- TOEZIOHT OP DE GEPASTHEID VAN 
DE VERORDENING. - MACHTSOVER· 
SCHRIJDING VAN DE RECHTER. 

6° GEMEENTEVERORDENING. 
RECHTER DIE DE TOEPASSING WEIGERT 
VAN EEN VERORDENING WAARBIJ DE 
AANWEZIGHEID VAN SPEELAPPARATEN 
VAN EEN BEP AALD TYPE OP ZEKERE. 
PLAATSEN VERBODEN WORDT.- WEI
GERING HIEROP GEGROND DAT DE 
GEMEENTEOVERHEID DE BEDOELING 
HEEFT GEHAD DE OPENBARE ZEDELIJK
HEID EN NIET DE OPENBARE ORDE TE. 
BESCHERMEN. - BEDOELING HIERUIT 
AFGELEID DAT DE CONCLUSIES VAN 
HET OPENBAAR MINISTERIE, WAARIN 
EEN SAMENVATTING WORDT GEGEVEN 
VAN DE DOSSIERS OVER WANORDELIJK· 
HEDEN TEN GEVOLGE VAN DE APPARA
TEN, BEWIJZEN DAT DEZE DE ORDE NIET 
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VERSTOREN. - TOEZICRT OP DE GE
PASTREID VAN DE VERORDENING. -
MACRTSOVERSCHRIJDING VAN DE RECR

TER. 

7° SPELEN EN WEDDENSCHAPPEN. 
RECRTER DIE DE TOEPASSING 

WEIGERT VAN EEN GElVIEENTEVEROR
DENING W AARBIJ DE AANWEZIGREID 
VAN SPEELAPPARATEN VAN lllEN BE
p AALD TYPE OP ZEKERE PLAATSEN 
VERBODEN WORDT. WEIGERING 
RIEROP GlllGROND DAT DE GEMEENTE
OVERREID Dlll BEDOELING REEFT GE
RAD DE OPENBARE ZEDELIJKREID EN 
NIET DE OPENBARE ORDE TE BESCRER
MEN. - BEDOELING RIERUIT AFGELEID 
DAT DE CONCLUSIES VAN RET OPENBAAR 
MINISTERilll, WAARIN lllEN SAMENVAT
TING vVORDT GEGEVEN VAN DE DOS
SIERS OVER WANORDELIJKREDEN TEN 
GEVOLGlll VAN DE APPARATEN, BEWIJ
ZEN DAT DEZlll DE ORDE NIET VERSTO
REN. - TOEZICRT OP DE GEPASTREID 
VAN DE VERORDENING. - MACRTS
OVERSCRRIJDING VAN DE RECRTER. 

go GEMEENTEVERORDENING. 
VERORDENING WAARBIJ DE DETENTIE 
EN DE EXPLOITATIE VAN SPEELAPPA
RATEN VAN EEN BEPAALD TYPlll OP 
ZEKERE PLAATSEN VERBODEN WORDEN. 

VERORDENING DIE BINNEN DE 
GRENZlllN BLIJFT VAN DE POLITilll
BEVOEGDREID VAN DE GEMEENTERAAD, 
ZELFS INDIEN ZIJ, BUITEN DE OPENBARE 
VEILIGREID EN RUST, DE OPENBARE 
ZEDELIJKREID WIL BESCRERlVIEN. 

go SPELEN EN WEDDENSCHAPPEN. 
- GEMEENTEVERORDENING WAARBIJ 
DE DETENTIE EN DE EXPLOITATIE VAN 
SPEELAPP ARATEN VAN EEN BEP AALD 
TYPE OP ZEKERE PLAATSEN VERBODEN 
WORDEN.- VERORDENING DIE BINNEN 
DE GRENZEN BLIJFT VAN DE POLITIE
BlllVOEGDREID VAN DE GlllMEENTERAAD, 
ZELFS INDIEN ZIJ, BUITEN DE OPENBARE 
VEIL!GREID EN RUST, DE OPENBARE 
ZEDELIJKREID WIL BESCRERMEN. 

10o RECHTERLIJKE MACHT. 
RECRTER DIE DE TOEPASSING WEIGERT 
VAN EEN GEMEENTEVERORDENING 
WAARBIJ DE DETENTIE EN DE EXPLOI
TATIE VAN SPEELAPP ARATEN VAN EEN 
BEPAALD TYPE OP ZEKERE PLAATSEN 
VERBODEN WORDEN. - WEIGERING 
RIEROP GEGROND DAT DE GEMEENTE
OVERREID Dlll MORELE EN DE SOCIALE 
BELANGEN HEEFT WILLEN VRIJWAREN, 
WAT NIET ONDER RAAR BEVOEGDREID 
VIlllL. - BEDOELING RIERUIT AFGELEID 
DAT Dlll AANWEZIGREID VAN DER\}ELIJ-

CASSATIE, 1975. - 19 

KE APPARATlllN GEEN AANLEIDING KAN 
GEVEN TOT WANORDELIJKREDEN WAAR
DOOR DE OPENBARE RUST EN ORDE 
woRDEN VERSTOORD. - ToEZICRT ol> 
DE GEPASTREID VAN DE VERORDENING. 
- MACRTSOVERSCRRIJDING VAN DE 
RECRTER. 

11° GEMEENTEVERORDENING. 
RECRTER DIE DE TOEPASSING WEIGERT 
VAN EEN GEMEENTEVERORDENING 
WAARBIJ DE DETENTIE EN DE EXPLOI
TATIE VAN SPEELAPP ARATEN VAN EEN 
BEPAALD TYPE OP ZEKERlll PLAATSEN 
VERBODEN WORDEN. - WEIGERING 
RIEROP GEGROND DAT DE GEMEENTE
OVERHEID DE MORELlll EN DE SOCIALE 
BELANGEN REEFT WILLEN VRIJW AREN, 
WAT NIET ONDER RAAR BEVOlllGDHEID 
VIEL. - BEDOELING RIERUIT AFGELEID 
DAT DE AANWEZIGREID VAN DERGE
LIJKE APPARATEN GEEN AANLEIDING 
KAN GEVEN TOT WANORDELIJKRlllDEN 
WAARDOOR DE OPENBARlll RUST EN 
ORDE WORDEN VERSTOORD. - TOJl!
ZICRT OP DE GEPASTREID VAN DEVER
ORDENING. - MACRTSOVERSCRRIJDING 
VAN DE RECRTER. 

12° SPELEN EN WEDDENSCHAP
PEN.- RECRTER DIE DE TOEPASSING 
WEIGERT VAN EEN GElVIlllENTEVERORDE
NING vVAARBIJ DE DETENTIE lllN DE 
EXPLOITATIE VAN SPEELAPP ARATEN 
VAN EEN BEPAALD TYPE OP ZEKERE 
PLAATSEN VERBODEN WORDEN.- WEI
GERING RIEROP GEGROND DAT DE 
GEMEENTEOVERREID DE MORELE EN DE 
SOCIALE BELANGEN REEFT WILLEN 
VRIJWAREN, WAT NIET ONDER RAAR 
BEVOEGDHEID VIEL. - BEDOELING 
IDERUIT AFGELEID DAT DE AANWEZIG
REID VAN DERGELIJKE APPARATEN 
GEEN AANLllliDING KAN GEVEN TOT 
WANORDELIJKREDEN WAARDOOR DE 
OPENBARE RUST EN ORDE WORDEN 
VERSTOORD. - ToEZICRT OP DE GE
PASTREID VAN DE VERORDENING. -
MACRTSOVERSCRRIJDING VAN DE RECR

TER. 

13o GEMEENTEVERORDENING. -
WET VAN 24 OKTOBER 1902 OP RET 
SPEL. - HEEFT NOCR OPREFFING NOCR 
BEPERKING TOT GEVOLG VAN DE BE
VOEGDREID DER GEMEENTEOVERREID 
OM TER ZAKlll POLITIEVERORDlllNINGE~ 

TE NEMEN. 

14° SPELEN EN WEDDENSCHAP
PEN. - WET VAN 24 OKTOBER 1902 
OP RET SPEL. - HEEFT NOCR OPREF,
FING NOCR BEPERKING TOT GEVOLG 
VAN DE BEVOEGDREID DER GEMEENTE-
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OVERHEID OM TER ZAKE POLITIEVER· 
ORDENINGEN TE NEMEN. 

15o GEMEENTEVERORDENING. -
GEMEENTEVERORDENING WAARBIJ DE 
DETENTIE EN DE EXPLOITATIE VAN 
SPEELAPP ARATEN VAN EEN BEP AALD 
TYPE OP ZEKERE PLAATSEN VERBODEN 
WORDEN.- MAATREGELEN TOT AAN· 
VULLING VAN DE WET VAN 24 OKTOBER 
1902 OP HET SPEL. - GEEN TEGEN· 
STRIJDIGHEID TUSSEN DE VERORDE • 
NING EN DE WET. 

16o SPELEN EN WEDDENSCHAP
PEN. GEM,EENTEVERORDENING 
WAARBIJ DE DETENTIE EN DE EXPLOI
TATIE VAN SPEELAPPARATEN VAN EEN 
BEPAALD TYPE OP ZEKERE PLAATSEN 
VERBODEN WORDEN.- MAATREGELEN 
TOT AANVULLING VAN DE WET VAN 
24 OKTOBER 1902 OP HET SPEL. 
GEEN TEGENSTRIJDIGHEID TUSSEN DE 
VERORDENING EN DE \VET. 

1 o en 2o Binnen de g1·enzen van de politie
bevoegdheden van de gemeentemad, zelfs 
indien zij, b~dten de openba1·e veilig
heid e.n ?'~tst, de open bare zedelij kheid 
wil besche1·men, blijft de gemeenteVM'· 
m·dening waa?"bij de aanwezigheid van 
speelappa?'aten van een bepaald type 
verboden wordt op de vom· het p~tbliek 
toegankelijke plaatsen alsmede op plaat
sen welke onder bepaalde vom·wam·den 
toegankelijk zijn, op gTond dat het 
stijgend aantal appa?'aten van dat type, 
waaTdoo?' op een ongezonde wijze speel
zucht woTdt opgewekt, aangeklaagd wo?'dt 
doo1· ve?·schillende kringen die zich 
bekomme?'en om de besche1·m·ing van de 
openbare zedelijkheid en een sociale 
plaag is die wanm·delijkheden kan 
teweegbrengen wam·doo?' de openba1·e 
?'~tst en veiligheid wm·den ve?'stom·d ( 1). 
(Eerste zaak.) 

go De hoven en ?'echtbanken, waa1·bij een 
ve1·volging wegens een ove1't1'eding van 
een gemeenteve?'o?·dening aanhangig is, 
zijn bevoegd om aan de hand van de 
context van de ve?'O?'dening of van ande?'e 
Tegelmatig ove1·gelegde gegevens, na te 
gaan of deze veTO?'dening dam· machts
afwending is aangetast (2). (Impliciete 
oplossing.) (Eerste en tweede zaak.) 

4o Het staat niet aan de ?'echteTlijke macht 
de gepastheid van een gemeenteve1'o1'de
ning te beom·delen (3). (Art. 107 Grand
wet). (Eerste en tweede zaak.) 

5o, 60 en 7o De ?'echte?' bepe1·kt zich niet 
tot het toezicht op de ove1·eenstemming 

met de wet van een gemeenteve1'01'dening 
waa?'bij de aanwezigheid van speel
appm·aten van een bepaald type op 
zeke1•e plaatsen VM'boden wo1·dt, doch 
beoordeelt of zij gemden is en ovm·scMijdt 
dus zijn bevoegdheid, wannem· hij de 
toepassing van een de1·gelijke verorde
ning weigM·t doo?' e1·op te wijzen dat 
de gemeenteove1·heid, hoewel zij zich 
be1·oept op de open bare 1·ust en veiligheid, 
in we1·kelijkheid de openbm·e zedelijk
heid heeft willen beschM·men, en deze 
bedoeling hie1'ttit af te leiden dat de 
conchtsies van het openbaa1· ministe1'ie, 
waa1·in een samenvatting wordt gegeven 
van de clossie1·s ove1· wano?'clelijkheclen 
ten gevolge van die appamten, bewijzen 
dat deze de orcle niet ve1•sto1·en ( 4). 
(Eerste zaak.) 

so en 9° Binnen de g1·enzen van de politie
bevoegdheden van de gemeente1·aad, zelfs 
indien zij, buiten de openbm·e veiligheicl 
en ?'ttst, de openbm·e zedelijkheid ~vil 
beschM·men, blijft de gemeentevero1'de
ning waa1·bij de detentie en de exploi
tatie van speelappa1·aten van een bepaald 
type ve1·boden wo1·den op voo?' het publiek 
toegankelijke plaatsen alsmede op plaat
sen welke onde?' bepaalde voo?'waaTden 
toegankelijk z~jn, op g1·ond dat de deten
tie en de exploitatie van appamten van 
dat type de ?'Ust veTstoren zowel in de 
dmnkslijteTijen als op alle openba1·e 
plaatsen en · dat deze appm·aten wan-
01'delijkheden lmnnen vm·om·zaken waar
doo?' de openba?'e ntst en o?'de worden 
ve1•stoo1'Cl (5). (Tweede zaak.) 

10o, II 0 en 12o De 1·echtm· bepe1·kt zich niet 
tot het toezicht op de overeenstemming 
met de wet van een gemeenteve?'O?'dening 
waa1·bij de detentie en de exploitatie van 
speelappm·aten van een bepaald type op 
zeke?'e plaatsen verboclen wm·den, doch 
beoo?'deelt de gepastheid m·van, wannee1· 
hij de toepassing van een dergelijke 
ve1'0nlening weige1·t doo1· e1'0p te wijzen 
dat de gemeenteove1·heid de mo1·ele en 
de sociale belangen slechts heeft willen 
V1'ijwa1'en, wat niet onde?· ham· bevoegd
heid valt, en deze bedoeling hie1'ttit af 
te leiden dat, 1·ekening houdende met de 
vereisten van lokale ~a1'Cl, de aanwezig
heid van de1·gelijke appamten op het 
g1'0ndgebied van de gemeente geen aan
leiding kan geven tot wanordelij kheden 

(1) (2) (3) en (4) Oass., 16 september 19'(4, 
supra, biz. 65. 

(5) Raadpl. cass., 16 september 1974, 
waarvan sprake in de vorige noot. 
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waardoor de openbare 1·ust en orde 
wm·den vm·stoo1·d (1). (Tweede zaak.) 

13o en 14° De wet van 24 oktobe1· 1902 op 
het spel, aangemdd bif die van 19 april 
1963, heejt noch ophefftng noch bepe1·king 
tot gevolg van de bevoegdheid der gemeen
teove~·heid om te1· zake gemeenteve1·orde
ningen te nemen (2). (Tweede en derde 
zaak.) 

15° en 16° Do01· de aanwezigheid, de deten
tie of de exploitatie van speelappamten 
van een bepaald type te ve1·bieden op 
vo01· het publiek toegankelifke plaatsen 
alsrnede op plaatsen welke onde1' bepaalde 
voorwam·den toegankelifk zifn, vaardigt 
een gerneentevm•o1·dening rnaatregelen 
uit tot aanmtlling van de wet van 
24 oktobe1· 1902 op het spel, aangevuld 
bif de wet van 19 ap1·il 1963, zonde1' 
dat zif in strifd is met deze wetten (3). 
(Tweede en derde zaak.) 

(Ee~'Ste zaak.) 

(PROOUREUR DES KONINGS TE LUIK, 
T. LEGROS.) 

ARREST (ve1•taling). 

HET HOF ; ~ Gelet op het bestreden 
vonnis, op 21 januari 1974 in hager 
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 artikel XI van het decreet van 
16-24 augustus 1790, 

doo1·dat het vonnis de verordening van 
30 januari 1973 van de gemeente Grive
gnee, waarbij sommige speelapparaten 
in de tot het publiek toegan.kelijke 
plaatsen alsmede in deze waar men toe
gang heeft onder bepaa.lde voorwaarden, 
bij- voorbeeld tegen betaling van een 
toegangsrecbt of een aansluitingsgeld, 
worden verboden,· onwettelijk heeft ver
klaard en geweigerd heeft deze t-oe te 
passen op grand dat algemeen bekend is 
dat de gemeenteverordening wederrechte
lijk de openbare rust en veiligheid heeft 

(1) Raadpl. cass., 16 september 1974, sttpm, 
blz. 65. 

(2) Cass,, 17 juni 1974 (Arr. cass., 1974, 
blz. 1133) en noot 8. 

(3) Raadpl. cass., 17 juni 1974, waarvan 
s-prake in de vorige noot. 

aangevoerd en in werkelijld1eid heeft 
getracht de openbare zedelijkheid en de 
gezinsrust te beschermen ; immers " de 
conclusies die door het openbaar minis
terie ... in verschillende identieke zaken;, 
waarin de samenvatting wordt gegeven 
van de ·dossiers van wanordelijkheden 
die door (de) speeltoesteUen (bedoeld in 
de verordening) werden veroorzaakt; 
bewijzen dat deze niet de materiele orde, 
maar de zedelijke orde storen; die con: 
clusies in openbare terechtzitting werden 
uiteengezet, het voorwerp waren van 
debatten en gevolgd werden door gemo
tiveerde vonnissen, die via de pers ter 
kennis van het publiek werden gebracht "• 

te~·wifl, eerste onderdeel, het vonnis 
aldus geen antwoord geeft op de con
clusie waarin eiser aanvoerde dat de 
wettelijkheid van de gemeenteverorde
ning naar recht en niet in feite moet 
worden nagegaan ; 

tweede onde1·deel, het weliswaar aan de 
rechtbanken staat de wettelijkheid van 
een gemeenteverordening na te gaan, 
onder het drievoudige oogpunt van de 
bevoegdheid, van de inhoud en van de 
vorm, maar dat zij niet bevoegd zijn om 
te oordelen over de raadzaamheid of de 
intrinsieke waarde van de gemeente
verordening : 

Betreffende de twee onderdelen samen : 

Overwegende dat de bekritiseerde 
gemeenteverordenin.g steunt op artikel 78 
van de gemeentewet, waarbij aan de raad 
de bevoegdheid wordt toegekend met 
name de verordeningen van gemeente
politie te maken, alsmede op het decreet 
van i4 december 1789 en op artikel 3, 
3°, van titel XI van het decreet van 
16-24 augustus 1790 waarbij aan de 
gemeenteoverheid de taak wordt opge
dragen op haar grondgebied de orde in 
de openbare plaatsen te handhaven, door 
daartoe de meest geschikte maatregelen 
te treffen; 

Overwegende dat de verordening werd 
uitgevaardigd om de reden << dat door 
verschillende milieus clie bekommerd zijn 
om de vrijwaring van de openbare zede" 
lijld1eid wordt gewezen op het gevaar 
van het. groeiend aantal toestellen die 
op ongezonde wijze de speelzucht aan'
wakkeren, door het mogelijk maken van 
overdreven inzetten of door het verwek
ken van de hoop op zeer grate winsten >i, 
<< dat het openbaar bekend is dat die 
verspreiding een ware maatschappelijke 
plaag is, die reeds wanordelijkheden lweft 
teweeggebracht, waardoor de openbare 
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rust en veiligheid werden verstoord >> en 
<< dat het geboden is maatregelen te tref
fen om deze toestand te verhelpen » ; 

Overwegende dat, door de bekritiseerde 
verordening uit te vaardigen op grond 
van deze redenen, de raad van de gemeen
te Grivegnee binnen de grenzen van zijn 
politiebev<,Jegdheid is gebleven, zelfs in-
9.ien hij buiten de openbare veiligheid en 
;rust de openbare zedelijk)Jeid heeft willen 
beschermen; 

Overwegende dat enkel en alleen uit 
de overwegingen dat <<de conclusies die 
door het openbaar ministerie ... in ver
schillende identieke zaken werden geno
;men en waarin een samenvatting wordt 
gegeven van de gevallen van wanorde
lijkheden die door deze speelapparaten 
(de in de verordening bedoelde toestellen) 
'werden veroorzaakt, bewijzen dat deze 
niet de materiele orde maar wel de zede
lijke orde verstoren » en « dat die con
clusies in openbare terechtzitting werden 
uiteengezet, het voorwerp waren van 
debatten en gevolgd werden door gemo
tiveerde von.nissen, die via de pers ter 
kennis van het publiek werden gebracht », 
de correctionele rechtbank niet mocht 
a:fleiden dat de gemeenteoverheid in 
werkelijkheid « de openbare zedelijkheid 
en de gezinsrust » zou hebben willen 
beschermen ; 

Dat, door om die reclen de toepassing 
van genoemde gemeenteverorclening te 
hebben geweigerd, de correctionele recht
bank zich er niet toe heeft beperkt de 
overeenkomstigheicl van. die geineente
'verordening met de wet na te gaan, n1.aar 
heeft geoordeelcl over de raadzaamheid 
ervan, hetgeen niet tot de bevoegdheid 
vaTJ. de rechter behoort; 

Dat dientengevolge, door aldus uit
spraak te doen, de correctionele recht
l;l.ank haar bevoegdheden te buiten is 
gegaan en de in het middel vermelde 
grondwettelijke en wettelijke bepalingen 
heeft geschonclen ; 

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

23 januari 1975. - 2e kamer. -
Voorzitter, Baron Richard, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Verslaggever, 
de H. Screvens.- Gelijkl~tidende conclu-
81'e, <le H. Velu, advocaat-generaal. 

Op dezelfde dag zijn negen arresten 
in dezelfde zin gewezen op voorzieningen 
van de Procureur des Konings te Luik 
tegen vonnissen van 21 januari, 4 maart, 
6, 9 en 27 mei 1974 van de Correctionele 
Rechtbank te Luik, in hoger beroep 
rechtcloende. 

(Tweede zaak.) 

(PROCUREUR DES KONINGS 
TE VERVIERS, 

T. ALONSO PRADA EN HARION.) 

ARREST (vet·taling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op I februari 1974 in hoger beroep 
gewezen door de Correctionele Rechtbank 
te Verviers; 

Over het tweede midclel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen l van de 
wet van 24 oktober 1902 op het spel, 
aangevuld bij de wet van 19 april 1963, 
en 78 van de gemeentewet, 

dom·dat de rechtbank beslist dat, daar 
de spelen die geen andere kans van ver
rijking of stoffelijk voorcleel opleveren 
clan het recht om gratis verder te spelen, 
niet mogen worden beschouwd als kans
spelen in de zin van de strafwet, de veror
clening van de stacl Spa van 26 januari 
1973, ldaarblijkelijk in strijcl met de wet 
van 19 april Hl63, « het aanwezig hebben 
en het exploiteren » heeft verboclen « van 
apparaten van het type «Jack-Pot» in 
drankslijterijen, in de voor het publiek 
toegankelijke plaatsen, alsmecle in deze 
waar men toegang heeft onder bepaalcle 
voorwaarden, tegen l;>etaling van een 
toegangsrecht of een aansluitingsgelcl »; 
deze verorclening clientengevolge onwet
telijk en derhalve niet toepasselijk is ; 
bet derhalve van geen belang is nate gaan 
of de gemeenteraacl al clan niet bevoegd 
is om aanvullende beschikkingen of ver
ordeningen uit te vaarcligen in aangele
genheden die bij de wet, een koninklijk 
besluit of een provinciale verordening 
zijn geregeld, 

terwijl, eerste onde1·deel, voornoemde 
gemeenteverorclening, die steunt op het 
decreet van 14 december 1789, het decreet 
van 16-24 augustus 1790, titel XI, arti
kel 3, en artikel 78 van de gemeentewet, 
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werd uitgevaardigd om de redenen dat 
het aanwezig hebben of het exploiteren 
van om het even welke speelapparaten 
die een of andere winst in geld of in 
natura opleveren, de openbare rust zowel 
in de drankslijterijen als in de openbare 
plaatsen verstoren en dat, door dit 
reglement uit te vaardigen met het oog 
op de handhaving van de goede orde 
in de plaatsen die worden vermeld, de 
gemeenteraa.d een juiste toepassing heeft 
gedaan van de verordenende bevoegdheid 
die op grond van artikel 78 van de ge
meentewet aan de gemeenteraden wordt 
verleend; 

tweede ondm·deel, voornoemd gemeente
reglernent niet strijdig is met de wet van 
24 oktober 1902 gewijzigd bij de wet van 
19 april 1963, maar er een aanvullende 
maatregel van is: 

Betreffende de twee onderdelen samen : 

Overwegende ds.t de bekritiseerde ge
rneenteverordening werd uitgevaardigd 
met name om de redenen dat " het aan
wezig hebben of bet exploiteren van om 
het even welke speelapparaten die een 
of andere winst in geld of in natura 
opleveren, de openbare rust zowel in de 
dran,kslijterijen als in de openbare plaat
sen' -\i-erstoren » en '' dat de autornatische, 
mechanische of elektrische speelappara
ten die onder verschillende benam:i:ngen 
zijn bekend, wanordelijkheden kunnen 
veroorzaken, waardoor de openbare rust 
en orde ~vordt verstoorcl » ; 

Overwegende dat die verordening 
steunt op artikel 78 van de gemeentewet 
waarbij aan de raad de bevoegdheid 
wordt toegekend 1net name de verorde
ningen van gemeentepolitie te maken, 
alsmede op het decreet van 14 december 
1789 en artikel 3, 3°, van titel XI van 
het decreet van 16-24 augustus 1790 
waarbij aan de gemeenteoverheid de taak 
wordt opgedragen op haar grondgebied 
de orde in de openbare plaatsen te hand
haven, door daartoe de meest geschikte 
maatregelen te treffen ; dat zij zich be
roept op de wanordelijkheden teweeg
gebracht door de " speelapparaten » ; 
dat ,;ij betrekk:i:ng heeft op een gemeen
telijke bestuursaangelegenheid ; 

Overwegende dat de wet van 24 okt-o
ber 1902 op het spel, aangevuld bij de 
wet van 19 april 1963, niet ten gevolge 
heeft de bevoegdheid van de gemeente
lijke overheid op te heffen of te beperken 
om aanvullende politieverordeningen in 
die aangelegenheden uit te vaardigen ; 

Overwegende dat, door het aanwezig 
hebben en het exploiteren van speel-

apparaten van het type "Jack-Pot>> 
te verbieden in drankslijterijen, in voor 
het publiek toegankelijke plaatsen, als
mede in deze waar men toegang heeft 
onder bepaalde voorwaarden, de bekriti
seerde gemeenteverordening aanvullende 
maatregelen heeft genomen, die met deze 
wetten niet strijdig zijn; 

Dat het middel gegrond is ; 

Over het derde en het vierde midclel 
samen, hieruit afgeleid dat het vonnis 
niet heeft kunnen beschouwen, zonder 
de bevoegdheid te buiten te gaan, 
enerzijds dat, daar de exploitatie van 
de bij de wet van 19 april 1963 bedoelde 
speelapparaten toegelaten is, de aanwe
zigheid van de erin vermelde apparaten 
in de plaatsen vastgesteld in de veror
dening van 26 januari 1973 van de stad 
Spa, rekening houdend n'let de vereisten 
van lokale aard, op zichzelf op het 
grondgebied van de stad geen wanorde
lijkheden kan teweegbrengen, waardoor 
de openbare rust en orde worden ver
stoord, anderzijds, dat uit de bewoor
dingen van de tekst van clie verordening 
blijkt dat, door de aanwezigheid van 
genoemde speelapparaten te willen ver
bieden, de gemeenteraad " de morele 
en de sociale belangen heeft will en vrij
waren, welke doelstellingen niet onder 
zijn bevoegdheid vielen ))' 

te1·wijl de gemeenteoverheid alleen en 
soeverein bevoegd is om het gevaar met 
betrekking tot de hanclimving van de 
goede orde van de aanwezigheid van 
dergelijke speelapparaten in de openbare 
plaatsen te beoordelen : 

Overwegende dat de in het derde en 
het vierde middel van de voorziening 
geuite grieven de twee ondordelen van 
hetzelfde middel opleveren ; 

Overwegende dat, door de bestreden 
verordening om de in het antwoord op 
het tweede middel vermelde redenen 
uit te vaardigen, de raad van de stad Spa 
bi•'lnen de grenzen van zijn politie
bevoegdheid is gebleven, zelfs indien hij 
buiten de openbare veiligheid e!'l rust, 
de openbare zedelijkheid heeft willen 
beschermen; 

Overwegende dat de rechter uit de 
gegevens, waarop hij wijst, niet kon 
afleiden dat « hij slechts de morele en de 
sociale belangen heeft willen vrijwaren, 
welke doelstellingen niet onder zijn 
bevoegdheid vielen )) ; 

Overwegende dat, om de in het middel 
vermelde redenen de toepass:i:ng van de 
gemeenteverordening te weigeren, de 
correctionele rechtbank zich er niet toe 
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heeft beperkt de overeenkomstigheid 
van die gemeenteverordening met de 
wet na te gaan, maar de raadzaamheid 
ervan heeft beoordeeld, hetgeen niet 
tot de bevoegclheid van de rechter be
hoort; 

Dat dientengevolge, door aldus uit
spraak te doen, de correctionele recht
bank haar bevoegclheden te buiten is 
gegaan; 

Dat heb middel gegrond is ; 

Om die redenen, en zonder acht te 
slaan op de overige punten van de mid
delen, welke laatste geen cassatie zonder 
verwijzing ktmnen 1neebrengen, vernie
tigt het bestreden vonnis ; beveelt dat 
van dit arrest melding zal worden ge
maakt op de kant van de vernietigde 
beslissing; veroordeelt de verweerders 
in de kosten ; verwijst de zaak naar de 
Correctio11.ele Rechtbank te Dinant, zit
ting houdende in hoger beroep. 

23 januari 1975. - 2e ka.mer. 
VooTzitteT, Baron Richard, raadsheer 
waarnemend voorzitt'er. - Ve1·slaggevM·, 
de H. Screvens.- Gelijkl1tidende conclu
sie, de H. Velu, advocaat-generaal. 

Op dezelfde dag zijn twaalf arresten 
in dezelfde zin gewezen op voorzieningen 
van de Procureur des Konings te 
V erviers tegen vonnissen van 1 februari 
1974 van de Correctionele Rechtbank 
te Verviers, in boger beroep recht
doende. 

(De1·de zaak.) 

(PROCUREUR DES KONINGS 

TE NAMEN, T. WALSTOCK.) 

ARREST (ve1·taling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 8 oktober 1974 in hager beroep 
gewezen door de Correctionele Recht
bank te Nmnen, uitspraak doende als 
rechtbank waarnaar de zaak werd ver
wezen; 

Gelet op het arrest van 17 juni 1974 
van het Hof (1); 

(I) Arr. cass., 1974, biz. 1134. 

Over het middel ambtshalve afgeleid 
uit de schending van de artikelen 107, 
108 van de Grondwet, 78 van de gemeen
tewet, 50 van het.decreet van 14 decem
ber 1789, 3 van titel XI van het decreet 
van 16-24 augustus 1790, alsmede van 
de gemeenteverordening van 9 februa.ri 
1973 van Jemeppe (Luik) : 

Overwegende dat, om verweerster van 
de rechtsvervolgingen zonder kosten te 
ontslagen, het vonnis de gemeente
verordening van 9 februari 1973 van 
Jemeppe (Luik), waarbij <<de aanwezig
heid van speelapparaten van het type, 
thans J acl~-Pot genoemd ,, << in aile tot 
het publiek toegankelijke plaatsen als
mede in deze waar men toegang heeft 
onder bepaalde voorwaarden " wordt 
verboclen, onwettelijk verklaart op grand 
clat die verordening werd uitgevaardigd 
met betrekking tot aangelegenheden die 
de wetgever zich heeft willen voorbe
houden en dat «door de thans Jack
Pot genoemde apparaten zonder enige 
bepaling of nadere aanduiding te ver
bieclen, de gemeenteoverheid die beslis
sing heeft genomen in strijd met de 
wet van 1902, aangevuld door die 
van 1963, waarbij van het anti-sociaal 
kansspel een volledige definitie wordt 
gegeven, die van dit begrip de kansspelen 
uitsluit die aan de speler een kans 
bieden om gratis verder te spelen ''; 

Overwegende dat de bestreclen ge
meenteverordening stetmt op artikel 78 
van de gemeentewet, waarbij aan de 
gemeenteraad de bevoegdheid wordt 
toegekend met name de verordeningen 
van gemeentepolitie te maken, alsmede 
op het decreet van 14 december 1789 en 
artikel 3 van titel XI van het decreet 
van 16-24 augustus 1790 waarbij aan de 
gemeenteoverheid de taak wordt opge
dragen op haar grondgebied de orde in 
de openbare p1aatsen te handhaven, 
door daartoe de meest geschikte maat
regelen te treffen ; dat zij zich beroept 
op wanordelijkheden die kunnen teweeg
gebracht worden door sommige speel
apparaten, waardoor de openbare rust en 
veiligheid worden verstoord ; dat zij 
betrekking heeft op een gemeentelijke 
bestuursaangelegenheid ; 

Overwegende dat de wet van 24 okto
ber 1902 op het spel, aangevulcl bij de 
wet van 19 april 1963, niet ten gevolge 
heeft de bevoegdheid van de gemeente
overheid op te heffen of te beperken om 
aa:hvullencle politieverordeningen in die 
aangelegenheden uit te vaardigen ; 

Overwegende dat, door de aanwezig
heden van zekere speelapparaten in de 
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voor het publiek toegankelijke plaatsen 
alsmede in deze waar men. toegang heeft 
onder bepaalde voorwaarden te ver
bieden, de bekritiseerde gemeenteveror
dening aanvullende maatregelen uit
vaardigt die met deze wetten niet 
strijdig zijn ; . 

Om die redenen, en zonder acht te 
slaan op het door eiser aangevoerde mid
del, hetwelk geen vernietiging zonder 
verwijzing kan meebrengen, vernietigt 
het bestreden vonnis ; beveelt dat van dit 
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 Dinant, zetelende in hoger 
beroep. 

23 januari 1975. - 2e kamer. -
V om·zitte1·, Baron Richard raad sheer 
waarnemend voorzitter. - Verslaggeve1', 
de H. Screvens.- Gelijklttidende concln
sie, de H. Velu, advocaat-generaal. 

Op dezelfde dag zijn zeven arresten in 
dezelfde zin gewezen op voorziening van 
cle Procureur des Konings te N amen te
gen vonnissen van 8 oktober 1974 van 
de Correctionele Recht bank te N amen, 
in hoger beroep en als gerecht op ver
wijzing rechtdoende. 

1e KAllmR.- 24 januari 1975. 

VOORZIENING IN CASSATIE. 
VoRi\'1. - DIRECTE GEMEENTEBELAS· 
TINGEN. - VOORZIENING TEGEN EEN 
BESLUIT VAN DE BESTENDIGE DEPUTA· 
TIE.- BETEKENING VAN DE VERKLA· 
RING VAN VOORZIENING. - BEWIJS 
VAN DEZE BETEKENING NIET REGEL
MATIG OVERGELEGD.- NIET ONTVAN· 
KELIJKE VOORZIENING. 

Niet ontvankelijk is de cassatievoo1:ziening 
tegen een beslnit van de bestendige 
deptttatie van een provincie1·aad, wam·bij 
beslist wordt over een 1·eclamatie tegen 
een aanslag in een directe gemeente
belasting, wanneer uit de .1·egelmatig 
aan het Hoj ove1·gelegde stukken niet 
blijkt dat de ve1·klaring van voo1·ziening 
binnen de bij m·tikel 4 van de wet van 
22 jamtari 1849 gestelde te1·mijn bete-

kend we1·d aan de partij tegen wie de 
vooTziening is ge1'icht (1). (Art. 2 wet 
van 22 juni 1865; art. 16 wet van 
22 juni 1877.) 

(MEULEMANS, 
T. GEMEENTE STERREBEEK.) 

Met de notitie overeenstemmend 
arrest. 

24 januari 1975. - 1e kamer. -
Voo1·zitter en Ve1·slaggeve1· de H. Dela
haye, raadsheer waarnemend voorzitter. 
- Gelijkluidende conclttsie, de H. De
tournay, advocaat-generaal. 

1e KAMER.- 24 januari 1975. 

1° VERZEKERINGEN.- VERPLIOHTE 
AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING IN· 
ZAKE MOTORRIJTUIGEN. MODEL· 
CONTRACT, ARTIKEL 36. - UITLEGGING 
DOOR DE FEITENRECHTER. 

2° BEWIJS. - BEWIJS DOOR GESCHRIFT. 
- BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN. -
BURGERLIJKE ZAKEN. - VERZEKE· 
RINGSOVEREENKOMST. - U!TLEGGING. 
- UlTLEGGING ONVERENIGBAAR MET 
DE BEWOORDINGEN VAN EEN BEPALING 
VAN DAT CONTRACT. - MISKENNING 
VAN DE BEWIJSKRACHT VAN DE AKTE. 

1° en 2° A an aTtikel 36 van het model
contract betTeffende de verplichte aan
spmkelijkheidsve1'Zekm·ing inzake motor-
1'ijtuigen waa1·in wo1·dt bepaald dat de 
kennisgeving aan de ve1·zeke1·ingneme1·, 
inzonde1'heid die van de ontbinding van 
de ove1·een/comst, geldig geschiedt aan het 
doo1' deze ve1·zeke1'ingneme1· in het con
tract opgegeven ad1·es of aan het ad1·es 
dat hij nadien aan de ve1·zekeraaT zott 
hebben bekend gemaakt, wo1·dt een met 
de bewooTdingen eTvan onve1·enigbaTe 
ttitlegging gegeven doo1· het vonnis dat 
besli8t dat het veTzenden aan genoemd 
ad1·es van een aangetekende bTiej niet 
volstaat, aangezien de ve1·zekeringneme1• 
bovendien we1·kelijk kennis moet hebben 
van de ontbinding (1). 

(1) Raadpi. cass., 25 september 1967 (A 1"1'. 

cass., 1968, biz. 114) en 15 juni 1971 (ibid., 
1971, biz. 1038). 
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(VENNOOTSCHAP NAAR FRANS RECHT 
« VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ" 

DE ELZASISCHE ))' T. VAN DE VELDE.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op .28 juli 197.2 in hoger beroep 
gewezen door de Rechtbank van eerste 
aanleg te Brussel ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
cling van de artikelen 1134, 1135, 1319, 
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wet
hoek, 

dom·dat, nadat de eerste rechter ver
weerders vordering had afgewezen op 
grond hiorvan dat, wat de geldigheid 
van de opzegging betreft, het model
contract niet vereist dat de verzekerde 
het aangetekend schrijven zou ontvangen 
hebben, dat het steeds het geval is voor 
alle zendingen per aangetekend schrijven, 
dat het volstaat dat deze zending regel
matig verzonden werd en dat ten cleze 
niet kan betwist worden dat de aange
tekende brief op 26 ju.li 1968 afgegeven 
werd, en nadat eiseres bij haar conclusie 
had cloen gelclen dat de eerste rechter 
zeer terecht gezegd heeft dat de termen 
van de polis niet inhouden dat de ver
zekerde, zijnde verweercler, het aange
tekend schrijven in ontvangst moet 
genomen hebben opdat de opzegging 
geldig zou zijn, dat wel integendeel de 
polis bepaalt dat de opzegging aange
tekend moet verstuurd worden, wat ook 
zo gebeurd is, het vonnis, om de beslissing 
van de eerste rechter te wijzigen, de even
aangehaalde conclusies te verwerpen en 
de vorclering in te willigen, verklaart 
clst voornoemd artikel 30, 5°, van de 
algemene voorwaarden van de verzeke
ringspolis bepaalt dat de uitwerking van 
bet contract, ten overstaan van de 
verzekerde, een einde neemt veertien 
dagen na de kennisgeving van de op
zegging, dat evenwel het versturen van 
een aangetekend schrijven niet volstaat, 
dat inderdaad de verzekerde kennis moot 
krijgen van de opzegging, 

te1·wi}l, luidens artikel 30 van de alge
mene voorwaarden van het door de par
tijen gesloten modelverzekeringscontract, 
dat de opzegging van het contract regelt, 
dit contract « ophoudt gevolg te hebben 
ten aanzien van de verzekerde, veertien 
dagen na de kennisgeving van de op
zegging )), en, luidens artikel 36 van 
bedoelde algemene voorwaarden, de << me
dedelingen en kennisgevingen die voor 

de verzekeringnemer bestemd zijn, geldig 
worden gedaan aan het adres dat door 
hem in het contract is aangegeven of aan 
het adres dat hij nadien aan de maat
schappij zou hebben bekend gemaakt )) ; 
mitsdien niet vereist is dat de verzekerde 
kennis heeft gekregen van de kennis
gevi~l.g van de opzegging van de verze
kering, door de verzekeraar, overeen
komstig de even aangehaalde artikelen 30 
en 36 bij aangetekend schrijven gedaan ; 
waaruit volgt dat het vonnis de bewijs
kracht miskent van de vermeldingen, 
vervat zowel in artikel 30 als in artikel 36 
van de algemene voorwaarden van de 
tussen partijen gesloten verzekerings
overeenkomst (schending van de artike
len 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk 
Wetboek) alsmede de bindende gevolgen 
miskent van die bepalingen van de 
overeenkomst (schending van de artike
len 1134 en 1135 van het Burgerlijk Wet
hoek) : 

Overwegende dat, krachtens artikel 30, 
lid 5, van de algemene voorwaarden van 
het verzekeringscontract, eiseres gerech
tigd was het contract, na het aangeven 
van een ongeval, eenzijdig op te zeggen, 
en dat, krachtens artikel 36 van voor
melde algemene voorwaarden, die op
zegging geldig aan de verzekerde wordt 
gedaan aan het adres dat door hem in 
het contract is aangewezen of aan het 
adres dat hij nadien aan de maatschappij 
zou hebben bekend gemaakt; 

Overwegende dat door te beslissen 
dat « het versturen van een aangetekend 
schrijven niet volstaat ; dat inderdaad de 
verzekerde kennis moet krijgen van de 
opzegging )), het vonnis aan bovenvermeld 
boding een uitlegging geeft die met zijn 
bewoordingen onverenigbaar is; 

Dat het middel gegrond is; 
Om d,ie redenen, vernietigt het bestre

den vonnis ; beveelt dat van dit arrest 
melding zal gemaakt worden op de kant 
van de vemietigcle beslissing ; houdt de 
kosten aan opdat erover door de feiten
rechter zal worden beslist ; verwijst de 
zaak naar de Rechtbank van eerste 
aanleg te Leuven, zitting houdende in 
hager beroep. 

24 januari 1975. - 1e kamer. -
V oorzitter, de H. Delahaye, raadsheer 
waarnemencl voorzitter. - Ve1·slaggevm·, 
de H. Van Leckwijck. - Geli}kl1tidende 
conclusie, de H. Dumon, eerste advocaat
generaaL - Pleite1·, de H. Fally. 
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Ie KAMER.- 24 januari 1975. 

WEGVERKEER. -WET BETREFFENDE 
DE POLITIE OVER HET WEGVERKEER, -

BESTUREN VAN EEN VOERTUIG OP DE 
OPENBARE WEG. - .ARTIKEL 2I VAN 
DEZE \VET. - RIJBEWIJS.- BEGRIP. 

Om op een openbm·e weg een moto1•voertnig 
te mogen besttw·en rnoet rnen i1~ de 1'egel 
houde1· zijn van en bij zich hebben : een 
in Belgiii afgegeven 1·ijbewijs of lee1'
ve1'gunning of een buitenlands nationaal 
of internationaal rijbewijs onde1' cle 
voonvam·den vastgesteld doo1· de bepalin
gen clie inzake inte1·nationaal wegverkee1· 
van toepassing zijn ; het volstaat cltts 
niet o.rn. cle ve1'eiste kennis en stntw
vaa?·cligheid te bezitten (I). (Art. 2I wet 
betreffende de politie over het weg
verkeer.) 

(NAAMLOZE VENNOOTSOHAP 
« CENTRALE VERZEKERINGSMAATSOHAPPIJ 

I909 GROEP JOSI », T. VUOETIC.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 22 jui<i I973 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen I3I9, I320 en I322 
van het Burgerlijk vVetboek, I v'an de 
wet van 1 augustus I963 betreffende het 
rijbewijs voor bestuurders van motor
rijtuigen en tot wijziging van de wet van 
1 augustus I899 houdende herziening 
van de wetgeving en van de reglementen 
op de politie van het vervoer, Ibis van 
voormelde wet van 1899, zoals door de 
geciteerde wet van I963 aangevuld, 

cloo1·clat het hof van beroep aan eiseres, 
verzekeraar van verweerders burger
rechtelijke aansprakelljkheid, haar recht 
op verhaal ontkent, dat gegrond was op 
de niet-eerbiediging door verweerder van 
de eisen door de Belgische wetgever 
gesteld om een motorrijtuig te mogen 
besturen, op grond van de volgende 
redenen : "Overwegende dat weliswaar 
vaststaat dat ge'intimeerde (thans ver
weerder) een ongeval veroorzaakte op 
een ogenblik waarop hij materialite1· nog 
geen drager was van een rijbewijs; 
Overwegende nochtans dat, waar uit de 
voorgelegde gegevens blijkt dat hem 
door het gemeentebestuur van de stad 

Antwerpe:p_ op 30 juli I970, dit is nauwe
lijks vijf dagen na het ongeval, een rechts
geldig rijbewijs werd afgeleverd, hierdoor, 
zoals hij terecht aanvoert, naar eis van 
recht is uitgemaakt dat het rijbewijs lJ.em 
op het tijdstip van het ongeval virtueel 
verworven was, dat hij alle praktische 
en theoretische proeven tot het bekomen 
ervan- met goed gevolg had afgelegd, 
te dien einde de vereiste vormvoor
schriften had nageleefd en dienvolgens 
aan de door de Belgische wet en regle
rnenten opgelegde voorwaarden inzake 
verkeersgeschiktheid en stuurvaardigheid 
voldeed », 

tm·wijl de overeenkomst tussen eiseres
verzekeraar en verweerder-verzekerde, 
in ldare en duidelijke termen opgesteld, 
het verhaalrecht van eiseres afhankelijk 
stelde van het niet naleven door de ver
zekerde van een door de Belgische wetten 
en reglementen voorgeschreven voor
waarde om een motorrijtuig te mogen 
besturen, 

terwijl daartoe door de wet van I au
gustus 1963 de volgende_eisen, gezamen
lijk te vervullen, gesteld worden : " nie
mand mag, op een openbare weg, een 
motorrijtuig besturen, tenzij hij houder 
is van, en tevens bij zich heeft : een rij
bewijs »; derhalve de werkelijke toeken
ning van een rijbewijs vereist blijkt, 
evenals tegelijk het bij zich hebben van 
dit laatste, hetgeen immers zonder hou
derschap ervan niet mogelijk zou zijn, 

terwijl bijgevolg de wet geen onder
scheid tussen enig << virtueel » en << mate
rieel " bezit maakt, doch wel integendeel 
vereist dat naast het houderschap, dit is 
het bezit van het rijbe-wijs, dit laatste 
door de bestuurder bij zich wordt gehou
den, hetgeen bij enig << virtueel » bezit 
niet mogelijk is ; zodat het hof van 
beroep, door de vervulling van de beide 
door de wet van I augustus I963, arti
kel I, tot aanvulling van de wet van 
I augustus I899, artikel Ibis, tegelijk 
vereiste voorwaarden als niet noodzake
lijk te beschouwen met het oog op de 
verkeersgeschiktheid, om te beslissen 
tot het niet van kracht zijn van het 
verhaalrecht dat bij niet-vervulling van 
deze wettelijke voorwaarden door het 
contract tussen partijen is toegekend, de 
aangehaalde artikelen van de wetten 
van I augustus I899 en I augustus I963 
schendt, evenals de artikelen I3I9, 1320 
en 1322 van het Burgerlijk Wetboek: 

(1) Raadpl. cass., 10 juni 1974 (A1'1', cass., 
1974, biz. 1109). 
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Overwegende dat luidens de tussen de 
partij en afgesloten verzeker:ingsovereen · 
komst de verzekeraar een regresvorder:ing 
tegen de verzekerde bezit wanneer het 
motorrijtuig op het ogenblik van het 
ongeval bestuurd wordt door een persoon 
die niet voldoet aan de voorwaarden 
door de Belgische wet en reglementen 
voorgeschreven ; 

Overwegende dat, na vastgesteld te 
hebben dat verweerder op 25 juli I970 
het kwestieus ongeval veroorzaakte op 
een ogenblik waarop hij nog geen drager 
was van een rijbewijs doch dat een rechts
geldig rijbewijs hem op 30 juli I970, 
dit is nauwelijks vijf dagen na het onge
val, werd afgeleverd, het arrest beschouwt 
dat het rijbewijs op bet tijdstip van het 
ongeval aan verweerder « virtueel >> ver
worven was en dat de verweerder aan de 
door de Belgische wet en reglementen 
opgelegde voorwaarden inzake verkeers
geschiktheid en stuurvaardigheid val-
deed· ' 
Ov~rwegende dat, door de vorder:ing 

van eiseres op grand van die beschou
w:ingen af te wijzen, het arrest artikel I 
van de wet van I augustus I963 (arti
kel 2I van de wet betreffende de politie 
over het wegverkeer) schendt; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest ; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de kant 
van de vernietigde besliss:ing ; houdt de 
kosten aan opdat erover door de feiten
rechter zou worden beslist ; verwijst de 
zaak naar het Hof va:n beroep te Gent. 

24 januari I975. - I 8 kamer. -
Voorzitte1·, de H. Delahaye, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Verslaggeve1·, 
de H. Van Leckwijck. - Gelijkluidende 
conclttsie, de H. Duman, eerste advocaat
generaal. - Pleite1·, de H. Van Ryn. 

I8 KAJ\'IER. - 24 januari 1975. 

I 0 VOORZIENING IN CASSATIE. 
VORJ\'I. - DIREOTE GEJ\'IEENTELIJKE 
BELASTINGEN.- VOORZIENING TEGEN 
EEN BESLISSING VAN DE BESTENDIGE 
DEPUTATIE. - VERKLARING OP DE 
GRIFFIE VAN DE PROVINOIERAAD. 

2° VOORZIENING IN CASSATIE. -
VoRl\'I. - DIREOTE GEJ\'IEENTELIJKE 
BELASTINGEN.- VOORZIENING TEGEN 
EEN BESLISSING VAN DE BESTENDIGE 

DEPUTATIE. - BRIEF GERIOHT AAN DE 
PROOUREUR-GENERAAL BIJ RET HOF 
VAN OASSATIE. -LEVERT GEEN ONT
VANKELIJKE VOORZIENING OP. 

I 0 en 2° De vom·ziening tegen een beslissing 
van de bestendige deputatie over een 
1·eclamatie tegen een aanslag in een 
directe gemeentelij ke belasting wm·dt 
ingesteld bij wege van een akte welke 
door de p1·ovinciegrijfim· wm·dt opgesteld 
en waarin wordt vastgesteld dat deze de 
vM·klaring van voo1·ziening heeft ont
vangen; geen ontvankelij ke voorziening 
is d~ts een brief aan de p1'0CU1'e~t~·
genemal bij het H of van cassatie waarin 
om VM'nietiging van · een dergelijke 
beslissing wo1·dt vm·zocht (I). (Art. 4 
wet van 22 januari I849; art. 2 wet 
van 22 juni I865; art. I6 wet van 
22 juni I877 .) 

(VAN ACKER, T. GEJ\'IEENTE DE PANNE.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op I6 mei 1974 door de 
bestendige deputat.ie van de provincials 
raad van West-Vlaanderen gewezen; 

Overwegende dat, luidens artikel 4 van 
de wet van 22 januari I849 hetwelk, in
gevolge de artikelen 2 van de wet van 
22 jtmi I865 en I6 van de wet van 22 juni 
I877, toepasselijk is op de voorzien:ingen 
in cassatie tegen de beslissingen van de 
bestendige deputaties uitspraak doende 
over de redamaties ter zake van directe 
gemeentelijke belastingen, de verlaaring 
tot voorziening ter griffie van de provin
cials raad moet worden afgelegd ; 

Overwegende dat eiser zich ertoe 
beperkt heeft een schrijven te richten 
tot de heer Procureur-generaal bij het 
Hof van cassatie strekkende tot de ver
nietiging van de beslissing ; 

Dat de voor?iening dienvolgens niet 
ontvankelijk is ; 

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

24 januari I975. - I 8 kamer. -
Voorzitte1·, de H. Delahaye, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Verslaggeve1·, 
de H. Gerniers. - Gelijkluidende concl~t-

(1) Raadpl. cass., 21 mei 1971 (A1·r. cass., 
1971, blz. 946) en 3 januari 1975, supra, 
blz. 501. 
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sie, de H. Dumon, eerste advocaat-gene
raal. 

ze KAMER. - 27 januari 1975. 

AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST). - DomNG. -
SCHADE DIE VOOR DE ECHTGENOOT VAN 
DE 
RET 
VAN 

GETROFFENE VOORTVLOEIT UIT 

VERLIES VAN DE INKOMSTEN 
DEZE LAATSTE. - SCHADE DIE 

MOET WORDEN VASTGESTELD 1\'I:ET IN
ACHTNEMING1 VAN DE VERMOEDELIJKE 
WINSTGEVENDE LEVENSDUUR VAN RET 

SLACHTOFFER EN MET DE VERJ\10EDE
LIJKE LEVENSDUUR VAN DE OVERLE-
VENDE ECHTGENOOT. 

W annee1· de schade die voo1• de echtgenoot 
van de getroffene van een dodelijk onge
val voortvloeit ttit het vedies van haa1• 
inkomsten bestaat in het ve~·lies van 
de inkomsten waantit hij een pe1"
soonlijk vooTdeel tTok of had moeten 
t1·eklwn, moet deze schade vastgesteld 
worden met inachtneming niet alleen 
van de vermoedelijke winstgevencle le
venscltttt1' van het slachtof!e1·, maa1· ook 
van de ve1·moeclelij ke levensdum· van 
de ove~·levende echtgenoot (1). (Artt. 1382 
en 1383 B.W.) 

(POTTIEZ, T. MARIAULE, LIENARD, QUANON 

EN LANDSBOND 
DER CHRISTELIJKE MUTUALITEITEN.) 

ARREST (veTtaling). 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 8 maa.rt 1974 gewezen door het 
Hof van beroep te Brussel ; 

Overwegende dat het arrest enkel en 
aileen uitspraak doet over de burgerlijke 
belangen; 

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

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 97 van de Grond-

(1) Cass., 1 april 1974 (A1·r. cass., 1974, 
blz. 843); raadpl. cass., 22 oktober 1974, supra, 
blz. 248. 

wet, 1319, 1320, 1322, 1383 van het 
Burgerlijk W etboek, 3 en 4 van de wet 
van 17 april 1878 houdeode de vooraf
gaande titel van het W etboek van straf
vordering, 

doonlat het arrest, dat verklaart ener
zijds dat om de materiele schade te 
schatten, die de burgerlijke partij Ma
riaule heeft geleden tengevolge van het 
overlijden van zijn echtgenote die zich 
uitsluitend wijdde aan het onderhoud 
van haar huisgezin en aan de opvoeding 
van haar twee jonge kinderen, deze moet 
worden berekend volgens het systemn 
van kapitalisatie van de economische 
waarde van de getroffene onder aftrek van 
haar onderhoudskosten en anderzijds dat 
beklaagde « geen enkel ander elmnent van 
die berekening betwist », dientengevolge 
beves'tigend beschikt op het beroepen 
vonnis waarbij eiser veroordeeld werd 
tpt de betaling aan de burgerlijke partij 
van 705.380 frank, clit is de kapitalisatie 
van een jaarlijks bedrag van 36.000 frank, 
overeenstemmende 1net de rarrting van 
de economische waarde van de getroffene 
op basis van de multiplicator van de 
tabellen van levensannui:teiten-vrouwen, 

te1·wijl, ee1·ste oncle~·deel, om die schade 
te bepalen, rekening nwet worden gehou
den, zoals eiser beweerde in zijn conclusie 
namens hem in boger beroep neergelegd, 
niet aileen met de waarschijnlijke winst
gevende overlevingsduur van de get.rof
fene, maar eveneens met de waarschijn
lijke overlevingsduur van cle overlevende 
echtgenoot, waaruit. volgt dat het bestre
den arrest cle beslissing niet wettelijk 
rechtvaardigt, waarbij eiser werd veroor
deeld tot vergoeding van de schade, 
waarvan verweerder het bestaan en de 
omvaog moet . bewijzen (schending van 
roornoemde artikelen 97 van cle Grand
wet, 1382, 1383 van het Burgerlijk Wet
hoek, 3 en 4 van cle wet van 17 april 
1878); 

tweede onde~·cleel, ... 

Met betrekking tot het tweecle onder
deel: 

Dat dit onderdeel van het middel niet 
kan worden aangenomen ; 

Betreffende het eerste onderdeel 

Overwegende dat, om de materiele 
schade te bepalen, die de verweerder 
Mariaule heeft gel eden tengevolge van 
het overlijden van zijn echtgenote wegens 
het verlies van de activiteiten van laatst-
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genoemde, die uitsluitend werden besteed 
aan het onderhoud van haar huisgezin 
en aan de opvoeding van baar twee 
jonge kinderen, bet arrest de economische 
waarde van die activiteiten onder aftrek 
van de onderhoudskosten van de getrof
fene op 36.000 per jaar vaststelt en, hier
bij aansluitend bij de berekening van 
de eerste rechter, dit bedrag kapitaliseert, 
door rekeing te houden met de waar
schijnlijke overlevingsduur van de ge
troffene; 

Overwegende dat, om de schade vast 
te stellen, die voor de echtgenoot van 
het slacbtoffer van een dodelijk ongeval 
voortkomt nit de derving van de econo
miscbe activiteiten die deze aan haar 
huisgezin besteedde en waaruit haar 
echtgenoot persoonlijk voordeel trok, 
de rechter niet aileen moet rekening 
houden met de waarschijnlijke overle
vingsduur van de getroffene, maar even
eens met de waarscbijnlijke overlev:ings
duur van de overlevende echtgenoot ; 

Overwegende dat, door bij de bereke
ning van die schade slechts rekening te 
houclen met de waarschijnlijke levens
duur van de getroffene, het arrest zijn 
beslissing niet wettelijk rechtvaardigt ; 

Dat dit onderdeel van het middel 
gegrond is; 

II. In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de beslissingen op de civielrech
telijke vorderingen ingesteld tegen eiser 
door de verweerders Lienard, Quanon, 
en Landsbond der christelijke mutuali
teiten : 

Overwegende dat eiser geen enkel 
middel aanvoert ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest, voor zover, mn uitspraak te 
doen over de schade die voor de verweer
der Andre Marianle ontstaat, nit bet 
verlies van de activiteiten van zijn echt
genote, het geen rekening houdt met de 
waarschijnlijke overlevingsduur van die 
verweerder ; verwerpt de voorziening 
voor bet overige; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt op de 
kant van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing ; veroordeelt eiser en de ver
weerder Mariaule ieder in de helft van 
de kosten ; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar het Hof van beroep te Luik. 

27 januari 1975. - 2 6 kamer. ·
Voo1·zitte1', Baron Richard, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - V e1'slaggeve1', 
de H. Meeus. - Gelijkluidende conclttsie, 

de H. Charles, advocaat-generaal. 
Pleite1·, de H. Simont. 

2e KAMER.- 27 januari 1975. 

1° WEGVERKEER. - INHALEN. 
REOHTS INHALEN. - VOORWAARDE. 

2° WEGVERKEER. - RIOHTINGSVER
ANDERING. - BESTUURDER DIE NAAR 
REOHTS OF NAAR LINKS WIL AFSLAAN.
BEWEGING GERE1GELD DOOR ARTIKEL 25 
EN NIET DOOR ARTIKEL 17 VAN HET 
WEGVERKEERSREGLEMENT. 

3° CASSATIE. - 0MVANG. - STRAF
ZAKEN. VOORZIENING VAN DE 
BEKLAAGDE.- VERNIETIGING VAN DE 
BESLISSING OP DE STRAFVORDERING. -
BRENGT DE VERNIETIGING MEDE VAN 
DE NIET DEFINITIEVE BESLISSING OP 
DE REOHTSVORDERING VAN DE BURGER
LIJKE PARTIJ, NIETTEGENSTAANDE AF
STAND VAN DE VOORZIENING TEGEN DE
ZE B:EJSLISSING, ZONDER BERUSTING. 

1° Ongeacht het geval wam·in het ve1·kee1· in 
evenwijdige files geschiedt, moet en mag 
het inhalen van een voe1·tuig op de open
ba1·e weg slechts 1'echts geschieden wan
nee1' de best1m1·der hieTvan zijn vooT
nemen links af te slaan kenbam· heeft 
gemaakt en naa1• links is 1bitgeweken 
om deze beweging 1tit te voeren (1). 
(Artt. 12, 19 en 21 wegverkeersreg1e
ment.) 

2o De beweging die erin bestaat naar rechts 
of naa1• links af te slaan om de 1•ijbaan 
te ve1·laten of om zijn voe1't1big aan de 
linke1·zijde van de 1·ijbaan tot staan te 
brengen wo1•dt ge1'egeld dam· artikel 25 
en niet doo1· artikel 17 van het wegve1'
keers1'eglement, zelfs indien de bestuu1'
dm~ de. voo?·sch1'iften van het ee1'ste a1'ti
kel niet in acht neemt (2). 

3o De cassatie, op de vooi·ziening van de 
beklaagde, van de beslissing op de straf
vo1'deTing b1·engt de vm·nietiging mede 
van de niet deflnitieve beslissing op de 

(1) Cass., 17 september 1974, supm, biz. 76. 
(2) Cass., 24 december 1973 en 24 juni 1974 

(.Arr. cass., 1974, biz. 480 en 1188) alsmede 
de noten onder die arresten ; 26 september 
1974, supra, biz. 121. 
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rechtsvorde1·ing van de bu1·ge1·lijke pa1·tij 
die er het gevolg van is, hoewel de 
beklaagde zonder daarin te berusten 
van zijn voo1·ziening tegen deze beslis
sing ajstand heejt gedaan (1). 

(DANAUX, T. NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 
«WINTERTHUR ll EN LITISCONSORTEN.) 

ARREST (ve1·taling). 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 21 maart 1974 gewezen door 
het Hof van beroep te Brussel ; 

I. In zoverre de voorzienillg gericht is 
tegen de beslissillg op de strafvorderillg 
ingesteld tegen eiser : 

Over het micldel afgeleid uit de schen
dillg van de artikelen 418, 420 van het 
Strafwetboek, 17, 18, 19, inzonderheid 
lid 2, 21, 25; illzonclerheicl 25-3, van het 
konillklijk besluit van 14 maart 1968, 
houclende algemeen reglement op de 
politie van het wegverkeer, en 97 van de 
Grondwet, 

doordat het arrest eiser veroordeelt 
vvegens onopzettelijke toebrengillg van 
slagen of verwonclillgen aan de verweer
cler Cousyn, op grond dat laatstgenoemcle, 
die per bromfiets rechts van een door
lopende gele streep op de rijbaan reed, op 
een bepaalcl ogenblik met een grotere 
snelheid heeft gereclen dan die waarmee 
de bestuurders, waaronder eiser, die ill 
file reden op het gedeelte van de rijbaan 
gelegen aan de andere zij de van de gele 
streep, hun voertuig bestuurden ; clat die 
wijze van vooruitkomen geen inhalillg ill 
de zill van artikel 21-1 van het wegver
keersreglement oplevert; clat de brom
fietser beschermd was door de artike-
1en 17 en 18 van clat reglement, waarvan 
eiser de dwillgende bepalingen niet in 
acht heeft genomen ; dat, door naar rechts 
af te slaan, laatstgenoemcle de brom
fietser, ten opzichte van wie hij geen 
enkele passende voorzichtigheidsmaat
regel door uit te kijken heeft genomen, 
de weg heeft afgesneden, 

tM·wijl, volgens lid 2 van artikel 19 
van het algemeen reglement op de politie 
van het wegverkeer, het feit dat de voer
tuigen in een file sneller rijclen dan die 
in een andere file enke1 en alleen bij ver-

(1) Cass., 3 december 1973 (A1·1·. cass., 
1974, blz. 379); 1 oktober 1974, supra, blz. 150. 

keer in evenwijdige files niet als inhalen 
wordt beschouwd ; de rechters in hoger 
beroep niet vaststellen dat het verkeer 
op de plaats van voornoemcl ongeval in 
evenwijdige files geschiedcle en zij dar
halve niet wettelijk mochten beslissen 
dat het feit dat de bromfietser zijri voer
tuig heeft bestuurd rechts van de door
lopende gele streep op de rijbaan met een 
grotere snel11eid clan die waarmee eiser 
die lillks van die streep reed, geen inha
ling rechts oplevercle, hetgeen verboden 
is bij artikel 21-1 van het wegverkeers
reglement; 

en terwijl, door vast te stellen clat eiser 
naar rechts afsloeg, welk maneuver 
geheel valt onder de bepalingen van 
artikel 25 van het algemeen reglement op 
de politie van het wegverkeer, het arrest 
niet niocht beslissen dat hij bij de uit
voerillg van dat maneuver de artikelen 17 
e;n. 18 van genoemd reglement moest in 
acht nemen, waaruit volgt dat het arrest 
eisers veroorcleling wegens onopzettelijke 
slagen en verwondingen niet wettelijk 
rechtvaardigt : · 

Overwegende clat, om de telastlegging 
onopzettelijk aan de verweerder Gerard 
Cousyn slagen ofverwondingen te hebben 
toegebracht, tegen eiser bewezen te ver
ldaren, het arrest erop wijst enerzijds 
dat, in strijd met wat eiser beweercle, die 
verweerder geen inhalillg heeft uitge
voerd in de zin van artikel 21-1 van het 
wegverkeersreglement en anderzijds dat 
eiser de dwingencle bepalingen van de 
artikelen 17 en 18 van dit reglement 
niet heeft nageleefd ; 

Overwegende enerzijds dat het hof 
van beroep uit de feitelijke omstandig. 
heden, die het ill de ill het middel over
genomen bewoordingen vaststelt, niet 
wettelijk kon afleiclen dat de verweerder 
Cousyn geen illhaalmaneuver uitvoerde; 
dat het immers niet vaststelt dat het 
verkeer in evenwijdige files geschiedde; 

Overwegencle anderzijds dat het veran
deren van richtillg door naar rechts af 
te slaan om de rijbaan te verlaten ge
regeld blijft bij artikel 25 van het weg
verkeersreglement, met uitsluitillg van 
de artikelen 17 en 18 van dat reglement, 
zelfs indien de bestuurder de voor
schriften van eerstgenoemd artikel niet 
in acht neemt; 

Dat clerhalve het arrest, dat vaststelt 
dat eiser naar rechts afsloeg, niet wettelijk 
kon beslissen clat dit veranderen van 
richting viel onder de artikelen 17 en 18 
van het wegverkeersreglement; 
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Overwegende dat het arrest weliswaar 
erop wijst dat, door naar rechts af te 
slaan, eiser de verweerder Cousyn, «ten 
opzichte van wie hij geen enkele passende 
voorzichtigheidsmaatregel door uit te 
kijken heeft genmTlen », de weg heeft 
afgesneden; dat echter uit het zinsver
band van het arrest blijkt dat de rechters 
door die overweging hebben willen dui
delijk maken in welk opzicht eiser de 
verplichtingen niet was nagekomen die 
hem bij de artikelen 17 en 18 van het 
wegverkeersreglement waren opgelegd, 
en zij, onafhankelijk van de miskenning 
van die bepalingen, tegen hem geen 
gebrek aan voorzorg of voorzichtigheid 
hebben willen bewezeo verklaren ; 

Dat het middel gegrond is ; 

II. In zoverre de voorziening gericht is 
tegen de beslissingen op de civielrechte
lijke vorderingen door de verweerders 
ingesteld tegen eiser : 

Overwegende dat eiser verldaard heeft 
afstand te doen van zijn voorziening op 
grond dat die beslissingen geen eind
beslissingen zijn; 

Overwegende echter dat de vernieti
ging van de beslissing op de strafvorde
ring ingesteld tegen eiser de vernietiging 
meebrengt van de niet definitieve beslis
singen op de ci vielrechtelijke vord eringen, 
welke laatste het gevolg zijn van de eerste 
beslissing, zelfs indien eiser, zonder erin 
te berusten, afstand heeft gedaan van 
zijn voorziening tegen die laatste beslis
singen; 

Om die reclenen, decreteert de afsta.nd 
van de voorziening, voor zover zij gericht 
is tegen de beslissingen op de civiel
rechtelijke vorderingen ingesteld door 
de verweerders ; vernietigt het bestreden 
arrest ; beveelt dat van dit arrest melding 
zal worden gemaakt op de kant van de 
vernietigde beslissing ; veroordeelt eiser 
in de kosten van zijn afstand ; veroordeelt 
de verweerders in de andere kosten; 
verwijst de zaak naar het Hof van 
beroep te Luik. 

27 januari 1975. - 2 8 kamer. -
Voorzitter, Baron Richard, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggever, 
de H. Meeus. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Charles, advocaat-generaal. -
Pleiters, de HH. Fally e~1 De Bruyn. 

2e KAMER. - 27 januari 1975. 

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.
VEROORDELING. - GEEN VASTSTEL
LING VAN RET BESTAAN VAN ALLE 
BESTANDDELEN VAN RET MISDRIJ"F.
GEEN• REGELMATIG GEMOTIVEERDE BE
SLISSING. 

2° WEGVERKEER. - RIJBEWIJS EN 
LEERVERGUNNING. - PERSOON DIE 
IN EEN BELGISCHE GEMEENTE IN RET 
VREEMDELINGENREGISTER IS INGE
SCHREVEN EN HOUDER IS VAN EEN IN
SCHRIJVINGSBEWIJS.- BESTUREN VAN 
:ElEN MOTORVOERTUIG OP DE OPENBARE 
WEG. - VERPLICHTING Oi\f HOUDER TE 
ZIJN VAN EEN DOOR DE BELGISCHE 
OVERHEID AF TE GEVEN RIJBEWIJS OF 
LEERVERGUNNING. 

1° en 2° Een pe1·soon die in het V1'ee1nde
lingem·egiste1' in een Belgische gemeente 
is ingesolweven en houde1· is van een 
bewijs van deze insch1·ijving moet ho~tde1· 
z~jn van en bij zich hebben een in Belgie 
afgegeven 1·ijbewijs of lee1·ve1·g~mning 
om aldaa1· op een openba1·e plaats een 
motorvom·t~tig te mogen bestm·en, zodat 
de beslissing tot VB1'oo?·deling wegens 
ove1·treding van deze wettelijke voor
sch1·ijten niet regelmatig is gemotivee1·d 
als zij niet vaststelt dat deze pe1·soon het 
moto1·voe1'tttig op de openba1·e weg heeft 
bestu~trd, dat hij in het vreemdelingen
?'egistM' in een Belgische gemeente 
was ingeschTeven, en dat het bewijs 
van inscMijving in het vTeemdelingen-
1'egiste1' waa1·van hij houde1· was, hem 
in Belgie was afgegeven (1). (Artt. 21, 
28, 30 en 38 wet betreffende de politie 
over het wegverkeer, art. 1, § 1, 1o, c; 
K.B. van 25 september 1968 betreffen
de de leervergtmning en het rijbe;,vijs; 
art. 97 Grondwet.) 

(URBAN.) 

ARREST (ve1·taling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 26 april 1974 in hoger beroep 
gewezen door de Correctionele Recht
bank te V erviers ; 

Over het middel ambtshalve afgeleid 

(1) Raadpl. cass., l 0 en 11 juni 1974 (Ar1•. 
cass., 1974, biz. 1109 en 1124). 
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uit de schending van de artikelen 21, 
~8, 30, 38 van de wet betreffende de 
politie over het wegverkeer, 1, § 1, l 0 , o, 
van het koninklijk besluit van 25 sep
tember 1968 betreffende de leervergun
ning en het rijbewijs en 97 van de 
Grondwet : 

Overwegende dat het vonnis eiseres 
tot een straf veroordeelt om « als houder 
van een bewijs van inschrijvlng in het 
vreemdelingenregister, op de openbare 
weg een motorvoertuig te hebben be
stuurd, zonder houder te zijn van een 
Belgisch nationaal rijbewijs "; 

· Dat het vonnis vaststelt dat eiseres 
op het ogenblik der feiten geen houder 
was van een Belgische 1eervergunning of 
van een Belgisch nationaal rijbewijs ; 

Overwegende dat artikel 21 van de 
wet betreffende de politie over het weg
verkeer bepaalt dat niemand op een 
openbare weg een motorvoertuig mag 
besturen, tenzij hij houder is van, en 
tevens bij zich heeft, een rijbewijs of een 
leervergunning overeenkomstig genoem
de wet in Belgii.i afgegeven of een buiten
lands nationaal of internationaal rij
bewijs onder de voorwaarden vastgesteld 
door de bepalingen die inzake het inter
nationaal verkeer van toepassing zijn ; 

Dat artikel 30, 1°, van voornoemde wet 
de straffen bepaalt die van toepassing 
zijn op degene die een motorvoertuig 
bestuurt zonder houder te zijn van het 
rijbewijs of van de 1eervergunning ver
eist voor het besturen van dit voertuig ; 

Overwegende dat artikel 1, § 1, 1°, o, 
het koninklijk besluit van 25 september 
1968 betreffende de leervergunning en 
het rijbewijs beschikt met name dat 
houder van een leervergunning of van 
een rijbewijs afgegeven overeenkomstig 
de bepalingen van cJit besluit moeten zijn 
de bestuurders van motorvoertuigen, die 
"ingeschreven zijn in het vreemdelingen
register van een Belgische gemeente en 
die houder zijn van een der volgende in 
Belgii.i afgegeven documenten : ... o) het 
bewijs van inschrijving in het vreemde
lingenregister " ; 

Overwegende enerzijds dat noch het 
bestreden vonnis, noch het beroepen von
nis, waarnaar het eerste verwijst, melding 
maken van artikel 21 van de wet betref
fende de politic over het wegverkeer, 
terwijl in dat artikel een van de bestand
delen van het tegen eiseres bewezen ver
klaarde misclrijf wordt omschreven, met 
name op de openbare weg een motor
voertuig te hebben bestuurd, en ander
zijds dat zij niet vaststellen dat eiseres, 

die in het vreemdelingenregister was 
ingeschreven, in een Belgische gemeente 
was ingeschreven en evenmin dat het 
bewijs van inschrijving in het vreemde
lingenregister, waarvan zij houder was, 
haar in Belgii.i werd afgegeven ; 

Dat het bestreden vonnis aldus haar 
beslissing niet regelmatig met redenen 
omkleedt; 

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

27 ja:nuari 1975. - 2e kamer. -
Voorzitter, Baron Richard, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Verslaggever, 
de H. Meeus. - Gelijkluidende oonohtsie, 
de H. Charles, advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 27 januari 1975. 

HOGER BEROEP. - TERMIJN. 
STRAFZAKEN. - VERSTEKVONNIS. 
BETEKENING OVEREENKOMSTIG ARTI
KEL 37 VAN HET GERECHTELIJK WET
BOEK.- HOGER BEROEP VAN DEVER
OORDEELDE NA HET VERSTRIJKEN VAN 
DE TERMIJN VAN ARTIKEL 203 VAN HET 
WETBOEK VAN STRAFVORDERING. -
GEEN OVERMACHT. - NIET ONTVAN
KELIJK HOGER BEROEP. 

In strajzaken is niet ontvankelijk het hoger 
beroep van de Ve?'oo1·deelde tegen een 
overeenkomstig a1·tikel 37 van het Ge
reohtelij k W etboek betekende verstek
vonnis, dat is ingesteld na het ve1·strijken 
van de termijn van m·tikel 203, § 1, 
van het W etboek van strafvordering, 
zonde1· dat het hoge?' be1•oep wegens over
maoht niet leon wm·den ingesteld binnen 
de wettelij ke termijn ( 1). 

(1) Raadpl. cass., 13 mei 1941 (Bull. en 
Pas., 1941, I, 182) en 12 juni 1967 (.Arr. cass., 
1967, biz. 1249). Over het gevolg van over
macht op de verlenging van de op straffe van 
verval voorgeschreven termijnen, raadplege 
men de noot get. W.G. onder het arrest van 
24 januari 1974 (.Arr. cass., 1974, biz. 576). 
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(LECLERCQ, T. ROME.) 

ARREST (ve1·taling). 

. HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 4 november 1974 gewezen 
door het Hof van beroep te Luik ; 

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

Over het eerste middel, hie?'ttit afgeleid 
dat, door het hoger beroep, dat eiser 
heeft ingesteld binnen de termijn van 
tien dagen na de termijn van verzet, 
laattijdig te verklaren, het arrest arti
kel 203 van het W etboek van strafvorde
ring heeft geschonde]l : 

Overwegende dat in geval va:n. verstek
vonnis, krachtens artikel203, § 1, van het 
Wetboek van strafvorclering, voor de ver
oordeelde boger beroep openstaat vanaf 
de uitspraak van het vonnis tot het ver
strijken van de tiende dag na deze van 
de regelm.atige betekening van het von
nis; dat die termijn op straf van verval 
voorgeschreven is ; 

Overwegende dat, na te hebben vast
gesteld dat de betekenli1.g van het ver
stekvonnis op 10 december 1973 heeft 
plaats gehad; dat, de verklaring van 
hoger beroep op 31 december 1973 werd 
gedaan en « dat beklaagde niet beweert, 
en zulks trouwens even1nin bewezen is, 
dat overmacht hem heeft belet boger 
beroep binnen de wettelijke termijn m 
te stellen )), het arrest het hoger beroep 
wettelijk laattijdig en, dientengevolge, 
niet ontva:nkelijk verklaart ; 

Dat het rniddel naar recht faalt ; 

Over het tweede middel, ... : 
••••••••••• 0 't •••••• 

Overwegende dat de substantiele of op 
straffe van nietigbeicl voorgeschreven 
recbtsvorrnen werden nageleefd en dat de 
beslissing oyereenkomstig de wet is ; 

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

Overwegende clat eiser geen enkel 
rniddel aanvoert ; 

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

27 ja:nuari 1975. - 2e karner. -
.: Voorzitte?' en Verslaggever, Baron Richard. 
raadsheer waarnemend voorzitter. 

Gelijkluidende conchtsie, de H. Charles, 
advocaat-generaal. 

28 KAMER.- 27 januari 1975. 

1° BESCHERMING VAN DE MAAT
SCHAPPIJ (WET TOT). - BESLIS
SING VAN DE COllfMISSIE TOT BESCHER-
1\fiNG VAN DE llfAATSCHAPPIJ OVER DE 
INVRIJHEIDSTELLING VAN EEN GEIN
TERNEERDE. - GEEN VASTSTELLING 
DAT DE DIRECTEUR OF DE GENEESHEER 
VAN DE INRICHTING TOT BESCHER!VIING 
VAN DE lVIAATSCHAPPIJ OF VAN DE 
INRICHTING DIE VOOR DE UITVOERING 
VAN DE VEILIC+HEIDS- EN VERZORC+INC+S-
1\fAATREC+ELEN C+ESCHIKT \VERD BE
VONDEN, C+EHOORD WERD. - NIETIC+
HEID VAN DE BESLISSINC+. 

2o VERWIJZING NA CASSATIE. -
STRAFZAKEN. - VERNIETIC+INC+ VAN 
EEN BESLISSINC+ TOT BESOHERl\fiNC+ 
VAN DE 1\fAATSCHAPPIJ.- VERWIJZINC+ 
NAAR DEZELFDE, DOCH ANDERS SAMEN
GESTELDE COl\fllfiSSIE. 

1° N ietig is de beslissing van de commissie 
tot besche?·ming van de maatschappij 
over de inm·ijheidstelling van een ge
inte?'?We?·de, wannee1• noch uit deze 
beslissing noch uit enig ande1· stttk 
wam·op het H of ve1·mag acht te slaan 
blijkt dat de di1·ecteU1' of de geneeshee1• 
van de inrichting tot bescherming van 
de maatschap]Jij of van de inr·ichting 
die voo1· de ttitvoe1·ing van de veiligheids
en Ve?'Zo?·gingsmaat?·egelen geschikt wenl 
bevonden, geho01·d we1·d (1 ). (Artt. 16 
en 18 wet tot bescherming van de 
maatschappij .) 

2° Ingeval het Hof een beslissing van de 
commissie tot besche?·ming van de rnaat
schappij ve?·nietigt, met ve1·wijzing, 
wo1·dt de zaak ve1·wezen nam· dezelfde, 
doch anders samengestelde commissie (2). 
(Art. 427 Sv.; artt. 12 en 31 wet tot 
bescherrning van de maatschappij.) 

(CLOSSET.) 

ARREST (ve?'taling). 

RET HOF ; - Gelet. op de bestreden 

(1) en (2) Cass., 29 mei 1973 (Arr. coss., 
1973, biz. 953). 
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beslissing, op 10 december 1974 gewezen 
door de commissie tot bescherming van 
de maatschappij, ingesteld bij de psychia
trische afdeling van de gevangenis te 
Namen; 

Over het middel ambtshalve afgeleid 
uit de schendu1.g van de artikelen 16 en 
18 van de wet tot bescherming van de 
maatschappij : 

Overwegende dat luidens voornoemde 
.artikelen, wanneer de commissie tot 
beschermmg van de maatschappij uit
spraak doet op de definitieve of op proef 
gelaste invrijheidstelling van de gei'nter
neerde, de directeur of de geneesheer van 
de inrichting tot beschermmg van de 
maatschappij of van de mrichting die 
voor de uitvoering van de veiligheids- en 
verzorgingsmaatregelen ge:;;chikt werd 
geacht, moet wordeu gehoord ; 

Overwegende dat noch uit de beslissing, 
noch uit de andere stukken waarop het 
Hof vermag achb te slaan, blijkt dat de 
directmu of de geneesheer door de com
missie werd gehoord ; 

Dat de beslissing nietig is ; 

Om die redenen, vernieti?t de bestre
den beslissing; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt op 
de kant van de vemiotigde beslissmg ; 
verwijst de zaak naar de anders samen
gestelde commissie tot bescherming 
van de maatschappij u1.gesteld bij de 
psychiatrische afdeling van de geva:n
genis te Namen. 

27 januari 1975. - 2e kamer. -
Voo1·zittm·, Baron Richard, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, 
de H. Legros.- Gelijlcluidende conchtsie, 
de H. Charles, advocaat-generaal. 

2e KAMER.- 27 januari 1975. 

REGELING VAN RECHTSGEBIED.
STRAFZAKEN. - BESOHIKKING TOT VER
WIJZING NAAR DE OORREOTIONELE 
REOHTBANK. - SAMENHANG TUSSEN 
MISDAAD EN WANBEDRIJF. - GEEN 
OPGAVE VAN VERZAOHTENDE OMSTAN
DIGHEDEN VOOR DE MISDAAD. -BE
SLISSING WAARBIJ DE REOHTBANK ZIOH 
ONBEVOEGD VERKLAART. - VERNIE
TIGING VAN DE BESOHIKKING EN VER
WIJZING NAAR DE KAMER VAN INBE

SOHULDIGINGSTELLING. 

W annee1· de madlcame1· een ve?'dachte 
wegens een misd1·ijj in samenhang met 
een wanbed1'ijj naa1' de co1'1'ectionele 
1'echtbanlc heeft ve1·wezen, zonde1· opgave 
van vm·zachtende omstandigheden vom· 
de misdaad, het vonnisge1·echt zich on
bevoegd heeft ve~·lclaa1'd en beide beslis
singen in lcmcht van gewijsde zijn 
gegaan, vemietigt het Hoj, het ?'echts
gebied 1'egelende, de beschilclcing van 
de 1·aadlcame1' en venvijst de zaalc nam· 
de !came?' van inbeschtddigingstelling _( 1), 

(PROOUREUR DES KONINGS TE DINANT, 
IN ZAKE JULIEN.) 

ARREST (ve1·taling). 

HET HOF ; - Gelet op het verzoek 
tot regeling van rechtsgebied op 31 de
cember 1974 ingedie:nd door de Procureur 
des Konings te Dinant; 

Overwegende dat de raadkamer van 
de Rechtbank van eerste aanleg te 
Dinant bij beschikking van 19 novem
ber 1974 Jules, Zenon ,Julien, geboren 
op 22 april 1929 te Aublain en woon
achtig aldaar, naar de correctionele 
rechtbank heeft verwezen, om te Aublain 
en elders in het arrondissement van 
Dinant in 1972, 1973 en 1974, met 
betrekking tot de minderjarige Jean-Luc 
vV ... v66r 7 september 1974, met be
trekking tot de minderjarige Daniel 
D ... v66r 1 juli 1973 en met betrekking 
tot o!ean-Luc L ... v66r 26 oktober 1973, 

l. als persoon die de volle leeftijd van 
achttie:n jaar heeft bereikt, aanrandingen 
van de eerbaarheid zonder geweld of 
bedreiging op de persoon of met behulp 
van de persoon van minderjarigen bene
den de valle leeftijd van achttien jaar 
op het ogenblik der feiten, ten deze, 
Jean-Lew W ... , geboren op 7 september 
1956, Daniel D ... , geboren op 1 juli 1955, 
Jean-Luc L ... , geboren op 26 oktober 
1955, en Michel M ... , geboren op 6 april 
1958, te hebben gepleegd; 

2. m het openbaar de zeden te hebben 
geschonden door handelingen die de 
eerbaarheid kwetsen, 

a) met de omstandigheid dat de zeden
schennis werd gepleegd in tegenwoordig
heid van Michel M ... , die minder dan 
voile zestien jaar oud was op het ogenblik 

(1) Cass., 29 april 1974 (A1·r. cass., 1974, 
blz. 951). 
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van de feiten, vermits hij op 6 aprill958 
is geboren; 

b) met de omstandigheid dat de zeden
schennis werd gepleegd tegenover Jean
Luc W ... ,.Daniel D ... en Jean-Luc L ... , 
minderjarigen van meer dan volle zestien 
jaar oud op het ogenblik van de feiten, 
vermits zij respectief op 7 september 
1956, 1 juli 1955 en ,26 oktober 1955 zijn 
geboren; 

Overwegende dat de beschikking ten 
onrechte overweegt dat alle feiten die de 
telastlegging 1 opleveren, van chen aard 
zijn dat zij bij artikel 372bis van het 
Strafwetboek met correctionele straffen 
worden gestraft ; 

Overwegende dat de Correctionele 
Rechtbank te Dinant zich bij vonnis van 
2 december 1974 onbevoegd }weft ver
ldaard om van de telastleggingen kennis 
te nemen, op grond dat blijkens de ver
ldaringen van M ... en Julien de feiten 
van aanranding van de eerbaarheid op 
de persoon of met behulp van de persoon 
van M... werden gepleegd v66r 6 april 
1974, op welke datum die minderjarige de 
leeftijd van zestien jaar heeft bereikt, dat 
die feiten krachtens artikel 372 van het 
Strafwetboek met opsluiting worden 
gestraft, dat de raadkamer die misdaad 
niet heeft gecorrectionaliseerd en dat die 
feiten en de andere ten laste gelegde 
feiten samenhangend zijn ; 

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

Overwegende dat. de onder 1 ten laste 
gelegde feiten bij artikel 372, lid l, van 
het Strafwetboek met een criminele straf 
worden gestraft, voor zover aan beklaag
de wordt verweten deze op de persoon of 
met behulp van de persoon van M ... 
v66r 6 april 197 4 en op de persoon of met 
behulp van de persoon van W... v66r 
7 september 1972 te hebben gepleegd, 
op welke datum die minderjarigen res
pectief de volle leeftijd van zestien jaar 
hebben bereikt; 

Dat de beschikking van de raadkamer 
voor die feiten niet heeft gewezen op het 
bestaan van verzachtende omstandig
heden en dat blijkt dat deze feiten samen
hangend zijn met de overige feiten van 
de telastleggingen ; 

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

beschikking van de raadkamer van de 
Rechtbank van eerste aanleg te Dinant 
van 19 november 1974; beveelt dat van 
dit arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van de veroietigde beslissing : 
verwijst de zaak naar de kamer van in
beschuldigingstelling van het Hof van 
beroep te Luik. 

27 januari 1975. - 2e kamer. -
VooTzitter, Baron Richard, raadsheer 
waamemend voorzitter. - VeTslaggeve1·, 
Baron Vingotte.- Gelijkluidende concht
sie, de H. Charles, advocaat-generaal. 

2e KAMER (VOLTALLIGE TEREOHTZITTING). 

28 januari 1975. 

1° OPENBAAR MINISTERIE.- STRAF· 
ZAKEN.- STRAFVORDERING.- OPEN· 
BAAR MINISTERIE BIJ DE ARBEIDS· 
GEREOHTEN. MNGELEGENHEDEN 
WAARIN DE VERVOLGINGEN WORDEN 
INGESTELD DOOR RET OPENBAAR MI· 
NISTERIE BIJ DEZE GEREOHTEN. -
BE GRIP. 

,20 STRAFVORDERING. - VERVOL· 
GINGEN VOOR DE OORREOTIONELE 
REOHTBANK DOOR DE ARBEIDSAUDI· 
TEUR INGESTELD IN EEN AANGELEGEN · 
REID DIE NIET TOT DE BEVOEGDHEID 
VAN DE ARBEIDSGEREOHTEN BEHOORT. 
- NIET·ONTVANKELIJKHEID. 

3° CASSATIE. - OMVANG. - STRAF· 
ZAKEN. - BURGERLIJKE REOHTSVOR· 
DERINGEN. - VOORZIENING VAN DE 
BEKLAAGDE. - VERNIETIGING VAN DE 
BESLISSING OP DE STRAFVORDERING. 
- BRENGT DE VERNIETIGING MEDE VAN 

DE NIET DEFINITIEVE BESLISSINGEN 
OP DE REOHTSVORDERINGEN VAN DE 
BURGERLIJKE P ARTIJEN, NIETTEGEN · 
STAANDE NIET·ONTVANKELIJKHEID VAN 

DE VOORZIENING TEGEN DEZE BESLIS· 
SINGEN. 

1° Het openbaa1• ministe1·ie bij de aTbeids
gm·echten oefent voor de rechtbank van 
politie en de 1'echtbanken van eerste 
aanleg de stmjv01·de1·ing 'Uit in de aan
gelegenheden die behoren tot de bevoegd
heid van de m·beidsgm·echten, zodat de 
leden van het openbaar ministerie bij 
deze gerechten in de Tegel alleen bevoegd 
zijn om de stmfvordering uit te oefenen 
wegens oveTtreding van de wettelijke 
bepalingen waa1·van melding wordt ge-
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maakt in m·tikel 1 van de wet van 
30 juni 1971 bet1·effende de administm
tieve geldboeten vooT de toepassing wam·
van de a1•beidsTechtbank ingevolge m·ti
kel 8 van deze wet bevoegd is. (Artt. 155 
en 585 G.W.; art. 1 wet van 30 juni 
1971.) 

2° Niet ontvankelijk is de st1·ajvo1·dm·ing 
welke .de a1·beidsmtditetw voo1· de co1'1'ec
tionele 1·echtbank ttitoejent in een aan
gelegenheid die niet tot de bevoegdheid 
van de m•beidsge1·echten behoo1·t. 

~o Vm·nietiging, op de voo1·ziening van 
de beklaagde, van de beslissing op de 
stmfvm·deTing b1·engt de veTnietiging 
mede van de niet dejinitieve beslissingen 
op cle 1'echtsvoTde1·ingen van de bw·ger
lijke pm·tijen die e1• het gevolg van zijn, 
hoewel de voo1·ziening tegen deze beslis
singen voo1·alsnog niet ontvankelijk 
is (1). 

(REICHENBACH 
EN NAAMLOZE VENNOOTSOHAP 

« NOVOBRIO "• 
T. OOPS EN VANDER DONOK.) 

ARREST, 

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

I. Op de voorziening van Reichenbach, 
beldaagde: 

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

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 17, 155, 578 tot 
583 van het Gerechtelijk Wetboek, 

doordat het arrest, ingaande op de 
vordering van het openbaar ministerie, 
waargenomen door een substituut-gene
raal bij het arbeidshof, uitspraak doet, 

te1·wijl het die vordering ontoelaatbaar 
had moeten verklaren : 

Overwegende dat eiser vervolgd werd 
om, bij inbreuk op artikel 130 van de bij 
koninklijk besluit van 15 september 1919 
gecoordineerde wetten op de . mijnen, 
groeven en graverijen, de clausules of 
voorwaarden die op wettige wijze in de 
akte van concessie opgenomen zijn over
treden te hebben ; dat uit de bewoor
dingen van de in de telastlegging ver
melde voorwaarden blijkt dat deze de 

(1) Cass., 18 november 1974, supra, blz. 333. 

bescherming van de buurt of van de 
omgeving beogen ; 

Overwegende dat luidens artikel 155 
van het Gerechtelijk Wetboek de straf
vordering wegens een overtreding van de 
wetten en verordeningen over een van 
de aangelegenheden die bel-wren tot de 
bevoegdheid van de arbeidsgerechten, 
voor de politierechtbanken en voor de 
rechtbanken van eerste aanleg uitge
oefend wordt door de leden van het 
arbeidsauditoraat en voor de hoven van 
beroep door de leden van het arbeids
auditoraat-generaal ; 

Overwegende dat de aangelegenheden 
die tot de bevoegcll1eid behoren van de 
arbeidsrechtbanken bepaald worden in 
de artikelen 578 tot 583 van het Gerech
telijk Wetboek; 

Overwegende dat, krachtens de arti
kelen 4 en 5 van de wet van 30 juni 1971 
betreffende de administratieve geldboeten 
toepasselijk in geval van inbreuken op 
sommige sociale wetten, de arbeidsaudi
teur de strafvordering uitoefent ten laste 
van de in art.ilcel l van die wet vermelde 
personen wegens overtreding van de 
wetten en besluiten in hetzelfde artikel 
bedoeld; 

Overwegende dat uit de bovenvermelde 
omschrijving van de feiten niet blijkt 
dat deze tot de aangelegenheden behoren 
die het voorwerp uitmaken van de arti
kelen 578 tot 583 van het Gerechtelijk 
vVetboek of van de bepalingen van arti
kel 1, onder meer nr. 26, van de wet van 
30 juni 1971 over de administratieve 
geldboeten, voor de toepassing waarvan 
de arbeidsrechtbank ingevolge artikel 8 
van gezegde wet bevoegd is, naar welke 
laatste wet in artilcel 583 van het 
Gerechtelijk Wetboek verwezen wordt; 

Overwegende dat, nu eiser niet ver
volgd werd wegens een overtreding van 
de wetten en de verordeningen over een 
van de aangelegenheden die behoren tot 
de bevoegdheid van de arbeidsgerechten 
in de zin van artikel155 van het Gerech
telijk W etboek, de leden van het arbeids
auditoraat en het ' arbeidsauditoraat
generaal niet bevoegd waren om de straf
vordering uit te oefenen en dat de proce
dure derhalve nietig is ; 

Dat het middel gegrond is ; 

2. In zoverre de voorziening gericht is 
tegen de beslissingen op de civielrechte
lijke vorderingen van de verweerders 
tegen eiser : 

Overwegende dat het arrest een des
kundigenonderzoek beveelt om de aard 
en de omvang van de door de verweerders 
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geleden schade te bepalen en de kosten 
aanhoudt; dat die beslissingen geen 
eindbeslissingen zijn in de zin van arti
kel 416 van het Wetboek van straf
vordering en geen uitspraak doen over 
een gescbil omtrent de bevoegdheid ; 

Dat de voorziening voorbarig en der
halve niet ontvankelijk is ; 

Overwegende echter dat de vernieti
ging van de beslissing op de strafvorde
ring de vernietiging meebrengt van de 
niet definitieve beslissingen op de civiel
rechtelijke vorderingen, welke laatste 
beslissingen het gevolg zijn van de eerste, 
al is de voorziening tegen deze beslissin
gen niet ontvankelijk krachtens arti
kel 416 van het W etboek van straf
vordering; 

II. Op de voorziening van de naamloze 
vennootschap << Novobric )), civielrechte
lijk aansprakelijke partij : 

l. In zoverre de voorziening gericht is 
tegen de beslissing op de vordering van 
het openbaar ministerie tegen eiseres : 

Overwegende dat uit geen stuk waarop 
het Hof vermag acht te slaan blijkt dat 
de voorziening van eiseres betekend werd 
aan het openbaar ministerie tegen het
welk zij is gericht; 

Dat de voorziening derhalve niet ont
vankelijk is ; 

2. In zoverre de voorziening gericht is 
tegen de beslissingen op de civielrechte
lijke vorderingen van de verweerders 
tegen eiseres : 

Overwegende dat om de hierboven 
vermelde redenen in verband met de 
voorziening van eiser tegen de beslissing 
op de civielrechtelijke vorderingen van de 
verweerders, de voorziening voorbarig en 
derhalve niet ontvankelijk is ; 

Overwegende echter dat ingevolge de 
hierna uitgesproken vernietiging op de 
voorziening van eiser, de beslissing 
waarbij eiseres civielrechtelijk aanspra
kelijk wordt verklaard voor de betaling 
van de geldboete en van schadevergoe
ding aan de verweerders zonder voor
werp wordt; 

Om die redenen, zonder dat er aan
leiding toe is de andere door eiser aange
voercle midclelen te onderzoeken, die tot 
geen vernietiging zoncler verwijzing kun
nen leiden, vernietigt het bestreden arrest 
in zoverre het uitspraak doet over de 
strafvordering en de civielrechtelijke 
vorderingen tegen eiser ingesteld; ver
werpt de voorziening van eiseres ; stelt 
echter vast dat ingevolge de vernietiging 

van de beslissingen tegen eiser uitge
sproken, de beslissing waarbij eiseres 
civielrechtelijk a.ansprakelijk wordt ver
klaard voor de betaling van de geldboete 
en van schadevergoeding aan de ver
weerclers zonder voorwerp wordt ; be
veelt dat van dit arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van de ver
nietigcle beslissing ; veroordeelt eiseres 
in de helft van de kosten ; laat de overige 
kosten ten laste van de Staat ; verwijst 
de zaak naar het Hof van beroep te Gent. 

28 januari 1975. - 2e kamer (vol
tallige terechtzitting). - Voorzitte1·, Rid, 
der Rutsaert, voorzitter.- Verslaggeve?', 
de H. Meeus. - Gelijkluidende conclttsie, 
de H. Krings, advocaat-generaal. -
Pleiter, de H. Sebrechts (van de balie te 
Antwerpen). 

2e KAMER.- 28 januari 1975. 

Jo ARBEIDSONGEVAL. - 0NGEVAL 
OP DE WEG NAAR OF VAN HET WERK.
AANSPRAKELIJKHEID VAN DE vVERK
GEVER, VAN ZIJN LASTHEBBERS EN AAN
GESTELDEN.- LASTHEBBERS OF AAN
GESTELDEN DIE VOOR HET ONGEVAL 
AANSPRAKELIJK ZIJN OMDAT ZIJ EEN 
FOUT HEBBEN BEGAAN IN DE UIT
OEFENING VAN HUN DIENST. - GE-
MEENREOHTELIJKE 
HEID. 

AANSPRAKELIJK-

20 VERZEKERINGEN. - VERPLIOHTE 
AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING IN
ZAKE MOTORRIJTUIGEN.- VERZEKER
DE. - BEGRIP. - VERHAAL VAN DE 
GETROFFENE TEGEN DE VERZEKERAAR 
VAN DE AANSPRAKELIJKE BESTUURDER. 
- GRONDSLAG VAN DIT VERHAAL. 

30 ARBEIDSONGEV AL. - ONGEVAL 
OP DE WEG NAAR OF VAN HET WERK.-
0NGEVAL TE WIJTEN AAN DE FOUT VAN 
DE AANGESTELDE VAN DE WERKGEVER 
VAN DE GETROFFENE.- AANGESTELDE 
GEDEKT DOOR D~ VERZEKERING TEGEN 
DE BURGERREOHTELIJKE AANSPRAKE
LIJKHEID VAN DE WERKGEVER. -
SUBROGATOIRE VORDERING VAN DE 
VERZEKERAAR-ARBEIDSONGEVALLEN 
TEGEN DE VERZEKERAAR VAN DE BUR
GERREOHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID 
VAN DE vVERK,GEVER. - GRONDSLAG 
VAN DEZE REOHTSVORDERING. 

40 VERZEKERINGEN. - ARBEIDS
ONGEVAL.- 0NGEVAL OP DE WEG NAAR 
OF VAN HET WERK. - 0NGEVAL TE 
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WIJTEN AAN DE FOUT VAN DE AANGE· 
STELDE VAN DE vVERKGEVER VAN DE 
GETROFFENE. - AANGESTELDE GE· 
DEKT DOOR DE VERZEKERING TEGEN DE 
BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJK· 
HElD VAN DE vVERKGEVER.- SUBRO· 
GATOIRE VORDERING VAN DE VERZEKE
RAAR-ARBEIDSONGEVALLEN TEGEN DE 
VERZEKERAAR VAN DE BURGERRECHTE
LIJKE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE 
WERKGEVER. - GRONDSLAG VAN DEZE 
VORDERING. 

1° De wm·kgevm·, zijn lasthebbe1·s en aan
gestelden zijn gemeenrechtelij k aan
spmkelijk voo1• de ongevallen op de weg 
naar of van het werk, zelfs indien de 
voor het ongeval aanspmkelijke last
hebbe1' of aangestelde een fout heeft 
begaan in de uitoefening van zijn 
dienst. (Art. 46, § 1, 5°, wet van 10 april 
1971.) 

2° De ve1•zeke1·ing waa1·van. spmke in arti
kel 3 van de wet van 1 juli 1956 bet1'ef
fende de verplichte aansprakelijkheids
vm·zelcet:ing inzake moton·ijtttigen vormt 
en een persoonlijke verzeket·ing vom· de 
Ve1·zeke1·ingneme1• en een Ve1·zeke1·ing 
« voo1· wiens rekening het zal behm·en » 
ten opzichte van iedet·e houde1· of bestutw
de1' van· het verzeke1·de voe1·tuig; hij die 
door de aansprakelijke bestttU1'det· is 
benadeeld en die een eigen 1'echt tegen 
de ve1·zekeraar doet gelden, kan zijn 
vordm·ing dus gronden op de dekking 
van de vom· het ongeval aansprakelijke 
verzeke1·de (1). 

3° en 4° De vet·zekeraa1·-m·beidsongevallen 
die de Jorjaitai1·e vergoedingen waa1·van 
sprake in de wetgeving op de ve1·goeding 
de1· schade voortsp1'ttitende ttit arbeids
ongevallen betaald heeft aan de getToffene 
van een ongeval op de weg nam· of van 
het weTlc dat te wijten is aan de fotit van 
de aangestelde van de we1·kgeveT, M·eedt 
in de Techten van de get1'offene en kan 
zich jegens de ve1•zekemm· van de bu1·ge1·
rechtelij ke aansprakelij kheid be1·oepen 
op de dekking wellce aan de aangestelde 
als ve1·zeke1•de is toegekend (2). 

(LE PlANE EN STEVENS, T. TETI EN LITIS
CONSORTEN; VERZEKERINGSMAAT· 
SCHAPPIJ « GENERAL ACCIDENT FIRE 
AND LIFE ASSURANCE CORPORATION 
LTD», T. TETI EN LITISCONSORTEN; 

(1) en (2) Men raadplege de conclusie van 
het openbaar ministerie. 

VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ « EAGLE 
STAR>>, T. LE PlANE EN VERZEKERINGS
MAATSCHAPPlJ « GENERAL ACCIDENT 
FIRE AND LIFE ASSURANCE CORPORA
TION LTD».) 

Het open bam· ministe1·ie heejt in substan
tie gezegd : 

Ret ongeval, waarover de vorderingen 
liepen, gebeurde terwijl de getroffenen 
door partij Le Piane van de plaats van 
het werk naar hun woonplaats vervoerd 
werden. Partij Le Piane was in dienst 
van partij Stevens, toen hij het vervoer 
deed. 

Ret arrest beslist., en wordt in dit ver
band niet bestreden, dat het ongeval 
ten aanzien van de getroffenen niet als 
een arbeidsongeval, doch als een ongeval 
dat zich op de weg van het werk voor
deed, moet beschouwd worden. 

Deze vaststelling maakt de basis uit 
van de vraagstukken die het Hof te 
behandelen heeft. 

Er zijn inderdaad twee vraagstlildmn 
te onderzoeken : 

De ee1·ste vmag houdt verband met de 
voorziening van de partijen Le Piane, 
Stevens en General Accident : hebben 
de werknemers, die in de uitvoering van 
zijn dienst door de aangesteide van hun 
werkgever naar huis gevoerd worden, 
een vordering naar gemeen recht tegen 
die aangestelde, wegens de ongevallen 
die door hem op de weg naar of van het 
werk veroorzaakt worden. 

De tweede vraag, die ten minste gedeel
telijk los staat van de eerste, houdt ver
band met de voorziening van partij 
Eagle Star : heeft de arbeidsongevallen
verzekeraar een vordering tegen de 
verzekeraar van de aansprakelijkheid van 
de aangestelde van de werkgever, wegens 
de ongevallen die op de weg naar of van 
het werk veroorzaakt worden. Die vraag 
rijst maar voor zover de eerste vraag 
bevestigend beantwoord wordt. 

I. W at de voo1·ziening van pa1·tijen 
Le Piane, Stevens en Gene1·al Accident 
bet1·ejt : 

1° Voor zover zij gericht is tegen de 
beslissing op de vordering van Eagle 
Star : 

Deze vordering werd onontvankelijk 
verklaard, zoals verder zal blijken, zodat 
de eisers geen belang hebben en hun 
voorziening derhalve niet ontvankelijk is. 

2° Voor zover de voorziening gericht is 
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tegen de beslissing ten opzichte van_ 
partij Mascaro : 

De eisers hebben afstand onder voor
behoud gedaan. _Het gaat inderdaad om 
Ben beslissing die geen eindbeslissing is 
in de zin van artikel416 van het Wetboek 
van strafvordering. 

3° V oor zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing jegens de Nationale 
Maatschappij der Belgische Spoorwegen : 

De eisers hebben eveneens afstand 
van de voorziening geclaan. Die afstancl is 
onvoorwaarclelijk. Het ging om een eincl
beslissing. 

4° W at de andere beslissingen over de 
civielrechtelijke vorcleringen betreft : 

De eisers stellen twee midclelen voor. 

JiV at het em·ste middel aangaat. 

Zoals reeds aangestipt deed bet on
geval zich voor terwijl eiser Le Piane, 
als aangestelcle van zijn werkgever, 
eiser Stevens, de getroffenen terug naar 
hun woonplaats voercle. Het arrest 
beslist clat de getroffenen niet meer 
onder het gezag en de leiding van hun 
werkgever waren, zoclat het ongeval zich, 
wat hen betreft, op de weg van het werk 
voorcleed. 

De getroffenen hebben zich op arti
kel 46, § 1, 5°, van de arbeiclsongevallen
wet beroepen, OIIl betaling van de ge
meenrechtelijke vergoecling te vragen. 

De eisers hebben geantwoord dat die 
regel ten deze niet van toepassing was, 
omclat eerste eiser, op het ogenblik van 
het ongeval, in dienst van tweede eiser 
was en dat, te zijnen opzichte, de arbeids
ongevallenwet en ·niet het gemeen recht 
van toepassing was. 

Het arrest heeft de eis van de getroffe
nen ingewilligcl en het verweer van de 
eisers verworpen, omclat artikel 46, 5°, 
van de arbeiclsongevallenwet geen onder
scheid maakt, naar gelang de veroorzaker 
van het ongeval, die aansprakelijk werd 
gesteld, op het ogenblik van het ongeval 
in clienst was of niet. Het arrest steunt 
op de overweging, clat de tekst van arti
kel 46, 5°, dnidelijk is en dat derhalve 
geen nadere uitleg hoeft gezocht te 
worden in de parlementaire voorberei
cling en in de beschou-vvingen die tijclens 
de besprekingen in het parlement geuit 
werclen. 

Het middel komt tegen deze beslissing 
op. 

De eisers betogen, clat artikel 46, § 1, 
5o, van de arbeidsongevallenwet enkel 

van toepassing is wanneer en de getrof
fenen en de beklaagde op de weg van 
de arbeid zijn, cloch niet wanneer de 
beklaagde op het ogenblik van het onge
val zijn arbeicl verricht. In dit laatste 
geval zou de getroffene enkel aanspraak 
mogen maken op de vergoedingen, zoals 
deze forfaitair door de arbeidsongevallen
wet bepaald worden. 

De betwisting berust dus op de inter
pretatie van de tekst van artikel 46, § 1, 
5°, waarbij bepaald worclt clat de werk
gever, zijn lasthebbers of aangestelclen 
naar gemeen recht aansprakelijk mogen 
gestelcl worden, wam:teer het ongeval 
zicb op de weg naar en van het werk 
voorcloet. , 

De eisers beroepen zich op de inter
pretatie van de tekst die tijdens de parle
mentaire voorbereicling wercl verstrekt. 

Ik meen clat het clan ook wenselijk is 
een volledig overzicht van het vraagstuk 
te geven, aan de hand niet alleen van de 
wet van 10 april 1971, maar ook van de 
vroegere wetgeving. 

Onder het stelsel van de samengeor
clencle wetten van 28 september 1931 en 
van het koninklijk besluit van 13 decem
ber 1945 betreffende de ongevallen op 
de- weg van en naar het werk, kon een 
werknemer een vorclering tegen de 
vv'erkgever of tegen cliens aangestelclen, 
w.o. eveneens de werknemers, slechts 
instellen op groncl van de- bepalingen van 
gezegcle wetgeving, uitgenomen wanneer 
het ongeval door de werkgever of door 
een werknemer opzettelijk veroorzaakt 
was. Er wercl bovendien, wat clit laatste 
betreft, ook nag een onclerscheid gemaakt 
naar gelang het om de werkgever of de 
werknemer ging. De werkgever wercl 
aansprakelijk gestelcl ook voor het onge
val dat onrechtstreeks uit het opzettelijk 
begaan feit ontstoncl (vb. opzettelijke 
branclstichting, zonder het oogmerk om 
een werknemer lichamelijke letsels toe 
te brengen), terwijl de werlmemers enkel 
aansprakelijk werden gesteld voor de 
ongevallen die het rechtstreekse gevolg 
van de door hen opzettelijk begane feiten 
waren. 

Uit de omstandigheid dat de ongeval
len die zich op de weg van en naar het 
werk voordeclen aan hetzelfcle stelsel als 
de arbeidsongevallen onderworpen wer
den, volgde noodzakelijk dat, wanneer 
een werknemer getroffen werd bij een 
verkeersongeval, dat door de werkgever, 
diens aangestelde of een andere werk
nemer van de werkgever veroorzaakt 
werd, alleen de wet op de arbeidsonge
vallen toepasselijk was, en de getroffene 
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dus enkel aanspraak mocht maken op de 
forfaitaire vergoedingen wegens licha
melijke letsels en geenszins op de vergoe
dingen naar gemeen recht, o.m. wegens 
morele schade. 

Er werd dus een onderscheid gemaakt 
naar gelang de werknemer door een derde 
of door de werkgever of diens aangestel
den in een ongeval betrokken werd, het
zij hij aangereden werd hetzij hij plaats
genomen had in een voertuig dat door de 
werkgever of diens aangestelde bestuurd 
werd. Dit was, a joTtim·i, ook het geval 
wanneer de getroffene door de werkgever 
in een dienstwagen vervoerd werd. Er 
werd dus in dat geval geen onderscheid 
gemaakt naar gelang hij, op het ogenblik 
van het vervoer, onder het gezag van de 
werkgever stand of niet. 

Deze onbillijke oplossing leidde al 
spoedig tot reacties in de rechtspraak. 

Gezien het belang van deze rechtspraak 
voor de verdere behandeling van clit 
vraagstuk, zou ik ze even willen onder
zoeken. 

In een vonnis van de Rechtbank te 
Gent van 19 mei 1951 (1), werd beslist 
dat, wanneer een werknemer een ver
keersongeval veroorzaakte terwijl hij zich 
niet meer in de uitvoering van het con
tract bevond, hij niet onder de toepassing 
van artikel 19 van de arbeidsongevallen
wet vie!, zodat hij als een clerde be
schouwcl en clerhalve aansprakelijk ge
steld moest worden naa.r gemeen recht. 

Rier client onclerstreept te worden 
dat de rechter die oplossing steunt op 
het feit dat de aansprakelijke werknemer 
buiten de uitvoering van zijn arbeicls
overeenkomst hanclelcle. 

Dit vonnis werd in hoger beroep 
bevestigcl (2). Ret arrest steunt op de 
overweging, dat aan de wetgeving op de 
arbeidsongevallen het beginsel van de 
sociale solidariteit ten gronclslag ligt en 
niet dat van de aansprakelijkheicl ; dat, 
wanneer de aansprakelijke werlmemer 
niet in de uitvoering van een arbeids
overeenkomst hanclelcle, hij derhalve 
niet onder de toepassing van de wet
geving op de arbeidsongevallen valt. 

Prof. Wets, die clat arrest commenta
rieert, doet gelclen dat het koninklijk 
besluit van 13 december 1945 op een 
principe van solidariteit berust, zodat de 
aansprakelijkheid vervangen wercl door 
de solidariteit, met het gevolg dat een 

(1) Bull. ass., 1951, biz. 651. 
(2) Gent, 18 januari 1952 (Bull. ass., 1952, 

208). 

werkgezel niet zwaarcler kan behandelcl 
worden wanneer het ongeval zich op de 
arbeidsweg voordoet, clan wanneer het 
op cl,e plaats van het werk voorvalt. 

Ret vonnis van de Politierechtbank te 
Roei van ll december 1952 (3) neemt de 
stelling van het Rof van beroep te Gent 
over. Er is geen sprake van soliclariteit 
tussen werknemers op de weg naar het 
werk. De werknemer is clus een dercle. 
Ret principe van de solidariteit werkt 
aileen t.o.v. de werkgever. 

Dit vonnis werd eveneens in hoger 
beroep bevestigcl (4). Rier ook werd het 
begrip soliclariteit verworpen. De rech
ters oordeelden dat de beperking tot 
gevolg zou hebben aan de werknemers 
een recht te ontnemen clat ze precies v66r 
het koninklijk besluit van 13 clflcember 
1945 wel haclclen. Ret doe] van cleze 
regeling zou clus niet bereikt worden. 

Een vonnis van de Politierechtbank 
te Rollogne-aux-Pierres van 24 maart 
1953 (5) neemt clezelfcle stelling aan en 
voegt eraan toe clat het beginsel van arti
kel19, lid 3, enkel toepasselijk is wanneer 
en de aansprakelijke werlmmner en de ge
troffene zich heiden op de plaats van het 
werk bevinclen, onder het toezicht van 
de werkgever, zoclat de fout van de 
werknemer de aansprakelijkheicl van de 
werkgever tot stand brengt. 

Prof. Wets merkt in een voetnoot op, 
dat men aldus een andere ongelijkheicl 
doet ontstaan : worclt het ongeval door 
de werkgever veroorzaakt, clan is hij 
enkel op groncl van de arbeidsongevallen
wet aansprakelijk. Worclt het ongeval 
door een werlmemer veroorzaakt, clan is 
het gemeen recht van toepassing. 

De Rechtbank van eerste aanleg te 
Roei (6) heeft de stelling van de gemeen
rechtelijke aansprakelijkheicl verwor
pen, omdat de wetgever de regeling van 
de arbeidsongevallen heeft toegepast en 
hieruit voortspruit clat cleze weg be
schouwd worclt als cleel uitmakencl van 
de uitvoering van 'cle arbeidsovereen
komst. De rechtbank verwerpt alclus de 
stelling, naar welke de rechtspraak van 
het arrest van uw Rofvan 4 januari 1965 
op de weg van het werk zou moeten ge
volgd worden, nl. clat de wet op de ar
beidsongevallen niet toepasselijk is wan
neer de arbeider die aansprakelijk is het 

(3) Rev. gen. ass. et' resp., 1953, nr. 5202. 
(4) Hoei, 4 april1953 (Bull. ass., 1953, 538). 
(5) Hollogne-aux-Pierres, 24 maart 1953 

(Bull. ass., 1953, 242). 
(6) Hoei, 25 november 1954 (Rev. gen. ass. 

et resp., 1955, nr. 5600). 
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feit tegenover een werkgezel begaat 
terwijl hij zich niet in de uitvoering van 
het arbeiclscontract bevinclt (7). Dit 
arrest zal vercler besproken worden. 

Ret Rof van beroep te Luik heeft clit 
vonnis vernietigcl mnclat het afleggen van 
de weg naar het werk niet kan beschouwcl 
worden als de uitvoering van de arbeicls
overeenkomst en er clerhalve geen reclen 
bestaat om t.a.v. die weg een andere 
regeling toe te passen clan voor een werk
nerner die het ongeval veroorzaakt ter
wijl hij zich op de plaats van het werk 
doch niet in de uitvoering van het 
contract bevindt (8). 

Een lang gemotiveercl vonnis van de 
Politierechtbank te Messancy van 19 mei 
1956 (9) vinclt ook stmm in de stelling 
van het arrest van 4 januari 1954 en 
neemt clerhalve aan clat, claar de aan
sprakelijke werlmemer zich niet in de 
uitvoering van het contract bevoncl, hij 
op de weg van het werk naar gemeen 
recht aansprakelijk blijft. 

Ret vonnis van de Rechtbank te 
Aarlei1 van 12 december 1956 (10) is 
bijzoncler interessant. Ret wijst erop clat 
het arrest van uw Rofvan 4 januari 1954 
van de stelling uitgaat clat de werlme
mers in clezelfcle toestancl geplaatst wor
den als de werkgevers, omclat, inclien men 
de >Nerknmners naar gemeen recht aan
sprakelijk zou stellen, de werkgever op 
grond van artikel1384 van het Burgerlijk 
vVetboek eveneens naar gemeen recht 
zou aansprakelijk gesteld worden, zodat 
er een tegenstrijdigheid in het stelsel zou 
ontstam1 tnssen, enerzijds, de forfaitaire 
aansprakelijkheid van de werkgever en, 
anderzijcls, zijn onrechtstreekse aan
sprakelijkheid naar gemeen recht, wan
neer de fout aan een andere werlmmner 
zou te wijten zijn. 

De grondslag van de reclenering ligt 
dus in artikel 1384 van het Burgerlijk 
W etboek. De werlmemer is enkel for
faitair aansprakelijk wmmeer hij onder 
de leiding van de werkgever staat. 

Deze stelling zou evenwel indruisen 
tegen de grondslag van de wetgeving op 
de arbeidsongevallen, waarvan de toe
passing tot de weg naar het werk uitge
breid werd. Die grondslag is de solidariteit 
tussen de werknemers : " !'exoneration 
des ouvriers est la contrepartie de la 

(7) Arr. cass., 1954, 306. 
(8) Arr. 17 maart 1955 (Rev. gfm. ass. et 

1·esp., 1955, nr. 5600). 
(9) Rev. gen. ass. et resp., 1957, nr. 5909. 
(10) Rev. gfm. css. et resp., 1958, nr. 6081. 

limitation forfaitaire des indemnites », 
schreef professor Horion in een noot 
verschenen in de Revue critiqtte de ju?·is
P1'ttdence belge (11). Die solidariteit be
staat ook wanneer de werknemer het con
tract niet uitvoert, d.w.z. ook wanneer er 
geen enkele onrechtstreekse aansprake
lijkheid van de werkgever bestaat. De 
rechtbank leidt hieruit af dat de werkge
zel die onopzettelijk een ongeval op de 
weg naar het werk veroorzaakt dus niet 
naar gemeen recht aansprakelijk kan ge
steld worden. 

De stelling van de gemeenrechtelijke 
aansprakelijkheid werd echter wel ge
lnudigcl in een vonnis van de Rechtbank 
te Mons van 5 januari 1963 (12). De 
rechtbank onderstreept dat de werk
nemer op de weg naar het werk niet onder 
de leiding van de werkgever staat. 

Deze vrij lange bespreking van de 
rechtspraak . van de feitenrechters was 
m.i. vanuit twee gezichtspcmten leerrijk. 

Enerzijds, stelt men aldus vast, dat 
de rechtspraak in bijna alle gevallen 
waar 'de gemeenrechteli.ike aansprakelijk
heid worclt aanvaard ervan uitgaat 
dat de beperking van de aansprake
lijkheid van de werlmemers op de stelling 
berust clat de werkgever voor zijn werk
nemers instaat, zoals uit artikel 1384 van 
bet Burgerlijk Wetboek volgt; claar hij 
slechts forfaitair gebonden is, kan hij 
niet naar gemeen recbt aansprakelijk 
worden gestelcl, ook niet onrechtstreeks, 
al was het langs de weg van artikel 1384 
van het Burgerlijk vVetboek om. 

Derhalve, wanneer clie aansprakelijk
heicl vm1 de werkgever eenmaal wegvalt, 
valt ook de beperking van de aansprake
lijkheid vm1 de werlmemers weg. Dit is 
inclerclaad de stelling van het Hof 
geweest in het arrest van 4 januari 1954. 

V ermits de werkgever nu eveneens 
niet aansprakelijk is voor .de ongevallen 
die zijn werknemers op de weg naar het 
werk veroorzaken, voor zover zij op dit 
ogenblik niet in dienst zijn, moet hieruit 
ook afgeleid worden dat die werlmemers, 
in clit verband; de beperking van aan
sprakelijkheid niet genieten. Ze zijn clus 
naar gemeen recht aansprakelijk. 

Er valt evenwel op te merken, dat 
luidens een andere stelling, de beperking 
van de aansprakelijkheicl van de werk
nemers niet berust op de beperking van 
de aansprakelijkheid van de werkgever, 
doch op de solidariteit die tussen werk-

(11) Rev. m·it. jur. belge, 1955, blz. 235-241. 
(12) Rev. gen. ass. et resp., 1963, nr. 7151. 


